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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

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

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

 لتلبية حاج
ً
 اتنا 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

 ع والتار�خ واللغة وعلم النفس واألن��و�ولوجيا الثقافية، البحوث العلمية الرصينة �� ال��بية وا�جتم

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 

 .ا�جتمع وتطّوره حضار�ا ال��بية ور��ّ 

 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 وال�ي يمك��ا 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. 

 املن�جيةالشروط  ف��ا تتوافر ال�ي األصيلة النقدية الفكر�ة اساتوالدر  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 يفّضل
ّ

 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 واملعرفية العلمية و�القيمة باألصالة البحث يجب أن يتسم��
ّ
 ودق

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

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

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

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

 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 

 لضروري م��ا �� م�ن البحث.  لل��اسل من جهة وتضم�ن ا 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، (اسمالتقليدي  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 اداملو 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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 المبادرة والفعل الحضارّي

 

 

 
ّ
 هذا القول الذي يردّ "أع��ف أن

ً
ده قوم عقالء: هذا شعب  �ي ال أفهم جيدا

فرضل�حرّ   جاهزاليس   ففي  ا�حر�ة    مثال ّية كهذه  �ة،  تأ�ي     أبدا،لن 
ّ
ال  ألن ھ 

 " ا�حر�ة من قبل�ة إن لم يكن قد عرف  ل�حرّ جاهزا  يمكن أن يكون اإل�سان  

 إيمانو�ل �انط

 

 

�اكم: تراكم املعارف وا�خ��ات. ول�ّل �ىيء بداية  
ّ
يتأّسس املشروع التنو�رّي، �أّي مشروع �خم، ع�� ال�

". فلتكْب األقالم، ولتتفّتح األذهان  .Il y a toujours une première foisكما جاء �� القول الفر��ىّي املأثور: "

� عن  
ّ

ع�� ر�اح الفكر األر�ع التماسا لتخصيب العقول وقدح زناد املواهب �� شّ�ى حقول املعرفة حّ�ى نتخ�

ب  
ّ
ص من التصل

ّ
  rigiditéاملطلقات، ونقنع بحدود �شر�تنا و�سبّية معارفنا وجميعها مقّدمات ضرورّ�ة للتخل

والقي�يّ  والعقدّي  التنّوع  الفكرّي  وقبول  ا�حديث،  الّنقدّي  العاملّي  الفكر   �� ممكٌن  انخراط  ال  ھ 
ّ
أن ذلك   .

واالختالف والقدرة ع�� التطّور، دون مرونة وانفتاح فكرّ��ن. وقبل ذلك و�عده: اإليمان بقصورنا األنطولو�ّ�  

 عن إدراك املطلق �� �ّل �ىيء.

��ا هذا الّتقديم. و�� عمقها دعوة إ�� املغامرة، ألّن ��   �� هذا اإلطار تتنّ�ل القولة ال�انطّية ال�ي صّدرنا

�ى  
ُ
جوهر �ّل مشروع مجازفة وتحر�ضا ع�� االندفاع بقّوة صوب ا�جاهيل. وع�� تخوم ا�حلم وأقا�ىي امل

الفعل  عن  الهمم  وتثبيط  للّتخذيل  دعوة  �ّل  �سّفھ  قول  وهو  أر�جها.  و�ضوع  وتزهر،  األمل،  أزهار  تنبُت 

عوب مهما �ان واقعها  اإلبدا�� ا�ح
ّ

ّرك للّسواكن، وخ�خلة الب�ى الذهنّية واالجتماعّية والثقافّية لألمم والش

ع�� الّدفع ��ذا املشروع، واالنخراط �� أسئلتھ أك�� فأك�� ع��  "نقد وتنو�ر"  بائسا مظلما. وقد دأبت مجلة  

 هذا 
ّ

عن هذه الّن�ج. فقد سعت بمقاال��ا ودراسا��ا و�حو��ا  عشر   العدد الّرا�ع أعدادها املتالحقة. ولم �شذ

األر�ع والعشر�ن إ�� فتح نوافذ ع�� شّ�ى ا�حقول املعرفّية: العلوم ال��بوّ�ة، والّسوسيولوجيا، والنقد األد�ّي،  

ثوا هذا العدد منا�ج 
ّ
  واملقار�ات الفلسفّية، واملطارحات ا�حضارّ�ة ا�خ... واستحضر كّتاب العدد الذين أث

نحو قراءة  كث��ة ومقار�ات متنّوعة ملعا�جة املسائل ال�ي طرحوها، ف�انت م��ا املقار�ة البينّية (انظر مثال:  

الدي�يّ  ل�خطاب  مثال:  بينّية  (انظر  الّتفكي�ّي  واملن�ج   ،( 
ّ

الش  �� القيم  القديمتفكيك  العر�ي  واملن�ج  عر   (

) ال��بو�ّ الّتحلي�ّ�  �� مؤتمرات ا�جلس األع�ا�جهود  التطرفة  ظاهرة  للشئون اإلسالمية ملواجهة  دراسة    :� 
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مكنة: مدخٌل إ�� دراسة العوالم القصصّية   ) واملن�ج الّنقدّي األسلو�ي (انظر مثال:تحليلية
ُ
نظر�ة العوالم امل

النادرة  مقال:  ��  مثال:  (انظر  اإلحصائّي  واملن�ج  ��  ال)  للشباب  املعاصرة  املشا�ل  ظل   �� االجتماعية  ��امج 

سوسيوديموغرافية  تو�س: مثال:  )دراسة  (انظر  األركيولو�ّ�  ا�حفرّي  واملن�ج  ثقافة  ،  وتجليات  مستو�ات 

� املنا�ج ملمح أسا�ىّي من مالمح الفكر العاملّي    ) ا�خ...األمراض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى
ّ
وال مراء �� أّن تك�

يقو  إذ   ، بكر  معرفّية  حقول  ارتياد  عن  أهّمّية  يقّل  وال  اإل�ستيمھ  ا�حديث،  ع��    épistémèم  املعاصر 

ن من رصد زوايا لم تدرك من قبل �� مقار�ة قضايا وظواهر و�ش�اليات، و�ن بدت  
ّ

براد�غمات مستحدثة تمك

قديمة قد �عاور��ا األقالم واألفهام بالّدرس والّتمحيص. فكيف إذا �ان �عُضها مّما يندرج ضمن الكشوفات  

 املعرفّية ا�جديدة؟ 

 أن �شكر �ّل من ساهم �� إخراج هذا العدد    �� ا�ختام ال 
ّ
ثوا هذا  14�سعنا إال

ّ
، من كّتاب أ�اديمّي�ن أث

م�ن، وتقنّي�ن سهروا ع�� تنسيق العدد و�عداده تقنّيا 
ّ

ق�ن لغوّ��ن ومحك
ّ
 .العدد، ومدق
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 جامعة ابن طفيل 

 المغرب القنيطرة  

 من المعاصر ة في الّز هواجس فقدان الحرّی 

 وسؤال الحاجة إلی کوجیتو جدید
 

Obsessions about freedom less in 
contemporary times...  

and the necessity of a new cogito 
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 من المعاصر  ة في الزّ فقدان الحریّ هواجس 

 وسؤال الحاجة إلی کوجیتو جدید 

 

 

 

 

 

 الملخص: 

التّ  إبراز   حوّ تق��ح هذه الدراسة 
ّ
ال العميقة  "الوجود اإل�سا�ّي الت  �� شّق �ي طرأت ع�� منظومة   " 

ّ
املتعل ق  ھ 

ا�حر�ّ  "فقدان  حالة  سطوة  مظاهر  فهم   بمحاولة 
ّ
ال  �ي  ة" 

ّ
الذ خالل  اجتاحت  من  واملعاصرة،  ا�حديثة  ات 

ظر إ�� هذا الفقدان، ال كمجرد مظهر عابر أو قلق جزئي، بل كجرح عميق ومشهد فيھ الكث�� من مظاهر  النّ 

"الضّ  و  "البؤس"  و  ال�ونيّ "القسوة"  البيئيّ ياع". فمن فقدان اإل�سان لسالمة منظومتھ  األزمة  ة،  ة �سبب 

خصوصيّ  بفقدان   ة  مرورا 
ّ
الط مع  البيولوجيّ ا�جسد  ل�خصوصيّ فرة  فقدان  من  تبعها  وما  وا�حميميّ ة،  ة  ة 

 
ّ
الث الرّ �سبب  اإل�سانيّ قميّ ورة  فقدان  �حظات  إ��  اإل�سان  وصل  التّ ة...،  �سبب  والتّ عرّ ة   ي 

ّ
والزّ كش �ادة  ف 

 قميّ الرّ 
ّ

الك� الفقدان  أدّق �ّ � ل�حرّ ة، مفتتحا بذلك عالم  أو بمع�ى  ان". ما �ستد��  ، عالم "ما �عد اإل�س ة؛ 

 
ّ

"الذ أسئلة  ومعھ  اإل�سان"،  "سؤال  طرح  أدّق إعادة  بمع�ى  أو   ، "الوجود"  و  طرح    ات"  سؤال  إعادة 

   ة، أو ع�� األقّل قليديّ ات التّ ال�وجيتو"، �سبب ضياع املركز�ّ “
ّ

� من صدق وجودها، إذ لم  عدم وثوقنا الك�

 
ّ

"مفك وحده  اإل�سان   �عد 
ّ

"متحك وال  "فاعال"  وال  والرا"  "متحرّ ما"  إذا    تبقى  فماذا  بو��"...،  "راغبا  وال  را" 

وأّي  اإل�سان؟".  "ما  سؤال  عن  محتملة  اإليتيقيّ   �إجابات  "البدائل  ع��  ممكن  لكشف  �عو�ل  املمكنة  ة" 

اإل�سانيّ  للزّ "اآلفاق  "االع��اف"  ة"  عالم  أيضا  باعتباره  املعاصر  ا�خ��ات"  و من  “"�عميم  إيتيقا  وتكريس 

 داول"...؟ة التّ يّ "ديمقراط  والعناية"  

 . االع��اف - �وجيتو- ما �عد اإل�سان  -ا�حداثة - ا�حّر�ة: ال�لمات املفاتيح 
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 ديق الدهبي الصّ ا
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Abstract: 

This article suggests to highlight the profound transformations that have occurred in the 

system of "human existence." Especially,  the "freedomless " phenomenon from which modern 

and contemporary self-suffers. This anxiety is not partial or transient, but it is a deep wound 

and a scene in which there are many manifestations of "cruelty", "misery" and "lost". From 

man’s loss of the integrity of his cosmic system due to the environmental crisis, through the 

loss of the privacy of the body with the biological mutation, and the subsequent loss of privacy 

and intimacy due to the digital revolution..., man has reached moments of human loss due to 

nakedness, disclosure and digital increase, thus opening the world of total loss of freedom, Or, 

more precisely, the "Posthuman" world.    This requires re-asking  "What is a human? that 

followed by " Self and  "existence" Questions. Or, rather, re-asking the « cogito  meaning », 

because of the loss of the traditional centralities, or at least our total lack of confidence in the 

sincerity of their existence, since the human is not  the only  "thinker", actor, ‘controller’  ", 

"liberal", and not "consciously willing“  ”What is left as possible answers to the Question of  :

What is a human?  And what possible reliance on the “ethical alternatives” to reveal the “human 

horizons” of the contemporary era as well as the world of "recognition” “generalization of 

fortunes”, the spread the “ethics of care” and “deliberative democracy”? 

The Keywords  : Freedom -  modernity - Post human -  the cogito – recognition. 
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 المقّدمة:  -1

التّ  �سمات  موسومة  املعاصرة  الكتابات  والتّ وّج أصبحت  التّ خوّ س  من  العامّ ف   حوالت 
ّ
ال �شهدها  ة  �ي 

الرّ  ��  اهنة؛ خاصّ األزمنة   ة 
ّ
املتعل  ا�جوانب 

ّ
ال الفقدان  �� اإلحساس  ذي أصاب األطر املركز�ّ قة بكم  ة، كما 

ف  صرّ ة التّ �ّ يطرة ع�� عاملھ، وما �ستتبع هذا األمر من إحساس بفقدان اإل�سان �حرّ بفقدان اإل�سان للّس 

واإل�سانيّ وفق قناعاتھ األخالقيّ  الرقميّ ة  الهيمنة  والتّ ة؛ �سبب   كنولوجيّ ة 
ّ
ال بيولو��ّ �ي  ة،  قلق  إ��    أفضت 

تّم ورق�يّ   و�يئيّ   يّ وط�ّ   التّ   ، 
ّ
وال املوضوعات،  ��ذه  املهتمة  املشاريع  �� عدد من  ن��ة    اش��كت  �ي  عب�� عنھ   ��

ا�حرّ  بضياع  واإلحساس  القلق   �� اإل�سانيّ �ّ واحدة؛  خارجيّ ة  قوى  تحكم  تأكيد  خالل  من  املقدرة  ة   �� ة 

املؤّس اإل�سانيّ  للمبادئ  و��ديدها  "التّ سة،  ولن��ات  ل�حداثة،   "التّ   ور"  حرّ "التّ   و م"  قّد "التّ   و ل"  عّق ة 
ّ

م"  حك

 و"  "ا�حّق   و"الكرامة"  و "السيادة"  و
ّ
 "العدالة"... ولعل

ّ
ما ترى ف��ا �عض الفلسفات املعاصرة،  �ي ر�ّ ها ا�خاوف ال

 مدخال إلعادة تقييم ا�حداثة �� أسسها وتتو�جا��ا.

أّن  أساس  و   ع��  املعاصرة،  التخصّ الفلسفات  با��  ا�خاوف  معها  نكران هذه  يمك��ا  ا�جاورة، ال  صات 

الزّ   �� أوّ من ا�حا��ّ املطروحة  �� عدد من املظاهر  ال؛ ولوجود م�ّ� . لوضوحها  ِدها  ثانيا؛ وِلَتَجسُّ رات تدعمها 

"، من أجل معاينة  Charles Taylorة ما، ولتكن أطروحة "�شارلز تايلور  ور ثالثا؛ خذ مثال أطروحة نقديّ والصّ 

اغبة �� ز�ادة اإلنتاج  ة، الرّ ة األداتيّ ا�ح�وم ��واجس العقالنيّ   ق�يّ ة وصور العالم التّ ى قلق الفردانيّ كيف أدّ 

 
ّ

ؤك
ُ
 "إ�� الكث�� من األمثلة ال�ي ت

ّ
قسيم  أجل ت��ير هذا التّ من  االقتصادّي      مّو رات النّ د هذا القلق: توظيف مؤش

جھ نحو �ارثة...،  ة، لدرجة أصبحنا نتّ بالقضايا البيئيّ اهتمام    غ�� العادل ل�خ��ات، ودفعنا إ�� عدم إيالء أي  

 1ة �سبب ترجيح لغة املصا�ح واألرقام"إ�� جانب �سليع ا�حياة البشر�ّ 
ّ

ف تتجاوز  خوّ رات هذا التّ ؛ ور�ما مؤش

 ق أغلب األطروحات املعاصرة.هذه املستو�ات ا�ختصرة لتخ�� 

مشاهدة مظاهره    من املعاصر، و�تّم أش�ال القلق �� الزّ   هناك تداخل غر�ب يحدث ب�ن �ّل   ما �ع�ي أّن 

سبة إ��مور والقلق  ة، ومن شواهد هذا الضّ فاصيل اإل�سانيّ التّ   بوضوح شديد، �� �ّل 
ّ
مثال، "تلك  تايلور    بالن

 الصّ 
ّ
ال الكب��ة  ال�ّ عو�ات  نتيجة  يواجهها  العالم  أصبح  اإلي�ولوجيّ �ي   �ديدات 

ّ
وال ع��  ة،  إيقاعها  تفرض  �ي 

و�ا�جمل فعالم شبيھ �عاملنا، واملب�ي ع�� هيمنة العقل األدا�ي، يمكنھ   األوزون..  أزمة ثقبحياتنا، كما ��  

 ة والفرديّ �اتنا ا�جماعيّ د حرّ حتما أن ��ّد 
ّ
 ة، ليس ألن

ّ
 ل �� قراراتنا وحسھ يتدخ

ّ
أن ھ  ب، بل األخطر من ذلك 

ب علينا مهام ا�حفاظ   من املعاصر، حيث يفقد فيھ  ؛ وهذا هو ش�ل الزّ 2"حياتنا وأصال��ا   ع�� تمّ��ُيَصّعِ

 � .  م�ّ ة والتّ ة وا�حميميّ أش�ال ا�خصوصيّ  اإل�سان �ّل 

النّ   وألّن  ال�ّ هذه  القدر من  التّ ��ات �� ��ذا   �� النّ �ديد وا�خطر، كما  لتايلور، ومعھ أغلب  ة  قديّ أكيدات 

الفلسفيّ   األطروحات 
ّ
فإن املعاصرة،  جّد ة  املفيد  من   ھ 

ّ
ال ا�خاوف  هذه  أغلب  إثارة  القرن�ن ا   �� طرحت  �ي 

 
1- Charles Taylor, Le Malaise de la modernité, Traduit de l'anglais par Charlotte Melançon, Éditions du Cerf, 
Paris, 2010, p. 13. 
2- ibid, p. 16. 
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ّ
 األخ��ين ع�� األقل. وال

ّ
فيد تنبيھ الذ

ُ
 يّ حّد ات ا�حديثة، من خطر املن�لقات والتّ �ي ت

ّ
�ي تواجهها؛  ات الك��ى ال

مقّد  ال�ّ و��   م��ا 
ّ
ال خصوصيّ �ي  �ديدات   تطال 

ّ
الذ هذه  وحرّ ة  و��سانيّ �ّ ات   ��ا 

ّ
ال وجودها،  و�األساس  ذي  ��ا، 

 ي.نقاش جّد  أصبح بالفعل محّل 

النّ  الفلسفّي والغاية �� وضع  املوجودة، و�براز كيفيّ   قد  ا�خاوف  لهذه  �عب��ه عن ما يوجد املعاصر،  ة 

 فعليّ 
ّ
سنش�� إ�� أر�ع  االختصار  ا. ومن باب  فعليّ ة ملا هو موجود  ع�� رؤ�ة موضوعيّ   ھ نقد مب�يّ ا، ع�� أساس أن

"م�ّ�  �� األصل  تفيد واقعيّ مظاهر، ��  أوّ رات"  ا�خاوف:   ة هذه 
ّ
يتعل بالتّ لها؛  البيولوجيّ حوّ ق  ة، وترتبط  الت 

ع�� تأكيد فقدان ال�ون   ة، وتأث��ها ينصّب تھ. وثان��ا؛ يرتبط باملشكالت البيئيّ بفقدان ا�جسد �خصوصيّ 

وثال��ا�خصوصيّ  يختّص تھ.  التّ   ؛  األضرار  والرّ كنولوجيّ بمعاينة  ل�حميميّ قميّ ة  اإل�سان  فقدان  و�فيد  ة.  ة، 

��تّم   بتتبّ   ورا�عها؛ 
ّ
الط  ع هذه 

ّ
ال تحّد �ي تطال فكرة اإل�سانيّ فرات  إ��  واقعيّ ة، وتدفعها  "اإل�سان  ي  ة فكرة 

ة، تأكيد عام فيھ إثباتات  املقار�ة الر�اعيّ تھ. و�نتج عن هذه  ي اإل�سان وفقدانھ إل�سانيّ اها �عرّ املز�د"، ومؤدّ 

ة" أمام  �ّ ة، بما يحمالنھ من إشارات حول فكرة "انتفاء ا�حرّ ة وا�حميميّ ل�خصوصيّ   تفيد هذا الفقدان القوّي 

"التّ  "التّ عرّ هذا  و   ي" 
ّ

 كش
ّ
تتطل م�حة،  ضرورات  من  عنھ  ينشأ  ما  مع  هو�ّ ف"؛  �عر�ف  "إعادة  اإل�سان  ب  ة 

 ".ا�حدا�ّي ال�وجيتو باألحرى "إعادة �عي�ن  ا�حديث واملعاصر"، أو

أّن  أساس  لهو�ّ   ع��  واملعاصر  ا�حديث  اإل�سان  "األخالقيّ فقدان  خصائصھ  ع��  املرتكزة  وتھ    ة" 

�اية، إعادة  "ا�حداثة"، و�� ال�ّ وة"  "الهو�ّ   وبش �� سؤال "اإل�سان"  ة"، �ع�ي إعادة النّ ة" و "الفكر�ّ "الوجوديّ 

ا�حرّ  "سؤال  إ�ّ طرح  يتبّق ة".  ماذا  �خصوصيّ لإل�سان  ى  ذ  فقدانھ  �عد  واملعاصر  ا�جسديّ ا�حديث  ة تھ 

ا�جما��ّ والبيولوجيّ  وألفقھ  و�حميميّ ة،   ، 
ّ

الذ ال�ّ اتيّ تھ  و��  اإل�سا�ّي ة،  لوجوده  الهامش  �اية  ما  باألحرى  أو  ؟ 

 �وجيتو  ي لتعر�ف "املتبّق 
ّ

 ة؟ دات املركز�ّ هذه ا�حّد   ات �عد أن فقدت �ّل " الذ

 : ة الجسد وفقدان خصوصّی  ة: اإلکراه البیولوجّيرات البیولوجّیالمبّر -2

ا�حرّ  "فقدان  صور  البشر�ّ نفتتح  الزّ �ة"   �� أهمّ ة  من  �عنيھ  بما  املعاصر،  سؤال  من  طرح  إعادة   �� ية 

 غ�ّ ة"، من عمق هذه التّ "الهو�ّ   و"اإل�سان" 
ّ
ر، ة" لإل�سان ا�حديث واملعاص �ي تطال، "البنية البيولوجيّ �ات ال

 
ّ
 وال

ّ
"، وُ�قصد بھ: ا�جهودات الكث��ة  ؤ البشرّي بيّ ب منھ ا�خوض �� نموذج جديد ملا يمكن �سميتھ "التّ �ي تتطل

 
ّ
 املتغ�ّ   أقلم مع كّم �ي من املف��ض ع�� اإل�سان القيام ��ا للتّ ال

ّ
، فمن  �ي تطرأ �� محيطھ العامّ �ات الهائلة ال

 
ّ
الث البيولوجيّ "منجزات  أّن ورة  بالضّ   ة  يحدث  ال  أو  املرض  ممرضة،  كجرثومة  مفرد،  لعامل  كنتيجة  رورة 

لعوامل متعّد  ماف��وس، ولكن كنتيجة  با�جسم... وهو  ا�حيطة  البيئة  طبيعة  بي��ا  بناء  استد��    دة، من 

 .1"ؤ البشرّي بيّ ى علم التّ ة جديدة �سّ� نظر�ّ 

 
داب، الكويت، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطني للثّ سعيد محمد الحفار: البيولوجيا ومصير اإلنسان.  -1

ٓ
قافة والفنون واال

 . 44. ص1984، نوفمبر 38العدد 
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نظر�ّ  تخصّ و��  ومجال  �عر�فها  يفيد  كما  التّ ة،  إ��  ��دف  عل�يّ صها،  بمنطق  التّ   عامل  مع  �ات  غ�ّ أك�� 

 وال�ّ 
ّ
ال عامل مع هذه  �اية التّ �� ال�ّ اقتضت  ة؛  �ي تطرأ ع�� بنية العالم. وما يصاح��ا من أزمات بيئيّ �ديدات 

بلغة علميّ  مبنيّ املوضوعات  النّ ة  املسماة بظر�ّ ة ع�� أطر هذه  التّ   ـة  البشرّي بيّ "علم  "بضرورة  ؤ  " والقائلة: 

 ظر إ��  النّ 
ّ

، وهو ��ذا  1ة"تھ �عتمد ع�� كث�� من العوامل ال��انيّ �ّح   �، وأّن الفرد باعتباره جزءا من نظام ك�

 د سمات البنية الوجوديّ املع�ى ال يحّد 
ّ
ى مجهوداتھ تقت��ي تطو�ر ذاتھ ح�ّ   �ّل   �ي هو جزء م��ا، بقدر ما أّن ة ال

 ة �� بيئتھ ا�خارجيّ الت عامّ ُ�ساير ما يجري من تحوّ 
ّ
 ة أيضا. تنعكس ع�� بنيتھ البيولوجيّ  �ية، وال

"، واملراد تحو�لها  ؤ البشرّي بيّ ة املوسومة "بالتّ ظر�ّ ي مع مطالب النّ عامل ا�جّد عوة إ�� التّ وطبعا هذه الّد 

 الت عميقة، تحدث ع�� مسرح العلوم البيولوجيّ إ�� علم قائم، �� نتاج لتحوّ 
ّ
ب ع��ا من مشا�ل  ة، وما ي��ت

ملا   �امتدادات  عل�يّ ومخاوف  أّن نظرّي   هو  هذا  ومع�ى  مركز�ّ   .  أسئلة  بقوّ هناك  مطروحة  ستصبح  ة  ة 

   كموضوع يرتبط بالوجود اإل�سا�ّي 
ّ
   يتھ، من خالل املدخل البيولو��ّ �� �ل

ّ
  ما؛ ما �ع�ي أّن ذي أصبح معمّ ال

 
ّ
 هذه الث

ّ
فاصيل، ف�ي ترتبط باألسئلة  التّ   إ�� �ّل   ة، تمتّد �ي تحدث ع�� هذا املستوى، لها تداعيات إ�سانيّ ورة ال

 ة والقيميّ األخالقيّ 
ّ
سل، وسياقات خلق اإل�سان األر��  ة، و�اال�ع�اسات البعيدة املرتبطة بمطالب تحس�ن الن

 .2...، إ�خ البيولو��ّ  اإل�سان اآل��ّ اخ��اع والفائق، ورغبة 

البيولو��ّ  املستوى  �غ��ات مرتقبة ع��  بالضّ و��   رورة  ، وتفرض 
ّ
ال املوضوعة،  تجاوز  مخاوفها  تفيد  �ي 

البشر�ّ  ا�حرّ املقدرة  التّ ة   ��  ة 
ّ

ومتحك دقيق ووا�ح  منظور  مع عاملھ، وفق   عامل 
ّ
سيتطل إذ  فيھ،  األمر  م  ب 

حم،  لقيح خارج الرّ دة، والتّ ة ا�جمّ املدى ملوضوع أطفال األنابيب، واألجنّ االرت�اسات  �عيدة  الوقوف ع�� "

 
ّ
الن إن �ان  �� املوت    اإل�سان    ة، وحّق ة والسلبيّ زرع األعضاء وا�ع�اساتھ اإليجابيّ سل بوجهيھ، و وتحس�ن 

عامل  ؛ و�� �لها موضوعات يجري اآلن التّ 3مر�ضا ع�� شفا املوت ويعا�ي من داء عضال، ونقل ا�جينات..."

 ؛ مع العلم أّن وجيھ اإل�سا�ّي من قبضة التّ االنفالت    ية، ل�حيلولة دون  ة وطبّ ة و��سانيّ معها بيقظة حقوقيّ 

 ممكنات تجاوز أفق التّ 
ّ

الّرقابة املفروضة وصرام��ا  ة  ليس أمرا مستحيال وال مستبعدا، رغم قوّ   م البشرّي حك

مردّ  �سيط  لسبب  واآلليّ ،  الفرص  ت�افؤ  إ��  عل�يّ ه  هو  ملا  حاسما  رقيبا  ي�ون  أن  للعلم  يمكن  ال  إذ  ، ات. 

 
ّ
 �ة ا�خ�ّ -�ي تملكها اإلرادات فاألدوات ال

ّ
 �اية. �� ذا��ا �� ال�ّ  -ر�رةوالش

بالتّ  متغ�ّ تجري هذه األحداث  �عرّ وازي مع  ا�جمّ �ات أخرى �خمة،  العلميّ فها  بتطو�ر  ة ا�ختصّ عات  ة 

 األبحاث البيولوجيّ 
ّ
 "ا�جينوم" البشرّي   ـامل��ايد باالهتمام  ح حجم  �ي توّ� ة، وال

ّ
ھ من املف��ض أن  ، مع العلم أن

والتّ  البحث  من  مز�د  النّ قّد �سفر  هذه   �� العلميّ م  �غ�ّ احية  إ�سانيّ ة  مالمح  ع��  كث��ة،  اإل�سان، �ات  ة 

 
 . 44، صالمرجع نفسه -1
 . 246، صالمرجع نفسه -2
 .246سعيد محمد الحفار: البيولوجيا ومصير اإلنسان، مرجع سابق، ص -3
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 1�ة ملغومةوسيمنحھ حرّ 
ّ
 ھ أفق يوّس ، ألن

ّ
بموضوعات ا�جسد �حيح،    ات بذا��ا، فيما يختّص ع إدرا�ات الذ

 لكنّ 
ّ

د �� نفس الوقت أيضا لهذه الذ  ات. ھ أفق ُمَهّدِ

التّ إذ "ستتحوّ      مكنّ ؤ  نبّ ل قدراتنا ع�� 
ُ
ت ھ، وقد 

ُ
�ون

ُ
ن قدرنا الورا�ّي أو  نا �� ��اية األمر من �عز�ز  بما قد 

 2أو �غ��ه"  ، سواء بالطّب تجنّبھ
ّ
ؤ، وأصبح واقعا  نبّ ما تجاوز اآلن بالفعل حاجز التّ ر�ّ   ب العل�يّ ، وهذا ال��ق

  األمر هو ع�� هذه ا�حالة، فمن البدي�يّ  مفروضا، وألّن 
ّ
 ر املشروع يقينا �� اأن "يؤث

ّ
 لط

ّ
�ي ستماَرُس ��ا  ر�قة ال

 . 3معظم علوم البيولوجيا �� القرن القادم"

 
ّ
غ��  ة، هو وا�ح لدرجة أحيانا ي�ون من  �ّ ة بموضوع ا�حرّ الت العلميّ حوّ ساؤل عن عالقة هذه التّ طبعا الت

ن عن  كرار، لكن ال بأس من عرض هذا املثال الوا�ح و�ش�ل مختصر، وليكاإلشارة إليھ، تجنبا للتّ   املفيد

التّ  شر�ات  مثالعمل  أ�ّ 4أم�ن  وكيف  ا�جينيّ ،  ا�خر�طة  عن  معلومات  تطلب  بدأت  البيانات  �ا  وتجمع  ة، 

 ة.  "بيغ داتا" مستقبليّ ـ ك قيقة لألجساد واألبدان، مع وضعها �� بنك معلوما�ّي فاصيل الّد املرتبطة بالتّ 

ح�ّ  فقدان  �ع�ي   ما 
ّ

ال� املعطيات  بجسد  خصيّ ى  املرتبطة  أّن ة  والواقع  أيضا؛  الزّ   الفرد   �� من ا�جسد 

ة للمطمح  ات املركز�ّ ة، إذ سالمتھ �� من ضمن األولو�ّ ة الفرديّ من امللكيّ   ا�حديث واملعاصر هو جزء مركزّي 

 . فأن ي�ون اإل�سان ذاتا حرّ واإل�سا�ّي   ا�حقو��ّ 
ّ

ق  مة...، معناه �� البداية أن تتحّق ة وواعية وفاعلة ومتحك

ة،  ة والفكر�ّ ليّ أمّ ة والتّ وحيّ ة ملل�اتھ الرّ عالقتھ بذاتھ كفكر وجسد وروح؛ أي �� مراعاة تامّ   هذه املطالب ��

 �اضيّ ة، كما �� العقود الرّ وأيضا لقدراتھ ا�جسديّ 
ّ
ال   ة بال��ام قانو�ّي �ي يحتكر ف��ا البطل قدراتھ البدنيّ ة، 

 تھ ا�خاصّ ، باعتبارها ملكيّ وأخال��ّ 
ّ
   أساس أّن   �ي يمكنھ �سو�قها، ع��ة ال

ّ
ر�ات املتعاقدة ي�ون  امتالك الش

 �اية مبنيّ �� ال�ّ 
ّ

 خصيّ ا ع�� اختياراتھ ال�
ّ
 ر أمر تفو�ض هذا االستغالل أو يرفضھ. ذي يقرّ ة، فهو ال

� التّ و�� أمثلة تأكيديّ 
ُ
�

َ
ة؛ أي ا�جشع  ينمائيّ ة والّس يّ ى �� األعمال الفنّ عب�� ع��ا ح�ّ ة، �ش�� إ�� مخاوف ك

ة  ، ال �ستند إ�� رؤ�ة إ�سانيّ اس بمنطق ر���ّ ات النّ خصوصيّ استغالل  أم�ن، ورغب��ا ��  الالمنت�ي لشر�ات التّ 

 
خالقيّ يات الحقوقيّ حّد يمكن في هذا الصدد اإلشارة إلى حجم المفارقات والتّ  -1

ٔ
 ة واال

ّ
 ة ال

ّ
تي تعني  تي تطرحها مثال فكرة "اليوجينيا"، وال

ة لإلنسان كما وجدت في  ورة الطبيعيّ ا في الواقع إلى تغيير الصّ واستتباعاتها تحيل ضمنيّ  حصرا: تحسين البشر؛ لكن مدلولها العاّم 
نّ 
ٔ
صل، وكيف ا

ٔ
نّ اال

ٔ
 ض اإلبادات الجماعيّ ها سترتبط ببعها ستكون مكروهة فيما بعد ال

ّ
تي سعت إلى تجاوز صورة ما عن اإلنسان  ة، ال

قّل المنعوت بكونه "بدائيّ 
ٔ
و ا

ٔ
بحاث العلميّ واكـتماال قيمة وحسنا  ا" ا

ٔ
ن في نفس الموضوعات هو دليل  ...، وتوالي اال

ٓ
ة إلى حدود اال

 غبة القويّ على هذه الرّ  إضافّي 
ّ

ائد الزّ االهتمام  ما كل، وربّ ورة والشّ سل والصّ بتحسين النّ  هاب بعيدا في هذا الموضوع المعنّي ة بالذ
 
ّ
خالقيّ  جميلّي التّ  ّب بالط

ٔ
ي إذا تّم  ة ستكون محل جدل حقيقّي ة واإلنسانيّ يدخل في هذا المسار، واستتباعاته اال

ٔ
تعميمها  فيما بعد؛ ا

ّن فعليّ 
ٔ
 هذا النّ  ا، ال

ّ
نّ ة ا عن عدم رضا بالمنحة الطبيعيّ ر إمّ يعبّ  ّب وع من الط

ٔ
و ا

ٔ
 ه يؤدّ لإلنسان، ا

ّ
ذي يفقد قيمة  ي إلى تساوي الجمال وال

صالة" بمعانيها الخلقيّ 
ٔ
ن، إذ ال معنى لفكرة "اال

ٓ
صبح الجميع يملك نفس الصّ الجمال لمن يملكونه في ذات اال

ٔ
فات بفضل  ة، إذا ما ا

 التّ 
ّ
لمشروع الجينوم واالجتماعّية  ة ن: القضايا العلميّ ة لإلنسافرة الوراثيّ نظر: الدانييل كيفلس وليروي هود، الشّ ا....، ّي بّ حسين الط

حمد مستجير، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطني للثّ البشرّي 
ٔ
داب، الكويت، العدد ، ترجمة د. ا

ٓ
، يناير  217قافة والفنون واال

 .14.  ص1997
 . 8-7ص وليروي هود، الشفرة الوراثية لإلنسان، مرجع سابق، الدانييل كيفلس -2
 . 8، صالمرجع نفسه -3
 للمزيد من التّ  -4

ّ
 قة باستغالل شركات التّ فصيالت المتعل

ّ
مين للمعطيات الط

ٔ
، االستغاللرف لمفهوم جاري الصّ ية، بالمعنى التّ بّ ا

خالقيّ ومفارقاته القانونيّ 
ٔ
 .331-330ص، المرجع نفسه: انظر ة،ة واال
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)22( 

أخالقيّ  مقار�ة  تثمّ أو  الّد ة  اإليجا�ّي ن  التّ   ور  والتّ لفكر�ي  البشر�ّ �افل  باعتبارهما عاون  فكرة    �ن،  أساس 

 "الّتأم�ن" وغايتھ. 

 ة املطروحة، ليست مجرد هلوسات نظر�ّ يولوجيّ ا�خاوف الب   ع�� هذا األساس يبدو أّن 
ّ
ما ��  ة وفقط، و�ن

البنيو�ّ   جزء أسا��يّ  األزمة  أّن من  املعاصر؛ لدرجة  بالّد   ة لإل�سان  املعاصرة  يرد مشكالتنا  رجة  هناك من 

 األو�� إ�� املشكالت البيولوجيّ 
ّ
 حول. "فمشا�ل التّ ما أساس التّ �ي �� ر�ّ ة، ال

ّ
 م الّس �خ

ّ
بيئة  ، وتدم�� الا�ّي �

 واعتالل املدن الداخليّ 
ّ
 ة �ل

ّ
ار�خ واآلداب، ولكن  وال بالتّ   كنولو��ّ م التّ قّد ها عن طر�ق التّ ها مشا�ل ال يمكن حل

 
ّ
 يقتصر حل

ّ
 ، ع�� أساس أّن 1ة لهذه املشا�ل.."ع�� فهم ا�جذور البيولوجيّ   بمن�ج مب�يّ االل��ام  ة ع��  يّ ها �ل

 
ّ

ة، وطبعا هذا ا�حكم ا�جازم  ناتھ اإلحيائيّ ة لإل�سان وم�وّ ا�خبايا البيولوجيّ ات تنطلق من معرفة  معرفة الذ

حول  �نا من ا�خاوف املعاصرة املرتبطة �عمق التّ يقرّ   ھ �ش�ل عامّ ، ولكنّ   بصورة مطلقةال يمكن األخذ بھ  

 املوجود.  والبيولو��ّ  الورا�ّي 

 
ّ
طرح فيھ بقوّ يحدث هذا اإلقرار أيضا، �� الوقت ال

ُ
 خاوف جّد ة م ذي ت

ّ
�ي تطرحها  ية، �عود إ�� األزمات ال

 غ�ّ ة"، باعتبارها داللة ع�� عمق التّ طور�ّ ة التّ فكرة "البيولوجيّ 
ّ
ة باملوضوعات  ذي يصاحب األبحاث املهتمّ � ال

 البيولوجيّ 
ّ
؛ صناعة عنصر جديد  ، أو بمع�ى أدّق 2�ي �ش�� �� عمومها إ�� إم�انات: "صنع فرد جديد"ة. وال

من   العلميّ بإ�عاز   ا�خالصات 
ّ
ال الّد ة  تمنحها  البيولوجيّ �ي   راسات 

ّ
وال فعليّ ة،  أطلقت  النّ �ي  اإلشارات  ة  ظر�ّ ا 

"الصّ األو��، من أجل صياغة تصوّ  �امل عن هذه   ر 
ّ
ال ا�جديدة"؛ رغم حجم اإلش�االت  تنجم عن ناعة  �ي 

 وهو ما ليس مستبعدا.  ة،ة مستقبليّ يّ ة �� مشاريع طبّ مخرجا��ا العلميّ اعتماد  إقرارها، �� حال تّم 

التّ  لهذه  اإل�سانيّ امتدادات  حوالت  سي�ون  واإلم�انات  املل�ات  با��  تطال  وستتجاوز  أخرى  طبعا،  ة 

 
ّ
ة ع�� مستوى "ا�جسد". إذ ليس األمر سوى مدخال ملا هو أشد وطأة، وا�حديث هنا عن  فرات العلميّ الط

الضّ   حجم 
ّ
ال "رر  أيضا اإلم�انات  أن يصيب  املف��ض   العقليّ ذي من 

ّ
الط أن تحمل هذه  ة"؛ حيث من  بي�� 

 �ات العامّ املتغ�ّ 
ّ
�ات ع�� مستوى: نمط ا�حياة،  من املعاصر، عددا من التغ�ّ �ي �عاين صورها بوضوح �� الزّ ة ال

 
ّ
 قافة، التّ الث

ّ
 طل

ّ
 . 3ةخصيّ عات ال�

 ومفاد هذه النّ 
ّ
 قلة أن

ّ
ة  ة ورقميّ الت بيولوجيّ ة املعاصرة تحوّ ذي �عيش فيھ مسرح اإل�سانيّ ھ �� الوقت ال

� العقل"، وهو �غ�ّ االكتمالآخر هو �� طور    � مركزّي ة...، هناك باملقابل �غ�ّ و�يئيّ  ُّ�
َ
غ

َ
، مث��  �: عاملّي ، وهو "�

ومتعّد  يمكن عّد 4د األوجھ...ل�جدل، وغ�� مسبوق،  بل  التّ ،  الواقع   ��    � األسا��يّ غ�ّ ه 
ّ
ذي يحكم أسئلتنا  ال

 املركز�ّ 
ّ
ألن بو ة،  سي�ون  التّ ھ   سعنا 

ّ
ال العالم  لنوع  �غ�ّ خطيط  أن  إذ  ضمنھ،  للعيش  نر�ده  هو  ذي  العقل   �

 
حياء، ترجمة د. عفيفي محمود عفيفي، منشورات عالم المعرفة،   -1

ٔ
إرنست ماير، هذا هو علم البيولوجيا: دراسة في ماهية الحياة واال

داب، الكويت، العدد 
ٓ
 . 15. 2002، يناير 277المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

 .196ص المرجع نفسه، -2
دمغتنا، ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي، منشورات عالم  قنيات الرّ ك التّ سوزان كرينفليد، تغّير العقل: كيف تتر  -3

ٔ
قمية بصماتها على ا

داب، الكويت، العدد 
ٓ
 . 14، ص2017، فبراير 445المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

 . 15، صالمرجع نفسه -4
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ٔ
 ديق الدهبي الصّ ا
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ّ
 ، . وهذا يفيد1ذي نر�ده بالفعلباألساس إشارة إ�� ما أصبحنا نملكھ، وهو باألساس تحديد: نوع البشر ال

 صوابيّ   ،�ش�ل ضم�يّ 
ّ
؛  ن بيولو��ّ باإل�سان ك�ائ  ا�خاّص   �ي �عود إ�� مسرح اإلنتاج العل�يّ ة هذه ا�خاوف ال

ممّ   ّي حّد والتّ  �س��  جزء  سوى  ليست  ا�خاوف  �ون هذه   �� خاصّ يكمن  وأعمق؛  أعقد  هو   ا 
ّ
وأن يرتبط  ة  ھ 

املرّ  الكّم ة بفقدان جماليّ بفقدان أوسع، يرتبط هذه  ال�ون، ع�� ضوء تراكم هذا  الهائل من املشكالت    ة 

 ة. يات البيئيّ حّد والتّ 

 : ظام یات خلخلة النّ الکون وتحدّ ة  ة: فقدان جمالیّ رات البیئّیالمبّر -3

 يّ �ات وتأث��ات وأسئلة، رغم أهمّ فليست البيولوجيا بما تحملھ من �غ�ّ 
ّ
مدخل من ضمن مداخل   ��ا، إال

 
ّ
ال ق لصدق القراءات  ِ

ّ
وث

ُ
ت العالم    حجم الهواجس وا�خاوف املوجودة. بل إّن االعتبار  �ي تأخذ �ع�ن  أخرى، 

ا  فلسفيّ   ��ا لفكرة اإلطالق رغم عدم صوابيّ   باملع�ى ا�حر��ّ -ق إطالقا  اباليوم مهووس لدرجة لم تحدث �� الّس 

 2ة؛ وأع�ي "مش�لة البيئة"بمش�لة أخرى مركز�ّ   -�� الغالب
ّ
ة  �ي أصبحت بالفعل ضمن املطالب الرئيسيّ ، وال

العلميّ  األطروحات:  من  والفلسفيّ لعدد  واألن��و�ولوجيّ ة  أل�ّ والقانونيّ ة  ياسيّ والّس واالجتماعّية  ة  ة  �ا  ة...، 

 
ّ
 يتھ وتفصيالتھ معا. باختصار شديد ترتبط بأسئلة الوجود �� �ل

 أساسيّ جزءا      �ع�ي هذا ، أّن 
ّ
، هو بالفعل مردود إ�� تار�خ عالقتنا  ھ �� عصرنا ا�حا��ّ ذي نحّس ا من القلق ال

 ؛ وسبب هذه املركز�ّ 3بالبيئة
ّ
ا، وذو  صات حّق خصّ امع للتّ ل باألساس �� �ون "تار�خ البيئة ميدان جة متمث

التّ   �� ليس   أ�عاد 
ّ
و�ن وحسب،  وا�جغرافيا  اآلثار  وعلم  البيولوجيّ ار�خ  والعلوم  األرض  علوم   �� أيضا  ة  ما 

 
ّ
الصّ ية...والتّ بّ والط الوثيق  تخصّ حالف  ب�ن  التّ لة  وا�جغرافيا..."��ي  اإلقرار،  واعتمادا    ،  4ار�خ  هذا  ع�� 

 
ّ
الط من  بأّن   بي��ّ سي�ون  نجزم  التّ ه  أن   غ�ّ ذا 

ّ
بالط لھ  سي�ون   ،� 

ّ
الط املوضوعات  ع��  امتداداتھ  ة  بيعيّ بع 

 واإل�سانيّ 
ّ
ة، و�ستند  لها م��را��ا املوضوعيّ   دهور البيئيّ ة من التّ ا�خاوف ا�حاليّ   ية فإّن ھ ��ذه األهّم ة، وألن

العالقة ب�ن البشر و�وك��م  ة إ�� إعطاء  قاطعات. ومنھ تتبلور ا�حاجة امل�ّح ة من املعطيات والتّ ع�� أرضيّ 

خاصّ  �ّل م�انة   �� ا�جّد   ة   يّ املقار�ات 
ّ
ال  ة 

ّ
تتو� والرّ �ي  واألف�ار  األحداث  من�لقات  ��خيص  الزّ �   �� من  ؤى 

 ا�حديث واملعاصر.

 
 . 15سوزان كرينفليد، تغّير العقل، مرجع سابق، ص -1
 طبعا هذا الحكم ا -2

ّ
من المعاصر، ويعتبرها جديدة مقارنة  ة في الزّ المخاوف المرتبطة بالمشكالت البيئيّ  ذي يشير إلى كّم إلطالقي ال

ّن -ابق اريخ السّ بالتّ 
ٔ
يضا في عدد من الّد بعض مظاهر هذا التّ  رغم ا

ٔ
 عاوى البيئيّ خوف برزت ا

ّ
اجمة عن تي تخوفت من المخاطر النّ ة، ال

  ل البشرّي دخّ التّ 
ّ
ساس إلى الصّ مردّ   -بيعة سابقافي الط

ٔ
 ه باال

ّ
صبحت معتمدة في الّد يغة ال

ٔ
 فاع عن القضايا البيئيّ تي ا

ّ
ضحت  ة، وال

ٔ
تي ا

 مؤسّ 
ّ
حزاب وجمعيّ سة ومنظ

ٔ
 مة في إطار نقابات وا

ّ
ّن ات ومنظ

ٔ
حزاب   مات وهيائت...، لدرجة ا

ٔ
و "اال

ٔ
حزاب الخضر" ا

ٔ
ما يشار إليها ب"اال

ّن ابق، وبالعوة إلى تاريخ تشكّ نظيم والحضور في السّ ة والتّ مثيليّ تّ البيئية"، لم تكن بنفس هذا ال
ٔ
ارتبط  رها تطوّ  لها، سيبدو واضحا ا

خيرين، بل لم يكن حضورها قويّ حصريّ 
ٔ
 ا بالقرنين اال

ّ
خيرة؛ وهذا  في السّ  ا وفاعال إال

ٔ
 االعتبار  نوات القليلة اال

ّ
 بالذ

ّ
   ذي تّم ات هو ال

 حوّ عليه في القول بعمق التّ االستناد 
ّ
 موضوعات البيئة، باعتباره حدثا تاريخيا جديدا ال عهد لنا به من قبل. ذي مّس ل ال

قافة للثّ  إيان ج. سيمونز، البيئة واإلنسان عبر العصور، ترجمة السيد محمد عثمان، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطنّي  -3
داب، الكويت، العدد  

ٓ
 .6، ص1997، يونيو 222والفنون واال
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النّ   ادمة، واملرتبطة ب�ون "أّن هو �� هذه ا�حقيقة الصّ   واملش�ل األسا��يّ   ما يقولھ 
ّ
بيعة ال اس عن الط

 
ّ
بالضّ يمث كيفيّ ل  نحوها"رورة  سلوكهم   1ة 

ّ
بالذ النّ . وهذه  املركز�ّ ات   قطة 

ّ
ال م�ّ� ة،  ا�خاوف  تجعل هذه  رة  �ي 

 �شّد 
ّ
ة املرتبطة باملناخ  وليّ باملطالب الّد   ذي �سمع فيھ عن حدوث طفرة كب��ة، �� ما يختّص ة، إذ �� الوقت ال

 والّد 
ّ
ال ا،  �ا دوليّ ينب�� ا�حفاظ عليھ...، �شهد باملقابل ��رّ ذي  اعية إ�� ا�حفاظ ع�� البيئة واعتبارها عاملنا 

التّ  الّد قيّ يرفض  ��ذه  الصّ د  هيمنة  إبقاء  خالل  �ّل �أولو�ّ واالقتصادّي    نا��  عاوى، من  تفوق  املطالب    ة، 

 
ّ
 األخرى املرتبطة بموضوعات ا�حفاظ ع�� البيئة، ولعل

ّ
ع رقع��ا باستمرار فا�ح؛ إذ �� �ي تتوّس ها املفارقة ال

  الوقت
ّ
 ها بوضوح شديد.انتقاد هذه الفكرة يجري العمل ضّد  ذي يتّم ال

ع�ّ 
ُ
ا  يّ ة"، موضوعا جّد ة البيئيّ ابقة، أصبح ا�حديث عن "ا�حتميّ � عنھ �� املفارقة الّس وأمام هذا االنزالق امل

 ، تجاوز مستوى عالقتنا بال�ون كموضوع للتّ � البيئيّ التغ�ّ   للغاية، حيث أّن 
ّ
�ا ��  �غ�ّ ، وأصبح  بي��ّ فاعل الط

 
ّ

 كينونة الذ
ّ
 بالعوامل ال

ً
 ات نفسها، من حيث �و��ا مطبوعة ضرورة

ّ
ة باعتبارها جوابا عن  لها. فالهو�ّ �ي �ش�

 
ّ

ات و�� تحاول �عر�ف ذا��ا، �ش��ط جوابا مأخوذا �� جزء منھ من طبيعة اإل�سان وامتداداتھ �� سؤال الذ

 
ّ
   ظر�ي �عيش �� كنفها. والنّ امل�ان؛ أي ضمن البيئة ال

ّ
ة، �ش��ط �� هذه ا�حالة  ات ا�حديثة كذات حرّ إ�� الذ

  اها أّن ابت�ار هذا املفهوم داللة ع�� فكرة مؤدّ  ة؛ وألّن �ّ من شروط تحديد أ�عاد هذه ا�حرّ شرطا جعل البيئة 

   ار���ّ ره التّ "أسلوب حياة مجتمع ما وتطوّ 
ّ
 ما تحّد إن

ّ
ة  ب�ن هو�ّ �ط  الرّ   ؛ فإّن 2ة لبيئتھ"روف الف��يائيّ دهما الظ

 رورة. ة هو أمر مطلوب بالضّ اإل�سان ا�حديث واملعاصر ومشكالتھ البيئيّ 

 هناك إذا، هواجس موضوعيّ 
ّ
من املعاصر؛ وكث��ة �� العناو�ن البارزة  قة بموضوعات البيئة �� الزّ ة متعل

 واملع�ّ 
ّ
ال التّ �ة  تحاول   �ي 

ّ
و�الذ األخ��ين،  القرن�ن   �� ا�خاوف  هذه  عن  العقودعب��   ��    ات 

ّ
ظهور  ال تلت  �ي 

 
ّ
 الط

ّ
الس� "القنبلة  نقرأ  إذ  ا�جديدة.  "انيّ اقات   الّس االنفجار  ة" 

ّ
ينتحر"..  ا�ّي � ".. و"�وكب يموت"... و"�وكب 

 
ّ
ال و و"ال�وكب  يتدهور"...  و"عالم  ذاتھ"...  يأ�ل  و  ذي  مزدحم"...  حراء  "الّ�   و   وامة"..."الّد   "عالم 

 3سوا الهواء"....�شر�وا املاء وال تتنّف "ال    خناء"...واحفة"...و"املدن الّد الزّ 
ّ
 ؛ و�� �ل

ّ
نبيھ  � التّ ها �عب��ات ر�ما تتو�

 ة أك��. ة نقديّ دهور بجديّ عامل مع هذا التّ عوة إ�� التّ ، مع الّد دهور البيئيّ من املن�لقات املمكنة �سبب التّ 

 نيّ �اية إ�� األ�شطة اإل�ساها �� ال�ّ هذه االختالالت مردّ   ا أّن ومن الوا�ح جّد 
ّ
قد  �ي �� أمام محكمة النّ ة، ال

و��  يا��يّ والّس   والقانو�ّي   األخال��ّ  البيئة.  أزمات  عن  مسؤوال  باعتباره  لإل�سان،  وا�حة  إدانة  �عت��   ،...

عامّ مسؤوليّ  قاعدة  ضمن  اختصارها،  إن شئنا  �التّ ة  م��ّم ة، فتص��  اليوم  "اإل�سان  ة  ة مص��يّ بقضيّ   ا��: 

 
ّ
 �ا قضيّ إ�ّ   ،البشرّي إ�� ا�جنس  سبة  بالن

ّ
ما  ة ر�ّ �ائيّ يغة ال�ّ ، وهذه الصّ 4روع �� تدم��ها"ة اإلخالل بالبيئة والش
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�ّل  بحيث  وا�حة،  ر�ّ   ��  إليضاحها  واألهّم محاولة  ووضوحها،  بصفا��ا  إخالل   �� بف�حها    ما  هذا:  من 

 وصرام��ا. 

   لكن وضوحها، ال يل�� ا�حاجة إ�� العودة إ�� أهّم 
ّ
�ا نتيجة  جعل هذه ا�خالصة، و�أ�ّ ت إ��  �ي أدّ املسارات ال

ا�حقيقيّ علميّ  فاملش�لة  صارمة،   واملعاصر:ة  ا�حديث  اإل�سان  بجرم  اإلقرار  ��ذا  ترتبط  ال  "ا�حر"    ة، 

 و
ّ
و�ن "العاقل"،   و  بكيفيّ "الوا��"  �� مرتبطة  يضع  ما  "فاإل�سان  البيئة،  �� مقابل  نفسھ  اإل�سان  ة وضع 

ويعت��ه البيئة  أنظمة  إطار  خارج  ملكيّ نفسھ  ا�خاصّ ا  فيتصرّ تھ  املن�ليّ ة،  حديقتھ  �انت  لو  كما  ف��ا  ة،  ف 

 
ّ
و�نسّق و�نظ  مها 

ّ
ويش� بالكيفيّ ها   لها 

ّ
ال هذا  ة  من  البيئة،  مع  �عاملھ   �� اإل�سان  "ذوقھ"...وانطالق  تر��ي  �ي 

 االعتبار 
ّ
�ان   ھ �ستحيل تحديد البيئة املث�� لإل�سان إذايجعل منھ "مش�لة للبيئة" بحيث يصدق القول {أن

 
ّ

ة: مؤسف  ثنا بلغة أخالقيّ هذا الوضع هو املقلق، أو إذا تحّد   ؛ إذ أّن 1ر إال �� اإل�سان وحده}"املرء ال يفك

 ومخٍز وصادم وعار. 

 
ّ
أن اإل�سان  تنا��ي   إن 

ّ
ال البيئة  من  جزء  بالفعل  من  ھ  أنماط  ب��وز  سمح  كنفها،  و��  ضم��ا  �عيش  �ي 

 التّ 
ّ
 در�ج أصبحت تمظهرات هذا التّ ، و�التّ -يئةاإل�سان/الب-بي��ما إيجا�ّي فاعل الال

ّ
�ديد  ل تأخذ صبغة ال�ّ دخ

اإل�سا�ّي  للوضع  الوجوديّ   املباشر  سماتھ  بالنّ ��  ا�خالصة،  الضّ ة  حجم  إ��   ظر 
ّ
ال اآلليات  رر  أصاب  ذي 

 لقائيّ التّ 
ّ
 بيعة، وهو الضّ ة لعمل قوان�ن الط

ّ
�حياتھ ع�� هذا  دة  ى إ�� مجموعة من املشكالت املهّد ذي "أدّ رر ال

الّس االنفجارّي  مو  ال�وكب...فالنّ   �� عدد 
ّ
مش�لة...والتّ � مش�لة... لوّ ان  البيئة  واستن�اف موارد  ث مش�لة... 

التّ   و�خالل 
ّ
الط مش�لة...إ�ّ   بي��ّ وازن  مواجه��ا"بالبيئة  وعليھ  بالبيئة  اإل�سان  صنعها  مشكالت   2�ا 

ّ
و�ل ها  . 

 
ّ

 �ّ هذه ا�حرّ   : أّن واحدا وأساسّياد معطى  مشكالت تؤك
ّ
ات  بالنسبة    " مركزّي �ي �� "حدس أخال��ّ ة ال

ّ
إ�� الذ

 ة، و�� سياق نقد جريء وصارم. ا�حديثة واملعاصرة، تحتاج إ�� إعادة نظر حقيقيّ 

 : ة ة: فقدان اإلنسان للخصوصّیکنولوجّیة والتّ قمّیرات الرّ المبّر -4

 طبعا، ال �ع�ي ما قّد 
ّ
 عرّ "التّ نا حسمنا مع مطلب وصف حجم  مناه أن

ّ
ة"  ذي أسهمت فيھ "األزمة البيئيّ ي" ال

   ب�ّل 
ّ
 تفصيال��ا ال

ّ
كرت؛ و�ن

ُ
رات األخرى، هو اإلشارة ا�ختصرة، لدوا��  ما الغاية، كما �� با�� املظاهر وامل�ّ� �ي ذ

القو�ّ  القلق املعاصر، من فقدان االرتباطات   تھ و��سانيّ ة لإل�سان بجسده و�ونھ وخصوصيّ هذا 
ّ
وال �ي تھ. 

   وة" لھ بتمثل ذاتھ كذات "حرّ �سمح 
ّ
من املعاصر،  ة �� الزّ ة"، و�حدى مظاهر هذا الفقدان األساسيّ "مستقل

   ـمرتبطة بال
ّ

 ي" النّ عرّ "التّ   وف"  "تكش
ّ
 كنولوجيّ "الهيمنة التّ و"  ق�يّ وفان الرّ اجم عن "الط

ّ
ل  ة"؛ إذ لم �عد نتمث

ة وأفعال  يّ "حر�ات األجسام املادّ   أساس أّن ة، ع��  كبشر من �حم ودم، �عيشون ضمن مظاهر �ونيّ ذواتنا  

 
ّ
لنا من   ، ولنقف ع�� حقيقة ما يجري من حولنا، ال بّد ذين هم من �حم ودم ما �� إال مظهر خار��ّ البشر ال

 
 . 108، صالمرجع نفسه -1
 . 112، صالمرجع نفسه -2
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 ، أع�ي ذلك التّ رؤ�ة العالم االف��ا��يّ 
ّ
  - ظام املعلوما�ّي فر والواحد، أي النّ أرقام الصّ –ق الغر�ب للبتات  دف

 
ّ
 �ي توّج ال

ّ
 . 1ة أحداث ا�حياة"ھ دف

 ر املعلوما�ّي طوّ أمام هذا التّ 
ّ
 جديد"، ال يقوم ع�� مركز�ّ �وجيتو  نا بصدد تأسيس "  ، يبدو و�أن

ّ
ات،  ة الذ

 
ّ
 ما أساسھ "املعلومة" و "الرّ و�ن

ّ
ة املنتشرة �� لطة لهذه الثالثيّ نا نحيا �� عالم ت�ون فيھ الّس قم" و "اآللة". إن

 ة. فمفاصيل اإل�سانيّ �ل التّ 
ّ
 ونحن بحاجة إ�� إعادة التّ   ا من موضوع، إال

ّ
ظر صوب  ل حولھ بالنّ أّم ر والتّ فك

 
ّ
 ة". ة اإل�سانيّ م��ا "ا�خصوصيّ الثية، و�� مقّد مساهمة هذه الث

 ور�ّ 
ّ
"الط كتاب  إحدى فصول   �� املق��ح  العنوان  ي�ون  الرّ ما   ق�يّ وفان 

ّ
يؤث وحرّ : كيف  حياتنا  ع��  تنا  �ّ ر 

م جوابا، بقدر  صياغتھ ال تقّد  ة وأّن ؛ خاصّ مفارقة مرتبطة بوجودنا ا�حا��ّ  رائعا ألهّم وسعادتنا؟"، ت�خيصا  

منھ، وهو  االنطالق  ، نود  استش�ا��ّ   �عيون فاحصة، من خالل سؤال    ل �� واقعنا ا�حا��ّ أمّ �ا دعوة إ�� التّ ما أ�ّ 

 �ار؛ هل فقدنا ا�خصوصيّ ي �� و�ح ال�ّ عرّ ا��: "التّ التّ 
ّ
   ، واملهّم 2؟"ينا ع��اة أم تخل

ّ
ق  �� ا�حالت�ن؛ وسواء �عل

ب أو  ب"الفقدان"   "التّ   ـاألمر 
ّ

 خ�
ّ
أن هو  ا�خصوصيّ �"،  فقدنا  فعال  "عراة"  نا  وأصبحنا  أمام  وة  "مكشوف�ن" 

 . ق�يّ س الرّ ص وتجّس تلصّ 

كما ��  ة"، إذ ال ��يء يفلت م��ا،  قميّ قابة الرّ "الرّ   ـ، هو عالم موسوم باالعتبارالعالم املعاصر وفق هذا  

اس ومراقبة  تفاصيل النّ  ع �ّل ة، حيث يمكن تتبّ ة هذه املرّ ؛ ولكن بدالالت رقميّ 19843رواية "جورج أورو�ل" 

   فا��م وحر�ا��م وسكنا��م وما �شاهدونھ و�تا�عونھ....؛ واملهّم تصرّ 
ّ
ذي  �� هذا الوصف هو : القلب العميق ال

شاهد، ب
ُ
 حدث ع�� معاينتنا؛ إذ لسنا من نراقب ما �

ّ
 ذي �شاهده يراقبنا. ل ال

 
1-  

ّ
بلسون وهاري لويس وكين ليدين، الطوفان الرقمي: كيف يؤث

ٔ
شرف عامر، مراجعة يّ ر على حياتنا وحّر هال ا

ٔ
تنا وسعادتنا، ترجمة ا

 . 20. ص2014ورات مؤسسة هنداوي للتعليم والّثقافة، القاهرة، محمد فتحي خضر، منش
2-  

ّ
بلسون وهاري لويس وكين ليدين، الط

ٔ
 .41، صسابق، مرجع قمّي وفان الرّ هال ا

طروحة المركزيّ  -3
ٔ
ة" في  الرقميّ لطة فاع عن الفكرة القائلة بهيمنة "السّ "؛ هو الّد : "الطوفان الرقمّي ـة لهذا الكـتاب الموسوم بجزء من اال

 صوّ تشبيه هذه الحالة بالتّ  ة المرتبطة بوجودنا، وقد تّم التفاصيل العامّ  كّل 
ّ
رويل"، لكن بمعاني تتجاوز ر ال

ٔ
عمال "جورج ا

ٔ
ذي حملته ا

دبّي التّ 
ٔ
 قابة الصّ لمفهوم "الرّ   عبير اال

ّ
وجهها  على هذه "الرّ  ابع العلمّي ارمة"، من خالل إضفاء الط

ٔ
ّن الّرقمّي  قابة" عن طريق إبراز ا

ٔ
  ، رغم ا

 ة؛ إضافة إلى التّ يطرة والهيمنة ونزع الخصوصيّ تيجة هي في نهاية المطاف واحدة: تكريس نزعة السّ النّ 
ّ

وات  حكم المطلق في الذ
 
ّ
 إشاراتها فيالمعنية؛ ولكن الكـتاب مع ذلك، يحاجج بفكرة تتجاوز المعاني ال

ٔ
ورويل"، نقرا

ٔ
مر  الي: " هناك القول التّ  تي صاغها "ا

ٔ
ا

ورويل؛ فهو لم يتوّ لم يتخيّ  حول العالم الرقمّي 
ٔ
كـثر تقنيات اليوم انتهاكا للخصوصيّ له ا

ٔ
ى عن ا

ٔ
ن تكون  كاميرات المراقبة بمنا

ٔ
ة، قع ا

 
ّ
خرى، والبيانات ال

ٔ
نواع مصادر البيانات اال

ٔ
  تي تستمّد فهناك العشرات من ا

ّ
شركات المحمول ال  ل. فمن تلك المصادر ُيحتفظ بها وُتحل

رقام التي اتّ 
ٔ
جريت تلك المكامالت، وشركات بطاقات االئـتمان ال تعلم فحسب  تعلم فحسب اال

ٔ
ين كنت وقت ا

ٔ
صلت بها، بل تعلم ا

نفقت من مال، بل تعلم كذلك ما اشتريت بذلك المال، والمصرف الذي تتعامل معه لديه سجالت إلكـترونية بمعامالتك 
ٔ
مقدار ما ا

قط بغرض ضبط سحوبات وإيداعات رصيدك لديه،  بل يخطر الحكومة إن حدث وقمت بسحب مبالغ كبرى من المالية، ليس ف
ين  يحّد  مكان... ، إن االنفجار الرقمّي  حسابك؛ وتفاصيل حياتنا في كّل 

ٔ
 المالبس، والصّ  اقتنيت د من ا

ّ
به،   ذي نستحّم ابون ال

 
ّ
 والط

ّ
 يّ تي نسري فيها، والسّ رقات ال

ّ
ورويل كاميرات مراقبة، لكن  تي نقودها،ارات ال

ٔ
كبر في رواية جورج ا

ٔ
خ اال

ٔ
ين قدناها. كان لدى اال

ٔ
وا

ينما ذهبنا نترك بصمات إلكـترونيّ . إنّ كات بحث تجمع شتات "البتات" تلك معا لتعثر على اإلبرة في كومة القّش لم تكن لديه محرّ 
ٔ
ة،  نا ا

جهزة كمبيوتر ذات سعات مذهلة بناء تحرّ 
ٔ
جزاء الصّ كاتنا هفي حين تعيد ا

ٔ
د من نحن،  ورة لتحّد نا وهناك. إنها كذلك تعيد تجميع ا

ين نفعل ذلك، ومن نناقشه في ذلك...".
ٔ
 انظر وماذا نفعل، وا

ّ
بلسون وهاري لويس وكين ليدين، الط

ٔ
، مرجع قمّي وفان الرّ : هال ا

 . 42، صسابق
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ٔ
 ديق الدهبي الصّ ا
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�� اإلن��نت أن املواقع ال�ي يزورو��ا قد ��جل عل��م أفعالهم. فمن  حيث "ال يدرك العديد من متصّف 

صفحة و�ب زرت وم�ى �ان ذلك، وذلك أثناء    بط أّي ة قد ي�ون هناك �جل يب�ن بالضّ احية التكنولوجيّ النّ 

ش ع��  املوجودة  املكتبات  من  مكتبة  لكتالوج  لبيع  تصفحك  ملوقع  تصفحك  أثناء  أو  اإلن��نت،  بكة 

ة، أو ملوقع خدمة تقدم نصائح حول وسائل منع ا�حمل أو ا�جرعات الزائدة من  املستحضرات الصيدالنيّ 

�ا ليست  ة زائر املوقع، لك�ّ رات. وهناك مجال واسع الستخدام هذه املعلومات ألغراض تمس خصوصيّ ا�خّد 

�سبّيا  بضاّرة 
ّ
الت مثل  وأل ،  الشّك سو�ق،  ت��ي  قد  أخرى  الزّ غراض  إدراج  مثل  أو  ،  سوداء  قائمة  ع��  ائر 

مبّس 1اب��ازه..." صورة  ر�ما  وهذه  لك�ّ ،  توضيحيّ طة،  هامّ �ا  �ش�ل  الرّ   ة  حجم  ملعرفة   للغاية 
ّ
ودق ��ا  قابة 

 واستتباعا��ا.  

   ق�يّ الرّ 
ّ
انو�ة، وال  ��ذا املع�ى، لم �عد مجرد إشارة من إشارات وجودنا املعاصر، وال صفة من صفاتھ الث

 جزءا  
ّ

املرك أجزائھ   من 
ّ
و�ن البسيطة...؛  املركزّي بة  واملشهد  الوجود،  لهذا  األبرز  الوجھ  باألساس  لھ،    ما هو 

 والّس 
ّ
 أي العيش بامل–نا �عيش ونحيا  مة البارزة مقارنة �سواه...، ف�ل

ّ
  -وا�حياة باملع�ى اإل�سا�ّي   بي��ّ ع�ى الط

"مفهوم  ـ ا ضمن نماذج جديدة لھ يضعنا فعليّ ة. وهو بال شك فتح عظيم، لكنّ قميّ ورة الرّ �� كنف هذه الصّ 

 
ّ

"التّ 2"ّر الش �حاالت  ا�جديد  ال��وز   �� كما  اإللك��و�ّي حرّ ،  أّن 3"ش  إ��  إضافة   التّ   . 
ّ
ال ب�ن ما��  حدث  ذي 

ضمنيّ يّ ق�والرّ   "اإل�سا�ّي  �ش��  تمّر "،  ك��ى  نقلة  إ��  البشر�ّ   ا  الرّ م��ا  األزمنة   �� جّد ة  املفيد  ومن  ا  اهنة، 

 
ّ
ة الك��ى، كما �� "سؤال  قة بأسئلتنا الوجوديّ ��خيص بواع��ا وأصولها وتتو�جا��ا املمكنة، �� املسائل املتعل

 ة". �ّ ا�حرّ 

 
1-  

ّ
بلسون وهاري لويس وكين ليدين، الط

ٔ
 .37ص، سابق، مرجع قمّي وفان الرّ هال ا

 .39ص المرجع نفسه، -2
ي "التّ ليس المقصود بهذا التّ  -3

ٔ
 ش اإللكـترونّي حرّ عبير؛ ا

ّ
 بين طرفين في شبكات التّ "، فقط نوع العالقات ال

ٔ
واصل ومواقعها  تي تنشا

ّن بمختلف التّ 
ٔ
ساس ا

ٔ
و المإلى اإلنسان سبة ، وال يطرح بالنّ واعتيادّي  ش هو عادّي حرّ وع من التّ هذا النّ   لوينات، على ا

ٔ
ي غرابة ا

ٔ
عاصر ا

خالقيّ استغراب، رغم الرّ 
ٔ
هّم –ة الممكنة على بعض حاالته؛ لكن المقصود به دود اال

ٔ
شكال   -وهذا اال

ٔ
نواع الجديدة من ا

ٔ
هو بروز هذه اال

 التّ 
ّ
خرى مفبركة صناعيّ فعلّي  ة لها وجود إنسانّي بين ذات بشريّ  تي تتّم واصل ال

ٔ
ها ا، تضع نفسها موضع اإلنسان، رغم كون، وذوات ا

نّ تصميمها بغرض القيام بمثل هذه المحادثات، حتّ  ات تّم مجرد برمجيّ 
ٔ
بالفعل بين شخصين؛ ويمكن مثال   ة وتتّم ها عاديّ ى تبدو وكا

ت صداقة عبر اإلنترنت بين فتاة ال تبلغ من  2006ت  في عام على هذا الوضع من خالل مثال لمحادثة تمّ االستدالل 
ٔ
، حينما نشا

عاما ُيدعى "جوش"،  وعندما   16سنة، ُتدعى "ميجان ماير" من داردين بريري بوالية "ميسوري"، وبين صبي عمره  13العمر سوى  
نت إنسانة شريرة، والجميع يبغضونك ... ولو مّت 

ٔ
ن   انقلب عليها جوش وكـتب لها: "ا

ٔ
الستراح العالم منك..." ما كان من ميجان إال ا

نه بعد البح
ٔ
مر ا

ٔ
ّن ث تبيّ انتحرت، والعجيب في اال

ٔ
ة، إذ لم يكن جوش إال اسما لحساب على موقع  ة وهميّ جوش هذا مجرد شخصيّ   ن ا

 انظر "ماي سبيس".
ّ
بلسون وهاري لويس وكين ليدين، الط

ٔ
ورة  . وطبعا لم تعد هذه الصّ 39، ص سابق، مرجع قمّي وفان الرّ : هال ا

خالقيّ 
ٔ
صبحت هذه المخاوف اال

ٔ
ن، بل ا

ٓ
 واصليّ القات التّ ة المترتبة عن العمبالغة فيها اال

ّ
الت  وات اإلنسانيّ ة بين الذ

ٓ
ة من جهة، واال

كـثرها وضوحا الصّ  ي؛ ولعّل نقاش جّد  طبيقات من جهة ثانية. موجودة ومحّل والتّ 
ٔ
 ا

ّ
ادر  ، والصّ "HER"هير تي نقلها الفيلم الشّ ورة ال

نثوّي  ر عالقة مع نظام تشغيل ذكّي ة كاتب يطوّ ، ويحكي الفيلم قصّ 2013سنة 
ٔ
نه بالتّ ، ذو صوت ا

ٔ
ا لهذا  دريج يجد نفسه ُمحبّ وكيف ا

 
ّ
ّن ال

ٔ
يقوم بنفس المحادثات   د نظام تشغيلّي الفتاة هي مجرّ  ظام، بل وتملكه اإلحساس بالغيرة في نهاية الفيلم، بعد معرفته بحقيقة ا

خرين، بل والمهّم 
ٓ
الف من المشتركين اال

ٓ
ّن  مع اال

ٔ
مر هو ا

ٔ
ة كبيرة، تجعله في مصاف ة بجديّ غبات اإلنسانيّ ظام يتفاعل مع الرّ النّ  في اال

 اإلنسانية. -العالقات اإلنسانية
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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بصدد ا�خوض �� سياقات جديدة، تث�� أسئلة يفيد هذا اإلقرار، أن اإل�سان ا�حديث واملعاصر، هو  

الصّ  أسسھ  خ�خلة  ع��  قادرة  "حرّ مغايرة،  كذات  بذاتھ  إحساسھ   �� كما  واملتينة؛  و�� لبة  "فاعلة"،  و  ة" 

   واملقابل كذات "غ�� متحكم ف��ا"  
ّ
ة ما يجري ع�� مسرح  �ي تصطدم بواقعيّ "ال مفعول ��ا". و�� األحاسيس ال

 و وا�حا الفقدان ملا هو خصو��ّ ة، حيث يبداألحداث اآلنيّ 
ّ

 ي ونا�ع من الذ
ّ

االنفجار  ات، �سبب  ات و��� الذ

   ق�يّ الرّ 
ّ
الفردّي ال الهي�ل  هذا  زعزع  "ا�خصوصيّ واالجتما�ّ�    ذي  بصفة  اإلحساس  1ة"املوسوم  وأفقدنا   ،

   ة املتوفرة �� �ّل بمتعة املنافع املعلوماتيّ 
ّ
لغطاء ا�حامي  �ي حدثت بفضل فقدان ام�ان، �سبب االه��ازات ال

 
ّ
 والوا��، ال

ّ
 . 2ة فيما سبقره هذه ا�خصوصيّ ذي �انت توف

 
ّ

بالذ التّ وهذا  جذر   ات 
ّ
ألن لكّم ناقض،  وا�حة  إشارة  يختّص   ھ  فيما  املطروحة  بموضوعات    املفارقات 

عاملھ بخ��اتھ وممكناتھ وأشيائھ وطاقاتھ ورغده    ة، فاإل�سان ا�حديث واملعاصر يحّب ة وا�خصوصيّ �ّ ا�حرّ 

ولكنّ ورفاهيّ  املسبّ تھ...،  هذه  الوقت  ذات   �� ينعل   ھ 
ّ
ال حرّ بات  بفقدان  اإلحساس  مرارة  أذاقتھ  تھ  �ّ �ي 

 تھ وحميميّ ّ◌ وخصو��ي
ّ
 قميّ ورة الرّ تھ، لصا�ح هيمنة الث

ّ
، دون أن ي�ون  3م�ان  �ي أذاعت تفاصيلھ �� �ّل ة، ال

   ، و�أّن لھ دخل فيما يحدث
ّ
ى و�ن أثارت إ�جابھ.  فھ، ح�ّ �ي �� بحوزتھ خارجة عن نطاق تصرّ هذه املمكنات ال

ة، صرنا نقف عراة  "�� عالم ما �عد ا�خصوصيّ   ا��:ما يصبح �التّ ووصف هذا املشهد إذا أردنا ت�خيصھ، ر�ّ 

 
ّ

 تحت ضوء الش
ّ

 . 4ًبا ع�� نحو غر�ب"عور محبّ مس، و�� �عض األحيان ي�ون ذلك الش

   ل املوضو��ّ حوّ ما تحيل إ�� جزء من التّ ورة ا�ختصرة، ر�ّ الصّ   هذه
ّ
 ال

ّ
ات  ذي يحدث ضمن �سق اعتقاد الذ

 طوّ ة التّ ناقضات هو واقع م��ر تفرضھ حّد ة وفاعلة. و�قرارها ��ذه التّ ة ب�و��ا حرّ الغر�يّ 
ّ
�ي تحدث �� رات ال

 زمننا الرّ 
ّ
من  "ا�حداثة وما �عد ا�حداثة"، "األنوار والزّ � من ا�حديث عن تقسيمات من قبيل  ذي �غ�ّ اهن، وال

من ا�حاضر" إ�� أخرى بديلة تخضع لفكرة "ا�جيل"؛ أي  من املا��ي والزّ قليد"، "الزّ ة والتّ الوسطوي"، "ا�جّد 

 إ�� ذلك التّ 
ّ
 حوّ اللة ع�� مستوى التّ ذي يفيد الّد قسيم ال

ّ
 ل ال

ّ
 قميّ ة والرّ ورة العلميّ ذي راكمتھ الث

ّ
ذي  ة. واملدى ال

ة هذه ا�حدوس األخالقيّ   ؤال طبعا هو عن محّل القطاعات وامليادين؛ والّس   �� �ّل   كنولو��ّ ر التّ طوّ غھ التّ بل

 �� سياق هذه التّ 
ّ

ة  �ات جذر�ّ د كجواب محتمل هو أن أشياء ما تحدث وتن�ئ بتغ�ّ قسيمات ا�جديدة؛ واملؤك

 
ّ
 و�لزاميّ ة" ولغ��ها. وهنا تكمن ضرورة  �ّ التنا "ل�حرّ ستطال تمث

ّ
 ة إعادة "الت

ّ
 ذي دعا لھ تايلور. شر�ح" ال

 الزّ 
ّ
الط "األجيال"، زمن  إذا زمن  املعاصر هو  والنّ من  الرّ فرات  والتّ قميّ قالت  التّ 5كنولوجياة  �ات  غ�ّ ، زمن 

 
ّ

 موليّ الش
ّ
باق من أجل  سات والقواعد...، زمن الّس �ي تطال ا�جماعات واألفراد واأل�ساق واألف�ار واملؤّس ة ال

 
بلسون وهاري لويس وكين ليدين، الطوفان الرقمي، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 40هال ا

 .39، صالمرجع نفسه -2
 . 40، صالمرجع نفسه -3
 . الصفحة نفسها، المرجع نفسه -4
 وربطهما، ال يعني التّ " قمّي " على الرّ كنولوجّي طبعا عطف "التّ  -5

ّ
ما ساوي؛ وإنّ رادف والتّ ي بين المفهومين، بمعنى التّ ماهي الكل

صيل لدراسة "التّ بينهما رغم كونه طفيفا يبقى موجودا، بحيث تكون "التّ االختالف 
ٔ
مثال:  انظر كنولوجيا"؛ قنيات" هي الموضوع اال

لة قوّ 
ٓ
ر. إيه. بوكانان، اال

ٔ
ى الوقت الحاضر، ترجمة شوقي جالل، منشورات عالم  حتّ  17ن منذ القرن كنولوجيا واإلنساة وسلطة: التّ ا

داب، الكويت، العددالمعرفة، المجلس الوطني للثّ 
ٓ
مييزات ى للتّ . ويمكن العودة حتّ 14-13. ص 2000، مايو 259قافة والفنون واال
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 "، زمن الّس االستحواذ  يطرة" و " "الّس 
ّ
را"، زمن "أجهزة إ�سان آ�� �ي تملك "ا�جيل األك�� تطوّ ؤال عن ا�جهة ال

 ة لها القدرة ع�� التّ حقيقيّ 
ّ
زمن "جيل  و   1ك وتتفاعل بذ�اء مع البشر "م وتتحرّ مي�� السليم و�مك��ا أن تتعل

اآل��ّ  ظهور أجهزة اإل�سان  وا  الكمبيوتر، و�داية  الو��   ذات 
ّ

الذ و�روز    3خدماتاندثار  ، زمن  2ا�ي"إلدراك 

 
ّ
مهن    -صناعة ا�خدمات  -كنولوجياصات العلم والتّ تخصّ   -ال��مجة  -�فيھأخرى جديدة ومغايرة �� املقابل: ال�

   –ة  ا�خدمات املعلوماتيّ 
ّ
ة،  املوضوعيّ   ة و�شراطا��ا قميّ �اية زمن الهيمنة الرّ ؛ �� ال�ّ 4والبيولوجيا ...  ّب مهن الط

 منھ �شروره ومحاسنھ.   باعتبارها قدر ال بّد 

ب�ّل  ثورة  أيضا  ل�حرّ واالعتباراتاملقاييس    ��  يمكن  وال  الغلبة  �ّ ،  هذه  تكريس   �� مساهم  كمفهوم  ة 

للرّ   ق�يّ ا�جديدة 
ّ

الذ عمل  شروط  لضما��ا  حرّ ،  باعتبارها  أّن ات،  أساس  ع��  ومنتجة،  وقادرة  وفاعلة    ة 

فاق 
ّ
 ة ا�حاليّ ر" هذه، و��ن الوضعيّ حرّ "شروط التّ قائم ب�ن  االت

ّ
ى ��  ة، كما تتبّد �ي بلغ��ا املعرفة اإل�سانيّ ة ال

العلميّ  والتّ الفتوحات  والرّ قنيّ ة  أّن قميّ ة  حيث  من     ة؛ 
ّ
الث حمت   األو�� 

ّ
ووف  انية 

ّ
الش لها  والّس رت  ندات  روط 

 ة. ة واملوضوعيّ ظر�ّ النّ 

 التّ   من خالل صعو�ة فهم  حول، تّم جزء من هذا التّ 
ّ
من، باعتباره "زمن  �ي حصلت �� هذا الزّ ناقضات ال

فاع عن  ة من جهة ثانية، و�� األساس زمن الّد قميّ ة" كما أشرنا سابقا من جهة أو��، وزمن الهيمنة الرّ فاهيّ الرّ 

 �ّ ا�حرّ 
ّ
الث ا�جهة  و��   ة، 

ُ
� جديدة  نقاشات  بروز  هو  الوضع  هذا  إليھ  أف��ى  ما  ضمن  ومن  كّم الثة.    سائل 

 امل��ّسبة العوالق 
ّ
"، حيث  ائر مثال حول فكرة "الوقت ا�حّر قاش الّد دة؛ كما �� النّ �كيبة املعّق بفضل هذه ال�

 خطيط املؤّس طرحت فكرة التّ 
ّ
 ق بالفضاء العامّ سا�ي، بما فيھ املتعل

ّ
 ، ال

ّ
ة، من أجل  ره ا�جهات ا�ختصّ ذي توف

 قد حّد   -سا�يخطيط املؤّس هذا التّ – ��ة، "باعتباره  ة، إحراجات كبة وفكر�ّ أوقات الفراغ بأ�شطة ثقافيّ ملء  

ة  �ّ قاش إ�� مستوى ا�حديث عن ا�حرّ ؛ أي وصل النّ 5ع بوقت فراغھ"متّ ة الفرد �� اختيار أسلوب التّ �ّ من حرّ 

   ة". ع�� أساس أّن �ّ �� تصر�ف "فائض ا�حرّ 
ّ
غايتھ تكمن    سا�ي هو فضاء عام إلزامي، رغم أّن �فيھ املؤّس ال�

 ة. �ّ �� توف�� ممكنات أخرى ملمارسة الهوايات والقناعات بنوع من ا�حرّ 

 �ّ ا�حرّ   هذا �ع�ي أّن 
ّ
ا�جميع بامتالكها دون تمي��، تطرح اآلن مشكالت �� معاقلها    �ي يحّس ة املتساو�ة، ال

 ة؛ أي "الفضاء ا�خاّص األساسيّ 
ّ
 ". من خالل الن

ّ
"  ا "للمجال العامّ ة"، وأيضذي حدث لهذه "ا�خصوصيّ سف ال

 
 
ّ
دّق ال

ٔ
 إلى التّ   تي يقيمها "هايدغر" بين المفهومين، بل وبشكل ا

ّ
قنية" في مقالته حول قنية" ذاتها و "ماهية التّ بين "التّ ذي يقيمه مييز ال

 قنية؟". "ما التّ 
ميتشيو كاكو، رؤى مستقبلية: كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين، ترجمة سعد الدين خرفان، مراجعة محمد   -1

داب، الكو
ٓ
 . 107، ص2001، يونيو 270يت، العدد يونس، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

 المرجع نفسها، الصفحة نفسها.  -2
 .167، صالمرجع نفسه -3
 وما بعدها.  168، صالمرجع نفسه -4
داب، الكويت،  زهير، الكرمي، العلم ومشكالت اإلنسان المعاصر، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطني للثّ  -5

ٓ
قافة والفنون واال

  .226، ص1978، مايو 5العدد 
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 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ّ
  -و�ن يكن مبالغا فيھ–ات با�جمع"، وولد األمر نوع من اإلحساس  ذي �ان يحتضن "�عا�ش ا�خصوصيّ ال

 
ّ
 ا باملساواة، بحيث ال يخضع فيھ األ�خاص إ�� آخر�ن.سم فعليّ �عدم القدرة ع�� خلق عالم يت

د أسباب  حيث تتعّد   اإل�سا�ي. �ة لل�ائن  ة مم�ّ حكم هو سمة أساسيّ لطة والتّ هوس الّس   ع�� أساس أّن 

من ا�حديث إ��  قائمة وموجودة، دون أن يصل الزّ   �ا تظّل الوصاية، و�جري ا�حسم مع �عض أش�الها، لك�ّ 

دة  آخرون معا�ي مجرّ   يطرة ع�� األتباع، واستغّل ين للّس الّد استغّل  مستوى ا�حسم معها. إذ "هناك فر�ق  

ولكّن  األعّم   مختلفة...،  ز   األسلوب  وما  النّ �ان  إغداق  النّ ال  فر�ق من  واألموال ع��  ��  عم  اس الستخدامھ 

 ر�ّ   ؛ وهذا يحيل إ�� معطى أسا��يّ 1دة"أغراض متعّد 
ّ

مثال ومعھ  دو توكفيل  � �� أف�ار وقف عندها  ما هو متج�

  تّم ة  اعم"، من خالل إقامة نقديّ النّ االستبداد  افهة" و "  احة التّ ن؛ وأقصد "الرّ �شارلز تايلور وآخرون بتمعّ 

 ة عميقة مع فلسفات أخرى، من قبيل نيتشھ، هايدغر وفو�و. ضم��ا صياغة حوارات نظر�ّ 

  تناقضاتھ، هو بال شّك   �� ترتيب هذا املشهد ا�جديد ب�ّل   كنولو��ّ والتّ   ق�يّ ل الرّ حوّ ة التّ وطبعا مسؤوليّ 

 خالف كب��؛ إذ بفضل سرعة �غ�ّ   ليس محّل 
ّ
درتھ ع�� مسايرة ما  اإل�سان �عدم ق  ، أحّس 2ورة�ات هذه الث

 أن ��� أّن   ة وواعية؛ إذ "ال بّد �ا ليست فعال أفعاال حرّ يجري، وأفقده هذا، اإلحساس بأفعالھ، إذ بدا و�أ�ّ 

والتّ  بالّد العلم  املسؤوالن  هما  �ّل كنولوجيا  عن  األو��  التّ   رجة  العلم  هذا  فلوال  ومداه.  وسرعتھ  غي�� 

ف  كيّ للتّ اضطراره  ا�حديثة، وملا واجهت اإل�سان ا�حديث مش�لة    ةكنولوجيا ملا �انت ا�حضارة العلميّ والتّ 

ر من املعلومات  �ات، واضطراره لو�� فيض متفّج �ات واملتغ�ّ غ�ّ املتالحق �سرعة من سلسلة ال تنت�ي من التّ 

 
ّ
 . 3يوم" ق عليھ �ّل يتدف

 تھ يبقى م�ّ� هذا الوصف رغم إطالقيّ   أّن   وا�حّق 
ّ

ة با�جملة، إذ ال يمكن مثال  موضوعيّ رات  را ألسباب ومؤش

 َعدُّ ا�خت��ات العلميّ 
ّ
ة، بل ال يمكن متا�عة ما يجري  امليادين والقطاعات املعرفيّ   �ي تنجز أبحاثا �� �ّل ة ال

 تائج العلميّ النّ   ص من أبحاث، فمن من العلماء اليوم �ستطيع مواكبة �ّل خصّ داخل نفس التّ 
ّ
�ي ترتبط ة ال

محّد   بموضوع 
ّ
�الط وا�جمّ   ّب د  املراكز  ب�ن  وصل  صلة  هناك  وهل  البحثيّ مثال؟؛  املهتمّ عات  بنفس  ة  ة 

 
ّ
 ث مثال عن "مجمع ناسا" أو غ��ه. �� حاالت نادرة جدا، �أن نتحّد  املوضوعات، إال

ة، وخالصات  تائج العلميّ فقات ال تنت�ي من النّ ة، وتّد هذا �ع�ي شيئا واحدا، هو وجود سيولة بحثيّ   �ّل 

 ة ملشكالت إ�سانيّ حلوال عالجيّ   با�جملة تق��ح
ّ
. �� 4ة...ة البشر�ّ م الوضعيّ ذي يؤزّ ة، وابت�ارات بال عدد م��ا ال

 
 . 230، صالمرجع نفسه -1
كيدات تثبت حجم التّ  -2

ٔ
 غيّ إلبراز تا

ّ
 رات ال

ّ
خير، وال

ٔ
ّي تي حملها القرن اال

ٔ
ابق من حيث  ل حدث في السّ تحوّ  تي ال يمكن مقارنتها با

يضا من حيث الكّم ة والفاعليّ رعة والمردوديّ السّ 
ٔ
رات بسبب "جنون رات وتطوّ والكيف، لدرجة يصعب مالحقة ما يجري من تغيّ  ة، وا

لة قوّ التّ 
ٓ
ر. إيه. بوكانان، اال

ٔ
 وما بعدها.  7ة وسلطة، مرجع سابق صصنيع"، يمكن العودة إلى: ا

  .241اإلنسان المعاصر، مرجع سابق، ص  العلم ومشكالتزهير، الكرمي،  -3
4-  

ّ
بحاث العلميّ حوّ تي توثق لهذا التّ يمكن تقديم عدد ال يحصى من الحاالت ال

ٔ
، دة للوجود اإلنسانّي في صيغتها المهّد  ة،ر الجديد لال

 ما اإلشارة إلى النّ وربّ 
ّ
جل الّد قاش ال

ٔ
 فاع عن عدم صحّ ذي خاضه "برتراند راسل"، من ا

ّ
وجه ها ريّ ة استخدام القنبلة الذ

ٔ
ة. هو وجه من ا

كيد على الّد التّ 
ٔ
ن راسل كان –له إلى مشروع لإلبادة ة تحوّ للعلم، وإمكانيّ  لبّي ور السّ ا

ٔ
وبإطاراته   طبعا مؤمنا بالمشروع العلمّي رغم ا

ّن -ةياضيّ ة والّر ظريّ النّ 
ٔ
ولى هي حرب الكيميائيين والثّ البعض يعتبر " الحرب العالميّ   ، لدرجة ا

ٔ
ين؛ إذ بينما  انية هي حرب الفيزيائيّ ة اال
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 ال�ّ 
ّ
ة نفسها. وأمام  اهرة اإل�سانيّ �اية لم �عد اإل�سان املعاصر، ينصت بصدق لظواهر العالم، بما �� ذلك الظ

 
ّ
الال الهوامش  ا�حرّ هذه  اإلبداع  �ّ من��ية، من   �� والتّ واالبت�ار  ة  أّن واالخ��اع والبحث  يبدو  ة �ّ ا�حرّ   نقيب...، 

 ة اآلخر�ن �� ذات اآلن.�ّ تصبح فاقدة ملعان��ا، ما دامت ال تنصت �حرّ 

 هناك صورة مأساو�ّ   أّن   املهّم 
ّ
رَسم �عد الفواجع ال

ُ
جزء    ة، بوضوح شديد. ومردّ �ي عاين��ا اإل�سانيّ ة بدأت ت

   فقدان ملا هو إ�سا�ّي م��ا، إ�� هذا ال
ّ
 قنيّ الت التّ حوّ ة والتّ قميّ ورة الرّ بفضل الث

ّ
 ها الصّ ة، ولعل

ّ
�ي  ورة القاتمة ال

 ة �� ا�حرب العامليّ ة "�جاك إيلول" ور�ث حركة املقاومة الفر�سيّ حمل��ا األطروحات املركز�ّ 
ّ
 ة الث

ّ
ذي  انية، ال

  كنولو��ّ ا�جتمع التّ   ادر �� ا�خمسينات، معت��ا أّن الصّ "  كنولو��ّ ة �� كتابھ "ا�جتمع التّ "طرح نظرة سوداو�ّ 

 "قوّ 
ّ

ما نقرأ منھ صورة  ؛ وهذا القمع املمن�ج ر�ّ 1ة"ة مركز�ّ ة تحت ضغوط ب��وقراطيّ خصيّ ة ماحقة تقمع ال�

 
ّ
 .ق�يّ ة للوجھ الرّ بالقراءة النقديّ  مهتّم  �ي نصادفها عند �ّل اإلدانات الواسعة ال

اإلراديّ   لقد نمت شيئا فشيئا حر�ات "البساطة  للتّ من أجل  ناقدة  الّس ة"، و��  ل�حرّ قنيات  ة ع��  �ّ البة 

ة، تتو�جا  �ّ البة ل�حرّ قنيات الّس �ا تنمو شيئا فشيئا حر�ات ناقدة للتّ "ع�� أساس أ�ّ   1988خطى جاك إيلول  

إيلول" "جاك  عمل  لكنّ 2�خطى  حّد ؛  ين�ي  ال  نقد  ذلك  مع  "التّ ھ  هذا  مفارقة  ضمن  القائم  ا�جدل  ي  عّد ة 

 ورة األخالقيّ ة، واملرتبط ��ذه الصّ " ع�� ا�خصوصيّ ق�يّ الرّ 
ّ
؛ ق�يّ ا محاكمة وجودنا الرّ �ي ال يمك��ا قطعيّ ة ال

 لسبب �سيط مردّ 
ّ
 . 3كنولوجيا وُرها��ا"التّ  ا يتساكن حّب منّ  ھ "�� �ّل ه إ�� أن

 
ّ
 ولعل

ّ
 كنولوجيّ ة والتّ قميّ رات الرّ �ي تجعل امل�ّ� ها املفارقة ال

ّ
ة، �� �ي تفيد فقدان اإل�سان ل�خصوصيّ ة؛ ال

بالفعل من ضمن أك�� اإلحراجات املطروحة أمام مطالب اإل�سان ا�حديث واملعاصر، الباحث عن تثبيت  

ُمَنا ��ذا الفقدان ال ينشأ عنھ مقاومة لهذا املّد �ّ م�اسب "ا�حرّ 
ْ
 ة". إذ ِعل

ّ
  تدر���ّ ا�غماس  ھ يحدث  ، بقدر ما أن

 
ّ
ال اإلم�انات  الرّ   �ي�� هذه  العوالم  والتّ قميّ تتيحها  الزّ كنولوجيّ ة  حدود هذا  لكن  �� مستوى  ة.  يقف  خم ال 

 غ�ّ التّ 
ّ
ال  االجتماعّيةة وحياة األفراد وعالقا��م  لو�ات البشر�ّ ذي يطرأ ع�� الّس � 

ّ
ما يتجاوزه إ�� مستوى  ؛ و�ن

"اإل�سان العاري"؛ واملشار إل��ا  وتھ؛ كما �� أطروحات "اإل�سان املز�د"  �� �ليّ   ��ديد طبيعة الوجود اإل�سا�ّي 

 ع�� وجھ العموم، بأطروحات مأزق "ما �عد اإل�سان". 

 
ّو هيمن على تكنولوجيا النّ 

ٔ
ادار، وهو تقنية مسح ده الرّ انية حّد لثّ ة امسار الحرب العالميّ  ديدة، فإّن رات الشّ ل إنتاج المتفجّ زاع اال

لة قوّ انظر في معركة بريطانيا..."؛ الملكّي  الح الجوّي ة للسّ قت ميزة حيويّ إلكـتروني حقّ 
ٓ
ر. إيه. بوكانان، اال

ٔ
ة وسلطة، مرجع سابق،  : ا

نّ  . والمركزّي 247ص 
ٔ
نّ في كل هذا ا

ٔ
صبح باإلمكان ترتيب العلم بترتيب الحروب، وكا

ٔ
خالقّي هما مترادفين، ه ا

ٔ
ال يمكن عده   وهذا فشل ا

ويليّ 
ٔ
نّ مجرد صورة تا

ٔ
فرغ العلم من كّل ة وفقط، ال

ٔ
  ه ا

ّ
هميّ تي ربّ مدلوالته ال

ٔ
هميّ –ته ما تفيد ا

ٔ
 في حّل  وعملّي  ته كسند نظرّي دون إلغاء ا

يضا بطبيعة الحالالمشكالت الجديّ 
ٔ
 . -ة ا

لة قوة وسلطة، مرجع سابق، ص -1
ٓ
ر. إيه. بوكانان، اال

ٔ
 . 255ا

مام تقنياته، الّز  -2
ٔ
، ضمن: اإلنسان المزيد، تنسيق إدوار كلينبتر،  حويل البشرّي هجين، التّ يادة، التّ إدوارد كلينبتر، اإلنسان ا

 -ار البيضاء قافي للكـتاب، الّد ترجمة جميل شاكر، منشورات المركز الثّ 
ّ
ولى بيروت، الط

ٔ
 .9. ص2019بعة اال

 . 8، صالمرجع نفسه -3
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 : ة ة: مأزق "ما بعد اإلنسان"؛ وفقدان اإلنسانیّ رات الوجودیّ المبّر -5

تھ، أمام  �ّ �حرّ   اشئة عن اإلحساس بفقدان اإل�سان ا�حديث واملعاصرة النّ تجاوزت ا�خاوف املوضوعيّ 

والرّ  الوصاية  أش�ال  وال�ّ تنامي  التّ قابة  حاالت  من  املفروضة   �ديد 
ّ

مردّ خ� �ان  سواء  اإل�سان،  عن  هذا    � 

 التّ 
ّ

البيئيّ خ� ا�خاطر  إ��  البيولوجيّ �  أو  العلميّ ة  أو  التّ ة  أو  والعاديّ قنيّ ة  البسيطة  ا�خاوف  مستوى  ة، ة..؛ 

 تّ در�ج إ�� مراتب عالية من الووصلت بالتّ 
ّ
 وجس، تمثل

ّ
ة ع�� رفض  �ي بدت مصرّ ت أساسا �� األطروحات ال

ة"، ويسائل بصدق  "القضايا الوجوديّ   �عضها بدأ يمّس   الت، معت��ة أّن ة مع ما يحدث من تحوّ ظر�ّ املهادنة النّ 

البشر�ّ  �� طبائعها الوجوديّ ا�حياة   ة 
ّ
�� أطروح�ي "اإل�سان  دة رسميّ �ي أصبحت مهّد ة ا�خالصة، وال ا؛ كما 

 ".1Transhumanismا��: "ما �عد اإل�سان "اإل�سان العاري"، واملوسومة بقلق العنوان ا�خيف التّ واملز�د"  

   ـهذه الفكرة القائلة ب
ّ
رة  ة وم�ّ� �ا �� اآلن ذاتھ موضوعيّ أ�ّ   "ما �عد اإل�سان" رغم �و��ا صادمة ومخيفة، إال

 
ّ

التّ �ا مجرّ را��ا. أل�ّ ولها مؤش لهذا  "توصيف"  التّ حوّ د  يتجاوز "أخالقيّ   در���ّ ل  د رو�دا  اتھ" و�تجرّ نحو عالم 

ة �� الفكر املعاصر  �ة لوجوده. ودعاة ما �عد اإل�سانيّ ة املم�ّ تھ"، وأيضا من سماتھ املركز�ّ رو�دا من "إ�سانيّ 

 استثناءهم "جميعا و�ال  
ّ
مناعة من مثل محو    طون ملشروع يضمن ا�خلود و�منحون بھ أنفسهم شبھ، يخط

فك�� �� ظاهرة عارضة �سيطة �� عبارة عن قوام  فك�� عن ا�جسد، واخ��ال هذا التّ معاناة، وفصل التّ   �ّل 

  تّم   الّتجاوز إن، وهذا  2ة، و�� أحسن ا�حاالت بصورة ناقلة للمعلومات.."م ع�� نحو آلة حتميّ مصمّ   جس�يّ 

 ا سي�ون بمثابة النّ فعليّ 
ّ
 ة نحو  يّ قلة ال�ل

ّ
 عوالم أخرى ليس �� الش

ّ
 ما �� عمق التّ �ل فقط، و�ن

ّ
ة  الت األخالقيّ مث

 ة، وهذا األساس.ة والوجوديّ وا�حقوقيّ 

 
ّ
 يجري هذا اإلقرار �� الوقت ال

ّ
؛ مع اإلشارة  3"ا�خلود"وسل"  ذي أصبحت تتعا�� فيھ مطالب "تحس�ن الن

 إ�� نوعيّ 
ّ
 لّد "البقاء ا  ذي ال �ع�ي �ش�ل حصرّي ة هذا "ا�خلود"، وال

ّ
ما يحمل املفهوم ائم و��� ما ال ��اية"؛ و�ن

أساسا بفكرة ا�خلود املطلق، بقدر ترك��ه ع��   ة، حيث قد ال ��تّم ة العامّ دالالت تتجاوز املعا�ي ا�حصر�ّ 

 
س من التّ  -1

ٔ
ّن نبيه ال با

ٔ
خرى؛ ومن باب Transhumanismرجمات المتداولة لكلمة: "التّ  إلى ا

ٔ
 االختصار"، قد نعثر عليها بمعاني ا

ّن 
ٔ
برزها يمكن لمه في التّ   نقول ا

ٔ
ة"، "ما فوق اإلنسان".  ية" ، "اإلنسانية البعديّ بعد اإلنسان"، "اإلنسانية المتعّد  رجمات التالية: "ماا
 ة. ويمكن العودة في هذا الصّ ة والثورة الرقميّ ورة الجينيّ ئة على اإلنسان جراء الثّ حوالت الطار على كل التّ  وهي تدّل 

ّ
ف دد مثال إلى المؤل

ضح على  السّ  للمفكر والوزير الفرنسّي  المركزّي 
ٔ
كبر وا

ٔ
ابق "لوك فيري"، الموسوم بعنوان: "ثورة ما بعد اإلنسان"، للوقوف بشكل ا

 
ّ
فق الجديد ال

ٔ
صبحت سمات هذا اال

ٔ
 : انظرمن المعاصر. ة في الزّ تنحو نحوه اإلنسانيّ ذي ا

- Luc Ferry, La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont 
bouleverser nos vies, Plon, April, 2016. 

خر ممكن، ضمن: اإلنسان الة: نحو تصوّ اإلنسانيّ   –مارك رو، ما بعد  -2
ٓ
مزيد، تنسيق إدوار كلينبتر، ترجمة جميل شاكر،  ر ا

 -ار البيضاء للكـتاب، الّد  قافّي منشورات المركز الثّ 
ّ
ولى بيروت، الط

ٔ
 .136. ص2019بعة اال

ولويّ ة بتحسين النّ طبعا هذه المطالب الخاصّ  -3
ٔ
ة ات وضرورات، كما في الحضارة الفرعونيّ سل والخلود، ُوجدت فيما سبق باعتبارها ا

 
ّ
 ة الصّ ؤية العلميّ ة على الرّ ها في الغالب لم تكن مبنيّ حنيط بحثا عن هذا المطمح، لكنّ بفكرة التّ ت اهتمّ تي ال

ّ
تي هي عليها اليوم،  ارمة ال

خذ مشروعيّ من الرّ ز إنسان الزّ ة عميقة، تميّ ومنه فالحديث عنها كنقلة وجوديّ 
ٔ
ته من هذا البعد الجديد للفكرة، بحكم وجود اهن، يا

، ؛ وهو ما لم يكن موجودا في ة على االقّل ظريّ احية النّ ا من النّ ر، وتجعله ممكنا ومتاحا علميّ صوّ ة هذا التّ عقوليّ سياقات تستضيف م
 ما سبق. 
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ٔ
 ديق الدهبي الصّ ا
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ة،  ات األخالقيّ . وهو مطمح ال يخلو إطالقا من املطبّ 1دةدة ولف��ة أطول وغ�� محّد ة جيّ فكرة ا�حياة �� �ّح 

ين�ع وجوديّ   ل�ونھ  أنماط  ابت�ار   إ�� 
ّ
الط للقواعد  مخالفة  جديدة،  العامّ بيعيّ ة  اإل�سان  ة  ع��  و�فرض  ة، 

 التّ 
ّ

 دات ا�جوهر�ّ � عن �عض ا�حّد خ�
ّ
 � وجوده. �ي تم�ّ ة ال

ة  ، بدت وا�حة �� عدد من األطروحات األخالقيّ ة وأش�ال القلق اإل�سا�ّي ات األخالقيّ طبعا هذه املطبّ 

 النّ 
ّ
  ة "مفاده أّن اإل�سانيّ -نقد موجھ لهذا األفق ا�جديد املنعوت بما �عد   �وع ا�جديد؛ و�ان أهّم اقدة لهذا الن

�عد  اإل�سانيّ -ما 
ّ

تتخ� قد  ��ائيّ ة،  اإل�سا�ّي �  الضّ ا عن  فبتخل��ا عن  واحدا من ،  ��دم  قد  والهشاشة،  عف 

الرّ  الضّ   االجتماعّية ابطة  مصادر  زوال  إ�ّ باس��دافها  إعفاء.  إ��  تن�ع  قد  التّ �ا   زالة 
ّ
ال مفّر جر�ة  ال  م��ا    �ي 

؛ وطبعا بقاء هذه اإلشعارات ال يمكن قراءتھ ع�� أساس  2ة، �ع�ي تجر�ة ا�حنة، بل وتجر�ة املعاناة"لإل�سانيّ 

 
ّ
   ھ ترف فكرّي أن

ّ
إن  وفقط، بل 

ّ
املعاناة ببساطة ال غ�ى ع��ا لبقائنا،    ، "ألّن إ�� وجودناسبة  ھ �ع�ي الكث�� بالن

 
ّ
ال األدوات  طاقم  من   

ً
التّ وجزءا إياه  وهبنا  واعية  طوّ �ي  ذاكرة  لنا  وألن  الهالك.  مخاطر  استباق  أجل  من  ر 

 
ّ
؛ فت�ون تجر�ة  3ة اآلالم اآلتية مستقبال"خفيف من حّد نا �س�� إ�� �شييد عالم �ستطيع فيھ التّ آلالمنا، فإن

 نبيھ األلم �� التّ 
ّ
 ذي نز�ح بھ املز�د من هذا األلم.ال

؛ بانيا  ة ملا هو أخال��ّ فعيّ قييمات وا�حاكمات النّ ر آخر مخالف تماما، وهو نا��ئ عن التّ يقابلھ طبعا تصوّ 

 طرحا عامّ 
ّ
قنية، ��  ة والتّ �ي تمنحها القدرات العلميّ ا يقول بضرورة االستفادة من هذه اإلم�انات ا�جديدة ال

ا ا�حياة  أفق   إل�سانيّ تطو�ر 
ّ
الط يتجاوز  ملا  الفعليّ ة،  املعاصربيعة  اإل�سان  خدمة ملصا�ح  لها،  وأهدافھ    ة 

 ، املتم�ّ ومنافعھ
ّ
"تحو�ل طبيعة اإل�سان    أي القائل بأّن �ساير الرّ   محدودة؛ وهو طرح عوضا أّن � بإم�اناتھ الال

 
ّ
   الالأخالقھ بالعكس من باب  هو من قبيل البدعة، يجيب بأن

ّ
ة  قنيّ األق��ى للقدرات التّ ل  االستغال  يتّم   أال

 
ّ

يحذ البشر. وكما  البعض اآلخر ��ذه ا�حداثة لتحس�ن حياة  ينادي  ر البعض من فقدان معالم ا�حداثة، 

 4."حو�ل البشرّي ع�� التّ استمرارها نفسها لت��ير 

ثار حول جدوى    والعل�يّ   قاش األخال��ّ من حجم النّ وانطالقا  وع�� هذا األساس،  
ُ
من هذا  االستفادة  امل

ا، وعطفا ع�� هذه املفارقات وا�جداالت، بمثابة  ر ا�حاصل، ت�ون فكرة "ما �عد اإل�سان"، �� فعليّ طوّ التّ 

 حوّ التّ 
ّ
تفريعاتھ وتفصيالتھ. وكث��ا ما �ع�� ع�� �عض    ذي يصيب البنية العميقة للوجود �� �ّل ل العميق ال

 التّ 
ّ
"اإل�سان العاري"،  وة أك��، كما �� فكر�ي "اإل�سان املز�د"  ظر إ�� املوضوع بجديّ لنّ �ي أرادت افس��ات ال

�ما معا يتقاسمان نفس  ة" إال أ�ّ �� مداخل تحديد أفق "ما �عد اإل�سانيّ اختلفتا  و�ن  فكرتان  �ما  ع�� أساس أ�ّ 

 غ�� ا�حتمل حدوثھ. مق هذا التّ اجمة عن عة النّ ة، الستباق املآزق األخالقيّ �ات وصفيّ الغاية، باعتبارهما من�ّ 

 ولز�ادة �عد التّ 
ّ
، من خالل البدء من دالالت  الفكرتان  ��ا  �ي تتضمّ فصيل، ال بأس من اإلشارة إ�� املعا�ي ال

 استنادا مفهوم  "اإل�سان املز�د"؛ 
ّ
 إ�� الكتاب ال

ّ
 ذي حمل نفس الت

ّ
  ذي ضّم سمية، وال

ّ
�ي عددا من املقاالت ال
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ّ
واإل�سان املز�د، �� دالالت ع��   عز�ز البشرّي التّ   ؛ حيث جاء فيھ أّن 1مها "إدوار �لينب��"جمعها و�سقها ونظ

 فكرة الزّ 
ّ
قنية، ة أو التّ �ي �ع�ي �� هذه ا�حالة "مجموعة من اإلجراءات واملنا�ج أو الوسائل، الكيميائيّ �ادة ال

 
ّ
مع�ى عام يحيل ضمنيا إ�� ثالث مستو�ات   ؛ وهو2ة أو العادية للفرد"�ي ��دف إ�� تجاوز القدرات الطبيعيّ ال

 مركز�ّ 
ّ

 . 3ات"ة، "ز�ادات قدرات الفرد؛ تحس�ن طبيعة اإل�سان، وأخ��ا تحس�ن الذ

 حوّ بجزء من أجزاء هذا التّ   يغ تختّص و�ل صيغة من هذه الصّ 
ّ
عز�ز  ل امتدادا مباشرا للتّ ل؛ األو�� "�ش�

   ا�جي�يّ 
ّ
 ة لتدعيم القوّ الكيميائيّ ة و قنية والبيولوجيّ رق التّ باستعمال الط

ّ
ا  . أمّ 4�اء وتمديد أمد ا�حياة"ة والذ

 
ّ
 املستوى الث

ّ
د  ة من أجل خلق إ�سان جديد باملع�ى ا�جرّ ع�� مجموع البشر�ّ   حو�ل البشرّي ق "بالتّ ا�ي فيتعل

 . والصّ 5"حو�ل البشرّي لعبارة التّ   والفلسفّي 
ّ
   الثة تختّص يغة الث

ّ
�ي ��دف إ�� مساعدة  "باألدوات واأل�شطة ال

 ؛ و�� الصّ 6ة"الفرد ع�� تحقيق مشروع حياتھ و�لوغ مراميھ الوجوديّ 
ّ
ل من خالل  حوّ الثة تكتمل بنية التّ يغ الث

البيولو��ّ  ب�ن:  والفلسفّي الكيميائّي -ا�جمع  واأل�شطة  ا�جرّ   –   ،   –د، 
ّ
ال املستو�ات  و��  ر�ّ األدوات...،  ما  �ي 

 ومعانيھ.  ة للوجود البشرّي بنية املركز�ّ تخ��ل ال

 ة لهذا التّ �ائيّ تيجة ال�ّ هذه ا�حاالت، يرتبط بالنّ   حدي املطروح �� �ّل والتّ 
ّ
 حول، ع�� مستوى تمث

ّ
ات  ل الذ

ة وواعية وفاعلة ومسؤولة...؛ إذ ال مع�ى لهذه "ا�حدوس" أمام هذا الوضع ا�جديد، لسبب  لنفسها كذات حرّ 

إ�� حالة "  �سيط �عود 
ّ
ال "الزّ تجاوز اإل�سان"،  النّ �ي تنشأ عن هذه   �ادة". ومنھ فا�حدوس 

ّ
تمث ل  اشئة عن 

ضمنيّ  تص��  لنفسھ،  واملعاصر  ا�حديث  ملغيّ اإل�سان  شبھ  هنا  ا  م�ان  فال  "التّ   لـة،  و    وم��"  "األصالة" 

   د"...، و�مع�ى أ�ّح فرّ ل" و "التّ عّق "التّ 
ّ

ا ُيخ��ل ��  الفاعلة". إذ ا�جميع فلسفيّ ة  "الهو�ّ   وات"  ال م�ان هنا "للذ

"ُمنمّ  و  نة"  "ُم�جَّ أّن صورة واحدة  التّ   طة"، ع�� أساس   قنيّ "األجهزة 
ّ
ال الزّ �ي تخوّ ة  لنا  الكمّ ل  ة بصفة  يّ �ادة 

ما �ان هاجس ا�حداثة ��  ؛ ور�ّ 7نميط"جھ �� الوقت نفسھ نحو التّ فاعل مع اآلخر�ن، تتّ مفرطة �� قدراتنا للتّ 

ورة  ، وليس الوصول إ�� هذه الصّ البشرّي واالختالف  م��  ورة املناقضة تماما، حفاظا ع�� التّ الصّ األصل خلق  

 "ا�خ��لة"، عن "إ�سان واحد" موجود.و "املكبسلة" 

 
ّ
ال اإلحراجات  جزء من   هذا 

ّ
وال املز�د"،  "اإل�سان  تنشأ عن مفارقات فكرة  مجرّ �ي  بدورها   �� جزء  �ي  د 

 لوع فجر "ما �عد اإل�سان"؛ واملردودة أيضا إ�� هذا "التّ ضمن "هوس" الفكرة القائلة بط
ّ

ي"  عرّ "التّ و ف"  كش

 
: مهندس بحث في "المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا"، ومسؤول عن الوساطة  Edouard Kleinpeterإدوارد كلينبتر    -1

وحاصل في نفس الوقت    ، وهو مهندس فيزيائّي للبحث العلمّي  الفرنسّي  ابع للمركز الوطنّي التّ االّتصال ة بالمعهد العالي لعلوم العلميّ 
يادة  والّز االختصاصات ة: تداخل المركزيّ اهتماماته  حافة واإلعالم، ومن بين ص الصّ على ديبلوم في تخصّ على دكـتوراه في الفلسفة، و

 ة. اإلنسانيّ 
مام تقنياته، مرجع سابق، ص -2

ٔ
 . 12إدوارد كلينبتر، اإلنسان ا

 .11، صالمرجع نفسه -3
 . الصفحة نفسها، المرجع نفسه -4
 . 12، صالمرجع نفسه -5
 .صفحة نفسهاال ،المرجع نفسه - 6
 . 18، صالمرجع نفسه -7
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وفق اعتبارات الفكرة املوسومة    الت عميقة، ع�� األقّل ، أمام ما يحدث من تحوّ من ا�حا��ّ ال�امل إل�سان الزّ 

الصّ ـ  ب  �� العاري"؛ كما   "اإل�سان 
ّ
ال  يغة 

ّ
ال املش��ك  الكتاب  "مارك دوغان"  �ي حملها عنوان  ذي ساهم فيھ 

 "كريستوف ال�ي".و

 
ّ
 �� هذا املستوى من الهيمنة ال

ّ
 "التّ   و ي"  عرّ ة، أصبح "التّ قميّ ورة الرّ �ي بلغ��ا الث

ّ
ن، ال يمكن  ف" واقع�ْ كش

 
ّ

إذ تمك إن�ار وجودهما؛   نت فعليّ بأي ش�ل من األش�ال 
ّ
الث الرّ ا  ة من جعل حياة اإل�سان املعاصر  قميّ ورة 

ووضوحة"،  "مف و "مكشوفة"   و"خصوصيّ   "تفاصيلھ"  "ملغيّ "حميميّ   تھ"  بفضل تھ"  و"من��كة"...،  ة" 

ا  �م أصبحوا �عرفون عنّ ة الكتاب: "إ�ّ ا. وكما �� مقدمّ ا وتواصليّ ا ورقميّ ياسات ا�جديدة املفروضة إعالميّ الّس 

ا�جنسيّ   �ّل  وميوالتنا  االس��الك   �� وعاداتنا  سلوكنا  الصّ ��يء:  وا�خفيّ ة،  ��  ة،  ر�حة  وآراؤنا  ورغباتنا، 

واري وراء ا�جدران العازلة،  . لم �عد اإل�سان قادرا ع�� االختفاء أو التّ واإليديولوجيا  ياسية واالجتماعالّس 

  قيب اإللك��و�ّي ع�ن الرّ  غ��ة. إّن كما �ان يفعل �� املدن والقرى الصّ 
ّ
 . 1م�ان..." ل إليھ اليوم �� �ّل تتسل

التّ  هذا   ومش�لة 
ّ

 األساسيّ م  حك
ّ
"الط تلك   ��  ��  وة"  واعيّ ة، 

ّ
ال األع�ى"،   "القبول 

ّ
سل اإل�سان  ذي  ��ما  م 

 خصوصيّ   ا�حديث واملعاصر، �ّل 
ّ
 اتھ ال

ّ
نات  ة واملدوّ قميّ طبيقات الرّ سات والتّ ر�ات واملؤّس �ي يملكها، إ�� الش

ش�ل من أش�ال املقاومة    ة...،  وهكذا، و�نوع من اإلذعان الهادئ ودون أّي ة والفضاءات اإللك��ونيّ واصليّ التّ 

 
ّ
 "سل

ّ
 ؛ وقّد 2د بال سيف"منا رقابنا إ�� جال

ّ
 منا لهذا ا�جال

ّ
امة الك��ى  د ما يفوق أجسادنا، بل أساسا و�� الط

 ظر�ّ دود" النّ "الّس   ة و املوا�ع األخالقيّ   ة"، فصرنا فاقدين ل�ّل "إرادتنا ا�حرّ 
ّ
�ي �انت تحمينا من أن ن�ون  ة ال

 طبيقات. سات وال��امج والتّ تنا لهذه املؤّس تنا وحميميّ خصوصيّ  ، �سبب منح �ّل ق�يّ عبيدا باملطلق للرّ 

"اإل�سان العاري"، خاضع لشر�ات "آبل،   ـأصبح اإل�سان اآلن بمقت��ى أطروحة هذا الكتاب، املوسوم ب

 
ّ
ع�� أك��  ر باستمرار، من خالل تنويع طرق ا�حصول  �ي تتطوّ غوغل، ميكروسوفت، أمازون..." ولتطبيقا��ا ال

 ، باعتبارها فعال "ب��ول العصر". أل�ّ 3قدر ممكن من "البيغ داتا"
ّ
شر�ات  إ�� �ّل  سبة  �ا �ساوي الكث�� بالن

 
ّ
ال  العالم، 

ّ
�� مجال تخصّ خصيّ �ي �ش��ي معطياتك ال� املهّم ة الستغاللها  ا معرفة أذواق  جّد   صها، إذ من 

احهم وأحزا��م...، ما ير�دون وما ال ير�دون، ما يقبلون  اس واهتماما��م وقدرا��م ومطال��م وأوجاعهم وأفر النّ 

الرّ  �شبھ  ال  شديد  ��دوء  لكن  يرفضون...؛  التقليديّ وما  الصّ قابة  هذه  ة  ر�ط  أصل  وهو  واملباشرة،  ر�حة 

"الّد  خلق  بمشروع  ا�خفيّ يكتاتور�ّ "الداتا"  أّي 4ة"ة   التّ   ، 
ّ

النّ حك والّس م   اعم 
ّ

الش والهادئ،  بفكرة  لس  بيھ 

 
مارك دوغان وكريستوف البي "اإلنسان العاري.. الدكـتاتورية الخفية للرقمية". ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي للكـتاب. الدار   -1

ولى، 
ٔ
 . 13. مقدمة المترجم ص2020البيضاء، المغرب. الطبعة اال

 . 14، صالمرجع نفسه -2
  ن في الكـتاب من خالل إضافه المترجم سعيد بنكراد:"كّل داتا"، حسب ما هو متضمّ تعني "البيغ  -3

ّ
تي يتركها المبحرون المعطيات ال

مازون وتويتر، على 
ٔ
بل وا

ٓ
نترنيت عبر فايسبوك وغوغل وا

ٔ
ّن اعتبار في اال

ٔ
ا، يسمح سات تبرم مع الُمبحر عقدا إذعانيّ هذه المؤسّ  ا

ن تستعمل معطبموجبه لهذه المؤسّ 
ٔ
 ة جزئيّ يات حياته الخاصّ سات ا

ّ
و كل

ٔ
انظر "؛ واالستخبارّيةجارية سات التّ ا، وتبيعها للمؤسّ يّ ا ا

 .15ة"، مرجع سابق، صقميّ ة للرّ ة الخفيّ كـتاتوريّ مة: مارك دوغان وكريستوف البي "اإلنسان العاري.. الدّ مقّد 
 . 20، صالمرجع نفسه -4
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ة لھ، إذ هو �� هذه ا�حالة أوسع، وع�� ياقات العامّ اعم"، و�ن اختلفت الّس النّ االستبداد  دوطوكفيل حول "  

ساع أساس هذا 
ّ
  أقّر اال�

ّ
 . 1نا بالفعل أمام أك�� إكراه ناعمالكتاب، بأن

داتا" فعليّ  الّد لقد تجاوزنا بفضل "البيغ   ولة"، كما �� صيغة "هو�س"  ا "صور هيمنة 
ّ

إ�� أفق  الش ه��ة، 

"اللفياتان/الّد  هذا   يتجاوز 
ّ

الش �حساب  ذا��ا،  العامليّ ولة"   ر�ات 
ّ
ال الك��ى،  بصمت"ة  "�سيطر  ع��  2�ي   ،

أل�ّ   يا��يّ الّس  شا�لتھ.  ع��  هو  �ّل ومن  "�شبع  سرّ   �ا  األك��  تفك��نا  وتخمن  رغباتنا،  و�ستبق  ة،  �ّ حاجاتنا 

 هها بليونة و�قناع �� أ�سط مظاهرها وذلوتوّج 
ّ
�ا تخلق بمع�ى مختصر "وجودا  ؛ إ�ّ 3ھ من أجل خ��ها"ك �ل

 
ّ

   ا" يحّس هش
ّ
أن �ّل اإل�سان ضمنھ  مل��ات    مل�اتھ وسلطھ وقدراتھ، فهو هّش   ھ من�وع من  بفقدانھ  للغاية، 

 الرّ 
ّ
ال  فض واملواجهة وا�جا��ة، 

ّ
 الّس   ابقة. ألّن ح ��ا �� �حظات املقاومة الّس �ي �ان يتس�

ّ
تحك

ُ
�انت  مة  لط امل

 ا �� الزّ نة ووا�حة ومعلومة...، أّم متعيّ 
ّ
افا  ص من فكرة �ونھ عار�ا وشّف من املعاصر، فال أحد �ستطيع التخل

 
ّ

قنية،  يل ا�جارف طمعا �� ِ�َعم التّ افض�ن ينخرطون �سهولة �� هذا الّس ى الرّ ، وح�ّ و��ائّي   �ّ ومكشوفا �ش�ل ك�

ة تضعها الهيمنة  �جميلة املكتملة...؛ باعتبارها ذرائع قو�ّ ورة ادة والصّ ة ا�جيّ ّح و�غراءات طول العمر والّ� 

 . 4اقدينة �أطروحات بديلة �ستميل ��ا فر�ق النّ قميّ الرّ 

ة، �� حال  ...، ملا تنتظره اإل�سانيّ وتحذير عل�يّ   ة وتنبيھ سيا��يّ لة صرخة أخالقيّ الكتاب هو �� ا�حصّ 

التّ  هذه  عن  �ّل �غافلت   �� ا�حاصلة  اليوميّ   غي��ات  والوجوديّ تفصيالتنا   ة 
ّ
�ل يتجاوز  بنوع  "تنب��ات  ة؛  يا 

ا �ل تلك ا�حدود املطروقة �� ة يتجاوز فعليّ قنيّ قابة التّ طموح الرّ   ؛ ألّن 5قابةأورو�ل" وانتقاداتھ ألش�ال الرّ 

 
 .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه -1
 استخدمتها امتة" التي يطرة الصّ فكرة "السّ  تدّل  -2

ّ
تي "نورينا هيرتس" في كـتاب لها بنفس العنوان؛ على شكل الهيمنة المعاصرة ال

تّ 
ٔ
خالقيّ قافيّ ة والثّ ياسيّ ى على الخطابات السّ ، حتّ واالقتصادّية ة بحيّ ت بفضل هيمنة العوامل الّر تا

ٔ
 ة واال

ّ
ة وفاعلة  تي وإن بدت مهمّ ة، ال

ن تكون مجرّ ها في فإنّ 
ٔ
صوات ومطالب شكليّ الواقع، ال تعدو ا

ٔ
ّن د ا

ٔ
  ة؛ ال

ّ
" و "صامت" هو ا ولكن بشكل "خفّي ذي يسيطر فعليّ ال

  اعتلت  يطرة، حين وع من السّ ة والواضحة لهذا النّ دد العودة إلى تاريخ البداية الفعليّ "، وتقترح في هذا الصّ االقتصاد "منطق رجل 
سماليّ سلطة، مؤسّ "مارغريت تاتشر" السّ 

ٔ
لها وتغولها، بمساهمة رفيقها "رونالد ة الجديدة المفرطة في توحشها وتوغّ ة نوع من الرا

 
ّ
يدي الشّ ة غير عاديّ ذي ساعدها على وضع قوّ ريغان"، ال

ٔ
ة العمالقة، لتتجاوز بذلك سلطة  ناعيّ جارية والصّ سات التّ ركات والمؤسّ ة في ا

 المفاهيم والشّ  كّل 
ّ
سس..، ال

ٔ
ّن تي كان يُ عارات واال

ٔ
رضيتها، كالسّ الزّ  فترض ا

ٔ
ركانه على ا

ٔ
قام ا

ٔ
ة وفكرة يموقراطيّ ياسة والّد من المعاصر قد ا

امتة: يطرة الصّ : نورينا هيرتس، السّ انظر امتة"؛يطرة الصّ "السّ ـ ورة المشار إليها بحقوق اإلنسان...؛ولمزيد توضيح حول هذه الصّ 
سماليّ الرّ 
ٔ
داب،  ترجمة صدقي حطاب، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطني للثّ ة، يموقراطيّ ة وموت الّد ة العالميّ ا

ٓ
قافة والفنون واال

اقتصادّي  بموضوع هذه الغلبة لما هو  وما بعدها. كما يمكن العودة إلى الفصل الخاّص  15، ص 2000، فبراير 336الكويت، العدد 
 واستهالكّي 

ّ
ق ...ال تصوت..."؛ المرجعفصل "تس انظر ز وجريء؛ مميّ  ذي صاغته بقالب نقدّي ، وال  وما بعدها.  129، ص نفسه و�

 . 160مارك دوغان وكريستوف البي "اإلنسان العاري.. الدكـتاتورية الخفية للرقمية"، مرجع سابق، ص  -3
 .19، ص المرجع نفسه -4
ورويل؛ هناك بالنّ قابة الرقميّ من باب المقارنة بين الرّ  -5

ٔ
فين إلى سبة ة ورقابة الحزب كما صاغها ا

ّ
صياغته تّمت فرق شاسع، المؤل

ن يعرف جزئيّ كالتّ 
ٔ
رويل قائال: "يمكن للحزب ا

ٔ
و تفكّ الي: "كـتب ا

ٔ
،  إليك سبةى بالنّ ر فيه، لكن قرارة نفسك، الغريبة حتّ ات ما تقوله ا

مر ليس كذلك مع البيغ داتا، وكابوس  ستظّل 
ٔ
ى عنه". واال

ٔ
رحم منها، فالمصفوفة تشّق  1984في منا

ٔ
ف عن المعنى سريرتنا وتكش ا

وليّ  الخفّي 
ٔ
 لسلوكنا، ويعود الفضل في ذلك إلى المعطيات اال

ّ
اريخ  ة: التّ شيء عن واقعة إبالغيّ  تي تقول كّل ة، تلك المعطيات ال

ة"، مرجع  قميّ ة للرّ ة الخفيّ كـتاتوريّ ة والمكان... عدا مضمونها". مارك دوغان وكريستوف البي "اإلنسان العاري.. الدّ اعة والمّد والسّ 
 . 71-70ص سابق، 
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   ة...؛ وألّن ة أو فلسفيّ يّ ة أو فنّ موضوعات أخرى، أدبيّ 
ّ
سس ديكت هذا "الط

ُ
د وأر��ى "أل عَّ

َ
ة ناعمة،  اتور�ّ موح" ق

�ّل  ي�ون ع��     حيث 
ّ
�ل ي�ون كيانھ  أن  بذلك، قبول  أو  فرد، دون إشعاره  أمام نظام  جزء  ھ  منھ مكشوفا 

 . 1ة"قابة ال�ونيّ للرّ 

الزّ  وضع  هو  املتذمّ هذا  األصوات  من  عدد   �� املعاصر  ممّ من  فعليّ رة  يحدث  الصّ ا  �عض  وهذه  ور  ا، 

 املوضوعيّ 
ّ
ال ر�ّ ة،  الف�ي  عل��ا  استند  والتّ ما  الفكر�ّ وّج لسفات  حقيقيّ هات  مآزق  بوجود  للقول  املعاصرة  ة  ة 

  س، ع�� أساس أّن وّج تھ"، رغم عدم صواب املبالغة �� هذا التّ �ّ �حرّ   "الفقدان اإل�سا�ّي ـتدفعنا إ�� القول ب

من  هذه ا�خاوف من املفروض أن ت�ون مدخال من أجل "إصالح الوضع"، و"��خيصھ" لفهم أفضل بالزّ 

 ا�حديث.

 : في ما یشبه الخاتمة  -6

 ة �� الزّ �ّ هواجس فقدان ا�حرّ   يبدو أّن 
ّ
�ي يمكن االن��اء ف��ا إ��  من املعاصر، ليست من نوع اإلش�االت ال

فك�� املرتبط ��ا.  ة" ملشهد التّ مح با�حديث عن "صورة ختاميّ ة، ع�� ش�ل نتائج موثوقة، �س خالصات مركز�ّ 

من املعاصر، ة من أزمة الزّ راسة القدرة ع�� فهم أجزاء أساسيّ ة للّد تمنحنا اإلشارات املركز�ّ   لكن ع�� األقّل 

 
ّ
املتعل القضايا  ا�حرّ ��  �غياب   �ّ قة 

ّ
ال "الفقدان"  مظاهر  ضوء  اإل�سا�ّي ة، ع��  وجودنا  طالت  صور �ي   �� ه  ، 

 ة، باعتبارها مظاهر بارزة وفاعلة وموجودة. ة واإل�سانيّ ة والفكر�ّ ة والبيولوجيّ البيئيّ 

 وأل�ّ 
ّ

ا إلعادة "سؤال اإل�سان"، ومعھ أسئلة  �ا تص�� مدخال أساسيّ �ل من ال��وز والوضوح؛ فإ�ّ �ا ��ذا الش

 
ّ

أساسّيا  ة"،  �ّ "ا�حرّ   و"الوجود"  و ات"  "الذ مطلبا  بالضّ باعتبارها  عنھ  البحث  ينشأ  إعادة  إ��  ا�حاجة  رورة 

املركز�ّ  "ال�وجيتو"، �سبب ضياع  التّ ضمن مقولة  األقّل قليديّ ات  أو ع��     ة، 
ّ

الك� � من صدق  عدم وثوقنا 

 
ّ

 وجودها، إذ لم �عد اإل�سان وحده "مفك
ّ

"...، فماذا  را" وال "راغبا بو��ما" وال "متحرّ را" وال "فاعال" وال "متحك

 ة ل�جواب. يغ املرتبطة با�حدود املنطقيّ تبقى إذا �إجابات محتملة عن سؤال "ما اإل�سان؟"، ولو �� الصّ 

 
ّ
 ھ "الفراغ الرّ إن

ّ
 هيب"، ال

ّ
هذا    ات ا�حديثة واملعاصرة، إذ ال يبدو أّن ذي ينشأ �سبب حجم ما فقدتھ الذ

ساس جرح عميق ومشهد فيھ الكث�� من مظاهر  ، بل هو باأل د مظهر عابر أو قلق جزئّي الفقدان هو مجرّ 

ة، مرورا بفقدان  ياع". فمن فقدان اإل�سان لسالمة ال�ون �سبب األزمة البيئيّ "الضّ   و"البؤس"  و "القسوة"  

 خصوصيّ 
ّ
الط مع  ا�جسد  البيولوجيّ ة  ل�خصوصيّ فرة  فقدان  من  يتبعھ  وما  وا�حميميّ ة،   ة 

ّ
الث �سبب  ورة  ة 

 ي والتّ عرّ ة �سبب التّ �حظات فقدان اإل�سانيّ   ة...، وصل اإل�سان إ��قميّ الرّ 
ّ

ة. وها قد  قميّ �ادة الرّ ف والزّ كش

�ّل  الّس و   امراقب و ،  مكشوفا��يء    أصبح  و�ّل تحت  خصوصيّ   يطرة،  يملك  أحد  وال  متا�عة؛  تھ  التفاصيل 

 بامتالكھ لطبيعة وجوده الصّ   تھ بال�امل، وال أحد يحّس وحميميّ 
ّ
 ادقة: إن

ّ
ة: أو  �ّ ل�حرّ �  ھ عالم الفقدان الك�

 ، عالم "ما �عد اإل�سان".بمع�ى أدّق 

 
 .56، صالمرجع نفسه -1
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�ّل  ضاع  فعال  هل  "الالنقطة"    لكن  من  حالة  إ��  انتقلنا  وهل  معدوما؟  العودة  هامش  وأصبح  ��يء 

 "الال�وجيتو"؟   ووالالمركز"  

   ، ألّن هذه األسئلة �� الواقع هو املهّم عن  ليس ا�جواب  
ّ
ب أو  ق األمر باإليجا�� �لتا ا�حالت�ن، وسواء �عل

ا ع�� األقل، هو  املفرط"، وما نحتاجھ فكر�ّ   قييم األخال��ّ ا حالة من "العدم" أو من "التّ لب، سن�ون أّم الّس 

 ��خيص بواعث القلق، من خالل الرّ 
ّ
 �خيصيّ هان ع�� القراءة "الت

ّ
�ي تطالبنا بالفهم، أك�� من مطالبتنا  ة" ال

 ا عل��ا. أخالقيّ  فض، لهذه املظاهر ا�خيفة، مع ا�حكمبالقبول أو الرّ 

عو�ل عل��ا من أجل إعادة تحر�ك املعا�ي  هناك "فرص" كب��ة تبقى موجودة، يمكن التّ   أو بمع�ى أ�ّح 

 اكدة لسؤال "اإل�سان"، كمطلب إيتيقي، �سمح �عرض "اآلفاق اال�سانيّ الرّ 
ّ
من املعاصر،  �ي يطرحها الزّ ة" ال

يحتضن  عاملا  "�عميم ا�خ��ات"...،  و "الفرص املتساو�ة"  و"اح��ام ا�حقوق"  و "  االع��اف  باعتباره أيضا عالم "

العناية"   التّ "ديمقراطيّ   و"إيتيقا  املنفتحة"  "العلمانيّ   و داول"  ة   عّد "التّ   حّق و ة 
ّ
الث "ا�جال  د  و�حفظ  قا��" 

 اإلبداع  " و�تيح "فرص  ا�خاّص 
ّ
 "....؛ إن

ّ
 ھ العالم ال

ّ
ي نحن مطالبون  ذذي ينب�� أن نحيا ضمنھ، والوجود ال

 
ّ
  "تناقضات العالم"، حيث �لّ و"، د �عب�� عن "مفارقات الوضع البشرّي �اية مجرّ ھ �� ال�ّ بالعيش �� كنفھ، ألن

 من مظاهر "الفقدان" يقابلھ "امتالك نقيض".   مظهر
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 : المصادر والمراجع المعتمدة

 باللغة العربیّة:
أمام  - -1 اإل�سان  �لينب��،  الزّ إدوارد  التّ تقنياتھ،  التّ �ادة،  البشرّي �ج�ن،  املز�د،  حو�ل  اإل�سان  ضمن:   ،

البيضاء الدار  للكتاب،  الثقا��  ب��وت،  -تنسيق إدوار �لينب��، ترجمة جميل شاكر، منشورات املركز 

 .2019الطبعة األو�� 

وقت ا�حاضر، ترجمة  ى الح�ّ   17كنولوجيا واإل�سان منذ القرن  ة وسلطة: التّ أر. إيھ. بو�انان، اآللة قوّ  -2

، 259  شو�� جالل، منشورات عالم املعرفة، ا�جلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد

 . 2000مايو 

محمود  - -3 عفيفي  د.  ترجمة  واألحياء،  ا�حياة  ماهية   �� دراسة  البيولوجيا:  علم  هو  هذا  ماير،  إر�ست 

، يناير  277افة والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد  عفيفي، منشورات عالم املعرفة، ا�جلس الوط�ي للثق 

2002 . 
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 .1997، يونيو 222ا�جلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد 

ومش - -5 البيئة  صبار��ي،  سعيد  ومحمد  ا�حمد  عالم  رشيد  منشورات  املعرفة،  عالم  منشورات  كال��ا، 

 .1979، أكتو�ر 22املعرفة، ا�جلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد 

للثقافة   -6 الوط�ي  املعرفة، ا�جلس  املعاصر، منشورات عالم  العلم ومشكالت اإل�سان  الكرمي،  زه��، 

 . 1978، مايو 5والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد 

7- - 
ّ
للث قافة  سعيد محمد ا�حفار: البيولوجيا ومص�� اإل�سان. منشورات عالم املعرفة، ا�جلس الوط�ي 

 . 1984، نوفم�� 38والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد 
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 الرحيم ع��، منشورات ع
ّ
،  445قافة والفنون واآلداب، ال�و�ت، العدد الم املعرفة، ا�جلس الوط�ي للث

 . 2017ف��اير 

فرة  هود،  ول��وي   كيفلس  الدانييل- -9
ّ

 ملشروع   واالجتماعّية  العلمّية  القضايا:  لإل�سان  الوراثّية  الش

قافة الوط�يّ  ا�جلس املعرفة، عالم  منشورات مستج��، أحمد. د ترجمة البشرّي، ا�جينوم
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 .2020املركز الثقا�� للكتاب. الدار البيضاء، املغرب. الطبعة األو��، 

ر آخر ممكن، ضمن: اإل�سان املز�د، تنسيق إدوار �لينب��، اإل�سانية: نحو تصوّ   –مارك رو، ما �عد  - -11

 
ّ
 2019ب��وت، الطبعة األو�� -للكتاب، الدار البيضاء قا��ّ ترجمة جميل شاكر، منشورات املركز الث
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 زع األخیر؛ خطاب النّ 
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أ�جُب  األرض   �� �غوث،   "وليس  وعبد  العبد  بن  من طرفة 

 
ّ
أن املوت  وذلك  إحاطة  وقت   �� أشعارهما  جودة  قسنا  إذا  ا 

 حال األمن والرفاهية"��ما لم تكن دون سائر أشعارهما ��  

 . 2/268ا�جاحظ، البيان والتبي�ن،  

 

هذا   " �ان  هال  قال:  النعمان  األبرص)  بن  (عبيد  رآه  فلما 

لھ  فقال  شعرك!  أ�جب�ي  فر�ما  أ�شد�ي  عبيد!  يا  لغ��ك 

 عبيد: حال ا�جر�ض دون القر�ض" 

 . 1/268ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 

 الملخص: 

 �س�� هذه الّد 
ّ
بة ع��  راسة ا�� االق��اب من خطاب املوت، من خالل االق��اب من مشاعر اإل�سان املتقل

عب�� عن األلم، و�س�� ا�� احتواء قلق  ة تنتصر للتّ مقار�ة تحليلية لرؤى ابداعيّ مشارف املوت. وذلك ع��  

 
ُ
ت ال�ي  الوحيدة  الوسيلة  باعتبارها  الكتابة  بفعل  األلم واالفتقاد صيغ  العدم، ع�� االستمساك  ضفي ع�� 

 
ّ

عر ع�� مشارف  األمان واالطمئنان. حيث �عمل ع�� تفكيك خطاب شعري عر�ي استطاع أن ينتصر للش

مشاعر اإل�سان املضطر�ة �� الن�ع األخ��؛ فجاء نابضا بالتساؤل مفعما با�حياة موغال �� عن  �  املوت ويع�ّ 

 
ّ
�اث  العمق... ورغم غياب دراسات ناتانولوجية عر�ية فإن أهم ما ان��يت إليھ من خالل هذا البحث أن ال�

بؤر  و��  زوايا متعددة،  من  املوت واالحتضار  بخطاب  اهتم  قد  يفتح  العر�ي  ما  الشعر�ة. وهو  املمارسة  ��ا 

 .�� املستقبلا�جال للبحث �� هذا املوضوع أمام الدراسات 

   .خطاب املوت، مشارف املوت، الناتانولوجيا، األلم، قلق العدمال�لمات املفتاحية: 
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Abstract: 

This study seeks to approach the discourse of death, by approaching the volatile feelings 

of man on the verge of death. And that is through an approach of creative visions that triumph 

over the expression of pain, and seeks to contain the anxiety of nothingness, by sticking to the 

act of writing as the only means that bestows upon pain and lack forms of safety and 

reassurance. Where we are working on dismantling an Arab poetic discourse that was able to 

triumph over poetry on the verge of death and express the feelings of man in the last strife, so 

it came pulsating with question, full of life and deep in depth... Despite the absence of Arab 

Natological studies, the Arab heritage has been concerned with the discourse of death and 

dying from multiple angles, He has not been noticed by many studies. 

Key words: discourse of death; Natological studies; the pain; death approaching. 
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 : مقدمة  -1

للتّ  خصب  مُ والتّ فك��  املوت مجال  بيولو��  حدث  أنھ  ثقا�� غامر، فضال عن   عب��، وهو موضوع 
ّ
ر؛  ؤث

يختلف النظر إليھ باختالف الّناظر فيھ، وموقعھ منھ قر�ا أو �عدا، وشعوره نحوه خوفا أو قلقا. وذلك ألن  

�و�يٌّ  خطاب  املوت  و�متّد   خطاب  وا�حضارات،  الثقافات  يخ��ق  ألنھ    عميق،  وا�جغرافيات؛  التار�خ   ��

�� أحدا��ا  ا� ال�ي ال اختالف حول حدو��ا، و�ن اخُتلف  ��ا.  و حقيقة الوحيدة "العار�ة"  الدالالت ا�حيطة 

 ال�حظات اق��ابا من "�حظة املوت" �� �حظة االحتضار أو االستعداد للفقدان وقلق االنتظار.  ومن أشّد 

 
ّ
"الن ضغط  تحت  اإل�سان  �عيش   حيث 

ُّ
وتقل املمتد  قلقھ  األخ��"  ال�ع  آالم  نفسيّ باتھ  و�قاوم  العميقة،  ة 

 
ُ

عب�� أخرى، باملواجهة والصمود أحيانا  بالفعل تارة و�التّ   والقلُق   جسد أ��كھ املرض، أو نفس أ�ع��ا ا�خوف

م  �م ملوت لطيف وحياة هادئة �� آخر املطاف، و�قّد م األطباء وصفا�ِ واري والسقوط أحيانا أخرى. فيقّدِ و�التَّ 

رواي��  الدين  ورجال  والشعراء  الفقهاء  الفالسفة  و�صف  األخ��ة،  ال�حظات   �� آمنة  ونفس  ه�يء  ملوت  م 

 
ُ

املرعِ تّ والك املوت  يموتون  اب حقيقة  باردة... لكن وحدهم من  أو بمشاعر  بانفعالية عميقة  املبتذلة  أو  بة 

لنا  وا  لمون حقيقة االحتضار العار�ة وآالم النفس وا�جسد �� �حظات التنا��؛ ولألسف ال �عيشون ليتّم �عْ 

 
َ
لنا حقيقة مشاعرهم ح�ن يدنون من أجلهم ا�حتوم، وذلك ألن عالقة اإل�سان    بقية ا�ح�اية، وليصفوا 

كنّ  "طاملا  ألنھ  األطوار؛  غر�بة   باملوت 
ّ
فإن موجودين  يحّل ا  حينما  ولكنھ  موجود،  غ��  ن�ون    ھ  ال  فإننا 

 ار�ة �� القدم.ة األبيقور�ة الضّ �� ا�حّج ؛ كما تّد 1موجودين..."

عب�� عن األلم  م ع�� مشارف املوت، فانتصروا للتّ أن �عض املبدع�ن واملفكر�ن اختصروا ا�ح�اية وُه   غ��

�� "الن�ع األخ��"، وسعوا إ�� احتواء "قلق العدم" وهم ع�� مشارف املوت، وقصدوا إ�� تدب�� ��ايات العمر  

 لذي يُ الوشيكة جزعا وفرقا أو اطمئنانا وأمانا؛ ذلك ألن الكتابة �� األمل ا
ً
ع�� ا�خلود   بقي ا�حياة مفتوحة

�عّم  األمان    ح�ن  صيغ  واالفتقاد  األلم  ع��  تضفي  ال�ي  الوحيدة  الوسيلة  و��  واالنقضاء،  املوت  مشاعر 

ورمز�ة االطمئنان. ألن تواتر الكتابة عن املوت وأحوالھ، واالحتضار ومآالتھ، وعن االستعداد النف��ي لھ، 

بــــــ  واضطرابات االق��اب منھ؛ يدرجھ "خطاب الن�ع األخ��"؛ و�جعلھ موضوعا    ضمن خطاب نصط�ح عليھ 

ديناميا لإلبداع وامل�وث وليس فقط دافعا دائما ل�خوف والقلق. إن الفزع إ�� الكتابة/القول أثناء االحتضار  

 أو ح�ن ي�ون املوت وشي�ا، هو فزع إ�� ا�حياة املهّد 
ُّ
مساحات البقاء؛  ق بالعيش اآلمن ��  دة باالفتقاد، و�عل

 هو نزوع إ�� ا�خلود املأمول لالرتواء من مع�ن ا�حياة الصا�� ع�� ضفاف املوت اآل�ي. 

 

 
بريل 76جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة: كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة،  -1

ٔ
، المجلس الوطني 1984، ا

داب، الكويت، ص
ٓ
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 حین یکون الموت وشیکا:   -2

أو   الشيخوخة،  بفعل  جسده  يضعف  أو  األمراض،  �سبب  قواه  تخور  اإل�سان  من  املوت  يق��ب  ح�ن 

 تضطرب نفسيّ 
ً
جر. وتضيق مساحات االحتضار ح�ن ي�ون  الزّ دع و للرّ   تھ ح�ن ينتظر عقابا يتخذ املوت وسيلة

 
ّ
 املوت عنيفا أو قدرا غ�� متوقع �� غمرة مشاغل ا�حياة اليومية، بينما تت

ً
منتظرة    سع ح�ن ي�ون املوت ��اية

 وقدرا متوقعا. و�لما امتّد 
ُ
   ت ف��ة

ّ
ة  إ�سانيّ   سع أمد االنتظار انفتح ا�جال للتعب�� عن مشاعَر االحتضار، وا�

مؤثر، ونظرة متم��ة    غامر وفعل إبدا��ٍّ  محّقق، وسنحت الظروف باكتشاف إبداع إ�سا�ّيٍ  فر�دة نحو موت

 لإل�سان والوجود، ول�حياة واملوت، وللقلق واالطمئنان، ولأللم واالرتياح.  

 االحتضار في الثقافة العربیة:  -2-1
، واعت��  1نا موتھ". ومنھ قولهم: ُحضر فالن واحتضر إذا د."ُحضر املر�ض واحتضر بمع�ى حضره املوت.

، وجعلوا داللتھ تنصرف إ�� �ل ما يدل عن الدنو من املوت واإلشراف  2من ا�جاز �ن االحتضاَر �عض اللغو�ّ 

الوصية، وقد شارفھ   و�لغ  الن�ع،   �� الوفاة، ودخل  وحضرتھ  "احُتضر فالن،  فيقال:  و�روز عالماتھ.  عليھ 

ا إ�� �ل ما هو ع�� وشك االن��اء تماما، و��� ما هو �� . ثم انصرف معناه مؤخر 3حمامھ، وأظلھ حمامھ..."

 أو مؤسسة أو عمال أو صناعة...
ً
 حالة سيئة للغاية؛ فهو يحتضر؛ سواء أ�ان حّيا

وقد امتد ا�خطاب حول "االحتضار" �� سائر أنحاء الثقافة العر�ية، وتناولھ �ل حقل معر�� من منظوره  

قائق، وكتب األ�ساب والطبقات، وكتب  ت عنھ كتب اآلداب والرّ ا�خاص وأثره ا�خالص خاللھ... فقد تحدث

الفقھ والقانون، وكتب التفس�� وا�حديث، وكتب الس��ة والشمائل، وكتب العقيدة واإلفتاء، وكتب األدب  

 
ّ
الل وكتب  األدباء،  اللغو�ّ وطبقات  وطبقات  و�حظات  غة  االحتضار،  عند  الناس  أحوال  عن  وتحدثوا  �ن. 

ا�حتضر�ن، وأقوالهم ووصاياهم، وما يرونھ عند احتضارهم، وما يقرؤونھ وما ُيقرأ عل��م، وأح�ام االحتضار  

و�دعھ،   سننھ  عند  ووقفوا  االحتضار،  مشاهد  ووصفوا  االحتضار،   �� واآلثار  واألحاديث  وا�حتضر، 

 ومشاهده وعالماتھ...  

كما غابت دراسات ناتانولوجية عن املوت �� الفكر العر�ي، فإن ا�حديث عن اإلبداع �� حال االحتضار،  و 

وما �عتور نفوس املبدع�ن وما يصدر ع��م خاللھ؛ �� الشعر والن�� وسائر الفنون لم ينل كذلك ما �ستحقھ  

وساعتھ محددة؛ يص�� تيمة  من البحث والدراسة قديما أو حديثا، وخصوصا وأنھ ح�ن ي�ون املوت مؤكدا 

مركز�ة مهيمنة �� اإلبداع، ووسيلة أساسية الستغوار دواخل النفوس وآالمها وآمالها، وأداة وحيدة للتشبث  

 
ّ
�اث  با�حياة والتعلق بالوجود وضمان االستمرار وا�خلود. لكن رغم ذلك فإننا ال �عدم إشارات عميقة �� ال�

 
ُ
ت ا�حتضر�ن،  أحوال  عن  عنالعر�ي     ن�ئ 

َ
الوقوف    مواقف املتقدم�ن  نباهة  استطاعت  واملوت  ا�حياة  من 

 عندها وأدر�وا أهمية إيرادها وتوثيقها.  

 
 هـ، مادة "حضر". 1414، 3جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -1
 هـ، مادة "حضر".1414، 1ر الفكر، بيروت، طمرتضى الزبيدي، تاج العروس، دا -2
 .1/186إبراهيم اليازجي، نجعة الرائد، شرعة الوارد في المترادف والمتوارد،  -3
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و   فقد ظّل  أو    "دنّو   ا�حديث عن االحتضار  تأديبية  أو  قانونية  أو  لھ غايات فقهية  األجل" متخصصا، 

لبحث �� الفعل ذاتھ أو صيغھ و�س�� إ�� البحث �� األثر أك�� من ا  ،تفس��ية؛ تنحو إ�� االعتبار والتوجيھ

الفنية املع��ة عنھ. ولذلك ظل ال�خص ا�حتضر، والذي يدنو أجلھ عموما، هو ا�حلقة األضعف �� ح�اية 

 موتھ الوشيك؛ يصوغ اآلخرون ��ايتھ كما �شاؤون، و�وّج 
ّ
الفرد اآليل    ى ير�دون. فيغيب صوُت هون أحدا��ا أ�

�ي راكمت مجموعة من التقاليد واألعراف �� صياغة حدث املوت  للزوال أمام الصوت املهيمن ل�جماعة، وال

الغياب   ا�حياة رغم   �� ا�حدث واالستمرار  تجاوز هذا  لالقتدار ع��  آليات  صياغة   �� ثم  األفراد،  و��ايات 

األبدي لل�خص املفتقد. ألن املوت �� سائر ا�جتمعات، وم��ا ا�جتمعات العر�ية ع�� تار�خها املديد، لم  

 ي�ون ح
ّ
را اجتماعيا وثقافيا �عناية فائقة. ولذلك ظل

َّ
ت مشاعر ا�حتضر  الة فردية، بل حدثا جماعيا مؤط

وأحاسيسھ، ورغباتھ وآالمھ آخر ما يفكر فيھ الناس حولھ، ألن ترك��هم ينصرف إ�� معانا��م �عد افتقاده،  

بدونھ؛   ا�حياة  استمرار  وسينار�وهات  حياتھ،  اس��جاع   �� املفتقدة  �� وآمالهم  يفكرون  ا�حقيقة   �� إ��م 

 
َّ

 دا.  أنفسهم ُحيال حدث االفتقاد الذي أض�� مؤك

يُ  حدثھ من أثر �� نفوس اآلخر�ن ال إ�� ما يحُدث �� نفس  ولذلك ظل خطاب االحتضار ينصرف إ�� ما 

 
َّ
وظ

ُ
ت األخ��  الن�ع  �لمات  وظلت  الوشيكة،  ل��ايتھ  ورؤاه  واألخالق ا�حتضر  والقانون  الفقھ  دوائر   ��   ف 

والسياسة؛ أك�� مما توظف �� مجاالت اإلبداع واألدب وخفايا النفس اإل�سانية �� مرحلة من أخطر املراحل  

 الزمنية ال�ي تمر م��ا.

 مرض الموت:  -2-2
اللغة   الظلمة  "��  الشك، واملرض  واملْرض  املرض نقيض ال�حة، و�ل ما ضعف فقد مرض، واملرض 

ْمَرَض 
َ
الع وأ مالھ   �� ع 

َ
وق ِإذا   الرجُل 

ُ
املرُض:  "1اهة أيضا  اللغو��ن  حّدِ   وعند  عن  اإل�سان  بھ  خَرَج  ��يٍء  �لُّ 

ة ش�ل عندهم: وأْمَرَض .ال�حَّ
ُ
. حيث  3، أو قارب إصابة ا�حاجة2الرجُل، أي قارب اإلصابة �� الرأي  . ومن امل

يصيب ينتقل املرض من مظهر الضعف ا�جسدي إ�� ما يخامر النفس والقلب من شك وظلمة، و�ل ضعف  

�عض العرب املرض ع�� اإلصابة �� الرأي و�لوغ ا�حاجة؛ وال وجھ    األحياء واألشياء. وأش�ل عندهم إطالُق 

 
ّ
�ن اإل�سان و�رجح عقلھ ويستوي فكره؛ كما �� قول  لھ إال أنھ حديث عن مرض الهرم والشيخوخة حيث ي�

 الشاعر، الذي يوردونھ: 

يِب  نَّ   * إذا* حزٌم *ولكْن تحت ذاَك الشَّ
َ
 4أو أصابا أْمَرَض  ما ظ

 
 لسان العرب، مادة "مرض". -1
حمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط -2

ٔ
بو نصر الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: ا

ٔ
،  4ا

 ، مادة "مرض". 1987
 مرض". مادة “، 1979ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت،  -3
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ھ  وهو مسار متداخل ب�ن مرض ا�جسد والنفس والضعف والشك والظلمة، مع رجاحة رأي أحيانا؛ تنبّ 

ينب��  جسر  مجرد  ليس  املر�ض  "أن  ع��  يحرصون  واألطباء  البيولوجيون  ظل  بينما  اللغو�ون،  إليھ 

��ك، قد ُيفقد األمل �� إعادتھ إ�� ا�حياة. لكن �� هذه األحوال جميعها ح�ن يتمكن  ، أو جسد م1إصالحھ"

املرض من ا�جسد، فغالبا ما ي�ون سببا من أهم األسباب ال�ي �سلم النفس إ�� املوت؛ وكث��ا ما يحتفظ  

ام للمرض  ُجعلْت  فقد  األمر  واقع   �� لكن  رمق.  آخر  إ��  اإلحساس  الرأي وعمق  برجاحة    تداداٌت اإل�سان 

 
ً
من املمارسات االجتماعية، وتراكمت حولھ مظاهر دينية وسلوكية ونفسية، "فوسائل    ثقافية تنتج مجموعة

الطب �غدو عاجزة أمامھ، واملوارد الثقافية وال�خصية �غدو غ�� مالئمة، وقيم ا�جاهدة والص�� تتحطم  

حوصهم ومؤهال��م، يحس املر�ض نفسھ  شيئا فشيئا أمام عذاب أليم، يفشل األطباء �� وقفھ، بالرغم من ف 

 . 2نصائح أو مساندة إزاءها" معزوال ألنھ يجد نفسھ وحيدا أمام تجر�ة تفكيكھ، وال يملك أحٌد 

ا�حقيقّي  امتداده  املرض  معاناتھ    �عرف   �� و�نخرط  وحيدا  آالمھ  املر�ض  �عيش  ح�ن  املؤذي  وعمقھ 

واساة، ورغم األقارب الذين يحاولون جعل مرضھ  منفردا؛ رغم ا�حشود ال�ي تبادلھ عبارات التضامن وامل 

 �� والثقافة  ا�جتمع  و�فشل  املر�ض،  ا�جسد  آالم  إيقاف  األطباء عن  ��جز  ح�ن  لكن  هنيئا..  هينا وموتھ 

دا نحو املوت  عبّ وازن النف��ي واالطمئنان العاطفي يص�� األلم ا�جسدي والنف��ي والثقا�� طر�قا مُ تحقيق التّ 

والتال��ي تر�سُم واالفتقاد  الص��ورة  هذه  و��  وتتوَ   .   وا�حيثيات،  الظواهر  من   العديد 
ّ
القلق  ل مشاعر  د 

األمان واالطمئنان أحيانا؛ مما ال يبعثھ هاجس املوت امل��بص فقط، وال ألم املرض    وا�خوف غالبا وأحاسيُس 

و�آالم ُمعذبة  املتمكن وحده؛ بل �ساهم فيھ مختلف الظروف ال�ي يحيا ال�خص تفاصيلها بأمل مر�ح حينا  

املعلوم، واألق��ى   أحيانا أخرى...  ولعل العنوان األك�� لهذه املعاناة هو االنتظار؛ انتظار املوت؛ ذلك ا�جهوُل 

 األ�سر...  ، واألصعُب األرحُم 

   �ستبّد 
ّ
 سع ا�خوف والقلق، وتتعاظم الصّ األلم والقسوة، و�ت

ّ
خص عو�ات والاليقينيات ح�ن يفقد ال�

 ھ وسط كالم ا�ُح صياغة مآالتھ، و�غيب �لمتُ القدرة ع��  
ْ
 شود، وتتوارى رؤ�اه خل

ّ
قافة وا�جتمع  ف رؤى الث

 
ّ
 قافة العر�يّ املتمكنة... و�� الث

ّ
ة لتبحث �� أح�ام "مرض املوت"، وتتدخل  ة والفقهيّ ل الثقافة القانونيّ ة تتدخ

 ة ملقار�ة إش�اليّ املقار�ة ا�حديثيّ 
ّ

 اكرة أو التّ ة الذ
َ
ة  ام األخ��ة. وتتدخل املقار�ة التوج��يّ �� األيّ ت وا�خلط  بّ ث

 
ّ

املبش  الستكناه 
ّ
الط املقار�ات  �ستد��  كما  اليق�ن،  أو  ا�جزع  ومعالم  واملنذرات،  والنفسيّ بّ رات  ة  ية 

   ة �� أحيان غ��ِ واالجتماعيّ 
ّ
 كث��ة. وتت

ّ
املراقبة والقرب وأحيانا اإلهمال    ل وقد تتوارى، و�شتّد قة �� القوْ سع الث

ال�خص الذي يرزح تحت وطأة املرض الذي �س�� بھ نحو حتفھ، هو الغائب    د... بينما �� �ل ذلك، يظّل والبعْ 

ة، �� شعوره وأحاسيسھ  ة أو املعاقبَ األك�� �� هذه املقار�ات ا�ختلفة ال�ي تجعل من املر�ض موضوعا للمراقبَ 

 و�� رأيھ وتفك��ه، و�� منظوره ل�حياة واملوت.  

 
نثروبولوجيا الجسد والحداثة، دار توبقال، الدار البيضاء، ط -1

ٔ
 .183، ص2017، 1دافيد لوبروطون، ا
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ل للموت. وعن اآلثار  ر، وعن مرض املوت ال عن املر�ض اآليِ حتضار ال عن ا�حتِض ثون عن اال وهم يتحّد 

�� ذاتھ. و�� أحيان قليلة ُ�ستد�� قول   النفسية وا�جسدية ع�� املر�ض  القانونية والفقهية ال عن اآلثار 

والوصايا ع��    ا�حتضر ليص�� أيقونة لالستشهاد واالعتبار ال مقولة للتحليل واالختبار؛ فتتناقل األقوال 

والتّ  لتوجيھ األحياء  املوت  �� مواقفهم، ال ملعرفة  مشارف  الدي�ي  أو  الثقا��  أو  أو االجتما��  السيا��ي  أث�� 

والتّ  األك��  البوح  �حظة   �� قلقهم  أو  أما��م  واختبار  والوجود،  ل�حياة  رؤاهم  وتحليل  قائل��ا  عب�� مشاعر 

 األصدق... 

تجعل هذا املرض األليم شعورا جميال �ستحق اإلنصات إليھ، و�حساسا  ة"  فليست إال "الكتابة اإلبداعيّ 

املر�ض أنھ آيل للم�وث والبقاء ال للفناء والزوال. بالكتابة   �ا يجدر تأملھ واالق��اب منھ. بالكتابة يحّس متم�ّ 

مبعث األلم يقوى التفك�� �� ا�حياة من خالل حياة أخرى تضم��ا القراءة، و�توارى التفك�� �� املوت، ألنھ  

والقلق، أو يص�� منبعا للتفك�� والتعب��. وهو تأمل يقوم ع�� التفك�� "�� االنتقال من النظر إ�� املوت من  

ع�� قمة ا�حياة إ�� النظر إ�� ا�حياة من عمق املوت ع�� وسيط فعل ا�حداد وتمثل تجر�ة االحتضار بوصفها  

 .1قة ل�حياة"تجر�ة فينومينولوجية تج�� األ��ى �� املنا�ع العمي

فتص�� ثنائية املوت وا�حياة مغرقة �� النسبية، وتص�� تناقضا��ا وتقابال��ا مفعمة بالتال��ي؛ و�ص�� �ل 

س�� نحو املوت هو س�� نحو األمان واالطمئنان؛ فاملوت هو ا�حقيقة الوحيدة �� هذه ا�حياة املألى بالشك  

"سوى أن�ي أموت �غ�� شك". واملرض واأللم املتولد عنھ  والاليق�ن �� منظور أ�ي العالء املعري؛ وهو يقول:  

هو تجر�ة إ�سانية ضرور�ة للعبور إ�� تجر�ة املوت املفعمة باألمل واالرتياح؛ �� تصور أ�ي القاسم الشا�ي؛  

 ا نجرب املوت هيا". وهو ي�ّن: "فهيّ 

 
ّ

جهة القلق الذي تحيطھ  وق للموت، سبيال �حار�ة ا�خوف منھ وموافح�ن ي�ون اإلبداع عميقا يم��ي الش

 بھ الثقافة وا�جتمع، وتص�� تجر�ة املوت جديرة باالرتياد، َحرّ�ة بالتجر�ب والتأمل. 

 الشیخوخة والھرم:    -2-3
ْهَرَمھ ُهللا فهو َهِرٌم، من رجال   �� اللغة العر�ية "الَهَرم:

َ
 وقد أ

ً
 وَمْهَرما

ً
��ى الِكَ��، َهِرَم، بالكسر، َ�ْ�َرُم َهَرما

ْ
أق

سماء ال�ي ُيصاُبون ��ا وهم لها �ارهون"َهِرم�َن  
َ
نھ من األ

َ
ْع�� أل

َ
ر ع�� ف ّسِ

ُ
. وعموما فمع تقدم السن، 2وَهْرَمى، ك

وتمكن الهرم، يفقد اإل�سان القدرة ع�� العناية بنفسھ، وفعالية �� أداء وظائف محددة؛ فتصبح �حظاتھ  

سريع. وعادة ما ت�ون مرحلة الهرم  قاسية نفسيا واجتماعيا، فضال عن وضعھ الص�� الذي �سوء �ش�ل  

يصعب   وحقيقتھ  وغامض،  دقيق  غ��  املصط�ح  أن  ومع  أحيانا،  وا�خوف  والقلق  بالضعف  "محملة 

، ومع أن بدايات الهرم غ�� محددة بوضوح؛ فإننا بدون شك ندرك ��ايتھ األكيدة، كما ندرك أنھ  3تحديدها"

وتتسع   ا�حياة  احتماليات  تضيق  والشيخوخة  الهرم  هو  مع  السن   �� التقدم  "عمل  ألن  املوت؛  احتمالية 

 
 . 12ص،2016، 1بول ريكور، حي حتى الموت، ترجمة وتقديم: عمارة الناصر، منشورات االختالف، الجزائر، ط -1
 "هرم" لسان العرب، مرجع سابق، مادة  -2

3- Georges Minois, Histoire de la vieillesse, De l'Antiquité  à la renaissance, Edition Fayard, paris, 1987, P 14.  

https://www.babelio.com/livres/Minois-Histoire-de-la-vieillesse-De-lAntiquite/185275
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املذكر بموت يتقدم �� س��ه ع�� صمت ا�خاليا ومن دون أن ت�ون هناك إم�انية إليقافھ. فال�خص املسن  

و�جس املوت  نحو  األمَ ّ◌ يتقدم  نفسھ   ��  �ْ رَّ د 
َّ
ال  ن 

َ
�ُ يْ لذ ال  السن مّ َس ن   �� التقدم  ا�حديث:  العصر   �� يان 

 . 1واملوت"

��  وح�ن �ستب تأث��ا  األك�� سيطرة ع�� فكره ونفسھ واألك��  ا�حقيقة  املوت  بال�خص يصبح  الهرم  د 

�ّل  و�صبح  جديٍد   جسده؛  موت"     "خ�� 
ّ
ومؤث كب��،  �ش�ل  �اٍف مروعا  بقدر  الذات  را  عليھ  �سبغ  حيث  ؛ 

تك املوت  إسقاطا��ا ا�خاصة وتنظر فيھ تجسيدا ملو��ا القادم. فتموت الذات ملرات كث��ة، و�� تتأمل �� ف

بمن تحب، بمن �انوا �� األمس القر�ب �شار�و��ا ا�حياة واألمل، ليص�� �ل ذلك بصيغة املا��ي، بينما املوت  

سن يبتعد عن املستقبل ألن فيھ خالصھ وتوار�ھ
ُ
  ، هو ا�حاضر واملستقبل القر�ب القادم. وهو ما يجعل امل

ا�ج واملستقبل  القا��ي  ا�حاضر  ملواجهة  الذكرى  وا�حاضر  ويعيش ع��  املا��ي  ثالثة:  أزمنة  "هناك  هول؛ 

واملستقبل، وا�حال أن حاضر املا��ي هو الذاكرة، وحاضر ا�حاضر هو الرؤ�ة، أما حاضر املستقبل فهو  

واالنتظار" طيّ 2التوقع  برفقة  استمتع  إذا  محظوظا  ي�ون  القا��ي  االنتظار  أثناء  و��  معھ  .  تق��ي  بة 

 دات دينية تجنبھ آالم ا�جهول وقسوة االفتقاد. سنواتھ/أيامھ األخ��ة، أو تمسك بمعتق

وقد اعتنت الثقافة العر�ية كث��ا ��ذه املرحلة العمر�ة، من منظورات مختلفة؛ فاهتموا بحكمة املعمر�ن  

كتاب:   املوضوع  هذا   �� كتب  ما  أهم  ومن  وقلقهم.  واطمئنا��م  ووصاياهم،  أقوالهم  ونقلوا  وخلطهم، 

العلماء  "املعمرون   من  املعمر�ن  وصايا  نقل  والذي  ال�جستا�ي؛  عثمان  بن  سهل  حاتم  أل�ي  والوصايا" 

والشعراء والكتاب، وأهل السياسة والدين؛ ح�ن يحيط الهرم ��م، و�حسون دنو أجلهم. و��ن ا�حكمة واملثل 

�� األبدان، و�جادل  والن�� والشعر، ينقل ال�اتب مظاهر تلك املشاعر املضطر�ة �� النفوس واآلثار البادية  

ع�� مدى أهمية ما يورده، �� التنبيھ إ�� خطاب متم�� �� املراحل املتقدمة من العمر ع�� مشارف املوت أبدع  

فيھ العرب شعرا ون��ا. كما أورد ال�اتب عادات العرب �� التعامل مع املعمر�ن؛ فقد حجب حارثة بن عبيد 

تفعل   العرب  �انت  "وكذا  طو�ال،  دهرا  إما  ال�ل�ي  الناس  مع  التواصل  من  ملنعهم  تحجبھ"،  م��م  بالكب�� 

�خلطهم، أو لعدم تدب��هم ألقوالهم وأفعالهم، كما قد يحولون "بينھ و��ن مالھ" لعدم القدرة ع�� التمي�� 

�� وجوه صرفھ وعدم األهلية للمحافظة عليھ وتدب��ه. و�� املقابل �ان ديد��م اإلنصات إ�� حكمتھ ورجاحة  

نظره، ح�ى �ان م��م من يوصف بأنھ "من دعاميص العرب؛ أي ��تدي لألمور ا�خفية الدقيقة    رأيھ وعمق

و�حتال لها"؛ فأك�� ما يرجعون إ�� املعمر�ن م��م لإلفادة من تجر���م وطول باعهم �� مقارعة خطوب ا�حياة  

ومنعهم وتقييد    واألحياء. وهو من سبل اإلنصات �حكمة املعمر�ن وحصافة رأ��م �� مقابل حجب آخر�ن

 حر���م.

بابا لهذا املوضوع �عنوان: "�� الهرم    3كما عقد أبو منصور الثعال�ي �� كتابھ "�حر البالغة سر ال��اعة"

ومشارف الفناء"، �عد باب قبلھ �� "استح�ام الشيب و�لوغ الشيخوخة "وقد تحدث ع�� ما ي�حق اإل�سان  

 
نثروبولوجيا الجسد والحداثة، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 141دافيد لوبروطون، ا

 . 519، ص2009، 1بول ريكور، الذاكرة التاريخ والنسيان، ترجمة وتقديم: جورج زيناتي، دار الكـتاب الجديد المتحدة، ط -2
بو منصور الثعالبي، سحر البالغة وسر البراعة، دار الكـتب العلمية، بيروت -3

ٔ
 ، بدون تاريخ. ا



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)50( 

ا�جسد والنفس من ضعف و�جز وتخاذل؛ يقول: "وقد    �� هرمھ من ضعف ووهن، و�الغ �� وصف ما �ع��ي 

. أر�انھ قد وهت،  .. ثقلت عليھ ا�حركة، واختلفت إليھ رسل املنية..أخذ الزمان من عقلھ، ملا أخذ من عمره.

ا�جلد،  ورقة  العظم  دقة  أ�عد  املوت؟...  سوى  الشيب  �عد  أم  من�لة؟  الغاية  �عد  هل  تناهت،  قد  ومدتھ 

. و�ضيف �� قسوة كب��ة ع��  1عضاء، وتفاوت االعتدال، والقرب من الزوال"وضعف ا�جسم، وتخاذل األ 

من بلغ هذه املرحلة الصعبة من العمر: "إن الذي بقي منھ ذماء ترقبھ املنون بمرصد، وشلشة �� هامة اليوم  

دار   ع��  وأشرف  الوداع،  ثنية  ع��  ووقف  ا�حياة،  ساحل  و�لغ  عيشھ،  وانطوى  عمره،  خلق  قد  غد.  أو 

 . 2قام"امل

العمر" الغمر ع�� مواسم  النائم  "تنبيھ  ا�جوزي (ت    3و�� كتاب  ابن  ا�خامس  597يخصص  الباب  هــ) 

زمن   حدد  وقد  الشيخوخة.  وهو  الرا�ع  املوسم   �� الرا�ع  الباب  �عد  الهرم،  حال  وهو  ا�خامس  للموسم 

الشيخوخة ب�ن ا�خمس�ن والسبع�ن، وزمن الهرم ما �عد السبع�ن إ�� آخر العمر. و�فتتح هذا الباب بقولھ:  

ك ما م��ى، واالستغفار والدعاء، وعمل ما يمكن من ا�خ��، اغتناما للساعات  "لم يبق �� زمان الهرم إال تدار 

للرحيل" عمر  4والتأهب  مراحل  من  املرحلة  هذه   �� وأعمالهم  والصا�ح�ن  العباد  أقوال  عن  تحدث  ثم   .

 اإل�سان، واملتم��ة باالنتظار واالغتنام والتأهب للرحيل.

العر�ي" للشاعر  األول  "العدو  الزمان  �ان  ح�ن وقد  سطوتھ  بھ  ت��بص  إ�سان؛  �ل  عدو  كذلك  وهو   ،

�ستعل نار الشيب �� د�جة رأسھ، وتحفر أخاديد الشيخوخة �� نضارة وجهھ، ويعتمل اضطراب الهرم ��  

أتون نفسھ وشعوره، و�طبع عالقاتھ ومستو�ات النظر إليھ. فيدنو من املوت، وتأفل أنواره، و��ن عظامھ، 

فين��ع إليھ.  النظرات  من    وتتبدل  ويستمد  الوجودية،  أسئلتھ  الصعب  الواقع  هذا  شقوق  من  الشاعر 

تضاريسھ املوحشة قيمھ األخالقية وغاياتھ ا�جمالية. فيسكب سائر ذلك �� حوارات ما�عة ب�ن حياتھ اآلنية  

ووفاتھ اآلتية، و��ن ماضيھ ا�خصب وحاضره ا�جدب، و��ن ر�يع شبابھ وخر�ف هرمھ... ملا �� �ل ذلك من 

النفوس، ترميم   لدقائق  واستكناه  الوجود،  �حقائق  واستشفاف  ا�جهول،  ا�جرد  من  إل��ا  وفزع  للذاكرة 

ْحيية لنفس آيلة للزوال. ومن أجمل �عب��ا��م الشعر�ة عن هذه املرحلة: 
ُ
 واستلهام جوانب اإلبداع ا�

اِء َوْجِ�ي
َ
 َوِمل

ٌ
ِ�ي       ُمْسَوّدة

ّ
َباِب َومل ْيُت ع�� الشَّ

َ
ْد َبك

َ
ق

َ
ُق (أبو الطيب املتن�ي)  َول

َ
 َرْون

م َمن
َ
  َيُمت  ل

ً
ة

َ
أٌس  َيُمت َعبط

َ
      ِلـلَموِت �

ً
رءُ  َهِرما

َ
اِئُقَها (ابن أ�ي الصلت)  َوامل

َ
 ذ

ى   الدْهِر، ح�َّ
ُ

َعاوَرُهّن صْرف
َ
 َعَفْوَن، و�لُّ ُمْ�َ�ِمٍر ُمرّن (النا�غة الذبيا�ي)          �

ُم ِمْن َرُجٍل       
ْ
ْ�َجِ�ي يا َسل

َ
ى (دعبل ا�خزا��)   ال �

َ
َب�

َ
ِسِھ ف

ْ
ِشيُب برأ

َ
 َ�حَك امل
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فقد أفعم الشعراء نصوصهم بأسئلة الوجود والعدم، وا�حياة والفناء، والشباب والهرم؛ أسئلة حول  

زمان    �� الفالة،  مطلق/ال�حراء  م�ان   �� اإل�سان  الشاعر/  ع��  بظاللھ  يلقي  الذي  الدهر  هذا  املطلق، 

دو مجهول مطلق/املوت. فاستلذوا الب�اء فرقا وقد غر�ت شمس شبا��م، مطلق/الظالم الدامس، وأمام ع

 
ّ
ب األحوال  وأبلت األسقام أجسادهم، يفكرون �� ا�جهول اآل�ي و�ندمون ع�� املعلوم الفائت، وهم يرون تقل

امل�ان    من، حيث تقلب الزمان املروع، و�غ��دة �� أوضاع املنازل واملآثر واألطالل والّد � املآالت متجّس و�غ�ّ 

 املقذع... فيكتفي الشاعر بإحصاء خساراتھ، وتضميد جراحاتھ، واالستسالم �جهول ظل متجاهال.

صاغ من خاللها أسئلة ا�جماعة و�عكس أني��ا، و�� تجر�ة إ�سانية متفشية  
ُ
إ��ا أسئلة الثقافة والشعر ت

صب يحسن تجسيد مخاوفھ  �� مجتمع ال يحسن التعب�� إال باللغة، ومخاوف مضطرمة �� مخيال جما�� خ

 ع�� اإلبداع، تجاوز هواجسھ وخيباتھ. وآالمھ، و�تقن،

   الموت العنیف: -2-4
تختلف سبل املوت العنيف وتتعدد أسبابھ، لكن أشد أنواعھ تأث��ا هو موت �عقب انتظارا قاسيا، قد  

سو�ھ  يطول أو يقصر. وآنذاك �عيش ال�خص �� قلق دائم، وخوف متواصل، واضطراب نف��ي يرتفع من

يوما �عد يوم، وساعة �عد ساعة؛ يح��ي األيام والساعات، يفكر �� املوت اآل�ي، و�سيطر عليھ مخاوفھ  

القرن   إ��  املؤرخون  يرجعها  اإل�سانية،  املمارسة   �� را�خة  جسدية  عقو�ة  باملوت،  والعقاب  وهواجسھ. 

امل اإل�سان  �حياة  ا�حد  بوضع  ا�حكم  خاللها  يتم  امليالد،  قبل  عشر  لها  الثامن  استحدثت  وقد  ب. 
َ
عاق

ا�جماعات البشر�ة امل��رات واآلليات القانونية أو العرفية، كما استحدثت وسائل التنفيذ وطرق تحقيق  

والقوان�ن   واملعتقدات،  واألف�ار  وامل�ان،  الزمان  بتغ��  اإلعدام"  "عقو�ة  وتتغ��  ا�جتمع...   �� العام  الردع 

 
ّ
العنيف الذي تنتجھ، واالنتظار املرعب الذي تنطوي عليھ؛ هما األق��ى أثرا �� الت؛ لكن يظل املوت  والتمث

ب�ن  ال�و�ي،  نقاشا قانونيا وأخالقيا ع�� املستوى  تث��  ال�ي  اليوم من أك�� املواضيع  البشر�ة. و��  النفس 

إن الذاكرة  الدعوة إل�ى إلغا��ا وا�حث ع�� تثبي��ا. ولكن سواء استمرت �� ا�حاضر أم أ�حت من املا��ي ف

املث��ة. كما أن كتابات كث��ة تختصر �لمات   القاسية وصورها املرعبة وآثارها  اإل�سانية تحتفظ بأحدا��ا 

التال��ي   مشارف  ع��  آهاتھ  ف��ا  يصب  ال�ي  إبداعاتھ  وتحتضن  عينيھ؛  نصب  املوت  يرى  وهو  اإل�سان 

 ب صعب وافتقاد مّر. والغياب، ويع�� من خاللها عن قلقھ أو اطمئنانھ وهو ع�� وشك استال 

بالقتل، وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل    وفيي الثقافة العر�ية قبل اإلسالم، �ان "القتل العمد يقاّص 

عند   القانونية  والقاعدة  القتيل.  دم  �غسل  و�ذلك  "القَود"  لذلك  و�قال  لقتلھ؛  إل��م  �سليمھ  القاتل 

بالدم"، فهو تطبيق   العقاب باملوت حاضرا  ا�جاهلي�ن أن "الدم ال �غسل إال  قاعدة القصاص". وقد �ان 

بقوة �� أمثالهم وأد��م و�� وقائعهم وأيامهم. وقد اش��ر من أمثالهم "ليس �عد اإلسار إال القتل"؛ حيث نطق  

باملثل بنو تميم ملا رأوا أن مساحات العفو تضيق أمامهم، والقتل يحيط ��م من �ل جانب. فقد جاء �� قصة  

َتَب إ��  هذا املثل "هذا  
َ

ر، وهو قصر بناحية البحر�ن، و�ان كسرى ك قَّ
َ

ش
ُ
الھ يوم امل

َ
املثل لبعض ب�ى تميم، ق

عاملھ أن ُيْدخلهم ا�حصَن فيقتلهم، وذلك �جناية �انوا َجَنْوَها عليھ، فأرسل إل��م فأظهر لهم أنھ ير�د أن  
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 فيقتلھ، فلما ر 
ً
 واحدا

ً
، فجعل ُيْدخُل واحدا

ً
 وطعاما

ً
أوا أنھ ليس يخرج أحد ممن يدخل علموا  يقسم ف��م ماال

ال قائلهم أن الدخول إليھ إنما هو أسر ثم قتل،
َ
ليس �عد اإلسار إال القتل، فامتنعوا حينئذ من  : فعندها ق

الدخول." "مجمع األمثال" واش��ر كذلك قولهم: "حال ا�جر�ض دون القر�ض"، حيث �ان هذا جوابا بليغا  

ُھ  لشاعر طلب منھ قول الشعر والسي
َ
ْتل

َ
راد ق

َ
ُھ للُمْنِذر ِح�َن أ

َ
ال

َ
برص ق

َ
ُل لَعبيد ْبِن األ

َ
ث
َ ْ
ا امل

َ
ف فوق عنقھ؛ "َوَهذ

ھُ 
َ
اَل ل

َ
ق

َ
ْوِلَك،: ف

َ
�شد�ي ِمْن ق

َ
ِلَك  أ

َ
اَل ِعْنَد ذ

َ
ق

َ
ِر�ِض" لسان العرب" وغ��هما كث��. فقد  : ف

َ
ق

ْ
َجِر�ُض ُدوَن ال

ْ
َحاَل ا�

، كما عرفوا ظروفا من شأ��ا إباحة القتل أو إسقاط ا�جزاء  "عرف العرب قبل اإلسالم للقتل جزاءات معينة

سالم �ان القرآن فاصال �
َ
قولھ �عا��:    �عليھ وأخرى من شأ��ا تخفيف ا�جزاء عليھ أو �شديده". و�عد مجيئا إ

"؛ فع�� القرآن الكر�م عن القصاص با�حياة؛ "وذلك أن املراد ��ا أن اإل�سان إذا  1"ولكم �� القصاص حياة

�ان ذلك داعيا لھ قو�ا إ�� أن ال يقدم ع�� القتل فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كث��    قتلأنھ م�ى قتل    علم

 من قتل �عضهم لبعض؛ ف�ان ارتفاع القتل حياة لهم".  

وأحيانا   اإليديولوجية،  واالختالفات  السياسية  ا�حسابات  لتصفية  أو  للقصاص  العقو�ة  فاستمرت 

و  املوت  ليظل  واهية،  اإل�سانية  ألسباب  الثقافة   �� حضورهما  العر�ية  الثقافة   �� بقوة  حاضر�ن  انتظاره 

عموما. وقد �انت "ألف ليلة وليلة" أحد األعمال اإل�سانية ا�خالدة ال�ي أفرزها املوت وانتظاره. فقد دأب  

ليص  شهر�ار ع�� قتل "خالل ثالث سنوات ما ير�و ع�� ألف امرأة... لكن نجحت شهرزاد بنت الوز�ر �� تخ

امللك من جنونھ وذلك برواي��ا �ح�ايات ذات قوة عالجية ال جدال ف��ا. وهكذا تتمكن من خالل وضعھ ��  

من شفاء ضغينتھ وحقده، و�التا�� تتمكن من إنقاذ البشر�ة". لكن إذا   حالة تنبھ طيلة ثالث سنوات تقر�با 

، ولم لقتلقد �ان الشعر طر�قا معبدا ل�ان السرد طر�قا إليقاف القتل والشفاء منھ �� ألف ليلة وليلة؛ ف

�ستطع الشعراء بحيلهم اللغو�ة وا�جمالية أن يتجنبوا شر عقاب املوت، حيث تطول قائمة الشعراء الذين  

قتلهم شعرهم، ونذكر م��م قديما: وضاح اليمن، امرؤ القيس، طرفة بن العبد، عبد �غوث، أع��ى همدان،  

األبرص،   بن  عبيد  السلكة،  بن  الطيب  السليك  أبو  ا�خزا��،  دعبل  خشرم،  بن  هدبة  اليشكري،  املنخل 

 املتن�ي، �شار بن برد... والقائمة طو�لة، وستستمر ما بقي الشعر مدافعا عن حق اإل�سان �� ا�حياة وا�حر�ة.  

وهكذا، فح�ن ي�ون املوت عقابا يص�� االنتظار قاسيا والغياب وشي�ا؛ و�ضيق األمل �� ا�حياة و�تسع  

با واالضطرابات  األلم  الفكر�ة  بالتقلبات  مألى  زمنية  ف��ة  عن  للتعب��  الكتابة  أمام  ا�جال  فيفتح  ملوت. 

النفسية؛ طلبا لنجاة مستحيلة، أو فرقا من موت وشيك، أو أمال �� خلود صعب. واألهم بالنسبة إلينا هو  

ومتم��،   صادق  شاعري  إبداع  معالم  واستخالص  فر�د،  إ�سا�ي  شعور  مظاهر  ع��  استكشاف  والقبض 

�حظة إ�سانية ال �ستطيع إال املبدع التعب�� ع��ا، وع�� �حظة إبداعية أفقها خلود إبدا�� ملا افتقد أي أمل  

 �� م�وث ذا�ي. 

 

 
ية  1

ٓ
 . 179سورة البقرة، ا



خيرخطاب النّ 
ٔ
 عبد الفتاح شهيدد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زع اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)53( 

 الموت الوشیك بین الخوف واالطمئنان:  -3

ح�ن ينتظر اإل�سان املوت أو ح�ن �عيش حالة االحتضار الصعبة تضطرب مشاعره ب�ن ا�خوف واألمان،  

تر�عد فرائصھ،    نلقلق واالطمئنان؛ هناك من يواجھ املوت بالقسوة والقوة، وهناك من ينتظره وجال و��ن ا

ال�ي  والروحية  النفسية  األجواء  و�حسب  �عيشھ  الذي  والص��  واالجتما��  الثقا��  الوضع  بحسب  وذلك 

حيثيات قلقها وأما��ا.    تحيط بھ. وتأ�ي التعب��ات اإلبداعية محملة ب�ل �عقيدات هذه املرحلة وعتم��ا، و��ل

حيث يضفي اإل�سان ع�� حدث االحتضار أملا وقلقا ينتقل منھ إ�� نفسھ، و�� حال ا�خوف �سبغ عليھ أمال  

يتأثر بھ ح�ن يحس باألمان نحوه. و�� األجواء ال�ي تنبض ��ا نصوصهم الشعر�ة وتتج�� بوضوح   اواطمئنان

 أثناءها. 

 القلق حیاَل الموت:   -3-1
و�طور  جسده،  �عتور  ال�ي  األمراض  �عا�ج  وهو  عنھ  �ع��  اإل�سان،  نفس   �� را�خ  إ�سا�ي  شعور  هو 

منظومتھ البيولوجية والطبية ملواجه��ا من أجل إ�عاد املوت شهورا أو سنوات أو عقودا. كما �ع�� عنھ �� 

يومية �� مواجهة �ل خطر  مواجهة الظواهر الطبيعية ا�خط��ة، وأمام ا�حيوانات املف��سة، و�� سلو�اتھ ال

محدق؛ "فالنظر يمينا وشماال قبل عبور الطر�ق سلوك هدفھ تجنب املوت، وعدم الكالم عن املوت هو  

للهروب منھ" طر�ق  ا�خلود"1أيضا  بيكر "مشروع  �سميھ  بما  �ع�� عنھ  كما  إ�� 2.  خاللھ  �س�� من  الذي   ،

مع�ى �حياتھ وتنمية ا�جانب الرمزي ف��ا والذي قد ال  امل�وث والبقاء ع�� الفن واملوسيقى واألدب مما �عطي 

الفكر   وع��  واإلحساس  الشعور  ع��  لإلبقاء  وأداة  للبقاء  آلية  اإلبداع  يص��  حيث  الفناء...  إليھ  يمتد 

والوجدان، وع�� املا��ي والذاكرة، وع�� املستقبل واألمل. ورغم أن اإل�سان مقتنع �� الوعيھ بخلوده حسب  

ت أمر طبي��، ال يمكن إن�اره وال مفر منھ. لكن �� الواقع اعتدنا أن نتصرف كما لو �ان  فرو�د؛ "أن املو 

  �� الواقع �ستمر   �� إننا  إ�� تنحية املوت جانبا و�زالتھ من ا�حياة...  األمر بخالف ذلك. نظهر ميال وا�حا 

كيد أن ال أحد يؤمن حقا  التفرج ع�� موتنا. هذا هو السبب �� أننا �� مدرسة التحليل النف��ي نخاطر بالتأ 

. وي�جل الكث�� من الباحث�ن 3بموتھ، او األمر الذي ير�� إ�� ال��يء نفسھ: �� الوعينا �ل منا مقتنع بخلوده"

�� هذا املوضوع "أنھ ليس من املتوقع إال �� حاالت نادرة جدا أن يندرج املوت �� طائفة املث��ات ال�ي تنجم  

األك�� توقعا أن ينت�ي إ�� فئة املث��ات ال�ي ت��تب عل��ا حالة القلق؛ فليس �املوت  ع��ا حالة السكينة. بل إن  

. وح�ن �غدو املوت قر�با تتسع مساحات القلق و�رتفع منسو�ھ، و�صعب إفراغ النفوس منھ،  4سبب للقلق"

"الشعور بخطر وشيك قادم، تصاحب ثالثة مظاهر:  النف��ي مارسيل روش  ا�حلل  يتخذ حسب  ھ  وآنذاك 

تخيالت تكثف الصور وت�خمها، وموقف االنتظار �� مواجهة ا�خطر، مع حالة التأهب ا�حقيقية ال�ي توّجھ  

 
 . 43، ص2001، يناير 15محمد يشوتني، خطاب الموت، مجلة عالمات (المغربية)، العدد  -1
 . 23، ص2001،  1عت السيد علي، جماعة حور الثقافية، طينظر: كولن ولسون، التاريخ اإلجرامي للجنس البشري، ترجمة: رف -2

3- Sigmund Freud, Essais de psychanalyse; Edité par Petite Bibliotheque Payot, Paris, 1981, P 26. 
داب، الكويت،  -4

ٓ
حمد محمد عبد الخالق، قلق الموت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

ٔ
 . 12، ص1970ا
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. و�� �لها مظاهر تدفع  1املوضوع إ�� الشعور بال�ارثة، والشعور بال�جز التام والفناء �� مواجهة ا�خطر"

 غ�� التفك�� �� املوت القادم... ا�حتضر إ�� الس�� إ�� إيقاف �جلة الزمن، و��� التخلص من �ل �شاط

و�� الثقافة العر�ية تتداول الكث�� من الوقائع الثقافية ال�ي ت��ز خوفا شديدا وقلقا كب��ا ملن تحضرهم  

الوفاة، وتنقل املصادر ب�اء خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل ر��ي هللا ع��م ب�اء شديدا. 

الس��، وكتب التصوف والرقائق واآلداب خوفا ممتدا وقلقا متمكنا، لرجال  وتنقل كتب التار�خ وال��اجم و 

الصا�ح�ن ومن غ��هم، ممن أرهقهم ألم املوت وأقلقهم ا�خوف منھ. وقد نقل امل��د �� "أخبار    من ا�خلفاء و 

من جزعوا عند املوت" جواب حجر بن عدي ملا سئل وهو يحضر للقتل: أتجزع؟ فقال: "وكيف ال أجزع؟ 

. كما نقل ابن أ�ي الدنيا ��  2مشهور، وكفن منشور، وق�� محفور، ولست أدري إ�� جنة أم إ�� نار"  سيف

ا�حتضر�ن" و��    3"كتاب  الصا�ح�ن،  من  رجاال  و�انوا  الرد،  سوء  مخافة  املوت  عند  جزعوا  من  أخبار 

 مقدم��م معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء وأبو هر�رة...

 لعر�ي �انت خشية املوت من مظاهر ا�ج�ن �� ا�حرب، فس�� الشعراء إ�� نف��ا ع��م:و�� الشعر ا

 فلست بمبتاع ا�حياة بذلة         وال مرتق من خشية املوت سلما (ا�حص�ن بن ا�حمام) 

 فال ال�جن أب�ا�ي وال القيد شف�ي      وال أن�ي من خشية املوت أجزع (اّدراج الضبا�ي) 

ا�حر�ي الذي ي�ون فيھ اإلقبال ع�� املوت نفي للموت وا�جزع منھ وقوع فيھ؛    لكن خارج هذا السياق

�انت ش�وى الدهر و��اء آالم الشيب وانصرام زمن الشباب قلقا ظاهرا من موت قر�ب قادم؛ كما أن ا�خوف  

، فلما  من املوت هو الذي دفع املتلمس إ�� فك �حيفتھ، ودفعها إ�� غالم �ان يلعب ب��ر ا�ح��ة ليقرأها لھ

. وا�خوف من املوت هو الذي دفع عبيد األبرص ملا سألھ النعمان  4علم أن ف��ا حتفھ ألقاها �� املاء وفر هار�ا

بن املنذر، وقد التقاه �� يوم بؤسھ: أي قتلة تختار؟ ليقول: اسق�ي من الراح ح�ى أثمل، ثم افصد�ي األكحل،  

 .5فعل ذلك ولطخ بدمھ الغر��ن

��  ومع ذلك فقد ظل اإل املوت وجزعھ حيالھ، وأبدى سقراط �جاعة فر�دة  إزاء  يحارب خوفھ  �سان 

مواجهتھ للموت، تناقل��ا أجيال من املثقف�ن واملهددين بالفقدان؛ وهو يْركز �� األذهان أن املوت "كنوم ال  

ي�ون  تتخللھ األحالم، سيغدو املوت سببا ال نقاش فيھ، وأنھ كرحلة إ�� موضع آخر، فأي ��يء يمكن أن  

، بينما أفالطون يمنح املوت طا�عا تجر�ديا، يتعلق بإلهية النفس "و�رى أن املوت عملية ال  6أعظم من هذا؟"

 . 7تؤثر إال �� ا�جهاز العضوي ا�جس�ي وأن النفس ال تموت"

 
1- Diligent, Marie-Bernard, Les approches de la mort, Académie nationale de Metz, 1990, P.205. 

دب، مكـتبة المعارف، بيروت، د.ت،  -2
ٔ
بو العباس المبرد، الكامل في اللغة واال

ٔ
 . 361/ 2ا

بي الدنيا، كـتاب المحتضرين، تحقيق: محمد رمضان يوسف، دار ابن حزم، ط -3
ٔ
 . 1995، 1ابن ا

حمد محمد شاكر، دار المعارف، ط -4
ٔ
 .1/179، 1982، 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: ا

 . والغريان: بناء عال كان النعمان بن المنذر يلطخه بدماء من يقتلهم يوم بؤسه. 1/268سه، المرجع نف -5
 . 49جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، مرجع سابق، ص  -6
 .55المرجع نفسه، ص  -7
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  و�� الثقافة العر�ية يبدي األبطال �� ا�حروب �جاعة فر�دة �� مواجهة املوت، وتتناقل الثقافة العر�ية 

قصص أبطالها الذين ماتوا مرفو�� الهامات؛ ف�ان مو��م خلودا لهم وملوقفهم. فقد آمن طرفة وهو الذي  

مات �� سن األر�ع�ن "أن تلك سبيل ليس ف��ا بأوحد"، ويسائل من يلومھ ع�� ك��ة املشاركة �� ا�حروب: "هل  

"شهامة عظيمة وشدة" صالءة عن  بن  �غوث  عبد  و�ان  وهو    1أنت مخلدي؟"، وع��  املوت،  مشارف  ع�� 

بالشك   املألى  ا�حياة  هذه   �� الوحيدة  ا�حقيقة  وهو  تأملھ"؛  ملن  حظ  "املوت  أن  ع��  دائما  يصر  املعري 

إليھ" ورمس   إ�� موت "�س��اح بھ" و"كفن يرتاح  للعبور  والاليق�ن، وليس عنده املرض واأللم سوى جسر 

ح�ان السعدي وأفنون التغل�ي. وقد عقد امل��د �� �عاد إليھ. ومثلھ ما نقل عن هدبة بن خشرم ومرة بن م 

للمقتص منھ: "أجد   الفزازي  املوت، ونقل قول ح�حلة  القسوة عند  ظهرت عل��م  بابا ملن  "ال�امل"  كتابھ 

. وقول هدبة بن خشرم لقاتلھ:  2الضر�ة، فإ�ي وهللا ضر�ت أباك ضر�ة أس�حتھ فعددت النجوم �� س�حتھ"

. كما نقل عبارة وكيع بن األسود وهو  3، فإ�ي أيتمتك صغ��ا وأرملت أمك شابة""أثبت قدميك، وأجد الضر�ة

، ومقالة إبراهيم النخ��: "وهللا لوددت أ��ا  4ع�� مشارف املوت: "وهللا لو �انت �� شد�� للك��ا إ�� العصر"

 . 5ت�ج�ج �� حلقي إ�� يوم القيامة"

للشعر واملوت تتبع فيھ تجر�ة املوت لدى أ�ي القاسم  �� الشعر املعاصر �عقد نازك املالئكة فصال خاصا  

الشا�ي والهمشري.... حيث ع��ت لفت نظرها موقف الشا�ي الذي "بخالف املوقف املعتاد للمحتضر�ن،  

فهو بدال من أن �عرض استسالم الشاعر لهذا الفناء الذي ال بد منھ، يصوره لنا و�أنھ يقبل عليھ باختياره  

 . 6�� لهفة وشوق"

و�� سياق هذا املوت اآلمن عقد ابن أ�ي الدنيا �� كتاب "ا�حتضر�ن" بابا �حسن الظن با� عند نزول  

املوت" أورد فيھ أحاديث ت��ز اطمئنان رجال من الصا�ح�ن وأما��م وهم يحتضرون. وقد �ان هذا األمان  

الصا� واألعمال  العبادات   �� لالستمرار  باعثا  املوت  مشارف  ع��  ثابت  واالطمئنان  بن  محمد  فعن  حات؛ 

، ومن الفقهاء من يموت وهو يناقش مسألة فقهية، ومن ا�حدث�ن  7البنا�ي أن أباه �ان "يقرأ ونفسھ تخرج"

من تخرج روحھ وهو يرّوي أو يبلغ حديثا، ومن القراء من ال يفارق القرآن فمھ وهو �� سكرات املوت، ومن  

يتح�� اإل�سان باألمان، ويعيش االطمئنان وهو ع�� مشارف  فح�ن    8املفسر�ن من يفسر آية �� ح�ن موتھ. 

املوت، فإنھ ال يتوقف عن اإلنتاج والعطاء، واالمتداد بالنفس ع�� فعل ا�خ�� وا�حرص ع�� خلود العمل  

 
دابه ونقده، تحقيق: محمد محيــي الدين عبد الحميد، -1

ٓ
 .1/194الرياض، د.ت.، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وا

دب، مرجع سابق،  -2
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 .1/361الكامل في اللغة واال

 .2/365المرجع نفسه،  -3
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ٔ
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ٔ
ينظر في هذا: محمد بن عزوز، غاية االعتبار في ا
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ْ
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َ
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فيق�ن املوت لم يمنع أبا بكر من امل�وث ع�� الكتابة وترك أثره ع�� حائط ال�جن، ح�ى يأ�ي من ينقلھ 

هــ) فقد كتب أبياتا بفحمة ع�� جدار التنور ا�حديدي الذي أدخلھ  233ر (تإ�� الناس. أما ابن الز�ات الوز�

و�� السياق ذاتھ �ان املوت �� الفكر الصو�� البن عر�ي أس�ى املقاصد وأر�� املطالب. فاملوت    2فيھ املتو�ل.

�سان ��  عنده موتان موت اضطراري وهو املشهور، وموت اختياري وهو موت �� حياة دنيو�ة؛ "وال يموت اإل

فاملوت خالص من سلطة ا�جسد، ومن �ل سلطة، وسبيل للكشف    3حياتھ إال إذا �حت لھ هذه النيابة"

 . 4وا�ساع الرؤ�ا والعبور إ�� ال��زخ؛ "فإنھ باملوت تنكشف األغطية و�تب�ن ا�حق ل�ل أحد"

فعا�      املوت  من  ا�خوف  مواجهة  �سبل  كث��ا  كذلك  اإلسالمية  الفلسفة  اهتمت  هذا  وقد  الكندي  ج 

املوضوع �� رسالة لھ �عنوان: "ا�حيلة لدفع األحزان"، و�دأ بتعر�ف ا�حزن بأنھ "ألم نفسا�ي �عرض لفقد  

، وأن�ى رسالتھ بالنص ع�� أنھ قد "تب�ن إذن كيف غلطت األنفس الضعيفة  5ا�حبو�ات وفوت املطلو�ات"

هـ) للموضوع نفسھ رسالة من  313خصص الرازي (تو� .6التمي�� املائلة إ�� ا�حس �� املوت، وظنتھ مكروها"

قَنع أ��ا تص�� من  
ُ
 إال بأن ت

ً
َمال

َ
رسائلھ الفلسفية، و�رى أن "إن هذا العارض ليس يمكن دفعھ عن النفس ك

ثم يضيف �� األخ�� "إ�ي قد بينت أنھ ليس ل�خوف من املوت ع��    7".�عد املوت إ�� ما هو أص�ح لها �انت فيھ

  - لإل�سان حالة وعاقبة يص�� إل��ا �عد موتھ وجھ. وأقول إنھ يجب أيضا �� الرأي اآلخر  رأى من لم يجعل  

أن ال يخاف من املوت اإل�سان ا�خ��    -وهو الرأي الذي يجعل ملن مات حالة وعاقبة يص�� إل��ا �عد املوت  

والوصول إ�� النعيم الفاضل املكمل ألداء ما فرضت عليھ الشريعة ا�حقة، أل��ا قد وعدتھ الفوز والراحة  

هــ) �� كتابھ ��ذيب األخالق وتطه�� األعراق" بابا لعالج ا�خوف من  (421كما خصص ابن مس�و�ھ  8".الدائم

املوت. وقد ابتدأه �عرض ما �عت��ه أسبابا دافعة ل�خوف من املوت؛ "إن ا�خوف من املوت ليس �عرض إال  
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ثم �عمد إ�� رد هذه الشبھ وتفنيد هذه    1� أين تص�� نفسھ"ملن ال يدري ما املوت ع�� ا�حقيقة أوال �علم إ�

 االسباب لإلقناع بأن ا�حزن ع�� املوت ال طائل منھ وهو "ألم مكروه" ال يجدي صاحبھ شيئا. 

 خطاب النزع األخیر في الشعر العربي:  -4

َرقا من سكراتھ �حظة دنّوه؛ فإن  
َ
ق، جزعا من املوت وف

ْ
و�ذ يبدي الكث�� من الشعراء، مثل سائر ا�خل

منبع   املوُت  أض��  املوت  مشارف  فع��  بھ.  يحيط  وقلق  خوف  �ل  من  تجر�ده  إ��  �سعون  آخر�ن  شعراء 

وَدعَ  أم��م  وقت   �� يبدعون  كما  يبدعون  جعلوا  انتظاره  و��  إبداعهم،  ومدار  أيام  إلهامهم  يتذكرون  ��م، 

فر�دة   إ�سانية  أحاسيس  عن  مواقفهم  ضت 
ّ

فتمخ اآلتية.  ضعفهم  �حظات  ملواجهة  املاضية  بطوال��م 

ومضطر�ة، وأفرزت أشعارهم مشاعر �شر�ة ظلت خفية ومغمورة... ففي انتظار املوت عادة ما ُيَبّح صوت  

كبت أحاسيس ال�خص؛ و�� تراثنا ا
ُ
كتم مشاعر الذات، وت

ُ
لشعري العر�ي كما �� �ل إبداع إ�سا�ي الفرد، وت

املوت ا�حقق، فثأروا آلالم   املمتد ع�� مشارف  القلق  متفّردون كسروا قواعد  دائما شعراء  عميق، هناك 

املوت بآمال الشعر، وحرموا أعداءهم لذة رؤ�ة ا�جزع من املوت �� أعي��م و�� شعرهم، وواجهوا حقيقتھ  

رة...املرة القاسية �عيون متفتحة وأذها
ّ
دة وأشعار مؤث

ّ
 ن متوق

العبد وعبد �غوث،  بن  طرفة  �� األرض أ�جب من  النب��ة: "وليس  �� إحدى مالحظاتھ  ا�جاحظ  يقول 

وذلك أنا إذا قسنا جودة أشعارهما �� وقت إحاطة املوت ��ما لم تكن دون سائر أشعارهما �� حال األمن  

ري إ�� طرفة وعبد �غوث، و�نبھ من جديد إ��  . ثم يضيف �� نص آخر هدبة بن خشرم العذ2والرفاهية"

أهمية هذا املذهب �� القول: "وما قرأت ـ �� الشعر كشعر عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي، وطرفة بن العبد، 

�� األمن، وهذا قليل جدا" ّصر عن شعرهم 
َ

ُيق ا�خوف ال   �� أن 3وهدبة هذا؛ فإن شعرهم  .  ففضال ع�� 

و  بال�جب  أشعارهم  يصف  هو  ا�جاحظ  ومرجعھ  ف��ا  اإل�جاب  مدار  فإن  فنيا،  التقص��  وعدم  ا�جودة 

استمرار حالة التجو�د �� حال ا�جزع و�حاطة املوت كما �ان �� حال األمن والرفاهية، وهو "قليل جدا"؛ ألن  

ديدن اإل�سان ا�جزع �� وقت إحاطة املوت بھ، وا�خوف من �ل سوء ينتظره. لكن هؤالء الشعراء أبدعوا  

 جادوا بفنية عالية ع�� مشارف املوت. �عمق وأ

وهو ما يدرجھ ابن رشيق ضمن حديثھ عن الشعر ب�ن الّروّ�ة والبد��ة؛ فتنبھ مثل ا�جاحظ إ�� شدة   

هؤالء الشعراء وس�ون جأشهم وقوة غر�ز��م؛ وهم يواجهون املوت و�قولون الشعر إخالصا لفعل الشعر  

ره �� رو�تھ و�د��تھ سواء عند األمن وا�خوف، لقدرتھ وس�ون  ون�اية �� آالم املوت؛ "ومن الشعراء َمن شع

. و�عد 4جأشھ وقوة غر�زتھ؛ كهدبة بن خشرم العذري، وطرفة بن العبد البكري، ومرة بن مح�ان السعدي"

ّرة هذا يقول: "وهذا شعر لو رّوي فيھ صاحبھ حوال �امال ع�� أمن ودعة وفرط شهوة أو شدة  
ُ
أن أورد أبياتا مل
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مل هذا"حمية  أ�ى فوق  والشهامة  1ا  بالشدة  ابن رشيق  صالءة، و�صفھ  بن  �غوث  �عُد عبد  ��م  ي�حق  ثم   .

العظيمة، ثم ين�ي حديثھ عن هؤالء الشعراء بمقارن��م �عبيد بن األبرص؛ "وهو شيخ الصناعة ومقدم �� 

ع�� قوتھ ومبلغ تأث��ه:  السن ع�� ا�جماعة"؛ وقد أوجز خوفھ �� قولھ الذي صار مثال فيما �عد، مما يدل  

"حال ا�جر�ض دون القر�ض". فأي جودة �� الشعر وعمق �� اإلحساس جعال ا�جاحظ و�عده ابن رشيق،  

الفّ�ي ع��   للتجو�د  نموذجا  باعتباره  الشعراء  هؤالء  شعر  يقفون عند  وغ��هم،  والشش��ي  امل�ّ�د  ومثلهما 

داع جعال هؤالء الشعراء ُ�عّرون املوت من حقيقتھ  وأي قوة �� النفس و�يمان بفاعلية اإلب  !مشارف املوت؟

 والقلَق  
َ

 ا�خوف
ُ
� املطلق؛ ليعوض األمُن واالطمئناُن والسكينة

ّ
املرعبة، و�ف�ون النفس من أسر خوفها ا�ِجِب�

  !وا�جزَع؟

 نشید الّرعاء (ة):   -4-1
"يو  عة 

ْ
العر�ية وق الثقافة   �� املتفشية �ش�ل واسع  والشعر�ة  الثقافية  الوقائع  الثا�ي"من  الب 

ُ
الك ، 2م 

وال�ي شهدت أسر عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي شاعر ب�ي ا�حارث وفارسهم وقائدهم �� هذا اليوم، كما  

ضت عن قصيدتھ املشهورة ال�ي أسميناها "�شيد الرعاء (ة)"، وال�ي يذّم خاللها أ�حابھ و�نوح ف��ا ع��  
ّ

تَمخ

حار�ي �ان سيدا شر�فا �� قومھ، و�ان من رؤساء ا�حلف  نفسھ. وتذكر الروايات أن عبد �غوث بن صالءة ا�

وا األدبار اقتفى أثره "عصمة بن أب��" فأسره  
ّ
الب الثا�ي، فلما ول

ُ
ا�خمسة الذين أغاروا ع�� تميم �� يوم الك

وكمال   جمالھ  فأ�ج��ا  شمس)،  عبد  ب�ي  (من  العبشمية  امرأتھ  عند  األهتم  "فوضعھ  األهتم  عند  وخّبأه 

ف�حكت،  !مة الذي أسره غالما نحيفا، فقالت لعبد �غوث: من أنت؟ قال: أنا سيد القومخلقھ، و�ان عص

 وقالت: قّبحك هللا سّيد قوم ح�ن أسرك مثُل هذا. ولذلك يقول عبد �غوث:

 3وت�حك م�ي شيخة عبشمية             �أن لم تر قب�� أس��ا يمانيا"

فشد ي�جَوهم،  أن  "فخشوا  تميم  إ��  أمُره  صار  بد،  فلما  وال  قات�ّ�  إنكم  فقال  بنسعة؛  لسانھ  ع��  وا 

نف��ي ع��  وأنوح  أ�حا�ي  أذّم  ت�جونا  !فدعو�ي  أن  ونخاف  شاعر  إنك  يفعل،     !فقالوا:  ال  أن  لهم  فعقد 

 .4فأطلقوا لسانھ وأمهلوه ح�ى قال قصيدتھ..."

�قة موتھ؛ فقال:  وقد اختفت الروايات �� طر�قة قتلھ، لكن اش��ر من بي��ا أن عبد �غوث قد اختار طر 

ْح ع��  
ُ
ن

َ
"يا ب�ي تميم، اقتلو�ي قتلة كر�مة، فقال لھ عصمة: وما تلك القبلة؟ قال: اسقو�ي ا�خمر، ودعو�ي أ

نف��ي، فقال لھ عصمة: �عم، فسقاه ا�خمر، ثم قطع لھ عرقا يقال لھ األكحل، وتركھ ين�ف، وم��ى عنھ  

 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -1
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ٔ
يام العرب في الجاهلية، تا

ٔ
ينظر في يوم الُكالب الثاني: كـتاب ا

 . 131-124ابراهيم، المكـتبة العصرية، ص
ندلسي، العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة،  -3

ٔ
 . 6/83، 1983، 1دار الكـتب العلمية بيروت، طابن عبد ربه اال

 .6/84المرجع نفسه،  -4
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لمنا، فكيف رأيت هللا صنع بك؟ فقال  ظئت لتعصمة، وترك معھ ابن�ن لھ، فقاال: جمعت أهل اليمن وج

 عبد �غوث �� ذلك: 

 1أال ال تلوما�ي كفى اللوم ما يا               فما لكما �� اللوم نفع وال ليا"

لقد أجمعت �ل املصادر ال�ي تحدثت عن األمن وا�خوف والرو�ة والبد��ة �� الشعر ع�� أن عبد �غوث  

لذين واجهوا األسر ثم املوت بقوة نفس ور�اطة جأش. وشاءت روايا��م أن  واحد من أولئك الشعراء القالئل ا

ة؛ فقد أسره عصمة و�ان نحيفا أهوج، وترك معھ ابن�ن لھ �� موتھ، ثم �خرت  
ّ
ل

ّ
تقدم أْسره مغرقا �� الذ

منھ امرأة من �ساء عبد شمس؛ فس�� إ�� "ا�خلود" �شعره ا�جميل و�طر�قة موتھ الفر�دة، لعلھ يمحو تلك 

، وال�ي أحاطھ ��ا  2لصورة املذلة ال�ي التصقت بھ و�طر�قة أسره، و�قومھ �� حرب غ�� عادلة وغ�� شر�فةا

أعداؤه �عد أسره. فالفارس إنما تقاس �جاعتھ ��جاعة من يقاتلهم و�قابلهم، لكن ب�ي تميم أذلوا عبد  

يخوض حر�ا شر�فة. فهرع إ��   �غوث وقد تر�وه عرضة ل�خر�ة غلما��م و�سا��م، ملا لم يكن مقاتال شر�فا

م��نة، و�نخرط �� مشروع ا�خلود 
ُ
الشعر وا�خمر واملوت عساه �س��د شيئا من بطوالتھ املفتقدة وكرامتھ امل

�� الشعر وسيلتھ للم�وث، و�� ا�خمر   العر�ي الذي يرى  إليھ �ل إ�سان، وخصوصا الشاعر  الذي �س�� 

 حيدة النبعاث حياة جديدة. أداتھ ملواجهة ا�خطوب، و�� املوت اآللية الو 

فناضل الشاعر من أجل حقھ �� القول الشعري قبل املوت، �عد أن شدوا لسانھ بنسعة وفيھ قوالن:  

األول "أن هذا مثل... ألن اللسان ال �شد بنسعة، و�نما أراد: افعلوا �ي خ��ا لينطق لسا�ي �شكركم و�نكم ما  

. والثا�ي أ��م شدوه بنسعة حقيقية"، وهو مذهب ا�جاحظ  3لم تفعلوا فلسا�ي مشدود ال أقدر ع�� مدحكم"

الذي استدل بھ ع�� شدة خوف العرب من ال�جاء؛ �� حديثھ عن قْدر الشعر وموقعھ فيا لنفع والضر،  

ال�جاء ومن شدة السب عل��م، وتخوفهم من أن يبقى ذكر ذلك �� األعقاب،   قال: "و�بلغ من خوفهم من 

إ��م إذا أسروا الشاعر أخذوا عليھ املواثيق، ور�ما شدوا لسانھ بنسعة، كما    ويسّب بھ األحياء واألموات،

 .4صنعوا �عبد �غوث بن وقاص ا�حار�ي ح�ن أسرتھ بنو تميم يوم الكالب..."

وسواء أ�ان الشد بالنسعة حقيقة جرت مجرى العادة عند العرب، أم مجازا جرى مجرى املثل لد��م،  

طلق بنو تميم  
َ
لسان عبد �غوث بإزالة النسعة، أي الس�� املنسوج، أم أطلقوه بإسباغ ا�خ��ات؛  وسواء أأ

ال�ي  �� األسر وع�� مشارف املوت، وقال قصيدتھ  �� القول الشعري  ين��ع حقھ  فإن الشاعر استطاع أن 

اجم  ضمنت لھ خلودا �� مساحات الشعر والثقافة، �� كتب األدب والنقد واللغة، كما �� كتب التار�خ وال�� 

 وأيام العرب ومآثرهم. 
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والستكمال رحلة ا�خلود و�عو�ض البطولة املفتقدة س�� الشاعر إ�� ان��اع طر�قة متم��ة �� موتھ، أبدع  

الرواة �� إضفاء طا�ع الغرابة عل��ا، مما يضاف إ�� غرابة األسر وفنية القول الشعري و�جائبية أحداث يوم  

ية �� مقتل عبد �غوث ما ذكرناه من أنھ ُسقي ا�خمر ثم قطع لھ  الكالب الثا�ي.  ومن أشد األقوال �جائب

األكحل، فجعل ين�ف وهو يقول الشعر، نز�ف دم يؤدي إ�� املوت، ونز�ف شعر �سلم إ�� ا�حياة، و��ن نز�ف  

واللوم   والتقّيد،  واال�عتاق  وا�جماعة،  والذات  والرفض،  القبول  مشاعر  تضطرم  ا�حياة  ونز�ف  املوت 

العر�ية  والندم، والكّر  الثقافة  تناقل��ا  ال�ي  ا�خلود  �� رحلة من أشهر رحالت   والفّر، والسكر وال�حو.... 

 وش�لت جزءا مهيبا من تار�خها الثقا�� والشعري منذ العصر ا�جاه�� إ�� اليوم. 

وقاتلھ،   آسره  عصمة  اب�ي  ودما،  شعرا  ين�ف  وهو  يخاطب،  الشاعر  الرواة  جعل  القصيدة  ثنايا  و�� 

�� الكف عن لومھ، ألن اللوم ليس من أخالقھ وشيمھ، ونفعھ قليل لھ ولهما، وأن واقع ذل األسر  و�دعوهما إ

والشعور   بالذنب  اإلحساس  فيھ  بھ  يحيط  الذي  األليم  ا�حاضر  من  ل 
ّ
ليتحل اللوم.  من  أك��  املوت  وجهد 

ظات البطولة ��  بالندم، وهو �حية أْسر وقتل مذل�ن �� حرب غ�� عادلة. فيستنجد بالذاكرة ليس��جع �ح

 أتون الهز�مة، و�حظات ا�حياة ع�� مشارف املوت، و�حظات اإلباء واألمانة ع�� مهاوي الذل وا�خيانة.

وأيامھ   املا��ي   �� تمتد  شعر�ة  حياة  لتنتج  والندم،  الغواية  ومع  واأللم،  اللوم  مع  الذاكرة  فتتشابك 

ھ، عساه ُيمّوه ع�� نفسھ وآسر�ھ ومتلقيھ  و�طوالتھ، و�ستد�� منھ ما ترمم بھ انكسارات ا�حاضر ون�وصات

الص��ورة" عن  الناتج  ا�خيال  و��ن  التذكر  إعادة  ب�ن  اليومي  1"با�خلط  رمز�ة  إ��  �عيدا  اكرة  الذ  فتمتد   .

والهام��ي �ستد�� منھ ما ينم عن البطولة والندى، وما ين�ئ عن �حظات مفتقدة مع "الندامى" �� نجران، 

  �� والسلم  ا�حرب  رفاق  من  ومع  واملنادمة  الشرب  �حظات  ع��  ال��ك��  هذا  طبيعيا  �ان  لقد  حضرموت. 

الشاعر وهو ع�� مشارف املوت، ف�ي ا�حياة ا�حقيقية ال�ي �عيشها الشاعر بكيانھ ومشاعره. و�� ال�حظات  

املمتعة املن��عة من ص��ورة الصمت اآل�ي �� "نجران" ملتقى طرق التجارة وا�حبة، و�� "حضرموت" ملتقى  

لتار�خ وا�حضارة. �س�ي الشاعر أ�حابھ من سادة القوم وأبطالهم الذين �شرف ��م ويشرفون بھ؛ "أبا  ا

بن   املسيح  والعاقب  ا�حارث،  بن  علقمة  بن  األسود  و"األ��م�ن"  ا�حارث"،  بن  علقمة  بن  و"�شر  كرب" 

للذاكرة �� حميمي��ا    يكرب. و�� ذكرهم بأسما��م س�� إ�� مقاومة النسيان، واختبار  األبيض، وقيس بن معد 

 ا�خالصة وجزئيا��ا املتشظية، ذاكرة طر�ة وطو�ة نقية ع�� مشارف املوت القا��ي.

ثم تتوا�ج الذكرى مع الندم واللوم من جديد، ولكن هذه املرة تتوجھ "املالمة" إ�� قومھ ومن حالفهم ��  

ا�حر  هن��م  أو  قوما  ��اجمون  وهو  عادلة؛  غ��  ومعركة  شر�فة  غ��  الهز�مة  "وقعة"  شوك��م  وكسرت  ب 

... فع�� مشارف املوت تنطق الذات  2وأفسدت أحوالهم ضراوة املعركة. "تلكم تميم أِلقاء مطروحون بقّدة"

 با�حقيقة ع�� مرار��ا و�ختلط الندم باملالمة واأللم....
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م إ��  �ش��  أن  دون  ا�حاسمة،  �حظا��ا  واس��جاع  البطولة  إظهار  عن  الشاعر  ي�ِن  لم  هذا  قاتلة  لكن 

األعداء/ اآلسر�ن ومقارع��م، ألن ذلك مما لن �شُرف بذكره، وال يحسن إيراده �� سياق أسره هذا... فيس��د  

�حظات عصيبة �� املعركة، �ان ف��ا الفرار من القتال قرارا سهال ع�� م�ن فرس من ا�خيل "��دة" �� األسرع 

" الصابرة ا�خفيفة السريعة، ل كنھ اختار القرار األصعب وهو "املواجهة" و"حماية  تو�� خلفها "ا�خيل ا�حوَّ

الذمار" �� أوج الصراع. ألن املقاتل، سواء أ�ان من الرؤساء أو املرؤوس�ن، ال �سأل عن صواب قرار ا�حرب  

من عدمھ �� أرض املعركة؛ بل يقاتل دفاعا عن قيم قومھ وثوابت أهلھ. و�� قيمة �ونية معلومة لدى سائر  

 زمان وم�ان، وهو مما �ستحق أن يفخر بھ الشاعر �� هذا املضمار. ا�حار��ن �� �ل 

ل ذاكرتھ ع�� محور آخر أقرب إ�� �حظاتھ ال�ي يحياها  
ّ
ثم �عود الشاعر إ�� مخاطبة آسر�ھ/قاتليھ، ويشغ

ب�ل حواسھ ومشاعره بتفاصيلها املؤملة، فإن فعل املنع من القول �ان واقعا قاسيا ع�� الشاعر، ناضل من  

س��داده ب�ل ما يمتلك من لباقة �� القول ولياقة �� الفعل، الستدرار طاقتھ الشاعر�ة �� هذه ال�حظة  أجل ا

األساسية وا�خط��ة من حياتھ ال�ي أ�حت ضّيقة جدا، ح�ى �ستكمل الثالوث الدرامي املؤثر: سقي ا�خمر،  

 ونز�ف الدم، ونظم القر�ض.

املتوار�ن �� �خوصهم ا�حاضر�ن بقوة �� ممارسا��م العقابية ا�حيطة؛  وها هو الشاعر يتودد إ�� آسر�ھ  

و�تقرب إل��م "أمعشر تيم"، بإن�ار اغتيال شر�فهم "فهو ليس لھ بواء"، والس�� إ�� نيل رحم��م �� األسر 

غ��   ا�حقيقية  واألحاسيس  املشاعر  عن  صادق  و�عب��  لل�لمات،  دقيق  اختيار  إنھ  القتل...   �� و�حسا��م 

دّرنة بالعصبية القبلية أو ا�حمية العشائر�ة؛ إذ لم يكن الشاعر ليواري ندمھ و�نكر قتل غر�مھ، ويستدر  امل

عطف آسر�ھ قتال أو عفوا، لوال أنھ �علم ازوراره وقومھ عن ا�حق �� هذه ا�حرب، واغتنامهم من أهل تميم  

 ع��اف �� ��اية املطاف. �حظات ضعفهم وانكسارهم وهوا��م؛ إنھ اإل�سان ح�ن يمتلك �جاعة اال 

البسيطة ذكر�ات مؤملة دو��ا   اليومية  "ينت�ي مع املوت زمن االمتيازات" حسب ر��ور؛ فتض�� ا�حياة 

املوت ا�حيط. وتنشط ذاكرة ا�حواس لتقتلع من املا��ي اآلمن �حظات الس�ون والصفاء، فيتساءل الشاعر  

". ثم يظهر حنينا  !قن من موتھ القادم؛ "أحقا عباد هللا؟�ساؤل ا�جزع من اآل�ي، فاقد األمل �� ا�حياة، املتي

إ�� تلك األناشيد ال�ي يرفع ��ا الرعاة أصوا��م، وهم معز�ون بإبلهم �عيدا عن الديار؛ هو حن�ن إ�� الرعاة  

تصنع.   �ل  من  العار�ة  املديدة،  ال�حراء   �� ا�حياة  إ��  حن�ن  وأعطا��ا....،  اإلبل  و���  الّندية،  وأصوا��م 

�ش�ل  واس يطلق  "ح�ن  النشيد  صوت  حيث  املعذبة؛  الذات  من  وأصواتھ  بمناظره  �امال  للمشهد  تدعاء 

جما�� يمكن من إحساس قوي باالنتماء، يتمثل �� الكالم بصوت واحد... السمع يجعل اإل�سان متعاضدا  

 .1مع العالم، ثم حيث ت��كھ ا�حياة �عيدا كما لو �ان �� ركح مسرح"

األليمة، ال�ي يتذكرها الشاعر بقلق كب��، تلك ال�خر�ة املذلة ال�ي �عرض لها سيد  ومن مظاهر الهز�مة  

سر ع�� يد "الف�ى األهوج"، ها هو ب�ن يدي "شيخة عبشمية"  
ُ
القوم من قبل امرأة من �ساء آسر�ھ. فبعد أن أ

ال�ي يفتخر ��خر منھ وت�حك من أسره. فال يلبث ان ينتصر لنفسھ وقومھ، إذ األسر من قيم ا�حار��ن  
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��ا �ل عر�ي. ثم يقارن ب�ن األمس واليوم، باألمس ح�ن �ان �ساء ال�� يركضن حولھ، و�راودنھ عن نفسھ،  

وهو يجأر إ�� العفة والوفاء، أما اليوم فهو ب�ن يدي ف�ى أهوج وشيخة ساخرة ينتظر موتھ العنيف �� أسره  

ان، ب�ن ما��ي ا�حركة/الركض وحاضر الس�ون/  املذل... إنھ الشرخ املمتد ب�ن ما��ي السيادة وحاضر الهو 

 األسر، ب�ن ما��ي ا�حياة املمتدة وحاضر املوت العنيف امل��صد.

�� حاضر األمل والندم وانتظار املوت القر�ب، و�� الس�� إ�� صياغة مشروع ا�خلود ع�� حافة املوت،  

حيث ال�جاعة املستعارة من    تنتعش الذاكرة باس��جاع مقاطع البطولة والكرم، و�ما سطرتھ من مالحم؛

الليث، وحيث املقاتل �� عدو دائم؛ فال ��م عاديا أو معدوا عليھ بل األهم أن تظل ال�جاعة قيمة متعالية  

�� الكر والفر، �� ا�حر�ة واألسر، و�� ا�حياة واملوت... وال �عادل ال�جاعة قيمة �� ظروف ا�حرب إال قيمة  

السلم واالستقرار؛   �� ظروف  املطي"؛ مقدم غ��  الكرم  ا�جزور" و"معمل  �ان "نحار  بأنھ  الشاعر  فيفخر 

"مطيتھ" من   لندمائھ  ينحر  الشدة والفرح؛  �� �حظات  النصر والهز�مة، كر�م غ�� مق��  �� �حظات  مدبر 

أجود املطايا ويشق رداءه طر�ا... �� �حظات أ�حت من املا��ي؛ �حظات التفاخر بالعفة والوفاء، والتغ�ي 

 اإلباء، والفرح بالكرم والعطاء، والتأثر بالطرب والغناء. بال�جاعة و 

ومثل �ل من يحس بدنو أجلھ، ينتقل الشاعر من مقاومة املوت إ�� تقبلھ. ومن ا�خوف منھ إ�� استباقھ، 

ومن ادعاء البطولة إ�� استدرار التعاطف ومن االفتخار باأليام ا�خوا�� إ�� التأسف عل��ا، ومن جلبة القوة  

الضعف. �ستقصر مدة �ل بطولة، و�ختصر قيمها الرمز�ة بقولھ "�أن لم"؛ ف�أن "ر�وب ا�جياد"    إ�� س�ون 

 و"نجدة الرجال" و"الكرم بالشراب والطعام" لم يكن غ�� �حظات قص��ة تذروها ر�اح املوت القادم. 

�ستجيب   اإلبداع  نبض  فإن  املوت وشي�ا  ي�ون  ح�ن  أنھ  نكتشف  �غوث هذه  خالل قصيدة عبد  من 

  �� امل��دية  الذات  ع��  والب�اء  ا�خلود  مشروع  بناء  و��ن  جسديا،  الواهنة  نفسيا  املضطر�ة  الذات  لنبض 

جحيم املوت القا��ي، نلتمس فرادة �� القول واضطرابا �� النفس وفرحا باملا��ي وخوفا من املستقبل. نجد  

ر اللوم واأللم والندم من أجل نضاال بالشعر من أجل ا�خلود، ونز�فا للذات من أجل املوت، وتفشيا ملشاع

املداواة، واستمسا�ا بالذاكرة ملواجهة ن�وصات ا�حاضر واملستقبل، و�علقا بالندم الفردي واللوم ا�جما��  

 للتطه�� من جر�رة حرب غ�� مشّرفة. 

فلما لم تكن ا�حرب عادلة، ولم يكن األسر شرفا، ولم يكن القتل بطولة، �انت املواجهة خطأ، وا�حر�ة  

ة، واالغتيال قدرا... ف�انت �لمات ال�حظات األخ��ة ألصق باألذهان وأعلق با�جنان وأد�� لالطمئنان.  مذل

ح�ن يض�� املوت حقيقة قر�بة تتساوى ال�حظات العظيمة املفعمة بالبطولة والكرم واإلباء، وال�حظات  

ا�جزور واملطايا، يصبح مثلھ  البسيطة العابقة باأل�س وا�حبة والذكرى؛ فاالنتصار �� معركة، أو الكرم ب

مثل الطرب لغناء قينة أو االستمتاع بنشيد راع؛ ألن أهمية ال�حظات تقاس بما تث��ه �� النفس من ا�حن�ن  

والذكرى، وما تبعثھ �� الفؤاد من الرأفة واالطمئنان ساعة الشدة واليأس... وفضال عن ذلك ففي انتظار  

س��جع املا��ي أيضا للتكف�� عن خطايا ا�حاضر، وتقديم صورة  املوت تتقوى ا�حكمة وتتمدد البص��ة؛ وي 

�� غاية الصفاء والنقاء؛ تر��ى ع��ا الذات واآلخرون؛ أعداء وأصدقاء... ألن ألم املوت ا�حيط يدفع الذات  



خيرخطاب النّ 
ٔ
 عبد الفتاح شهيدد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زع اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)63( 

إ�� أن تواجهھ و�� عار�ة من ذنو��ا موار�ة �خطاياها؛ وذلك ما س�� إليھ عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي �� 

 الرعاء... �شيد 

 وصایا على مشارف الھالك:  -4-2
هدبة بن خشرم، "شاعر مفلق كث�� األمثال �� شعره، وهو قاتل ابن عمھ ز�ادة بن ز�د العذري �� أيام 

و�ان  -معاو�ة، فحبسھ سعيد بن العاص، وهو ع�� املدينة، خمس سن�ن أو ستا إ�� أن بلغ املسّور بن ز�ادة  

"من أسرة تف��ى ف��ا الشعر، فإخوتھ شعراء، وأمھ    يت أصيل �� الشعر و. وهدبة من ب1فقتلھ بأبيھ"  -صغ��ا

. وقد أجمع ع�� شاعر�تھ  2شاعرة، وهو شاعر لھ م�انتھ ب�ن الشعراء، من ف�حا��م املتقدم�ن ا�جيدين"

. وفضال عن بيت  3الرواة والنقاد؛ فذكر صاحب األغا�ي أن "هدبة شاعر فصيح متقدم من بادية ا�حجاز"

�� الشعر   العر�قة  الشعر  عبيد  مدرسة  أعمدة  من  وهو  راو�ة"؛  "شاعرا  كذلك  �ان  فقد  فيھ،  �شأ  الذي 

الشعر�ة العر�ية. ففي خزانة األدب أن هدبة "شاعر فصيح متقدم من بادية ا�حجاز، و�ان شاعرا راو�ة.  

. فح�ن 4ة جميل"و�ان يروي ل�حطيئة، وا�حطيئة يروي لكعب بن زه��، و�ان جميل راو�ة هدبة، وكثّ�� راو�

وثقافة   با�جاهلية سلو�ا  تلتصق  ملا يحملھ من صفات  لھ،  ا�حطيئة و�تنكر  يبعد  العر�ي  ا�جتمع  �ان �ل 

وشعرا لزمھ هدبة وروى لھ وأخذ عنھ، فضمن ملدرسة عبيد الشعر امتدادا �عيد املدى �� الشعر�ة العر�ية  

 ع�� مراحلها ا�ختلفة.

قيد منھ"غ�� أن صاحب األغا�ي تنّبھ إ��  
ُ
، بل إن  5أن هدبة "أشعر الناس منذ يوم دخل ال�جن إ�� أن أ

"أك�� ما بقي من شعره ما قالھ �� أواخر حياتھ �عد أن قتل رجال من ب�ي رقاش من سعد هذيم اسمھ ز�ادة  

. فقد تجردت قر�حتھ الشعر�ة �عد أن تيقن موتھ، وأقبل ع�� الشعر ع�� مشارف هالكھ، ف�ان  6بن ز�د"

نابضا بحساسية شعر�ة خاصة، وداال ع�� صمود غر�ب �� مواجهة املوت، و�علق كب�� بالقيم العر�ية    شعره

واألعراف الشعر�ة الرا�خة. و�اإلضافة إ�� أن ا�جاحظ قد أملع إ�� هدبة �� حديثھ ع�� من �ان شعرهم �� 

عر�ة �عد األمر بضرب عنقھ؛  األمن وا�خوف سواء، فقد أعاد التأكيد ع�� م�انة هدبة الشعر�ة وم�انتھ الش 

"و�ان هدبة هذا من شياط�ن عذرة، وهذا شعره كما ترى، وقد أمر بضرب عنقھ وشد خناقھ. وقليال ما ترى  

مثل هذا الشعر عند مثل هذه ا�حال؛ و�ن امرأ مجتمع القلب، �حيح الفكر، كث�� الر�ن، عضب اللسان  

 . 7ا غ�� خائف، و�عوذ با� من امتحان األخيار"�� مثل هذه ا�حال لناهيك بھ مطلقا غ�� موثق، وادع 
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عليھ   هللا  ص��  هللا  رسول  عهد  �عد  باملدينة  مصبور  "أول  باعتباره  خشرم  بن  هدبة  اسم  �جل  وقد 

، وهو "من ا�جفاة عند املوت". فقد ا�سع باب التعب��  2، وُوصف بأنھ �ان "قاسيا ال يخاف املوت"1وسلم"

طر�قھ إ�� تنفيذ حكم املوت، وقد حبس ست سنوات، �عد أن ضن بھ معاو�ة عن  أمامھ �� ف��ة �جنھ و��  

القتل "و�ان ابن ز�ادة صغ��ا، فاق��ح أن يحبس إ�� أن يبلغ ابن ز�ادة. فلما بلغ أ�ى ما عرض عليھ من الديات  

با�حرة جعل ينشد األشعار" "القود". فلما أخرج هدبة "لُيقاد  الروايات وت  ،3واختار  تعاظم حول  وتتناسل 

ثباتھ وقسوتھ وعدم خوفھ، وقصصھ مع زوجتھ وأبو�ھ وقاتلھ املسور بن ز�ادة ومن حضر قتلھ من عامة  

الناس. غ�� أننا نختار من ب�ن �ل ما تناقلتھ املصادر من روايات وقصص وأشعار حول هدبة؛ ذلك النص  

ت رأى امرأتھ و�انت من أجمل الذي قيل إنھ من آخر ما صدر عنھ؛ "ملا م��ي بھ من ال�جن للقتل والتف

 فقال هذه األبيات، ال�ي مطلعها: 4النساء"

وَجعا
َ
صاَب فأ

َ
جَز�� ِمّما أ

َ
مَّ َبوَزعا ***َوال ت

ُ
وَم يا أ

َ
� َع��َّ الل

ّ
ِق�

َ
 أ

حيث يتطلع الشاعر �� مطلع هذا النص، و�� تقاطع وا�ح مع قصيدة عبد �غوث السابقة، إ�� أال تبالغ  

لومها وعذلها لھ، و�� جزعها عليھ. فرغم كمية الوجع واأللم اللذين سيخلفهما افتقاده،    زوجتھ، أم ابنتھ، ��

فإن االنصرام سنة الزمان واللوم غ�� ُمرجع ما �ان. واملوت محيط ب�ل "إ�سان" �� سائر أحوالھ ومآالتھ،  

ة. وخ�� املتاع �� الدنيا ما  "مصعدا أو مفّرعا". وخ�� ما يتس�ح بھ املرء هو "التقى"، فهو خ�� املتاع �� اآلخر 

الهالك   ب�ن اإل�سان  املوجع، ويعادل  وا�جزع  رجع 
ُ
امل اللوم غ��  ب�ن  الشاعر  يقابل  مالھ. حيث  بھ من  تمتع 

والزمان املنق��ي، و��ن صعود اإل�سان وانحداره �� أمكنة ال ��دأ �جيجها، و��ن التقى متاع اآلخرة واملال  

ة ال�ي �ش�ل مدار أسئلة اإل�سان ع�� حافة املوت، وهو �س�� إ�� حسم  متاع الدنيا. �� ا�جاالت األساسي

 �ل جدل وتردد �� إش�االت اإل�سان والزمان وامل�ان.... 

ابنھ، أم  عامر"،  "أم  إ��  الشعر�ة  بوصيتھ  الشاعر  يتوجھ  أجلھ  بدنو  أحس  من  �ل  ويستحضر   ومثل 

نافذة. فيتوجھ هدبة إ�� زوجتھ و���اها أن تنكح  الذي تص�� معھ الوصايا   خصوصية ال�حظة، حيث الفراق؛

�عده من غطى شعره قفاه، وسال ع�� ج��تھ. وقد �انت العرب "تتيمن باألنزع وتذم الغمم وتتشاءم باألغم.  

وتزعم أن أغم القفا وا�جب�ن ال ي�ون إال لئيما". كما ��اها عن املنافق املرائي، ضيق الصدر واسع البطن،  

البخيل عن امل�ارم وا�خصال ا�حميدة، القص��  ا�جبان الضعيف، ك ث�� األ�ل، سريع االرتياع وا�خوف... 

وسط الرجال، كث�� الكالم بال نفع... ون�حها بلزوم الكر�م ال�جاع، الذ�ي، الصبور، الَوصول، ذو ا�حمية،  

 وصاحب املروءة. 

ة الشعر�ة العر�ية، وهو  والشاعر �� عمق هذه الوصية يحدد صفات الرجل العر�ي الرا�خة �� الذاكر 

ما ال ُي�ّ�ز عادة إال قليال. حيث ينصرف اهتمام الشعراء عادة إ�� تفصيل الصفات ا�جسدية للمرأة بينما  
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يركزون �� وصف الرجل ع�� الصفات النفسية. وهنا �� وصية هدبة تجميع لهذه األوصاف جميعها. حيث  

الرج  �� الغمم  بالن�ع وتذم  العر�ية  الثقافة  باألغم. كما تحتفي  تحتفي  باألنزع وتتشاءم  العرب  ال؛ وتتيمن 

با�حلم وا�خفة، وتنكر ع�� الرجال "البطنة" و"ك��ة األ�ل"؛ فقد قال متمم بن نو�رة �� أخيھ مالك "ف�ى غ��  

مبطان العشيات أروعا". ثم �س��سل الشاعر �� إن�ار ما تنكره الثقافة ع�� الرجال من خوف وعدم إقدام  

ة كالم، ثم الدعوة إ�� ال�جاعة والكرم وحماية الديار. ففي ثنايا هذه الوصية ابتعاث للصفات  وتحذلق وك�� 

األصيلة �� الرجل العر�ي، ودعوة للرجال إ�� لزومها، وللنساء إ�� لزوم من يل��م ��ا. و�� وصية يضمن لها  

ية وجمالية. وتمنحها  موقف الشاعر ع�� مشارف املوت قوة وصدقا، كما تضمن لها صياغ��ا الشعر�ة فن 

الثقافة قوة رمز�ة، حيث تورد لنا الروايات أن زوجتھ �عد سماعها األبيات مالت "إ�� جزار وأخذت شفرتھ  

فجدعت ��ا أنفها، وجاءتھ تدمي مجدوعة، فقالت: أتخاف أن ي�ون �عد هذا ن�اح؟ فرسف �� قيوده، وقال:  

 .1اآلن طاب املوت"

ذك�� �شيمھ الفاضلة وأخالقھ الكر�مة ومجده القديم املؤثل الذي ورثھ  ثم يختم الشاعر هذا النص بالت

فحماه ورفعھ، �او�ا لدوائھ قاطعا ألخدعھ، مما �ع�� عن قوة نفس وصالبة وجلد. كما أنھ يخ�� مسؤوليتھ  

من إشعال نار ا�حرب ب�ن قومھ وغ��هم، لكنھ ح�ن يجد الشر أمامھ فال ي��اجع وال يتورع، يواجھ أعداءه  

البطولة والوفاء، و�تغ�ى الشاعر  ب �ل قوة، ف��ابونھ و�تجنبون مواجهتھ. فع�� مشارف املوت ت���خ قيم 

با�جد والشدة وال�جاعة والعفو. هو نموذج الرجل العر�ي �� عالقتھ بزوجھ وقومھ، و�� عالقتھ بأعدائھ  

صيال، و�� ا�حالة ال�ي يرنو �ل  هو يموت �� أوج بطولتھ قو�ا شديدا وفيا أ  ومبغضيھ. عاش بطال مهابا، وها

 �� إ�� أن يموت عل��ا. 

و�ورد الرواة ح�ايات كث��ة �� قسوة هدبة حيال املوت وهو �� الطر�ق إليھ، ودائما ما ي�ون الشعر عنصرا  

أساسيا �� �ل رواية، بما هو عنصر محوري �� أي حدث ثقا�� عر�ي ي�ون الشاعر أحد أبطالھ. فقد جاء ��  

اء "أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت اع��ضھ وهو يدخل وهو يرفل �� املوت، فقال: ما  "الشعر والشعر 

 قال: �عم، فأ�شده:  !قال أ�شد�ي، قال: ع�� هذا من ا�حال؟ !هذا يا هدب؟ قال: ال آ�ي املوت إال شدا

 وال أتم�ى الشر والشر تار�ي               ولكن م�ى أحمل ع�� الشر أركب 

 الدهر سر�ي         وال جازع من صرفھ املتقلب ولست بمفراح إذا 

 وحّر��ي موالي ح�ى غشيتھ       م�ى ما يحّر�ك ابن عمك تحرب 

 أخذه من تأبط شرا: 

 2ولست بمفراح إذا الدهر سر�ي      وال جازع من صرفھ املتحول"

ن حسان أن يقول  فهدبة ال يفتأ �� �ل مناسبة ي��ز أنھ أقوى من املوت، فلما طلب منھ عبد الرحمان ب 

وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الشاعر    شعرا ليخت�� شاعر�تھ وهو �ساق إ�� املوت،
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بن الشاعر. نراه يؤكد ع�� مجموعة من الصفات النفسية املستوحاة من الثقافة الشعر�ة العر�ية األصيلة.  

ركبھ، وهو ال يثق �� الدهر فال يفرح كث��ا بما يث��ه  فهو ال يتم�ى الشر إذا تركھ، لكن إذا ألزم عليھ فإنھ ي

لديھ من سرور كما ال يجزع إذا واجهتھ صروفھ. ومهما �ان اإل�سان حليما فإنھ إذا أث�� �غضب، و�ذا ُجّرب  

يحرب؛ و�ذا غضب ا�حليم فإنھ ال شك �غلب. كما نرى أن ابن قتيبة قد تنبھ إ�� أن البيت الثا�ي أخذه هدبة  

شرا"، وهو أخذ مقصود من الشاعر استحضارا لقوة شاعر�ة "تأبط شرا"، وشدتھ �� القتال،  من "تأبط  

ّتاك العرب املعروف�ن، وأحد الشعراء الصعاليك املشهور�ن. 
ُ
 وهو أحد ف

لقد �ان هدبة بن خشرم معلما أساسيا �� تار�خ الثقافة العر�ية �� �عاملها مع املوت �� أحلك ظروف 

د ��جت ح�ايات كث��ة حول قسوتھ وشدتھ وعدم خوفھ، فهو "أول مصبور باملدينة  إحاطتھ باإل�سان، وق

القتل" . كما نقلت  1�عد عهد الرسول ص�� هللا عليھ وسلم" كما أسلفنا، وهو "أول من سن ركعت�ن عند 

أشعار وأقوال تدل ع�� شاعر�تھ وحكمتھ و�الغتھ؛ فإن "لغتھ فصيحة عالية، وعبارتھ جيدة وأسلو�ھ حسن  

جميل، ولذلك وجد فيھ النحو�ون واللغو�ون مادة لدراسا��م وشواهد لقواعدهم، وقد حفظت كتب النحو  

. ح�ى إنھ من 2واللغة واملعاجم والبلدان شعر هدبة، وأفادت منھ، إضافة إ�� كتب األدب والنقد والتار�خ"

لم   إذا  البيوتات،  أهل  باملدينة  "كنا  قولهم:  العرب  املنقولة عن  وز�ادة  األخبار  خ�ُ� هدبة  أحدنا  يكن عند 

�جب ��ا"
ُ
 .3وأشعارهما ازدر�ناه، وكنا نرفع من قدر أخبارهما وأشعارهما، و�

والنقد   األدب  كتب   �� صداها  ونجد  العر�ية،  الثقافة  منا��  �ل  وأشعاره  هدبة  أخبار  اخ��قت  فقد 

ا�حديث والفقھ والتفس��... فش�لت    والتار�خ وال��اجم، و�� كتب النحو واللغة واملعاجم والبلدان، و�� كتب 

جزءا مهما من متخيل الثقافة العر�ية �� مواجهة املوت بالقسوة والشعر، و�� تمسك الثقافة بالشعر من  

أجل صياغة مشروع ا�خلود ع�� مشارف املوت... فهدبة مات قودا كما مات غ��ه �سبب أو بدونھ، لكن أخبار  

كشف عن قوة اإل�سان �� مواجهة النسيان، ومشاعره العميقة  هدبة وأشعاره �� فقط من ظلت خالدة ت

والدقيقة �� مواجهة الشعور باالفتقاد، وقوتھ وقسوتھ �� ال�حظات األخ��ة، وال�ي استطاع من خاللها أن  

 ُيبلغ ما لم يبلغھ طيلة حياتھ وهو حر طليق غ�� آبھ باملوت..

لقد استطاع هدبة أن يجعل من �حظة قتلھ مهرجانا كرنفاليا هو بطلھ األوحد، تتفاخر العرب بتناقلھ   

الدية   قبول  �عدم  يتفاخرون  وهم  قاتليھ  من  البطولة  ين�ع  أن  استطاع  كما  أحداثھ،  بتفاصيل  واإلحاطة 

حد إ�سانية ع��  بما أضفاه من مشاهد  أباهم. كما استطاع  القتل فيمن قتل  �� عالقتھ  وتنفيذ  ث موتھ 

بزوجتھ وأبو�ھ و�ل من القاه أن ين��ع من قاتليھ التعاطف، �� �ل املراحل التار�خية ال�ي تداولت ف��ا أحداث  

مقتلھ بدءا من سعيد بن العاص ومعاو�ة وعبد هللا بن جعفر وعبد هللا بن عمر بن ا�خطاب، وسائر القوم  

 
دب، عبد القادر البغدادي، -1

ٔ
 .9/340 مرجع سابق،  خزانة اال

 . 43ص مرجع سابق، يحيــى الجبوري، شعر هدبة بن الخشرم، -2
بو الفرج  -3

ٔ
صفهاني،ا

ٔ
غانياال

ٔ
 .21/296 ، مرجع سابق، اال
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ھ ح�ى يتنازل عن حقھ �� قتل قاتل أبيھ، وخالل �ل املراحل من قريش؛ الذين ضاعفوا الدية البن ز�ادة وأهل

 ال�ي أثنت ف��ا الكتابات ا�ختلفة ع�� شاعر�ة هدبة وقوتھ �� مواجهة حتفھ. 

 خاتمة:  -5

ننت�ي من خالل ما سبق إ�� أن "خطاب الن�ع األخ��" ال تنت�ي أسراره وال تنق��ي آثاره، وح�ن ي�ون املوت 

الستك ا�جال  يتسع  لهذه  وشي�ا  إنصاتنا  أثناء  و��  وال�ون.  والوجود  ل�حياة  ونظرتھ  اإل�سان  شعور  شاف 

املرحلة اإل�سانية الفر�دة �� الثقافة العر�ية عموما و�� الثقافة الشعر�ة خصوصا، ألفينا مشاعر فر�دة  

اء، وس�ٍ� �ة يجدر االق��اب م��ا؛ كما كشفنا عن رغبة �� امل�وث والبق�ستحق اإلنصات إل��ا وأحاسيس متم�ّ 

 عب��.فك�� والتّ إ�� �شييد "مشروع ا�خلود" املأمول، من مز�ج من األلم والقلق ومن التّ 

 ممّ 
ّ

 ا اشتغل �� "مرض املوت" فأفعمھ بالتال��ي وأثقلھ بالش
ّ
اليق�ن أو باألمان واالرتياح، و�� تجر�ة  ك وال

 
ّ

هواجسهم"الش ويعيشون  خسارا��م  يحصون  الشعراء  جعل  حيث  والهرم"  انتظار    يخوخة   �� وخيبا��م 

 ادق ا�خالد.متجاهال، و�� "املوت العنيف" حيث االنتظار القا��ي واإلبداع الصّ  مجهول ظّل 

التّ  أنھ رغم  اكتشفنا،  الّس و�� هذه األحوال جميعها  املوت وحالة  ب�ن  كينة غالبا؛ فإن اإل�سان  ناقض 

 ُحيال املوت ي��دّ 
ّ
 ق ب�اء  د ب�ن القلق واألمان، قلق يتدف

ّ
ض من خالل قيمة  وجزعا وهر�ا وتوار�ا، وأماٌن يتمخ

 
ّ

عاء القسوة والشدة �� مواجهة موت ُي�ج�ج �� األحالق والصدور، فيص�� تجر�ة  جاعة ودعوى ا�خلود وادّ ال�

 واليق�ن.  جديرة باالرتياد مألى با�حّق 

 
ّ

ارب ع�� ما برز انز�احها  ج عر املل��بة واقتصرنا من التّ ثم حملنا هذه املشاعر املضطر�ة إ�� فضاءات الش

 
ّ
عاء" لعبد �غوث ا�حار�ي تجر�ة شعر�ة  �جيب واإلغراب؛ فألفينا �� "�شيد الرّ جاهها إ�� التّ ع�� املعتاد و�دا ات

ن�ئ عن مواقف إ�سانية متناقضة، شهدت أوجها �� عبارات يضفي عل��ا االحتضار إيقاعا خاصا، متم�ّ 
ُ
�ة ت

 
ّ
قصيدة: أال، ال تلوما�ي...، ألم �علما...، ولو شئت...، ولكن�ي...، أحقا عباد  نا �سمعها ألول مرة �� هذه الف�أن

   هللا...، وقد كنت....، وكنت...، �أ�ي لم... �� نضال مر�ر من أجل ا�خلود ونز�ف حادّ 
ّ
ق  من أجل املوت، و�عل

 بالنّ 
ّ
 فاء؛ �� مواجهة خاطئة،  ث با�حكمة والبص��ة والصّ لوم واأللم و�شبّ دم وال

ّ
ة، وقتل ال مفر  وحرب مذل

 منھ؛ مما يجعل الذات �عرى من جرائرها، وتدفن خطاياها و�� �س�� نحو موت محقق.

ين،  و�� وصايا هدبة بن خشرم ع�� مشارف املوت نكتشف إ�سانا مجتمع القلب �حيح الفكر كث�� الّد 

شاعر�ّ  ال�جُن  ألهب  �عوشاعرا  يكسب  أن  فاستطاع  قر�حتھ،  َوُد 
َ

الق وجّرد  وُمواليھ.  تھ،  أعدائھ  اطف 

فاحتفظ بإ�شاد األشعار وهو �ساق إ�� حتفھ، و�الرغبة �� الن�ح والوصية ع�� شفا هالكھ.  فلما اخت��  

يا��ا، �ان معلما ثقافيا مهما �� تار�خ الثقافة العر�ية �� �عاملها  من خالل ال�جن واملوت حقيقة ا�حياة وتحّد 

ة  ركعت�ن عند القتل، وأبرُز من واجھ املوت بقوّ   ل من سّن م وأوّ ل مصبور �� اإلسال مع حدث املوت. وهو أوّ 

لد ح�ن أراد لھ قاتلوه الزّ أسطور�ّ 
ْ

وال. فاستطاع أن يخلق من �حظة "قتل" عادية حدثا  ة غر�بة جعلتھ يخ

 كرنفاليا تن�ج حولھ ا�ح�ايات وتروى فيھ األشعار. 

الرّ  هذه  �ل  ب�ن  يجمع  ما  البإن  هذا   �� عرضناها  ال�ي  األخ��،  ؤى  الن�ع  ��/حول  صيغت  أ��ا  هو  حث 

 وأف�حت �� جعلھ خطابا متم�ّ 
ّ
راسات العر�ية إال  ساؤل وا�حياة والعمق، وهو ما لم تنتبھ إليھ الّد �ا ينبض بالت

 ا.ع�� نطاق محدود جّد 



ول  -   ديسمبر)  2022
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 1: قصيدة عبد �غوث ا�حار�ي1امل�حق 
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 غويّ لّ شکیل الالتّ 
 عداويفي شعر أحمد الم 

 
 

 

 الملخص: 

��دف هذا العمل إ�� دراسة التشكيل اللغوي �� شعر ا�حداثة عند أحمد املعداوي من خالل تجر�تھ  

عر�ة املتمثلة �� ديوان الفروسية، محاول�ن تلمس العالقة ا�جدلية القائمة ب�ن جماليّ 
ّ

عر�ة  الش
ّ

ة الرؤ�ا الش

 ا�حداثية، و��ن التشكيل اللغوّي 
ّ
غوي يكمن �� جمالية التعب�� اللغوي وصياغتھ  ، وذلك باعتبار التشكيل الل

أّن الفنيّ  ح�ن   �� تتحّد   ة،  ا�حداثية  عر�ة 
ّ

الش الرؤ�ا  الرّ جمالية  مضمون   �� هذه  د  ولفهم  عر�ة. 
ّ

الش سالة 

من   سي�ون  و   الّضرورّي العالقة،  الوصفي  املن�ج  خصائص  �عض  والبالغة  اقتباس  األسلو�ية،  مفاهيم 

رات النظر�ة النقدية للمعداوي قبل الولوج إ�� عالم تجر�تھ  صوّ العر�ية. ومن الالزم كذلك الوقوف ع�� التّ 

عر�ة.
ّ

 اإلبداعية الش

عر�ة. ،شعر ا�حداثة ،التشكيل األسلو�ي ال�لمات املفتاحية:
ّ

 الرؤ�ا الش

 

Abstract: 
This research aims to study the language formulation in the modernist poetry of Ahmed 

Almaedawi through his poetic experience represented in his poetry collection “ALFOROSIA”, 

trying to touch the dialectical relationship between the aesthetic of the modernist poetic vision, 

and the language formulation, considering the language formulation lies in the aesthetics of 

linguistic expression and its formulation. Artistic, while the aesthetic of the modernist poetic 

vision is determined in the content of the poetic message. To understand this relationship, it 

will be necessary to quote some characteristics of the descriptive approach, stylistic concepts, 

and Arabic rhetoric. It is also necessary to identify Almaedawi critical theoretical perceptions 

before entering the world of his poetic creative experience. 

Key words: language formulation, modernist poetry, poetic vision. 
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 : مقدمة  -1

 
ّ

عر�ة عند املعداوي ا�جاطي، البد  قبل الش
ّ

روع �� استكشاف خصائص التشكيل األسلو�ي  ل�حداثة الش

 
ّ
أن ع��  التأكيد،  عري  من 

ّ
الش ا�خطاب  صاحبت  ال�ي  والنقدية  األدبية  الدراسات  من  الهائل  الكم  رغم  ھ 

عرّي   فإّن ا�حدا�ي املعاصر، منذ �شأتھ �� العالم العر�ي،  
ّ

ما زالت    ا�خصائص األسلو�ية لهذا ا�خطاب الش

الكتابة خارج  ، و ى مبدأ الهدم والبناء املستمّر ، نظرا لطبيعة هذا ا�خطاب نفسھ الذي يتب�ّ �� �ش�ل مستمّر 

عر�ة من  تحرّ   الفو�ىى واالبتذال، ألّن   ذلك الّسقوط ��  �ع�ي  دون أنموذج، وما إ�� ذلك،  النّ 
ّ

ر ا�حداثة الش

عر العر�ي القديم، 
ّ

 صوب جھ جعلها تتّ قد سلطة عمود الش
ّ

عر، يتش�ل �� أسلوب جديد،  مفهوم جديد للش

�ها عن غ��ها. فا�حداثة ال��ا ال�ي تم�ّ ، وتحوّ ّص ة، لها إيقاعها ا�خاو�لغة جديدة، ويعكس حالة نفسية خاصّ 

عر�ة تكمن �� التعب�� عن حاالت التصّد 
ّ

عر التقليدي  ع�� خالف ، ع واال��يار ا�حضاري واالجتما��ّ الش
ّ

الش

 الذي هو �عب�� عن حاالت التّ 
ّ
 حاد.  �امل واالت

عر�ّ 
ّ

عر إ�� "رؤ�ا والرؤ�ا  فا�حداثة الش
ّ

بطبيع��ا قفزة خارج املفهومات السائدة، ��  ة تقت�ىي استناد الش

عر ا�جديد، أول ما يبدو تمردا ع�� األش�ال  النّ   خصائص � �� نظام األشياء و إذن �غ�ّ 
ّ

ظر إل��ا، هكذا يبدو الش

 
ّ
عر�ة القديمة، فهو تجاوز وتخط

ّ
   والطرق الش

ّ
   ي عصرنا ا�حاضر وتجاوزه للعصور املاضية،�سايران تخط

ّ
ھ  إن

 .1قتھ ا�خاصة، حقيقة العالم الذي ال �عرف الذهن التقليدي أن يراه"��ذا املع�ى، حقي

عر�ة عند املعداوي ا�جاطي ف�ي: "حركة واجهت الوجود العر�ي التّ 
ّ

  ، قليدي �عد أن ا��ارأما ا�حداثة الش

فاهيم  ح ع�� املجديد بالنسبة إل��ا قو�ا عنيفا، يجمع ب�ن فضيلة التفتّ وزالت صبغة القداسة عنھ، و�ان التّ 

 
ّ
عر�ة �� الغرب، و��ن الث

ّ
عر�ة العتيقة، بقصد التّ الش

ّ
عب�� عن مضام�ن تمخضت ع��ا  ورة ع�� األش�ال الش

اعر لواقعھ، وهو واقع ش�لتھ الهز�مة، ورسمت مالمحھ الغر�ة �� عالم بدون أخالق"
ّ

 . 2معاناة الش

ة الوسائل املستخدمة للتعب��  "أن وحدة التجر�ة تف��ض وحد �جاطي رأي آخر يق�ىي بـالمعداوي  للكن  

التجر�ة" ��  3ع��ا، مهما �عددت القصائد ومهما طال أمد  إ�� أن "الش�ل  النظر�ة  �� تصوراتھ  . فهو يميل 

التجر�ة وتطورها   النمو، وأن نمو الش�ل مرتبط بنمو  بلغ ذروة  عر ا�حديث، ش�ل ينمو وليس شكال 
ّ

الش

بل    ، أن يتم �� الزمن ا�حدود الذي يلزم لكتابة قصيدة واحدةارتباطا وثيقا، وأن مثل هذا النمو ال يمكن  

، فبناء القصيدة  ومن ثّم  .4يحتاج إ�� مثل الزمن الالزم لكتابة ديوان �امل أو قصيدة طو�لة بحجم ديوان"

عر�ة ا�حداثيّ 
ّ

عري هو وحده الكفيل بأن يرسم مالمح    .ة يحتاج إ�� التجر�ب املستمرالش
ّ

ومراكمة اإلنتاج الش

عر�ة ا�حداثية.ا
ّ

 لتجر�ة الش
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 : عر الحداثي غوي للّشالتشکیل الّل -2

ب�ى      املعداوي لقد 
ّ
الل التشكيل  حول  رؤ�تھ  النقدية  ا�جاطي  دراستھ  خالل  من  عر�ة 

ّ
الش ل�حداثة  غوي 

ال�ي   عر ا�حديث خالل السنوات العشر 
ّ

عر ا�حدا�ي، ذلك أن "لغة الش
ّ

للغة الش الكرونولوجية الواصفة 

تكن قد أخذت طر�قها إ�� التطور وال أقول التثو�ر، فقد ظلت �� أحسن أحوالها متأرجحة  لم    1947تلت  

بناء   البناء بالصور، و��ن  بالنعوت ع��  البناء  ب�ن نفس روما��ىي باهت يؤثر ا�حقيقة ع�� ا�جاز و�فضل 

ناضل�ن �� الر�ف  متشنج ي��صد الغرابة بالرسم و�نصاف ا�جمل ... و�تدر�ج الفص�� لتالئم ل�جة الرفاق وامل

عر�ة وال�ي ال حداثة بدو��ا"
ّ

 . 1املصري ... ووا�ح أن هذه املزايا املعزولة ال ترتفع إ�� ما أسميناه بالش

 
ّ
غة: "�� ا�حداثة ال�ي تتأ�ى عن طر�ق توظيف �ل الطاقات اإلبداعية من  وا�حداثة من ناحية توظيفها لل

عر�ة إ�� متلق��ا نقال م
ّ

ؤطرا بحدود اإلم�انات البشر�ة، ال�ي تقنع بالتم�� واالختالف،  أجل نقل التجر�ة الش

 ولك�ّ 
ّ
 .2مرئي وا�جهول"�ا ال تطمح إ�� ا�خارق والال

توظيف ال��اث لغة و�يقاعا لنقل تجر�ة (رسالة) معاصرة قد ينتج �� حالة   ا�جاطي أّن   املعداوي   و�رى 

 
ّ

��ق جسد ا�حداثة كما يفهمها املتطرفون من  ولكنھ لن يخ  ،أسلو�ا متم��ا  ،كموهبة السياب  ،ةموهبة فذ

اللغة املوروثة وكسر    نقاد وشعراء، ح�ن ينطلقون من ديالكتيك إبدا�� قائم ع�� الهدم والبناء ��دف رّج 

 .3جديديةالتّ  وادعاءا��اتواز��ا وهدو��ا 

أن   حدا�ّي   املعداوي يبدو  شاعر  وهو     ا�جاطي 
ّ

تمك قد  عر�ة، 
ّ

الش ل�حداثة  منظر  دراسة  ن  وناقد  من 

الّ� التّ  مسارها   �� يضعها  أن  وحاول  داخلها،  من  ا�حداثية  عر�ة 
ّ

الش ا�حداثة جر�ة  �عت��  ال  فهو  حيح، 

عر�ة مجرّ 
ّ

 الش
ّ
عري التقليدي فضل كب��    د تجاوز وتخط

ّ
عري التقليدي، بل يرى أن للنموذج الش

ّ
للنموذج الش

عر�ة ليست من النوع ا�خارق وال  
ّ

عر ا�حديث ألن "الش
ّ

املتصل با�جهول، كما تزعم تنظ��ات غالة  ع�� الش

و�قول    4ا�حداثة، و�نما �� متصلة اتصاال وثيقا بحدود ا�جاز وا�حقيقة كما �� موسومة �� البالغة العر�ية"

الّس  هذا   �� ا�خال  بتحّد يوسف  عري 
ّ

الش ا�خلق  عملية   �� اعر 
ّ

الش "يصطدم  األوّ ياق:   ي�ن: 
ّ
الل حدود  غة:  ل 

وأصولها ال�ي ال يمكن تجاهلها إذا شاء أن ي�ون عملھ ذا مع�ى لقراء هذه اللغة، وذا وجود �� ترا��ا  قواعدها 

عري املتوارث، واملتبع �� ال��اث األد�ي، و�� أساليب را�خة �� األذهان  
ّ

األد�ي، والثا�ي أساليب التعب�� الش

وف ومهارة  أناة  �غ��  عل��ا  ا�خروج  يؤدي  بحيث  العام،  الذوق  حضورها،  و��  من  القصيدة  إفراغ  إ��  هم 

اعر ا�جوهر�ة إ�� التواصل مع اآلخر"
ّ

 .5بانقطاعها عن اآلخر (املتلقي) إذ ما نفع القصيدة لوال حاجة الش
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 : حول دیوان الفروسیة  -3

ب عري 
ّ

الش ديوانھ  ا�جاطي  املعداوي  الديوان  1"الفروسية"ـ وسم  من  الرا�عة  للقصيدة  عنوان  ، 2وهو 

ال العر�ي،  و�حيلنا هذا  عري 
ّ

الش اإلبداع  بمجال  ارتباطھ   ��    إ��عنوان، 
ّ
لھ  ات الذات،  قائم  جاه شعري عر�ي 

عر العر�ي القديم، ح�ى  ر بتطوّ ة وخصائصھ ا�جمالية، ظهر منذ العصر ا�جاه�� وتطوّ �اتھ الفنيّ مم�ّ 
ّ

ر الش

، 3يوان ا�حماسة""دـأبا تمام انتقى مقطوعات شعر�ة من أشعار العرب القدامى ضمن ديوان وسمھ ب  أّن 

عراء بفروسي��م و�جاع��م و�صفون ف��ا  ص الباب األول منھ ملقطوعات شعر�ّ حيث خصّ 
ّ

ة يفتخر ف��ا الش

 دون األعداء. املعارك ويشيدون ف��ا باألبطال و�توعّ 

عراء  
ّ

"الذين تدر�وا ع�� ر�وب ا�خيل والقفز عل��ا، وشهر سيوفهم والتلو�ح برماحهم،   هم ناالفرسفالش

و�سديد الضر�ات إ�� أعدا��م، وذلك �املهلهل التغل�ي: فارس حرب البسوس، وعامر بن طفيل: فارس ب�ي 

اعر تقت�ىي املزاوجة ب�4بن شداد: فارس حرب داحس والغ��اء"  وعن��ةعامر بن صعصعة،  
ّ

ن  ، وفروسية الش

عري، ثّم 
ّ

   املوهبة والقوة واإلجادة �� القول الش
ّ

ود عن ح�ى ذجاعة واإلقدام �� اقتحام الو�� والالقوة وال�

امل��زمة أن يقف مكتوف اليد، معقود   . يقول ع�� ا�جندي �� هذا الصدد: "فلم يكن لشاعر القبيلةالقبيلة

قومھ وتحط من هيبة الشامخ�ن املتطاول�ن،    شأن اللسان، ف�ان عليھ أن يثأر لها بأشعار �لها قوة ترفع من 

د انتصارا��م السابقة، و�حاول التخفيف من  قومھ، ويعّد  وتكسر حد��م، وتطيح �غرورهم، فيعظم مفاخر

وغ�� ذلك مما يخيف األعداء و�ره��م و�رفع روح قومھ، و�ث��   أعداءه بالو�ل و الثبور  أثر الهز�مة، و�توعد

 .5ف��م العزة والقوة واألمل"

   ة �� الثقافة العر�ية، نجد أّن و�العودة إ�� تطور مفهوم الفروسيّ 
ّ
سعت �ش�ل كب�� لتشمل  دائرتھ قد ا�

التضادّ   يمعا� إ�� درجة  أّن مختلفة وصلت  نجد  بحيث  تدّل   ،   و ا�حرب،  ع��    قديما  الفروسية 
ّ

جاعة، ال�

االحتفال  و العدو بالفرس لل��فيھ،  و من الر�اضة،    فتحيل إ��دالال��ا ا�حديثة    أّما  ،ة، وغ��هاالشّد و القوة،  و 

 ع�� ظهر الفرس بطلقات البارود وغ��ها. 

  �� جّل و�الّنظر  أن  نجد  للمجاطي،  الفروسية  حول    ديوان  النضالية  اعر 
ّ

الش �عكس مواقف  قصائده 

، 6وسية"النظر عن �ل التأو�الت ال�ي تحاول الهروب بداللة عنوان، "الفر   قضايا إ�سانية وحضار�ة، �غّض 

 
حمد المجاطي -1

ٔ
 . 1987البيضاء، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الدار   ،1الفروسية، ط ،ا

 .25نفسه، صالمصدر  -2
حمد شمس الدين،   الخطيب التبريزي: -3

ٔ
بي تمام: كـتب حواشيه غريد الشيخ، ووضع فهاريسه العامة ا

ٔ
شرح ديوان الحماسة ال

 . 2000لبنان، -، دار الكـتب العلمية، بيروت1منشورات محمد علي بيضون، ط
دب،  مل المهندس: مصطلحات العربية فيامجدي وهبة وك -4

ٔ
 .217ص ،1984بيروت، مكـتبة لبنان،  اللغة واال

نجلو المصرية، -5
ٔ
 .64، ص1ج  ،1958القاهرة،  علي الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، مكـتبة اال

نه يدّل  -6
ٔ
ويل عنوان الفروسية وذهب إلى ا

ٔ
"تلك هي السمة المميزة لشعر  :على فروسية الحروف قائال حاول نجيب العوفي تا

عني بالفروسية الّشعرية هنا، شيائ قريبا مما عناه  .وفارس الحروف .المجاطي
ٔ
تلك هي الصفة المطابقة الموافقة للشاعر المجاطي. وا

سالفنا بمصطلح "الفحولة الّشعرية"
ٔ
عني بها هذه القوة الّشعرية الجزلة في صوغ القصيدة، حروف وكلمات وجمال ولحو .ا

ٔ
نا وفتونا،  ا

يضا وعطفا، هذا العنفوان الداللي والمجازي   .كما ينضد اللؤلؤ المنثور في عقد مضفور  كما تصاغ سبائك الذهب.
ٔ
عني بها ا

ٔ
كما ا
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العر�ي. و�تضمّ  عر 
ّ

الش تار�خ  العام ضمن  �� سياقھ  بدل تحديده  ا�حقيقة،  الفروسية  �عيدا عن  ن ديوان 

لقمان عام    يثما� الر�ح"، و"الفروسية"، و"دار  املرجف�ن"، و"كبوة  "ا�خوف"، و"عودة  عشرة قصيدة ��: 

"، و"القدس"، و"السقوط"، و"كتابة  "، و"قراءة �� مرآة ال��ر املتجمد"، و"ملصقات ع�� ظهر املهراز 1965

ع�� شاطئ طنجة"، و"سبتة"، و"الدار البيضاء"، و"وراء أسوار دمشق"، و"سقوط ا�حكمة �� دار لقمان"،  

 "خف حن�ن"، و"ا�حروف". "من كالم األموات"، و  و"ا�خمارة"، و

الديوان ك ال�ي أخذ م��ا عنوان  الفروسية  أمامّل �وقصيدة  اعر وهو 
ّ

الش مشهد كرنفا��    ، �عكس قلق 

   )، أقّل Mikhail Bakhtinل بخت�ن (يبتعب�� ميخائ
ّ
  ا يحا�ي أمجاد  هز��ّ   ھ مشهد حر�ّي ما يمكن القول عنھ أن

اعر إ�� معارك جّد غابرة، بينما ا�حاجة ماّس 
ّ

ة من نكبات  ية حقيقية، �� ظل ما �عيشھ األمة العر�يّ ة عند الش

 ونكسات متتالية. 

 : بناء النص الّشعري  -4

 القصيدة  �� ديوان "الفروسية"، من النّ إن بناء  
ّ
شكيل،  احية الش�لية، عبارة عن فسيفساء �� غاية الت

 انتباه القارئ من أوّ لفت حيث ي
ّ
 ل نظرة، البناء ا�خالف �ل

ّ
طر�ن،  يا لبناء القصائد التقليدية ذات نظام الش

عر ا�حر    فا�جاطي ع�� غرار سائر شعراء ا�حداثة ب�ى �ّل 
ّ

أو ما  ،  قصائد ديوان الفروسية وفق ش�ل الش

عري    فعيلةيصط�ح عليھ �شعر التّ 
ّ

عر�ة املتفاوتة الطول بدل نظام البيت الش
ّ

الذي �عتمد نظام األسطر الش

عراء من  
ّ

املتناظر األشطر، فقد "تحرر من سلطان الوزن والقافية املوحدة كرد فعل للملل الذي انتاب الش

عر العر�ي ع�� املدى الطو�ل و�عامل االنفتاح ع�� املضام�ن واألش�ال ا�جديدة عند  الرتابة ال�ي 
ّ

طبعت الش

عراء إ�� تكس�� ا�حدود ب�ن األجناس األدبية، أي محاولة خلق القصة وامل�حمة واملسرحية  
ّ

الغرب وتطلع الش

عر كما هو الشأن �� الن��، ونظرا ل�ون األش�ال القديمة ال �ستوعب امل
ّ

تجاوزه    ّم تضام�ن ا�جديدة  �� الش

 .  1لها إ�� أش�ال مختلفة أخرى"

لنظام   ا�خاضعة  عر�ة غ�� 
ّ

الش الفروسية عبارة عن سلسلة متتا�عة من األسطر  �� ديوان  فالقصيدة 

 د، و�� موزّ محّد 
ّ
مة أو  عة ع�� مقاطع تفصلها عن �عضها مساحات فارغة أو إشارات خطية، أو لوحات مرق

 ة.حاملة لعناو�ن ثانو� 

قصائد ديوان الفروسية يصعب الفصل    جّل إّن  مط األسلو�ي، ف و�النظر إ�� بناء القصيدة من ناحية النّ 

 ف��ا ب�ن حدود الّس 
ّ

عر، حيث يحضر الزمان وامل�ان وال�
ّ

خصيات والتبئ��، ويغيب االستعمال  رد وحدود الش

عري للغة أحيانا. فاألسلوب القص�ىي السردي ي�اد ي�ون خاصية  
ّ

مم��ة لشعر�ة ا�جاطي، حيث يتم  الش

ة،  فيھ االنفتاح ع�� مشاهد وصفية، وحوارات داخلية أو خارجيّ   رد وفق �سق خطي أفقي، يتّم توظيف الّس 

 
وردتها، سريان الدم، وسريان النار

ٔ
و   .للقصيدة. وهذه الحرارة الّشعرية والشعورية السارية في شرايينها وا

ٔ
هذه الفروسية الّشعرية، ا

هم ما يميز شعر المجاطي وحروفه الذهبية الباذخة، شكال ومضمونا، قلبا هذه الف
ٔ
ثورة، هي ا

ٔ
حولة الّشعرية حسب العبارة العربية الما

حمد المجاطي، الفروسية، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط. 
ٔ
 . 2001، 2وقالبا، وعبارة وإشارة" ا

حمد فؤاد: خصائص الّشعر الحديث، -1
ٔ
 . 29، ص1971مطبعة مخيمر،  نعمة ا
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لل أساليب  الوصفية تّ ويستحضر  ا�خاصية  تدعم  واملقارنة،  والتضاد  واملثل  واالستعارة  �التشبيھ  صو�ر 

 ة خالصة. للقصيدة بدل خلق صور جمالية ذات وظيفة شعر�ّ 

 : الوظیفة اإلخباریة  -5

القصائد   جّل   أّن   ذلك يمثل اإلخبار �� شعر ا�جاطي مساحة واسعة، ت�اد ��يمن ع�� قصائد ب�املها،  

الفروسية ديوان   �� عر�ة 
ّ

   ،الش
ُ
 ت

ّ
و�تج� ا�خ��ي،  باألسلوب  إ��  فتتح  ووقائع  أحداث  نقل   �� األسلوب  هذا   �

 ا�خ��ي  اإلسناد �� البارزة وطرق تبليغ ا�خ��. ومعلوم أن "الوظيفةي، باالستناد إ�� جملة من اآلليات  املتلّق 

 ةفعيّ الوظيفة النّ  و��يمن ة،ا�جماليّ  األدبية  ، و��ذا تتقلص الوظيفة1املت�لم واملتلقي" ب�ن للتواصل جھتتّ 

  للتواصل
ّ
جمالية،   أسلو�يةوظائف   ي يؤدّ  �� شعر ا�جاطي ا�خ��ّي ومع ذلك فاألسلوب    .والسامع مب�ن املت�ل

عر�ة وتفاعل الوظيفة ا�ختلفة، ياقاتبتغ�� الّس  تتغ��
ّ

  الوظائف مع الش
ّ
ولنأخذ ع�� سبيل   األخرى. غو�ةالل

  :2يقول ا�جاطي إذة، املثال املقطع األول من قصيدة "ا�خوف" ال�ي افتتح ��ا ديوان الفروسيّ 

مة الصغ��ْه  
ْ
 الِ�ل

 تقاُل  

  
ُّ
خط

ُ
 أو ت

 فوَق املاْء  

م�ىي ��ا الّرٍ�اُح  
َ
 ت

�ا الّرٍماُل    وتب�ُّ

 �� ال�حراْء  

 تولُد  

 أو ت�وُن  

ها  
ُ
 أو تصوغ

وضاءْ مصادفاُت ال�خِب و   الضَّ

  داللة ال�لمة ع�� جسد القصيدة، يدّل   نمّو   فاإلخبار هنا مرتكز ع�� داللة ال�لمة بمعناها الواسع، ولكّن 

عري الذي ي�ون تأث��ه ممتّد   ع�� أن املقصود بال�لمة مهما قّل 
ّ

ا �� الزمان وامل�ان،  حجمها، �� القول الش

 ا صاة إذا �ان قوال شعر�ّ ا�حدود، خاصّ   متجاوزا �ّل 
ّ

ات، ومنفتحا ع�� حقيقة الواقع.  دقا نا�عا من أعماق الذ

ع��   املباشر إ�� املستوى ا�جما��ّ  من املستوى التقر�رّي  عب�� ا�خ��ّي وقد استطاع ا�جاطي أن يرتقي ��ذا التّ 

لر�اح  الذي يمكن أن نلمسھ �� قولھ "ال�لمة الصغ��ة تخط فوق املاء" " تم�ىي ��ا ا  والدال��ّ   االنز�اح ال��كي�يّ 

 
سامة البحيري، تحوالت البنية في البالغة العربية، ط  -1

ٔ
 . 62، ص2000دار الحضارة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1ا

حمد المجاطي -2
ٔ
 . 9صمصدر سابق، الفروسية،  ،ا
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ها�� ال�حراء" تولد أو ت�ون  
ُ
وضاْء". هذا و�الوقوف أيضا ع�� املقطع    أو تصوغ مصادفاُت ال�خِب والضَّ

 :1األول من قصيدة "عودة املرجف�ن" حيث يقول ا�جاطي

يِل 
َّ
 �� الل

ْوا 
َ

 ال جبٌل يصوُل إذا َمش

دنو 
َ
 ت

ٌ
 ال غيمة

لِ��َّ 
َّ
 رعَ��ا الث

َ
 ِلَتنُفث

ى ع�َ� 
َ

ق
َ
رت

ُ
 امل

 �انوا ُهناِلَك 

واِ�ِ�ْم 
ُ
ط

ُ
 �شرُد األحالُم �� خ

ُب األوتاُر 
َّ

َتعذ
َ
 ت

ا�ىي
ْ

 امل
َ
ُن صولة حٍن يكّفٍ

َ
� �� 

 
ّ
اعر الل

ّ
�ون املطبق الذي �عكس حالة اإلحباط  يل داللة ع�� الّس فاملشهد هنا كئيب، �ستحضر فيھ الش

اعر �� زمن ال أحد �ستطيع
ّ

�ون وجمود الواقع ا�حضاري، و�صول صولة  تحر�ك الّس   فيھ  ال�ي �شعر ��ا الش

 تنفث الرّ لتأ�ي  
ّ

ن جمالية اإلخبار عن ال�آبة واإلحباط هنا، من خالل بنية  عب وتحيي أمجاد املا�ىي. وتمك

ْوا" و
َ

عر�ة املو�حة باالنز�اح �� قولھ: "ال جبٌل يصوُل إذا َمش
ّ

ل اللغة الش
َّ
 رعَ��ا الث

َ
دنو ِلَتنُفث

َ
 ت

ٌ
ِ��َّ  "ال غيمة

ى" و 
َ

ق
َ
رت

ُ
واِ�ِ�ْم" و ع�َ� امل

ُ
ط

ُ
ا�ىي". "�شرُد األحالُم �� خ

ْ
 امل

َ
ُن صولة حٍن يكّفٍ

َ
ُب األوتاُر �� �

َّ
َتعذ

َ
 "ت

 : أسلوبیة السؤال الّشعري  -6

 �عد تتبّ 
ّ
  ن �� ا�حصيلة أّن ية لديوان الفروسية، تب�ّ عنا لطبيعة األسلوب من خالل قراءة إحصائية خط

ي��دّ  ااالستفهام  بصيغتھ   د 
ّ
الظ عشر  ل��كيبية  الثمانية  القصائد  من  موضعا  وثالث�ن  ثالثة   �� ال�ي ة  اهرة 

 النّ   ها الديوان، و�حتّل يضمّ 
ّ
 داء واألمر املرتبة الث

ّ
لشعر ا�جاطي، من    الطل�يّ   شكيل األسلو�ّي انية �� هرم الت

ة  ؤال يكت�ىي أهميّ الّس   من دالالت هذه ا�حصيلة أّن   موضعا، ولعّل ة  ن �� سبع عشر �خالل توظيفهما مق��ن

 
ّ
عر�ة لديھ،    ة من البناء العامّ للمجاطي، بل هو بنية أساسيّ    شكيل األسلو�ّي كب��ة �� الت

ّ
  إذ للقصيدة الش

ب�املها  نجده يخصّ  الّس   الختتام ص مقاطع شعر�ة  طرح  عر�ة، من أجل 
ّ

الش الذي  القصيدة  عري 
ّ

الش ؤال 

ا عن ماهية الزمان أو  ا وجوديّ ؤال سؤاال فلسفيّ ة املعهودة لالستفهام، ليصبح الّس ليّ يتجاوز ا�حدود ا�جما

   ،امل�ان
ّ

ن  وات أو األحوال. فتصبح بذلك وظيفة االستفهام �� االكتشاف، والبحث عن ا�حقيقة، أل أو الذ

عري ال يقف عند حدود محا�اة    الهدف األسا�ىيّ 
ّ

إ�� خلق عالم    ، بل يمتّد لواقع ا�خار��ّ امن اإلبداع الش

 
 . 13، صالمصدر نفسه -1
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كة ل�حياة. يقول ا�جاطي ع�� سبيل املثال  ة ب�ن األشياء والقوى الفاعلة وا�حرّ جديد يكشف عالقات جوهر�ّ 

 :1�� املقطع األخ�� من قصيدتھ "ا�خوف"

ها تك�ُ� 
ُ
 ما بال

 �� الهواءْ 

 تحُجب وجَھ الشمِس؟

ها؟
ّ
لقي ظل

ُ
 ت

غُمر�ي
َ
� 

 بالرَّجٍع واألصداْء؟ 

ها؟ 
ُ
 ما بال

 الصمْت َمملك
ُ
 �ي مملكة

 اخسأوا 

 
ً
مة

ْ
 أمقُ��ا �ل

 قيلْت لغ�ِ� املدِح  

 وال�جاءْ 

ال�ي   األسباب  حول  عري، 
ّ

الش ا�جاطي سؤالھ  يطرح  عر�ة، 
ّ

الش ال�لمة  ماهية  هنا، عن  �عب��ه  �� سياق 

عر�ة،  
ّ

، ألنھ  اطعة، سؤال ليس لھ جواب قط��ّ أحيان كث��ة، تحجب ا�حقيقة الّس ��  تجعل من �لمة الش

اعر فيھ يذكر �� املم
ّ

عري، �ان الش
ّ

 ، فات ا�حميدةدوح الصّ سؤال منفتح ع�� تار�خ طو�ل من اإلبداع الش

ال�لمة    تكرار صيغة االستفهام "ما بالها؟" تأكيدا ع�� أّن   لھ صفات أخرى ذميمة �شعة. وقد تّم   وهو �علم أّن 

عر�ة ال قيمة لها، و�� �ع�� عن ا�حقيقة املز�ّ 
ّ

اعر وأملھ  فة، كما �عكس تكرار صيغة الّس الش
ّ

ؤال هنا قلق الش

عري العر�ي، من خالل انكفائھ ع�� تمجيد ما ال �ستحق التّ ي ال�ي �عرفها ا�خطمن حالة ال��دّ 
ّ

مجيد،  اب الش

 و�شو�ھ معالم ا�حقيقة.  

عري يطرح الّس فويستمر ا�جاطي �� شعره ع�� هذا النحو،  
ّ

و���ك اإلجابة معلقة، ومشرعة ع��   ،ؤال الش

عّد  تتناسل  احتماالت  النّ مة  جديدة، ومن  �ساؤالت  جّد ��ا  يجي ادر  أن  يحاول  ما  حوارا  ا  بذلك  فيخلق  ب، 

ا �عكس حجم األلم الذي �ستشعره �سبب غر�تھ وضياعھ ب�ن املا�ىي العر�ي ا�جيد وا�حاضر البائس  داخليّ 

 واألفق الصّ 
ّ

 2حن�ن" حيث يقول متسائال: عب، كما هو ا�حال �� مثال آخر من قصيدة "خف

جم �عَد ِغياِبِھ؟   سامروَن النَّ
ُ
� 

َ
 وكيف

 
 .10، صالمصدر نفسه -1
 . 113، صالمصدر نفسه -2
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ً
حرفا

َ
ُق أ لّفِ

ُ
ا ن نَّ

ُ
   ك

عارا  
ْ

بيُع أش
َ
 ون

فِ�ْح  
ُ
 فلم ن

  
ً
� طر�قا

َ
قُّ ِللمر�

ُ
ش

َ
 فُقلُت أ

 �� العذاِب 

عر�ة من خالل استقراء ديوان الفروسية، ت�اد ت�ون خاصية أسلو�يّ   إّن 
ّ

ة مم��ة  �ساؤالت ا�جاطي الش

 خذ موقعا أساسيّ تتّ 
ّ
عر�ة  للقصيدة، و�ع�ّ   شكيل األسلو�ّي ا �� الت

ّ
ة وعن حجم األلم  ا�حداثيّ � عن رؤ�تھ الش

بالفرجة   �ستمتع  عالم   �� والضياع  ��  ع��  والغر�ة  فيتساءل  العر�ي.  ا�حضاري  "عودة  اال��يار  قصيدة 

وِر"، و�� قصيدة "كبوة الر�ح"1املرجف�ن" نُّ  فاَض املاُء �� التَّ
َ

 �� َمداِم��"    2: "كيف
َ
يتساءل: "من ُ�شعُل الفرحة

مْت َحوافُر  :  يتساءل  4، و�� قصيدة "الفروسية"3ول كبوِة ا�خيوْل؟""أيُّ غيمٍة رقيقْھ تحوُم ح   و
َ
 ارت

َ
"كيف

عباْن"  
ُ
فاَحْھ. �� َ�حكِة الث  ال  ":  يتساءل  5":1965و�� قصيدة "دار لقمان عام  ا�َجواِد. دوَن أن أرى التُّ

َ
كيف

َدى/� ��/برٌق/ و�رتدُّ الصَّ م�ى  "  كما يتساءل� ا�ِح�ِ� واألْحجاْر"  يورُق ب�ن هِذِه/ األسواْر/ صْوٌت و�نمو �� الدُّ

فاِه" ِ
ّ

الش  �� وا�َحليُب/  مُر  التَّ املتجمد"  6َيفيض  ال��ر  �� مرآة  إنَّ هذا  :  �سأل  و�� قصيدة "قراءة  يقوُل  "مْن 

اَءا/ ب�ى 
ْ

رَق امل
ْ
اَك األطلَس العاِشَق/ ح�َن رق

َ
يَد/ ال يخرُج من أسمائھ/ ندًى/ وَصهباًء/ ومن يقوُل إنَّ ذ

َ
ق

ْ
/    ال

ً
دما

حراِء/ َ�حراءا" ما  "  و�� ��اية امللصقة األو�� من قصيدة "ملصقات ع�� ظهر املهراز" يتساءل:  7وشقَّ �� ال�َّ

 اآلَن 
ُ
قصِر،/ أْم يقرأ

ْ
ساُء الَعباءاِت/ �� ال ِ

ّ
 الن

ُّ
ف

ُ
 تل

َ
ُر/ كيف

ّ
مِع أحالمُھ،/َيتذك تراُه إذْن يفعُل اآلن/ َيخُتُم بالشَّ

ُر/ من سورةِ  ائدْه"  ما َيَتيسَّ
ْ

"هْل �علُم    و�تساءل �� امللصقة األخ��ة من قصيدة "ملصقات ع�� ظهر املهراز:  .8امل

ض�َن"
َ

ق
ْ
نواِت/ ان  ِمَن السَّ

ً
 الَواِفدْه/ أنَّ عشرا

ُ
فلة ِ

ّ
 .9الط

اعر �� املدينة، وتأرجحھ إحساسھ ب�ن ا�حياة واملوت،
ّ

  يتساءل �� قصيدة "القدس":   و�عب��ا عن غر�ة الش

 عشوٍة  ،  11"من أيَن آتيِك/ وأنِت املوُت، أنِت املوُت/ أنِت املبت��/ األصعْب"، و10نموت يا عّمْھ؟"أين  "
ُ
و"أّية

 
 .18، صهالمصدر نفس -1
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 . 43-42، صالمصدر نفسه -7
 .47، صالمصدر نفسه -8
 . 52-51، صالمصدر نفسه -9

 .55، صنفسه المصدر -10
 .56، صالمصدر نفسه -11



 شكيل الالتّ 
ّ
حمد الم  غوّي ل

ٔ
 د. عبد الحكيم المرابط  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عداويفي شعر ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)83( 

خ �� نقاء املوِت " ف�َّ
َ
و�� قصيدة " كتابة ع�� شاطئ طنجة "    1نبضْت بقل�ي/ �� دم ال�حراْء/ وأيُّ رجاْء/ ت

�"  يتساءل:
َ

ف� اَي/ �� أسواِقها السُّ  من �سائي/  "   و�� قصيدة "سبتة" �سأل:  2"هل شر�َت الشَّ
ٌ
هل أنِت واحدة

ِك َعيناِن/   "   الَعذارى/ أْم أنَّ
ٌ
 ِف��ما طفلة

ٌ
رناطة

َ
نُفُش  و"   3  غ

َ
 ت

ً
/ أنَّ ُمرِاكشا

ٌ
،/ أنَّ ِتطواَن جاِر�ة

ٌ
هل َهمسْت �سمة

لُف .  4الِعْهَن"
َ
ت ال�ي   

ُ
البيضاء " يتساءل: "ِملاذا تدوُر ا�ُحروف الدار   اْسمِك/ و�� قصيدة " 

ُ
الّرِ�ِح/  ظ بضِة 

َ
  �� ق

"
ٌ
/.. َهْل أنِت سائحة

ً
عة بَّ

ُ
زرِعي�َي �� َرحم األبديِة"  5ق

َ
ْم ت

َ
و"ماذا تقوُل ا�خناجُر/ هل    6و"هل أنِت عاِشق�ي/ ِلَم ل

 اِملقصلْھ...؟"  / الرأُس؟  سقط  
ُ
ياِج�ِ�/ أعمدة   و�� قصيدة "وراء أسوار دمشق" يتساءل:.  7أْم سقطْت �� الدَّ

واِة"ملاذ" َر ِسرُّ النَّ ى تفجَّ قلِب/ ح�َّ
ْ
وارْت َعِن ال

َ
بضٍة من دخان" ، و8ا ت

َ
ى ع�� ق  .9"َمن يكتُب اليوَم/ ح�َّ

 
ّ

اعر قلقھ الشديد  و�ؤك
ّ

ا��يار ا�حضارة العر�ية بتساؤلھ �� قصيدة "مشاهد من سقوط ا�حكمة    مند الش

قماْن/...
ُ
نفُض عن  �� دار لقمان": "أهذه داُرَك يا ل

َ
 والَ��اْع/   �اِهلَك ا�ِحجاَرْه/   أما ت

َ
يف من غابِة    أما �عيُد السَّ

مِس/  عاْع/   الشَّ ر�تِھ/ لوطِن الِعباَرْه"  ومْن َجزاِئِر الشُّ
ُ
عيُد َهللا من غ

ُ
� و�� قصيدة "من كالم األموات"  ،  10أما 

ى/ وما  "   يتساءل:
َ
بُد الذي َينأ

َ
��اْر/ وما األ

َ
وِج/ ما األ

َ
مدَّ  ما هديُر امل

َ
ن أ

َ
/ وأ ِحنَّ

َ
زُل الذي َيجُفو/ ومع�ى أْن أ

َ
األ

ذ�اْر"
َ
مَتدَّ �� ُحلٍم/ وأن أرتدَّ �� ت

َ
ن أ

َ
ن أختاْر/ وأ

َ
وِج/ ما األ��اْر"  ،11يدي/ وأ

َ
و�� ،  12ويعيد السؤال: "ما هديُر امل

أْم  يتساءل  قصيدة "ا�حروف"  /... الّرِ�ِف  / ِمن جباِل 
ً
قول ِجئُت أُمدُّ َجسرا

َ
أ
َ
"أ ُم الُفرساَن/ كيف  :  ِ

ّ
أعل تيُت 

َ
أ

مِع/ الَبَناِدْق" صُّ بالدَّ
َ
غ

َ
�13. 
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 خاتمة:  -7

   من خالل هذه الدراسة إ�� أّن نخلص  
ّ
شكيل األسلو�ي �� شعر ا�جاطي، ممثال �� ديوان "الفروسية"  الت

الرّ  جمالية  النّ �عكس  ومواقفھ  ا�حداثية،  عر�ة 
ّ

الش و�متاؤ�ا  وحضار�ة،  إ�سانية  قضايا  حول  ز  ضالية 

 قاط اآلتية:ها �� النّ إجمالالتشكيل األسلو�ي �� شعر ا�جاطي بخصائص نوعية يمكن 

فيھ   أفقي، يتّم   رد وفق �سق خطّي توظيف الّس   السردي، بحيث يتّم   توظيف األسلوب القص�ىيّ  •

ة، ويستحضر أساليب للتصو�ر �التشبيھ  االنفتاح ع�� مشاهد وصفية، وحوارات داخلية أو خارجيّ 

 ضاد واملقارنة. واالستعارة واملثل والتّ 

وتفاعل   ا�ختلفة، ياقات بتغ�� الّس  جمالية، تتغ�� وأدائھ لوظائف أسلو�ية   ا�خ��ّي هيمنة األسلوب   •

عر�ة الوظيفة
ّ

  الوظائف مع  الش
ّ
 األخرى.  غو�ةالل

 طرح �ساؤالت شعر�ّ  •
ّ
عر�ة ا�حداثية وعن حجم للقصيدة، �ع�ّ   شكيل األسلو�ّي ة �� الت

ّ
� عن رؤ�تھ الش

 اإلحساس باأللم والغر�ة والضياع.
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 المراجع:المصادر و
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 تفکیك القیم 

 في الشعر العربي القدیم  

 
 

 الملخص: 

 �� شعرنا  
ّ

عراء يتغنون ��ذه القيم، و�حاولون ال��و�ج  العر�ي كث�� من القيم األخالقية، ولطاملا وجدنا الش

  لها �� أوساط ا�جتمع العر�ي القديم، ح�ى تمكنت هذه القيم من نفوس أبنائھ، بل إ��ا أصبحت مي�انزمات

خفية تتحكم ف��م وتحكمهم، بو�� م��م أو �غ�� و��، ح�ى إنھ ليغيب ع��م �� �عض األحاي�ن ما قد �سببھ  

التمسك بتلك القيم من أضرار. مثل هذا يمكن أن نلمحھ �� مسألة التعصب للنسب، أو �عظيم الغ�ي، أو  

ا ا�جتمع هو نفسھ َمن أنتج  ية، أو غ�� ذلك من نماذج. لكن هذعما يتصل ببعض الطقوس الدينية واالجتما

خطابا معارًضا لهذه القيم، من خالل ما يمكن أن �سميھ بإنتاج "املثقف العضوي"، هو ذلك الشاعر الذي  

شعر بمخاطر هذه القيم وسلبيا��ا، فراح �عمل ع�� تفكيكها و�عر���ا و�يان أضرارها. ونقدم هنا نموذًجا  

لوقوف عند شعر عروة بن الورد، وما �عرضھ �� شعره من  لذلك الشاعر، "املثقف العضوي"، من خالل ا

 قضايا اجتماعية. 

 . القيم، املثقف العضوي، املعارضة، الهيمنةال�لمات املفاتيح: 

 
 

Abstract: 
In our Arab poetry, we have always found Poets singing these values, trying to 

promote them in the ancient Arab society, until they have been able to breathe in their 

children. Indeed, they have become hidden Mechanisms that control them, consciously 

or unconsciously, and even lose sight of descent, maximization of the rich, related to 

certain religious and social rituals, or other examples. But it is this same society that 

has produced rhetoric against these values, through what we might call the "organic 

intellectual", that poet who has felt the dangers and disadvantages of these values, so 

that he that works to dismantle them, erase them and demonstrate their damage.      

Keywords: Values, Organic intellectual, Opposition, Hegemony. 
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 : مقّدمة  -1

.Gramsci  Aباملارك��ي اإليطا�� أنطونيو جرام��ي  Organic Intellectualالعضوي  ارتبط مفهوم املثقف  

، وهو عنده املسئول عن �شكيل الو��. وقد م�� جرام��ي ب�ن نوع�ن من الذين يؤدون الوظيفة الفكر�ة ��  

العمل نفسھ من   يواصلون  الدين... ممن  املعلم�ن، ورجال  التقليدي�ن مثل  املثقف�ن  أولهما  ا�جتمع: يضم 

اعت��هم مرتبط�ن الذين  العضو��ن،  املثقف�ن  ثان��ما  إ�� جيل. ويشمل  أو    جيل  ع�� نحو مباشر بطبقات 

بمؤسسات تجار�ة �ستخدم املثقف�ن لتنظيم املصا�ح واكتساب املز�د من القوة، وز�ادة السيطرة. ولذلك  

التق�ي   جانبھ  إ��  يخلق  الذي  الرأسما��  األعمال  م  ِ
ّ
ُمنظ ي�ون  أن  يمكن  جرام��ي  عند  العضوي  فاملثقف 

ل�ن إل�شاء ثقافة جديدة، أو نظام قانو�ي جديد، الصنا��، واالختصا��ي �� االقتصاد السيا��ي، ومسؤو 

إ�� ما هنالك. �� عالم اليوم، وفًقا �جرام��ي، �عد خب�� اإلعالن أو العالقات العامة، الذي �ستنبط أساليب  

مجتمع    �� إ�سان  فهو  ا.  عضو�� مثقًفا  السوق،  من  أك��  حصة  ط��ان  لشركة  أو  غسيل  مل�حوق  تضمن 

م يكسب  أن  يحاول  أو  ديموقراطي  املس��لك  رأي  وتوجيھ  االستحسان،  ونيل  ا�حتمل�ن،  الز�ائن  وافقة 

يناضلون   إ��م  أي  بنشاط،  ا�جتمع   �� �شار�ون  العضو��ن  املثقف�ن  بأن  مؤمًنا  جرام��ي  و�ان  الناخب. 

ع��   التش�ل،  دائمو  التنقل،  دائمو  هم  العضو�ون  فاملثقفون  األسواق،  وتوسيع  اآلراء  لتغي��  باستمرار 

 .1لم�ن والكهنة، الذين يبدون و�أ��م باقون �� أماك��م، يؤدون نوع العمل ذاتھ عاًما �عد عامعكس املع

لدى   والهيمنة  السيطرة  وسائل  من  �عضد  نوع  العضو��ن:  املثقف�ن  من  نوع�ن  نرى  أن  يمكن  و�ذلك 

العامة. ونوع يقوم بتشكيل الو�� و  النفعية املؤسساتية واملص�حة  الناس  السلطة املهيمنة، باسم  تبص�� 

بوسائل الهيمنة هذه، و�رسم لهم سبل مقاوم��ا؛ فليس �ل الناس �ستطيعون رؤ�ة ذلك. لكن الذي ال توافق  

عضو��ن،   وليسوا  تقليدي�ن  مثقف�ن  بوصفهم  الدين  رجال  شأن  من  التقليل  هو  جرام��ي  الدراسة  فيھ 

و��، و�ذلك فإن رجال الدين من  فلد��م من سلطة باسم الدين إم�انات االستحواذ ع�� العقل و�شكيل ال

املمكن أن ي�ون لهم دور كب�� �� �عضيد بقاء السلطة، وأن ي�ونوا أداة تفرض ��ا السلطة هيمن��ا، ح�ن 

ي��رون ما تفعلھ السلطة و�روجون لھ. وع�� العكس من ذلك، قد ي�ونون وسيلة لكشف الظلم وغياب قيم  

جور السلطة ومطامعها. من هنا يمكن القول: إن املثقف    العدالة واملساواة، في�جبون الفساد و�تحدون 

 العضوي عامة هو املسئول عن �شكيل الو�� عن طر�ق اإلقناع؛ أي عن طر�ق االستحواذ العق�� والعاطفي.  

ومن هنا فليس املثقف العضوي هو الذي �عيش �� أبراج عاجية �عيًدا عن مشكالت ا�جتمع، وليس هو  

اف��يقا أو أحالم ا�خيال؛ لكنھ مثقف مشغول دائًما باملشكالت الثقافية واالجتماعية  املنغمس �� قضايا امليت

ال�ي �عرض �� ا�جتمع. و�التا�� فهو يقع �� منطقة وسطى ب�ن األخالق االجتماعية وتصوراتھ الذاتية؛ بحيث  

العضو  املثقف  مجتمعھ.  مشكالت  عن  �عيًدا  �عيش  وال  وقيمھ،  ا�جتمع  أخالق  �ستوعبھ  إ��  ال  أقرب  ي 

مفهوم املغ��ب عند جورج سيميل، فـ "أن ي�ون املرء مغ��ًبا معناه، عند سيميل، القدرة ع�� أن يجمع مز�ًجا،  

ا تقر�ًبا، من االق��اب واالبتعاد. االغ��اب هنا �ع�ي أن �خًصا ما ع�� مسافة �عيدة إنما هو قر�ب. كما   مثالي�
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�ع�ي أن �خًصا ع�� مسافة قر�بة   البعد  متبادلة من  أن  �عيد. االغ��اب هنا يكشف عن عالقة  إنما هو 

. والناقد الديالكتي�ي عند أدورنو هو صورة للمثقف 1القرب والبعد، وهو الذي يجعل هذا التبادَل ممكًنا"

هذه   خالل  من  أدورنو  "و�تطلع  معا.  املشاركة  وعدم  الثقا��  املطروح   �� املشاركة  يتضمن  الذي  العضوي 

ؤ. والقدرة ع�� االحتفاظ    ا�حالة املعلقة  إ�� الوصول إ�� موقف متصلب عنيد إزاء أي صورة من صور التشيُّ

 باالغ��اب عن أصول املرء... وهكذا ي�ون  
ً
بالتوازن ب�ن املشاركة وعدم املشاركة تف��ض، عند أدورنو، قبوال

: ال يمكن شن هذه  االغ��اب سالح املعركة ضد �شيؤ ا�جتمع بصورة عامة، و�شيؤ الثقافة بصفة خاصة

موقًفا"  باالغ��اب  الناقد  املفكر  يقبل  عندما  إال  زاو�ة  )2(املعركة  توسيع  �ستطيع  بحيث  قليال  �غ��ب  إنھ   .

الرؤ�ة لقيم ا�جتمع وتحوالتھ، و�حيث ال ينغمس �� شهوات ا�جتمع وملذاتھ. و�� الوقت نفسھ ال �غا�� �� 

جة ال �ستطيع ف��ا أن يراه و�تفهمھ. وع�� املثقف�ن العضو��ن اغ��ابھ بحيث ينعزل عن ا�جتمع تماًما، لدر 

ب. فهم �خصيات بارزة رمز�ة، 
ْ
عند جوليان بندا "أن �عرضوا أنفسهم ألخطار ا�حرق، أو النبذ، أو الّصل

متم��ة بابتعادها الرا�خ عن االهتمامات العملية... عل��م أن ي�ونوا مدقق�ن، وذوي �خصيات جبارة. وأهم  

�لھ، يجب أن ي�ونوا �� حالة معارضة شبھ دائمة للوضع الراهن. ولهذه األسباب مجتمعة، يتحتم  من ذلك  

 ضئيلة، و�ارزة ع�� نحو ج��"
ً
. وهم �سبب معارض��م شبھ الدائمة منبوذون  )3(أن ي�ون مثقفو بندا حفنة

يتعرضون لھ، �شعرون باغ��اب  . وهم، ملا  )4(من السلطة، يتعرضون دائًما أللوان من ال��ميش أو التحق��

 �س�ي �� ا�جتمع، وتتسع الفجوة وتضيق بمقدار ما ب�ن قيمهم وما �� ا�جتمع من قيم سائدة. 

أو    )5(لقد ُوهب املثقف العضوي كما يقول إدوارد سعيد ملكة عقلية لتوضيح رسالة، أو وجهة نظر، 

ا بألفاظ وا�حة �جمهور ما، أو نيابة عنھ. ولهذا  موقف، أو فلسفة، أو رأي، أو تجسيد أّيٍ من هذه، أو تبيا��

الدور محاذيره، وال يمكن القيام بھ من دون شعور املرء بأنھ إ�سان مهمتھ أن يطرح علًنا للمناقشة أسئلة  

محرجة، و�جابھ املعتقد التقليدي والتصلب العقائدي، وأن ي�ون م��َر وجوده تمثيُل �ل تلك الفئات من  

ال� والقضايا  املبادئ  الناس  أساس  املهمة ع��  ��ذه  املثقف  و�قوم  روتي�ي.  نحو  ع��  أمرها  ن��ى وُيغفل 
ُ
ت ي 

ع معاي�� سلوكية الئقة من القوى الدنيو�ة أو األمم، و�ن االن��ا�ات  
ُّ
العمومية: إن من حق البشر �لهم توق

حارب ��جا
ُ
ت وأن  ُ�شهد ضدها  أن  املعاي�� يجب  إهمال هذه  الناجمة عن  أو  دة  األمر قد  املتعمَّ عة. وهذا 

أكدتھ دراسات ما �عد ال�ولونيالية؛ حيث ذهبت إ�� �عظيم دور املثقف �� التعب�� عن الفئات التا�عة ال�ي  

وال   وأحالمهم.  وطموحا��م،  املهمش�ن،  آالم  عل��ا  تنعكس  ال�ي  املرآة  إنھ  نفسها،  عن  �ع��  أن  �ستطيع  ال 

ھ هؤالء وما �عانونھ وما يطمحون إليھ فقط، بل عليھ  يقتصر دور املثقف العضوي ع�� التعب�� عّما يحس 
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أن ُ�غذي ف��م وسائل التغلب ع�� ما �عانونھ من قهر و�طش، وما يوفر لهم من سبل ا�حياة الكر�مة. كذلك  

فاملثقف العضوي منوط بھ رصد التحوالت االجتماعية والتجاوزات السياسية واالقتصادية من السلطة  

ل عروة بن الورد هذا الدور.ضد طبقات ا�جتمع ا�خت
ّ
 لفة. وكذلك عليھ مواجهة طبقتھ بأخطا��ا. وقديًما مث

 عروة بن الورد وتفکیك قیم الجماعة العربیة:  -2

  خالل   من   ف��ا،   �عيش  ال�ي  جماعتھ  قيم  �غي��  يحاول   الذي   "العضوي   املثقف"  دور   الورد  بن  عروة   لعب

 ا�جاه��،   العصر  ��  العر�ية  ا�جماعة  لها  خترّ� �� املنظومة القيمية ال�ي    رأيھ  عن  ��ع�ّ   جديدة  لرؤى   عرضھ

أل   القيم  هذه  فساد  عروة   يرى   حيث صالحي��ا    وم�انتھ   اإل�سان  لقيمة  حقيقًيا  معياًرا  ت�ون   نوعدم 

د هذه القيمة بالوجود  و�نما ينب�� أن تتحّد   ،مال  من  يملكھ  بما  اإل�سان  قيمة  ت�ون   أن  فرفض  االجتماعية،

  ،قيمة العقل وأهميتھ �� م��ان الرجال  كذلك  أكد عروةو الذي ي��كھ اإل�سان �� ا�جماعة.    ثرالفاعل واأل

  رافًضا
ّ
ي�ون �سب األم حائال  رفض أن، مثلما  ال�ي تتنا�� مع العقل املوروثة  واملعتقدات با�خرافات سليمالت

�  �انت  العرب  أّن يادة، وذلك  ب�ن املرء والّس  عّ�ِ
ُ
 أن  ينب��  وأنھ  جائر  معيار  هذا  أن  عروة  و�رى   الغر�بة،  باألم  �

وفيما ي�� تفصيل لتلك ا�جدليات الثقافية كما تتج�� �� شعر عروة بن الورد    . بأفعالھ  املرء  قيمة  دتتحّد 

 العب��ي. 

 :القیمة والفعل) /الجدلیة األولى: (السیادة: المال -2-1
، ال يفكر �� نفسھ إال من  ∗مهمومة �غ��ها ع�� الدواميالحظ القارئ لشعر عروة بن الورد أنھ أمام نفٍس  

، فوجوده   ثقا�ّ�ٍ حيث �� قيمة لآلخر؛ أي من حيث ما تمثلھ لآلخر من قيمة، ووظيفة اجتماعية، ومع�ًى 

مرهون بالقيمة والفعل، فإن لم �ستطع أن يجعل من وجوده قيمة فاملوت أجمل، يقول مخاطًبا زوجتھ ال�ي 

 من الطو�ل: 1ا�خروج للغزو تحاول أن تمنعھ من 

فيُد غ�ًى فيھ لذي ا�حّقِ َمْحِمُل 
ُ
 فـي البالد لعل�ي    أ

ْ
طّوِف

ُ
 دعي�ي أ

ُل      وليس علينا �� ا�حقوق ُمَعوَّ
ٌ
ة ِلـــمَّ ُمِلمَّ

ُ
 أليس عظيًما أن ت

 أجمـُل 
ُ

ِلمُّ بھ األياُم فاملـوت
ُ
 فإن نحن لم نملك دفاًعا �حادٍث     ت

 

 

 

 

دب   ∗
ٔ
ساليبه". حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ اال

ٔ
ا في ا وهذا ما جعل حنا الفاخوري يقول عنه: "رجل الغيرّية". "وإن كان ميكافيلي�

 .172، ص169. ص1986دار الجيل، بيروت،  العربي،
بو يوسف يعقوب بن السكيت: شعر عروة بن الورد العبسي، تحقيق محمد فؤاد نعناع، مكـتبة الخانجي، القاهرة،  -1

ٔ
،  1995ا
 . 128ص
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 من الطو�ل:        1و�قول �� موضع آخر

 
ُ

َوف
ْ

ف�ي األعداَء والنفُس أخ خّوِ
ُ
 تلوُم�ي    ت

َ
 أرى أمَّ حســان الغداة

ــي للُمق
ّ
نا    ولم تدِر أن  أام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقول ُسلي�ى لــو أقمت لسرَّ

ُ
 طّوِف

 
ُ

 قد جاء الغ�ى حال دونھ    أبو صبيٍة �شكو املفاقَر أْ�َجف
ُ

 إذا قلت

�� هذا ا�خطاب يقيم عروة �عارًضا ب�ن �سق�ن ثقافي�ن مختلف�ن: �سق يرى السعادة �� اإلقامة والقعود  

(لو أقمت لسّرنا). و�سق يرى أن قيمة الذات ليست �� القعود، إنما فيما تقدمھ من تفر�ج الكرب والشدة  

فيد غ�ى فيھ   عن غ��ها (فإن نحن لم نملك دفاًعا... فاملوت أجمل، إذا قلت جاء الغ�ى
ُ
حال دونھ أبو صبية، أ

النسق األول من خالل فكرة   �عارضھ مع   �� الثا�ي  للنسق  ا�حجاجية  القيمة  ا�حق محمل). وتتنامى  لذي 

ثقافية مش��كة تقوم ع�� أن الكرم حٌق لذي املفاقر، وهنا يصبح للثقافة املش��كة والذاكرة ا�جماعية دور  

بيت املع�ى داخل املضام�ن ا�خطابية، بقصد توف�� الشروط املناسبة  كب�� �� تفعيل النشاط ا�حجا��، وتث

 إشار�ة و�حاالت  �سقية  "محتمالت  يقوم ع�� ا�حجا�� إلقناع املتلقي بھ، وتحس�ن طرائق استقبالھ. فالنص 

 �� ورائية للمع�ى ما فضاءات �شكيل أجل من املتشابكة وأنظم��ا باللغة تتوسل فاعلة أ�عاد ثقافية ذات

التفاعل   هذا بھ ���ي وما  ا�خطاب، بنية �� ا�حجاجية الذوات لتفاعل ونتيجة  .للنص الك�� السياق إطار

 لتوالد مداًرا  ا�حجا�� يض�� النص  فإن  الفاعلية؛  و�ثبات ال��هنة  إ�� �س�� دائبة  وجدليات  حركيات من

وهنا  2الالمتنا��" الدال�� باالنفتاح املتسمة  الثقافية  األ�ساق  أ�عاده  .  لھ  ا  ثقافي� ا 
ً
�شاط ا�حجاج  �غدو 

املعرفية ال�ي تكشف عن األ�ساق الثقافية املضمرة، وتصبح هذه األ�ساق ذات وظيفة استداللية من حيث  

ما تكشف عنھ من ألوان االختالف والصراع املفاهي�ي حول مع�ى ما، أو القضية ال�ي تقوم عل��ا ا�حاجة.  

طّوِف)، و�� مفارقة تتحقق من خالل بنية التعارض  وهنا تأ�ي قيمة املفارقة �� قو 
ُ
لھ: (ولم تدِر أ�ي للمقام أ

ب�ن فع�� اإلقامة والطواف، وتجعل تحقق األول م��ما (اإلقامة) مرهون بالثا�ي (الطواف). و�مقت��ى هذه  

إلقامة،  املفارقة فإن ممارسة الطواف تتحول إ�� قيمة ثقافية ل�خروج من بوتقة السلب ال�ي يفرضها فعل ا

حقق قيمة الذات، ح�ن تجعل 
ُ
و�تحول الغ�ى وما يتولد عنھ من فعل الكرم إ�� قيمة �� إيديولوجيا الشاعر ت

 
ً
 لتفر�ج كر�ة ا�حتاج. وهو مع�ى أ�ح عليھ عروة �� نصوص كث��ة، كقولھ مثال

ً
 من الطو�ل :  3منھ سبيال

ِقْم      ع�� 
ُ
مٌّ وزْ�ٌد ولم أ

َ
ِطرِ أ��لُك ُمْعت

ْ
َدٍب يوًما و�� نفس ُمخ

َ
 ن

ال�ي تحمل مع�ى االستن�ار تقوي من سلطة   أبناء قبيلتھ. وصيغة السؤال  إذ يخاطر بنفسھ لئال ��لك 

الشاعر �� �جالھ ا�حجا��، و�علن تمرده ع�� الطرف اآلخر الذي ير�د أن �سلب منھ قوتھ وال��هنة عل��ا.  

لوجود الفاعل، ووجود صوت العاذلة الذي ي��اه عن ذلك هو  إن خروج عروة خروج من أجل القيمة و�ثبات ا

 
 . 50صالمصدر السابق،  -1
  ، العددان29يوسف محمود عليمات: بالغة الحجاج في النص الشعري، دالية الراعي النميري نموذًجا، مجلة جامعة دمشق، مج  -2

 . 225. ص2013. 2،1
 .49شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، ص -3
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إ��   االجتما��  مخالفة  عن  و���اها  الذات  جماح  يكبح  الذي  واالجتما��،  الثقا��  الرقيب  لصوت  ظهوٌر 

 مع�ى الرفض للقانون، ومؤسًسا لقانون جديد، يقوم ع�� قدرات 
ً
الفردي. و�أ�ي السؤال االستن�اري حامال

التعب��    �� خلق  الذات  ع��  قادرة  هذا  الرفض  ملفهوم  وفًقا  الذات  "فتصبح  وجودها.  و�ثبات  نفسها  عن 

ا من العمل ا�خالق"
ً
الذي تقوم بھ ع�� مستوى املمارسة ا�خطابية واالجتماعية.    1سلط��ا املضادة انطالق

ا يقدمھ  وهكذا يؤسس عروة لفكرة الوجود بالقيمة، فوجود الفرد مرهون بقيمتھ، وقيمتھ تأ�ي من خالل م

لآلخر�ن. ولهذا فإن قيمة الفرد �� ثقافتھ ليست من حيث امتالك املال أو الغ�ى؛ إنما فيما يوظف فيھ املال؛  

 :  2من هنا �انت السيادة عنده بالفعال وليس بال��اء، و�� هذا املع�ى يقول 

ٍ�، ولكن بالفعـال �سود
ْ
ٍد    ُم�  من ال�امل     ما بال��اء �ســـود �لُّ ُمسوَّ

ْصر�ُد 
َ
�اشر صاح�ي فـي �سره    وأصدُّ إذ �� عيشِھ ت

ُ
 بل ال أ

ري معهودُ   فـإن جـاري نيلھ    من نائ�� وُميسَّ
ُ

 و�ذا اختَ�ْ�ت

ًعا    أل�� غ�ًى معروفُھ مكدودُ  ِ
ّ

خش
َ
رى ُمت

ُ
 فلـن أ

ُ
 و�ذا افتقرت

غض النظر عن قيمتھ  يقدم عروة �سًقا معارًضا للنسق القب�� الذي يق��ي بالسيادة للذي يملك املال، �

وما يقدمھ للمجتمع، وهو �سق يرفضھ عروة. ولهذا �انت حملة عروة وشده ع�� صاحب املال الذي يضن  

خذ منھ كراهية وعنوة،  
ُ
ْفھ صاحبھ �� خدمة غ��ه طواعية، أ ِ

ّ
بھ و�بخل ع�� ا�حتاج�ن لھ، فاملال إن لم ُيوظ

 من الطو�ل:        3و�� ذلك يقول عروة

ِة بالرْحِل لعل انطال��  ي حياز�َم املطيَّ  �� البالد ورحل�ي    وشّدِ

 سيدفع�ي يوًما إلـى رّبِ �جمة    يدافع ع��ا بالعقـوق و�البخل

حمد  
ُ
 لكمال املروءة. و�� هذه ا�حال ت

ً
فاملنع والعقوق والبخل أموٌر تأنفها الثقافة العر�ية، وتجعلها منافية

و  البخيل.  ا�حقَّ من  هذا  تأخذ  ال�ي  من  القوة  مجالھ  لھ  و�ان  ا�جاه��  فكر  ع��  �ستحوذ  لم  مفهوًما  لعل 

 �ل مفهوم آخر. و��ض الشعر �ع�� عن روح عصره ال عن أحداثھ 
ّ

التقد�س مثل مفهوم القوة، ح�ى " بذ

بالذات سواء   بالقوة �� صميمھ شعور  القوة... لقد �ان الشعور  فحسب، فيعمق الو�� واإلحساس ��ذه 

مت ا�جماعة العر�ية قيمة القوة وامتدح��ا، فإنما �ان  4أم اجتماعية"أ�انت هذه الذات فردية  
ّ
. وح�ن عظ

. وهذا املع�ى ال يأ�ي إال �عد طول دراسة  5ذلك �� إطار اإلقدام وال�جاعة، وليس �� إطار البطش والظلم

 وتأمل.  

 
 . 71. ص2004راسات والنشر، بيروت، يوسف عليمات: جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذًجا، المؤسسة العربية للد -1
 . 85 -84ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
 . 56ص  ،نفسهالمصدر  -3
حمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد، عالم المعرفة، مارس،  -4

ٔ
 .224. ص1996وهب ا

ما قول عمرو بن كلثوم: ونبطش حين نبطش قادرينا، فيفسره قوله:      -5
ٔ
 فا

حــٌد علينا    فنجهل فـوق جهل الجاهلينا  
ٔ
ال ال يجهلن ا

ٔ
دبي الثقافي        ا

ٔ
يمن ميدان، النادي اال

ٔ
ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق ا

 .120. والزوزني: شرح المعلقات السبع ص330. ص1992بجدة، 
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 �� قصيدة معاو�ة بن مالك "معود ا�حكماء" ال�ي قال ف��ا
ً
 ن الوافرم     : 1نجد ذلك مثال

 �انوا غضابا 
ْ

 إذا نزل ال�حاُب بأرض قوٍم    رعيناه و�ن

فهذا البيت ُ�شعر للوهلة األو�� أن معاو�ة ال يأبھ لآلخر�ن وال بحقوقهم ما دام هو األقوى. لكن األمر  

عكس ذلك؛ إذ كيف يؤسس لتلك الفكرة من الطيش والظلم والعدوان وهو الذي يقول �� القصيدة نفسها:  

 "وال ظلًما أردت وال اختالبا"، و�قول: 

ها ا�حكماَء �عدي    
َ
ُد مثل  إذا ما ا�حُق �� األشياِع نابا أعّوِ

 إذن فليس القهر والب�� هو ما ير�د أن �عوده ا�حكماء، ولكن ماذا ير�د أن يتعلمھ ا�حكماء منھ؟   

: سياق داخ�� وهو الذي يمكن �سميتھ  2تذهب منا�ج تحليل ا�خطاب إ�� أن ا�خطاب ُيقرأ �� سياق�ن

�عض.   إ��  �عضها  األبيات  تحيل  حيث  الن��ي،  السياق  السياق  أما  الثقا��.  السياق  وهو  خار��  وسياق 

 الداخ�� فإن القصيدة تتحدث عن رأبھ الصدع ب�ن حيي كعب من غ�� جور أو ظلم.  يقول: 

 الصدَع من كعٍب فأودى    و�ان الصدُع ال �عُد ارتئابا 
ُ

 رأبت

 كعابا 
ْ

ا و�انت    من الشنآن قد ُدعَيت
ً
 فأم�ىى كعُ��ا كعبــ

فالقوة هنا موظفة لرأب الصدع الذي �انت نار الشنآن �غذيھ. والشنآن صورة من الغضب الذي يظهر  

 �� بيت القصيد (و�ن �انوا غضابا). وهما صورتان من صور الطيش الذي يظهر �� بداية القصيدة:  

 وسه�ي    فقد نرمي ��ا ِحقبا ِصَيابا 
ْ

 فإن تك سهُمها طاشت

 ن باطلھ، عن حياة اللهو ال�ي �ان �عيشها �� شبابھ: فلما تقدم بھ العمر أقصر ع 

 وشابا 
ْ

أقصَر �عدما شابت  أجدَّ القلُب من سلمـى اجتنابا    و

الطيش  تقهر  ال�ي  القوة  حول  يدور  مع�ى  وهو  ا�حكماء.  �عوده  أن  ير�د  الذي  األول  املع�ى  هو  هذا 

 والغضب؛ لتتمكن من رأب الصدع. ثم هناك مع�ى آخر �� قولھ: 

 
ُ

 القر�ىي ع��م      ....................... حملت
َ
 َحمالة

وا�َحمالة ما يحمل من الديات لوقف نز�ف الدم ورأب الصدع، فهو مع�ى ثاٍن من معا�ي املروءة ال�ي  

 ير�د أن �عودها ا�حكماء. وهناك مع�ى ثالث �� قولھ: 

 وال أدّب لها دبابا 
ُ

 أفزعْ��م    ��ضت
ُ
 إذا العظيمة

ُ
 وكنت

 
و تجاوز. فبطش عمرو 

ٔ
 ناتج عن رد االعتداء ومن يجهل عليهم، وليس في ذلك تعٍد ا

حمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، دار المعارف القاهرة، ط -1
ٔ
 .360-357ص ، د ت.6المفّضل الضبّي: المفضليات، تحقيق ا

ن هناك نوعين من السياق ينبغي مراعاتهما  -2
ٔ
صحاب تحليل الخطاب من التداوليين ا

ٔ
ول فهو إذ يرى ا

ٔ
ّما اال

ٔ
عند تحليل النصوص، ا

خر هو السياق االجتماعي ويتصل 
ٓ
السياق النصي وبه نتحّصل على مغزى النص من خالل إحالة بعضه إلى بعض. والسياق اال

تي من خارج النصوص. راجع في ذلك: السيد إبراهيم:  
ٔ
بالجانب االستعمالي البرجماتي للنصوص، وهو يتصل بتلك الدالالت التي تا

سلوبية والسيميوطيقا إلى الدرس الثقافي، مركز الحضارة العربية، القاهرة، الر 
ٔ
 . 17-16ص.   2007مز والفن، مدخل اال



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)94( 

ن بدت متباعدة للوهلة األو�� إال أ��ا تجتمع حول فكرة القوة، واإلرادة، واإلقدام ع�� تحمل فاألبيات و�

 الشدائد، واإلحجام عن الشر، وأخذ ا�حق بالقوة. 

أما السياق الثقا�� فإن العرب تؤمن بأن الكأل (وهو الناتج عن نزول ال�حاب) أحد ثالثة �ش��ك ف��ا  

الكأل وجھ آخر للعطاء الذي يظهر �� قولھ: "بحمد هللا ثم عطاء قوم".    . هذا1الناس ليس ألحد أن يمنعها

وهو الذي �سبق قولھ "إذا نزل ال�حاب...". فن�ول ال�حاب �ستوجب الشكر أو حمد هللا كما قال معاو�ة،  

 من ال�امل             ومن هذا الشكر أال يمنعوا هذا العطاء. كما ال يمنعھ هو:  

نا مورودُ إذ �عُضهم يح�ي مراصَد 
ُ
 2 بيِتھ        عن جاره وسبيل

املا�ع  يقاتل  أن  للممنوع حينئذ  ُحق  الناس فيھ شر�اء، فإن منعھ قوم  ، و�� هذه  3وسبيلھ مورود ألن 

  
ً
ا�حالة ال ي�ون هذا ظلًما وال عدواًنا. وفكرة السبيل املورود الذي ليس ألحد أن يمنعھ نجد لها نظ�ً�ا/ صلة

 . ∗4، فقد �ان ال��ود ع�� اختالط كب�� بالعرب�� الثقافة ال��ودية

التثنية ب�ي إسرائيل ألرض حشبون   )5(وقد جاء �� سفر  أ��م طلبوا من ملكها سيحون أن  أثناء عبور   ،

يبيعهم الطعام والشراب، وأن �سمح لهم باملرور بأرضھ مقابل فضة يدفعو��ا لسيحون، فلما أ�ى سيحون  

 أمرهم الرب بأن يقاتلوه ح�ى أهل�وا سيحون ومن معھ، وأور��م الربُّ أرض حشبون. 

 
، والنار.  وفي هذا المعنى يقول سالمة بن جندل:   من البسيط  -1

ٔ
 الناس شركاء في ثالث: الماء، والكال

ميًة    بكّلِ واٍد حطيب الجوف مجد
ٓ
ْت شا  وِب    كنا نحـل� ٕاذا هب�

وِب 
�
َن بين سـواِد الخّطِ فالل

ْ
ُخذ

ٔ
 . 124المفضليات، مرجع سابق، ص     حتى ُتركنا وما ُتثنى ظعاِئُننا     يا

 .356المرجع نفسه، ص-2
ن يفهم قول عوف عطية الّتْيمّي:      من الوافر  3

ٔ
 وفي هذا السياق يمكن ا

ئها وبين الحـّيِ بْكرِ  رَعْينا بينونرعى ما  ّيِ
َ
 عبٍس    وط

 . 328، صنفسه المفضليات، مرجع     وكلهم عــدو� غيُر ُمْبٍق    حديٌث ُقْرُحُه يسعى بِوْترِ 
ّول القصيد حين قال: 

ٔ
نهم لم يفعلوا كما فعل هو في ا

ٔ
 فكلهم عدٌو ال

خو ِحفـاٍظ    وفي يوم الكريهِة غيُر َغْمرِ 
ٔ
 لعمُرَك ٕاّنني ال

جود على
ٔ
ْحِرْم ذوي قربى وٕاْصرِ   ا

ٔ
باعِد باجتداٍء   ولم ا

ٔ
 اال

 ومن مظاهر هذا االختالط في شعر عروة قوله:        من الوافر ∗
ُسنا فَوْيق بني النضير ّمِ وْهٍب     ُمَعر�

ٔ
ِخــُر مْعَهٍد من ا

ٓ
 . 34ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،        وا

 وقوله:       من الطويل
حْ 

ُ
 . 70ص ، نفسهالمصدر           ب وانهق ال تضيرَك خيبٌر     وذلك من دين اليهوِد ولوُع وقالوا ا

 والنص هو:   -5
ْرنُون.  َواِدي َواعبروا ارتَحلوا  " قُوُموا

ٔ
َرَضه،  َحْشُبوَن  َمِلَك  ِسيُحوَن  َيِدَك  ِإلى َدَفْعُت  انظر، َقْد  24ا

ٔ
ُموِري� َوا ِثْر  َتَملْك  اْبَتِدئْ  اال�  َعلْيِه  َوا�

 
ً
ا . ِفي25َحْربا

َ
ْبَتِدئ َهذ َمامَ  َوَخْوَفَك  َخْشَيَتَك  اْجعل الَيْوِم اَ ُعوِب  ا� َماِء  ُكّلِ  َتْحَت  ُوُجوِه الش�  َيْرَتِعُدوَن  َخَبَرَك  َيْسَمُعوَن  الِذيَن  الس�

َماَمَك  َوَيْجَزُعوَن  ت٢٦ا�
َ
َرْسل   . فا�

ُ
ِة  مِن  رُسال ي� ُمر�  ٢٧َقاِئال:  َسالٍم  ِبَكالِم  َحْشُبوَن  َمِلِك  ِسيُحوَن  َقديُموت ِإلى َبّرِ

ٔ
رْضِك  فيِ  ا

ٔ
ُك  .ا

ُ
ْسل  ا�

ِريَق 
�
ِميُل  ال .الط   ا�

ً
 ٢٨ِشَماال  َوال َيِمينا

ً
َعاما

َ
ِة  . ط ُكل َتِبيُعِني ِبالِفض� ِ

ٓ
ِة  َوَماءً  ال ْشَرَب. ُتْعِطيِني ِبالِفض� ُمر�  ال�  ِبي َفَعل َكَما .٢٩ِبِرْجلي� َفَقط ا�

اِكُنوَن  ِعيُسو َبُنو وَن  َسِعيَر  ِفي الس� ِبي�
ٓ
اِكُنوَن  َوالُموا ْن  ِإلى َعاَر  ِفي الس� ْرُدن�  ا� ْعُبَر اال� ْرِض  ِإلى ا� اَنا الِتي اال�

َ
ْعط ب�  ا�   لْم  لِكْن  .٣٠ِإلُهَنا الر�

�
 َيَشا

ْن  َحْشُبوَن  َمِلُك  ِسيُحوُن  ب�  ِبِه  َنُمر َيَدَعَنا ا� ن� الر� ى  ِإلَهَك  ال� ى ُروَحهُ  َقس� ا ِفي َكَما َيِدَك  ِإلى ِلَيْدَفَعهُ  َقلَبهُ  َوَقو�
َ

ب�  َوَقال .٣١ الَيْوِم  َهذ   :ِلي الر�
ُر 

ْ
ُت  قَد   !انظ ْدَفُع  اْبَتَدا� َماَمَك  ا� ْرَضه ِسيُحوَن  ا� ى َتَملْك  اْبَتِدئْ  َوا� ْرَضه َتْمَتِلَك  َحت�  ِللَحْرِب  َقْوِمِه  ُهَو َوَجِميُع  ِلِلَقاِئَنا ِسيُحوُن  َفَخَرجَ  ٣٢ . ا�
ب�  َفَدَفَعه ٣٣ َياَهَص  ِإلى لُهَنا الر� َماَمَنا ا� َنا .٣٤َقْوِمه َوَجِميَع  َوَبِنيِه  َفَضَرْبَناُه  ا�

ْ
َخذ ِلَك  ِفي ُمُدِنِه  ُكل َوا�

َ
ِت  ذ

ْ
ْمَنا الَوق  َمِديَنٍة  ُكّلِ  ِمْن  َوَحر�



حمد عيطة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفكيك القيم في الشعر العربي القديم 
ٔ
 د. السيد سالمة ا
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ھ؛ إذ ُيجمع النصان ع�� مقاتلة من  لعل هذا ا�خ�� يلقي الضوء ع�� بيت معاو�ة بن مالك و�فسر غموض

كما   الفكرة،  تلك  ع��  تجتمعان  إذن  وال��ودية  العر�ية  الثقافتان  أحد.  عن  والكأل  واملاء  السبيل  يمنع 

ا "ِ��. لكن األمر املهم �� نص التوراة تلك العبارة ال�ي �� البداية:  )1(تجتمعان ع�� غ��ها من األف�ار
َ

 الَيْوِم  َهذ

ِدُئ 
َ
ْبت

َ
ْجعَ  أ

َ
َك  ُل أ

َ
َيت

ْ
ش

َ
َك  خ

َ
ْوف

َ
َمامَ  َوخ

َ
ُعوِب  أ

ُّ
  ُوُجوِه الش

َ
ْحت

َ
ّلِ  ت

ُ
َماِء  �   الِذيَن  .السَّ

َ
َ�َ�َك  َ�ْسَمُعون

َ
  خ

َ
ِعُدون

َ
 َيْر�

 
َ

َماَمك. َوَ�ْجَزُعون
َ
إ��ا تؤكد فكرة القوة، ليس القوة فحسب، بل ووجوب إشهارها �� وجھ من يمنع  "  ٢٦ أ

عاو�ة بقوتھ وقوة قومھ و�تغ�ى ��ا. معاو�ة وقومھ هنا هم حماة  السبيل. و��ذا فليس بمستغرب أن يحتفل م

الثقافة وخدامها. ومن هنا فرعيھ ال�حاب رغًما ومقاتلة من يمنعھ إنما هو تنفيذ ألوامر الرب عند ال��ود،  

� �عتد  ال�ي  القوة  تلك  والكأل والنار. اآلن ال تصبح  املاء   �� الناس  ُ�شرك  الذي  الثقافة  لنسق  �ا  وانصياًعا 

معاو�ة قوة إهالك لك��ا رأب للصدع ع�� حد قولھ، �� من اإلقدام وال�جاعة ال�ي تحمدها لھ الثقافة، أو  

يحمدها لھ ا�حكماء الذين هم أهل ا�حل والعقد من حماة الثقافة ورعا��ا. فاإلقدام حينئذ هو الصواب  

 وليس الطيش. وهذا يفسر ذكر الصواب �� قولھ:

 صوابا  أتيت ��ا غداتئٍذ          فإن أحمد ��ا نف�ىي فإ�ي

القوة هنا قوة محمودة (تكف النفس عن الهوى، ترأب الصدع، ترفع األذى عن القبيلة، ترد الطائش  

عن طيشھ وغيھ). وهذا ما ير�د أن �عوده ا�حكماء حراس الثقافة ورعا��ا. ولو جاز لقلنا: هذا ما تر�د الثقافة  

هذه املعا�ي ال يمكن الوقوف عل��ا إال برد األبيات �عضها إ�� �عض،    و�ر�د ا�حكماء أن �عودوه معاو�ة. �ل

والشنآن   الطيش  و�ذم  اإلقدام  يمتدح  السياق  وهذا  القصيدة.  منھ  تنبعث  الذي  الثقا��  السياق  وفهم 

 ، بل و�تصدى لھ.  2والغضب و�ل سبل ال��. ذلك ال�� الذي ُ�عرض عنھ معاو�ة �� قصيدة أخرى 

 
َساءَ  الّرَِجال   َوالّنِ

ْ
ط

�
ْنُفِسَنا َنَهْبَناَها الَبَهاِئَم  لِكن�  .٣٥َشاِرًدا ُنْبِق  لْم  .َفالَواال

�
َنا الِتي الُمُدِن  َوَغِنيَمةَ  ال

ْ
َخذ  َحاَفِة  َعلى الِتي َعُروِعيَر  ِمْن  ٣٦ ا�

ْرُنوَن َوالَمِديَنِة  َواِدي ب�  َدَفَعهُ  الَجِميُع  .َعلْيَنا اْمَتَنَعْت  َقِد  َقْرَيةٌ  َتُكْن  لْم  ِجلَعادَ  ِإلى الَواِدي ِفي الِتي ا� َماَمَنا  ِإلُهَنا الر� ْرَض  َولكِنّ  ٣٧  .ا�  َبِني ا�
وَن  وَق  َواِدي َناِحَيِة  ُكل .َنْقَرْبَها لْم  َعم� ْوَصى َما َوُكل الَجَبِل  َوُمُدَن  َيب� ب�  ا� لُهَنا الر�  . 348".    سفر التثنية صا�

كمل به  -1
ٔ
ال توبة له فا

ٔ
خبره العابد ا

ٔ
ن يتوب فا

ٔ
راد ا

ٔ
فمما نجد له نظائر في الثقافتين قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفًسا، ثم ا

قسم ليقتلن من بني سالمان مائة نفٍس، لكنه، كما تقول 
ٔ
ن الشنفرى ا

ٔ
 ا

ً
المائة. فلهذه القصة نظيرها في الخيال العربي، من ذلك مثال

نه مر به رجل بعد وفاته فركل  الرواية، قتل م
ٔ
ن يتم العدد إلى المائة، فتزيد الرواية ا

ٔ
بى الخيال إال ا

ٔ
نهم تسعة وتسعين نفًسا، ويا
ثر تلك الركلة.  

ٔ
 جمجمته بقدمه فخر� ميًتا من ا

وارة الثاني، قيل فيه إن المنذر بن ماء السماء وضع ابًنا له عند زرارة بن ُعُدس التميمي، فخرج يتص
ٔ
خفق،  وفي يوم ا

ٔ
يد ذات يوم، فا

مر بناقة سمينة فنحرها، وسويد نائم، فلما انتبه شد على ابن المنذر فقتله، وخرج هارًبا  
ٔ
فرجع فمر بإبل لسويد بن ربيعة الدارمي، فا

وارة تسعة وتسعين بذلك الغالم. والخبر في 
ٔ
صفهاني:حتى لحق بمكة، وجرد المنذر لهم حملة وقتل منهم عند جبل ا

ٔ
بي الفرج اال

ٔ
  ا

خران، دار صادر، بيروت، ط
ٓ
غاني، تحقيق إحسان عباس وا

ٔ
 .133/ 22. 2008، 3اال

حرق، تسعًة وتسعين نفًسا،  
ٔ
و ا

ٔ
نه قتل منهم، ا

ٔ
خيه؛ حيث تروي القصة ا

ٔ
ره من تميم ال

ٔ
وكذلك ما روي عن عمرو بن هند في قصة ثا

كمل المائة برجل من البراجم. انظر القصة في 
ٔ
حمد بن محمد الميدوا

ٔ
بي الفضل ا

ٔ
مثال، حققه وعلق عليه محمد محي  ا

ٔ
اني: مجمع اال

 1/9مجملة .  1955الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 
ً
. في قصة المثلين: "إن الشقي وافد  395-1/394، وتفصيال

ول في 
ٔ
 البراجم"، و"صارت الفتيان ُحَمما". وانظر قصة المثل اال

ٔ
صبهاني: الدرة الفاخرة في اال

ٔ
مثال السائرة، تحقيق عبد  حمزة اال

 .260 -159/ 1المجيد قطامش، دار المعارف، القاهرة، د ت.
 في قوله:          من الكامل -2
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"لم نبق  إن �� نص التوراة جملة ع�� صغرها تكشف عن مع�ى ثقا�� ع�� جانب كب�� من األهمية و��:  

و�� عبارة تنم عن شغف ال��ود    ∗.1وت��دد تلك العبارة �� كث�� من حرو��م مع البلدان ال�ي يفتحو��ا  شاردا". 

بالقتل واإلسراف فيھ، �� ح�ن أن نص معاو�ة لم يجعل للقوة وظيفة إال رأب الصدع وجمع الشمل، الثقافة  

 العر�ية تجمع، وال��ودية تفرق وتبيد.   

هذه األف�ار يمكن أن نقع عل��ا �� شعر عروة، ففي شعره ت��دد أصداؤها، فالسبيل املورود عند معاو�ة  

ُر املعهود" عند عروة، واملنع الذي �ان سبب ا�حرب ب�ن معاو�ة وج��ا��م، وسبب   َيسَّ
ُ
والنص التورا�ي هو "امل

حرب ال��ود مع شيحون، �ان هو السبب وراء �جوم عروة ع�� صاحب اإلبل (الذي معروفھ مكدود). والقوة  

(�� الكأل)، �� نفسها ال�ي يدافع ��ا  ال�ي يؤكدها ن��ي معاو�ة ونص التوراة �� وجھ من يمنع الناَس حقهم  

 عروة من يدافع عن إبلھ بالعقوق و�البخل.  

املال وسيلة   أن  �� نصوص كث��ة، فكرة  العر�ية  الثقافة  يؤكده نصا عروة ومعاو�ة، وتؤكد عليھ  ومما 

؛ 2ل للفق��للكرم، وأن هذا الكرم ليس مما يختال بھ الغ�ي ع�� الفق��، أو يمن بھ عليھ، و�نما هو حقٌّ أصي

، وأعرض عروة عن أّم وهب ح�ن غضبت   ولذلك أعرض معاو�ة عن صاحبتھ ح�ن رأت أن هذا اإلنفاق ��ٌّ

 من الوافر :        3منھ إذ أعطى ناقَتھ فق�ً�ا، فقال

 
ُ

ٌب ُمصيت
ُ
نـ

ُ
 أفــي ناٍب منحناها فق�ً�ا    لھ بطنابنـا ط

ھ ما ال يفــ ِ
ّ

 وفضلـِة سمنٍة ذهبت إليھ    وأك�� حق
ُ

 وت

 
ُ

، لها كتيت
ُ

افق أمُّ وهٍب    وقد نام العيـون  تبيت ع�� املر

 
ُ

 شتيت
ٌ

 وقد علمت ُسلي�ى أن رأيي    ورأي البخـل مختلف

 
ا تناوَب مالنا ووفودُ  ت    حق�

ٔ
ن را

ٔ
 قالت سمية: قد غويت با

 عندنا موجودُ 
ٌ

عــوُدُه     ماداَم مال
ٔ
زاُل ا

ٔ
عمُرِك ال ا

َ
 .356المفضليات، مرجع سابق، ص    غي� ل

م�  ∗
ُ
لَنا ففي الحديث عن محاربة "ُعوج" نجد هذا النص: "ث ِريِق  ِفي َوَصِعْدَنا  َتَحو�

َ
 َوَجِميُع  ُهوَ  ِلِلَقاِئَنا َباَشاَن  َمِلُك  ُعوجُ  َفَخَرجَ  َباَشاَن  ط

ب�  ِلي ) َفَقال2(.إِذْرَعيِ  فيِ   ِللَحرب َقْوِمِه  ي ِمْنهُ  َتَخْف  ال  :الر� ّنِ
ْرِضِه  َقْوِمِه  َوَجِميَع  َيِدَك  ِإلى َدَفْعُتهُ  َقْد  ال�  ِبِسيُحوَن  َكَما َفَعلَت  ِبِه  َفَتْفَعُل  َوا�

يَن  َمِلِك  ُموِرّيِ   َكاَن  الِذي اال�
ً
ب�  ) َفَدَفَع 3( َحْشُبوَن  ِفي َساِكنا ْيِديَنا ِإلى ِإلُهَنا الر�  َملِك  ُعوجَ  ا�

ً
ْيضا ى اُه َفَضَرْبنَ  َقْوِمِه  َوَجِميَع  َباَشاَن  ا�  َيْبَق  لْم  َحت�

َنا4(َشاِردٌ  لهُ 
ْ

َخذ ِلَك  ِفي ُمُدِنِه  ُكل ). َوا�
َ
ِت  ذ

ْ
َها لْم  َتُكْن َقْرَيةٌ  لْم  .الَوق

ْ
ُخذ  . 352ِمْنُهْم". سفر التثنية ص َنا�

 قول زهير يمدح هرم سنان والحارث بن عوف:    من الطويل  -2
ً
 من ذلك مثال

ثريهم حق� من  ُل على ُمكـْ
ْ

يَن السماحُة والَبذ ِ
ّ
بي سلمى، تحقيق حنا نصر      يْعتريهُم     وعند الُمقل

ٔ
بو العباس ثعلب: ديوان زهير بن ا

ٔ
ا

 . 107. ص2004الحتى، دار الكـتاب العربي، بيروت، 
 وفي ذم المن يقول حاتم:   من الوافر

يت المـّن ُيْزِري بالجميـل
ٔ
 .273ص  ديوانه    وال من� عليك بهــا فٕانـي     را

 ومثله قول امرئ القيس:        (ن البسيط 
يَت من ِنَعٍم 

َ
ْول

ٔ
َسدَت بالَمّن ما ا

ْ
ف

ٔ
يَس الكِريُم ٕاذا ا�      ا

َ
بو الفضل إبراهيم، دار         ْسَدى بَمّناِن ل

ٔ
ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد ا

 . 478، د ت. ص5المعارف، ط
 . 78 -77ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -3
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 د. السيد سالمة ا
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من فعل الكرم، و�� ظاهرة متكررة �� شعر الكرم؛ إذ تظهر دائًما العاذلة ال�ي    ووجود من يمنع الشاعر

عنھ الشاعر  صرف  خيا1تحاول  أو  حقيقية  �انت  وسواء   ،  �� العر�ية  الثقافة  أن  �ع�ي  وجودها  فإن  لية، 

ا�جاهلية ال تقوم ع�� �سق واحد؛ إنما �� مجموعة من األ�ساق ال�ي قد تصل إ�� حد التعارض، ومن ثم  

فظهور العاذلة يؤسس لفكرة الصراع ب�ن األ�ساق املتعارضة، و�ؤكد انحياز الشعراء �� ذلك العصر إ�� 

لعامة أك�� من مص�ح��م الفردية. وانتصار الشاعر ع�� صوت العاذلة �عد ا�جانب اإل�سا�ي ذي املص�حة ا

 ثقافة فرضتھ الكرم أمر قيمة  ع��  التأكيد بطولة أخرى تضاف إ�� بطوالتھ �� البيئة القاسية ا�جدبة. وهذا 

مذ ا اّدخاًرا الضيافة فكرة ع�� "ا�حافظة �انت البادية؛  ا، معنو��  ا�جوع غوائل الذات عن يدرأ قيمي�

 ال�حراو�ة، الثقافة  من  والضيافة الكرم قيمة اختفت فيما لو ا�حتوم املص�� سي�ونان اللذين والضياع،

 بالكرم التغ�ي يكن لم هنا . ومن2للوجود" مرج�� ��ا �أساس واالل��ام القيمة هذه تثبيت يجري  �ان لهذا

 وجود �� ارتأت  ال�ي البدو�ة البيئة  حتم��ا  وجودية مسألة  �انت بقدر ما  الغ�ى، ع�� عالمة  وال  تباٍه،  مسألة

فالبخل باملال هو الذي يؤدي إ�� انتشار ظاهرة    .3و�قا��ا حفظ الذات  أجل من م�حة  ضرورة الصفة هذه

 
هتم:     من الطويل  -1

ٔ
 مثل قول عمرو بن اال

ن الخياَل َيشوُق 
ٔ
سماء وْهي طروُق    وبانت على ا

ٔ
ال طرقت ا

ٔ
 ا

ن فـؤاَده    جناٌح وَهى عظماه فهو خفوق
ٔ
 بحاجِة مْحـزوٍن كا

خالِق الرجال سروُق 
ٔ
م� هيثٍم    لصالح ا

ٔ
. ورواية البيت الثالث الشّح 126-125 مرجع سابق، المفضليات           ذريني فٕان البخل يا ا

 من البخل في  
ً
حمد بن محمد المرزوقي:بدال

ٔ
بي علي ا

ٔ
مين وعبد السالم هارون، دار الجيل،  شرح ديوان الحماسة ا

ٔ
حمد ا

ٔ
، نشره ا

 .4/1652، . 1991بيروت، 
 وقول عمرو بن كلثوم:        من الرمل

ِني بكرْت 
ُ
ل

ُ
  الِحالِل      وْسطَ  تعذ

ً
 ـالِل ِ◌ ه بِن  َوْيرِ ُ◌ ث بنُت  َسفها

ـِّـي َتلوميني ال  . 261ديوان عمرو بن كلثوم، مرجع سابق،       وِشمالي َيميني َتْحوي ما كل�      ُمْتِلٌف  فٕان
 وكذا قول حاتم:    من البسيط 

ال    وال تقولي لشيٍء فاَت: ما َفَعـال  
َ

وَم والَعذ
�
ي الل ِ

ّ
قل

ٔ
 َنواُر ا

ً
 مهـال

خباره، صنعة يحيــى بن ُمدرك         لُت به    ِرْحًما و خيُر سبيِل الماِل ما وصالال َتعِذليني على ماٍل وص
ٔ
ديوان شعر حاتم الطائي وا

 . 192-191ص. 1990، 2الطائي، رواية هشام بن محمد الكلبي، دراسة وتحقيق عادل سليمان جمال، مكـتبة الخانجي، القاهرة، ط
مثلة بعد ذلك كـثيرة.     

ٔ
 واال

نساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، طعبد هللا الغذامي: النقد الثقافي،  -2
ٔ
.  2005، 3قراءة في اال

 . 145ص
م قصة تطالعنا الذات، لحفظ وسيلة الكرم جعل من اإلطار هذا وفي -3

ٔ
نها رالمصاد تذكر، ووُتدعى الطائي حاتم  ا

ٔ
 ال معطاءة، كريمة كانت ا

ى فلما بيديها، مما شيء على تبقي
ٔ
عطوها الضيق بها اشتد فلما المال، منعوها ذلك إخوتها منها را

ٔ
 سائلة جاءتها مرة وذات  .إبلها من طائـفةً  ا

لها، فقالت
ٔ
ضّيع ماال الجوع عضني لقد فوهللا فخذيه، اإلبل من القطيع هذا دونك لها: تسا نشدت تقول:          ،ً◌ سائال معه ا�

ٔ
 وا

منع الدهر جائعا ُع لعمرَك ِقدًما عّضني الجو 
ٔ
ليت ال ا

ٓ
ًة     فا حمد  (من الطويل)    ابن قتيبة:    عض�

ٔ
الشعر والشعراء،  تحقيق وشرح ا

هلية ، بيروت، وبشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم ، المكـتبة  .242/ 1محمد شاكر، دار المعارف، د ت 
ٔ
  .1934اال

 .91ص
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، وهو الذي أدى إ�� التباين الشديد �� طبقات ا�جتمع ا�جاه��، ولهذا �ان عروة بن الورد �� أك�� 1الفقر

 ع
ُّ

 من الوافر               �� اإلنفاق وعصيان صوت البخل، من ذلك قولھ:أحاديثھ يحث

ــراُح  -
ُ
 2إذا آداَك مــالك فام��نھ   �جاديھ و�ن قـرع امل

 و�ن َرو�ت -
ُ

 3و��ي ال ُير��ي البخُل رأًيا    سواٌء إن عطشت

بق حفظ  ع��  تقوم  وظيفة  و��  العضوي،  املثقف  ذلك  عروة،  عند  املال  وظيفة   �� الذات  هذه  اء 

النفس   هوى  مخالفة  ع��  كذلك  وتقوم  اآلخر�ن.  عن  بھ  والبخل  املال  اكتناز  وعدم  وصيان��ا،  اإل�سانية 

وشهوا��ا، ح�ن تن�ع إ�� البخل واالستئثار بھ دون الناس. ولهذا السبب �ان �جوم عروة الشديد ع�� سلمة  

ب األنماري ح�ن اكتن� إبلھ ومنعها عن الناس، فقال 
ُ

ْرش
ُ

 :4عروةبن ا�خ

 من ال�امل          أخذت معاقلها اللقاح �جلس    حول ابِن أكتَم من ب�ي أنمار

ٍة    وُحبسن إذ ُصّر�ن غ�� ِغزار 
ّ
ل

ُ
ًحا ُحِبْسَن بخ

َ
كـم ِلق

ُ
 فوجدت

 منعوا الب�ارة واإلفال �ل��ما    ولهم أضـنُّ بأّم �ّلِ حـوار 

 ��ما  
ُ
 و�دافع عن نفسھ ح�ن عزم االعتداء عليھ والتصدي لھ،  فاملنع والضن م��ران يحاجُّ عروة

َ
سلمة

فسلمة قد خالف النسق الثقا�� الذي يق��ي بالشراكة �� املأ�ل واملشرب والطر�ق. إن إحدى املهام ال�ي 

يقوم ��ا املثقف العضوي، ويعتمد عل��ا تحليل ا�خطاب، �� ف�ح عالقات الهيمنة ال�ي تقوم ��ا السلطة. 

 من أش�ال سوء توظيف السلطة االجتماعية؛ أي ممارسة السيطرة غ��  و�مثل مفهوم  
ً
الهيمنة هنا "شكال

ا ع�� اآلخر�ن من أجل تحقيق املص�حة ال�خصية؛ مما يؤدي   ا أو أخالقي� �� كث�� من    –املشروعة قانوني�

ر يجعل املال شركة  . بينما عروة وهو يخالف �سق البخل واالستئثا5إ�� عدم املساواة االجتماعية"  -األحيان

أو   بأموالهم،  يبخلون  ممن  اآلخر�ن  ذوات  ع��  ذاتھ  تتعا��  و�ذلك  ع��م،  بھ  ينفرد  ال  الناس،  و��ن  بينھ 

يحتجبون ��ا عن الناس. وعروة حر�ص ع�� أن يتعا�� بذاتھ ع�� أولئك السادة، ف��سم لنفسھ صورة �غذ��ا  

 
ه وقد طال عمره، ودفعته   -1

ٓ
سيد بن عنقاء الفزاري وما كان من مواساة ُعميلة الفزاري له حين را مالي من خبر ا�

ٔ
 ما جاء في اال

ً
راجع مثال

خرة إلى 
ٔ
لت به للخروج في سّنٍ متا

ٓ
هله. وقد برر حالة الفقر والعوز التي ا

ٔ
ُل ال مثال ُعميلة بمالهم. راجع الحاجة إلى الخروج َيَتَبق�

ٔ
بخل ا

مالي، دار الكـتب العلمية بيروتالخبر في 
ٔ
بي علي إسماعيل القالي: اال

ٔ
 .1/237 ا

 . 84ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،2
 .   وهذا البيت مثل قول حاتم الطائي:       من الطويل 78ص المصدر نفسه، -3

 
ٔ
شاوُر نفَس الُجوِد حتى ُتطيَعني    وا ستشيرهاا�

ٔ
 . 232ديوان حاتم لطائي، مرجع سابق، ص     ترُك نفَس البْخِل ال ا

 ومثلهما قول لبيد:     من الرمل
مل

ٔ
َتها     ٕان صدَق النفِس ُيزري باال

ْ
ديوان لبيد بن ربيعة، شرح الطوسي، قدم له ووضع فوارسه، دار      َواْكذْب النفَس ٕاذا حدث

 . 124. ص1993الكـتاب العربي، بيروت، 
 . 82، 80ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
 . 149توين فان دايك: الخطاب والسلطة، مرجع سابق، ص -5
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ا قيس بن زه�� ح�ن ع��ه نحولھاألعراف الثقافية، و�رسم لآلخر صورة تناقض تلك األع         : 1راف. يقول ُمحاج�

 من الطو�ل

 عافـي إنائَك واحُد 
ٌ

 امـرؤ
َ

    وأنت
ٌ
 إ�ي امرؤ عافـي إنائـي شركة

 وقد ترى    بجس�َي مسَّ ا�حّقِ وا�حقُّ جاهُد 
َ

 سِمنت
ْ

ـي أن ِ
ّ
 من

ُ
 أ��زأ

ُم جس�ي فـي ُجسوٍم كث��ٍة    وأحسو قراَح املاِء وامل قّسِ
ُ
 اُء باردُ أ

األعراف الثقافية عنصر مهم من عناصر �شكيل ا�خطاب، و�� عنصر أسا��ي �� عملية ا�حجاج؛ إذ  

 مما يقوي موقفھ، ويعزز من قيمة خطابھ �� قرع حجة ا�خصم و�دحض  
َ
 القو�ة

َ
تمد صاحَب ا�حجاج ا�حجة

 خطاَبھ.

ليھ؛ ولهذا �ان عروة شديَد ال�جاء  ومخالفة األعراف الثقافية ُ�عّرِض ا�خاِلف لل�جاء و�خِط الناس ع 

لذلك الصعلوك ا�خامل، الذي ���ن نفَسھ بخدمة النساء واإلقامة �� البيوت �عتمد ع�� غ��ه �� معاشھ،  

 من الطو�ل:    2وال همَّ لھ إال إشباع نفسھ. يقول عروة

شاِش 
ُ
ھ    ُمصا�� امل

ُ
ا إذا جنَّ ليل

ً
ا �لَّ ل�� هللا صعلو�

ً
 مجَزرِ   آلف

ر  ِقراها ِمـن�لَّ ليلٍة    أصاَب   ِمن دهرهِ  الغ�ى َ�ُعدُّ   صديٍق ُمَيّسِ

رِ  َجوَّ
ُ
 قليَل التماِس الزاِد إال لنفِسِھ    إذا ُهَو أم�ىى �العريِش ا�

ر  حسَّ
ُ
ليًحا �البعـ�� ا�

َ
ھ    فُيم�ىي ط

َّ
 ُ�ع�ن �ساَء ال�ّ�ِ ما �ستِعن

ل إل�سانيتھ، بر  ِ
ّ
ضوخھ إ�� الذل واالستعباد، فهو "نموذج ال ��تم  وقد دعا عروة ع�� هذا النموذج املعط

لدى  ال�ي  والهيمنة  ا�خضوع  نوازع  عن  �عيًدا  وتبقيھ  كرامتھ،  عليھ  تحفظ  ال�ي  ا�حياة   �� األخرى  باملعا�ي 

. و�ذلك فقد تنازل عن قيمتھ بوصفھ إ�ساًنا: يرغب، و�طمح، ويس�� لتحقيق طموحاتھ وأهدافھ.  3اآلخر�ن"

لطائفة الصعاليك من كشف عيوب �عضهم، فوظيفة املثقف العضوي تتمثل بالدرجة    لم يمنع انتماء عروة

األو�� �� كشف العيوب النسقية ال�ي تتغلغل �� طبقتھ، و�� طبقات العامة، وتتحكم �� سلوكيات الناس  

ة العيش، فإن 
ّ
  قبل نقد السلطة. و�حث عروة مثل هذا الصعلوك وغ��ه ممن هم ع�� شا�لتھ بأال يقنع بذل

، يقول  4األرض واسعة، إن ضنت أرض بنائلها فليتحول ع��ا إ�� غ��ها، فـ "�� األرض ل�حّرِ الكر�ِم َمناِدُح"

 من الطو�ل        :    5عروة

 
 .69-68 ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -1
 .47-46ص  المصدر نفسه،  -2

 وفي مثل هذا النوع يقول حاتم:        (من الطويل)
رب      هم� نفِسهوشّر الصعاليك الذي 

ٓ
 .196ديوانه ص         حديُث الغواني، واتباع الما

دبي الثقافي بجدة، ع  جاسم محمد صالح الدليمي: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، -3
ٔ
   .2004، مارس16جذور، النادي اال

 .137ص
مثال، مرجع سابق،  -4

ٔ
 . منادح: سعة. 2/78الميداني: مجمع اال

 . 88-87ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -5
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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را   وما طالب ا�حاجات من �ّلِ وجهٍة    من الناس إال من أجـدَّ وشمَّ

 عذراتموت فتفسر فــــي بالد هللا والتمس الغنـى    �عش ذا �ساٍر أو 

 فال ترض من عيٍش بدون وال تنْم     وكيف ينام الليل من �ان معِسرا 

نھ من األمر والن�ي، و�� سلطة �ستمد وجودها   ِ
ّ

مك
ُ
�عتمد عروة �� �شكيل الو�� ع�� سلطة اللغة ال�ي ت

لسلطة   امتالك  اللغة  ناصية  وامتالك  وتنجز.  وتوجھ،  تؤثر،  وقوة:  سلطان  فللغة  اللغوي،  النظام  من 

ا�خطاب، وهذا أمر مهم بالنسبة للمثقف العضوي �ي �ستطيع التأث�� و�شكيل الو��، وهو �شكيل �عتمد  

عند عروة ع�� الس�� وا�حركة النشطة، وعدم الرضا بالذل أو الر�ون للنوم والراحة، فال سبيل ملن تؤرقھ  

ركة، وحفظ بقاء الذات. ولذلك  ا�حاجة إال ا�حركة وترك النوم. فهو مدفوع �غر�زة البقاء إ�� الس��، وا�ح

فقد �ان هو�ز يرى أن "الدوافع االجتماعية �� ال�ي تحكم سلوك اإل�سان، وأن الطاقة ا�جنسية الغر�ز�ة  

ليست �� العامل ا�حاسم �� هذا ا�جال. فاإل�سان �س�� إ�� تحقيق األمان لنفسھ و�جماعتھ، ومن أجل  

. إن عروة حر�ص ع�� أن يملك �لُّ فرد ما �غنيھ  1والسيطرة"ذلك يحاول جمع املال وامتالك مقاليد القوة  

عن السؤال، وأن يكسب قوتھ من نفسھ، وال �عتمد فيھ ع�� غ��ه، فإن من اعتمد ع�� غ��ه ذّل، ومن سأل  

. وعروة يأنف أن ي�ون هو  2يوًما سيحرُم"  التسآلالناس ذهب ماء وجهھ، أعطوه أو منعوه، فإن "من أك��  

 من ال�امل                 :  3ذا املوضع، فحال صاحب السؤال كما يقول القائلأو غ��ه �� ه

 ما اعتاض بازل وجهھ �سؤالھ    ِعوًضا ولو نال الغ�ى �سؤاِل 

 �لُّ نواِل 
َّ

ُھ     رجح السؤاُل وخف
َ
 و�ذا السؤاُل مع النواِل وزنت

لقد أراد عروة وهو يحاول �شكيل الو�� بقيم جديدة، أن يكّرِه إ�� النفوس السؤاَل، وأن �غرس ف��م  

قيمة الس�� �� طلب الرزق. فعمد إ�� �شنيع صورة السائل، وجعل ا�خاطرة با�حياة �� سبيل كسب العيش  

مما يالقيھ السائل. يقول  ، و 4أفضل من السؤال، بل إن املوت نفسھ ي�ون أهون ع�� املرء من ذل السؤال

 الطو�ل من           :   5عروة

 
خرون، دار المعارف، ط -1

ٓ
ليكس إنجلز: مقدمة في علم االجتماع، ترجمه محمد الجوهري وا

ٔ
 . 104. ص1983، 6ا

 من قول زهير:       (من الطويل) -2
عطيُتْم، وعدنا فع

ٔ
لنا فا

ٔ
ل يوًما سيحرُم سا

ٓ
كـثر التسا

ٔ
حمد الزوزني: شرح المعلقات السبع،           دتُم    ومن ا

ٔ
بو عبد هللا الحسين بن ا

ٔ
ا

 ، وليس بديوانه.84. ص  1993الدار العالمية، بيروت، 
بو  -3

ٔ
لباب، ضبطه وعلق عليه: صالح الدين الهواري، المكـتبة العصرية، بير ا

ٔ
داب وثمر اال

ٓ
. بال 4/248، 2001وت، إسحاق القيرواني: زهر اال

 نسبة. 
مية 

ٔ
بي الصلت مادًحا عبد هللا بن جدعان: من الطويلومثل هذا البيت قول ا

ٔ
 بن ا

بي سعيد السكري،        وليس بَشْيٍن المرٍئ بذُل وجهه     ٕاليك كما بعض السؤال يشين
ٔ
بو جعفر محمد بن حبيب: المحبر، رواية ا

ٔ
ا

فاق الجديدة، بيروت، ص
ٓ
غاني، مرجع سابق 139اعتنى به وصححه إيلزة ليختن، دار اال

ٔ
 . 236/ 8. واال

لوا  يا بنّي فللسؤال في الثقافة العربية ذلة ُتذهب ماء الوجه؛ ولذلك قال عامر بن صعصعة لبنيه حين حضرته الوفاة: " -4
ٔ
جودوا وال تسا

مثال صالناس
ٔ
 . 238". المفضل الضبي: الفاخر في اال

 . 87ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -5



حمد عيطة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفكيك القيم في الشعر العربي القديم 
ٔ
 د. السيد سالمة ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)101( 

ا لنفسھ   ش�ا الفقر أو الم الصديق فأك��ا 
ً

 إذا املرء لم يطلب معاش

 وأوشكت  
ّ

�ن كال
َ
 1صالت ذوي القر�ى لھ أن تنكرا      وصار ع�� األدن

 من ال�امل      :  2وهذا املع�ى يتكرر كث�ً�ا عند عروة، ومنھ قولھ

     إن القعود مع العيال قبيح
ً
صيَب غنيمة

ُ
 خاطر بنفسَك �ي ت

ـــة     والفقر فيھ 
ّ
 مذلة وفضوح املــــــــــال فيھ مهــابـــــة وتجل

�ستثمر عروة خ��اتھ املعرفية والثقافية بصورة �ساعده ع�� �شكيل خطابھ ع�� نحو مراوغ، يكشف  

 
ُ
جلُّ صاحب املال وتزدري الفق��: الفقر يف�ح عيوب صاحبھ،  فيھ عيوب النسق القائم و�يديولوجيتھ ال�ي ت

 الناَس    �ذر��ي للغنـى أس�:4، يقول عروة3بينما الغ�ى ربٌّ غفور، �س�� العيوب ويغفر الذنوب
ُ

ي     رأيت ِ
ّ
فإ�

 من الوافر                        شُرهـُم الفق��ُ 

 كـرٌم وخ�ُ�  وأهـوُ��م وأحقـــــــــرُهـم لد��م     و�ن أم�ىى لھ

ِدّيِ وتزدر�ھ     حليلتھ و���ـرهالصغـ�� 
َّ
 و�ق�ىى فيالن

 جـالٌل     ي�اد فــؤاُد القيھ يطـ�ُ�  الغ�ى ولھوتلقى ذا  

 غفـوُر  الغنـى ربٌّ قليـل الذنب والذنُب جـمٌّ      ولكن  

ال��ميش واالزدراء، تالقيھ من  وما  التا�عة  الفق��ة  الطبقة  تلك  األبيات معاناة  الذي    تكشف  الوقت   ��

ينعم فيھ ربُّ املال بالتقدير واإلجالل. فصوت عروة هو صوت طبقتھ، �ع�� بلسانھ عن حالهم، وقد عانوا  

كث�ً�ا من قلة املال، وش�وا مما يجدونھ من انصراف الناس ع��م، ح�ى زوجا��م، أقرب الناس إل��م، ينصرفن  

 
حيحة بن الجالح:    من البسيط  -1

ٔ
 ومثل هذا قول ا

َك ذو قربى  وذو نسب    من ابن عّمٍ ومن عّمٍ ومن خاِل  ن�  فال يُغر�
لـني    ٕاال

ُ
حمد بن محمد بن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق مفيد قميحة وعبد       ندائـي ٕاذا ناديت يا مالي  كل النداء ٕاذا ناديُت يخذ

ٔ
ا

مثال 2/347. ، 1983المجيد الترحيني، دار الكـتب العلمية، بيروت، 
ٔ
 .2/153. والميداني: مجمع اال

 وقول زهير:     من الطويل
ِم ومن ال يزل يسَتحِمل الناَس نفَسُه     ولْم ُيْغنها 

ٔ
 . 52ديوانه ص    يْوًما من الّناس ُيسا

 . 88ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
 وفي هذا المعنى يقول معاوية بن مالك الهذلي:   من الوافر -3

وُجُههْم قباحُ 
ٔ
يت معاِشـًرا ُيثنى عليهم    ٕاذا شبعوا وا

ٔ
 را

 .3/82. 1995ديوان الهذليين، دار الكـتب المصرية،       يظل المصرمون لهم سجوًدا    ولو لم ُيْسَق عندهم ضياحُ 
ن يقيم عليها حد السرقة.

ٔ
راد الرسول الكريم ا

ٔ
ة المخزومية لما ا

ٔ
ن نستحضر حديث المرا

ٔ
 وهنا يمكن ا

 .123ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
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. يتج�� 2س الناس: "إن ا�حبيب إ�� اإلخوان ذو املال". إنھ �سق متغلغل �� نفو 1ع��م وي�ج�ن بصاحب املال

ِدّيِ   النَّ  ��) فالفق��  االجتماعية:  املمارسات  من  عدد   �� عروة،  خطاب  يكشفھ  كما  الثقا��،  النسق  هذا 

، 3مق��ًى، والصغ�� ي��ره، وا�حليلة تزدر�ھ وتتخ�� عنھ)، الفقر يدفن صا�حات صاحبھ، كما قال األع��ى 

�أنھ نطيح. �� مقابل ذلك فإن الغ�ي:   4الفق�� (كرم وخ��)، فإنھ يقعد وسط القوم ال يت�لم  ح�ى و�ن �ان لهذا

ا، فغناه �غفر لھ، و�داري سوءاتھ، بل و�جلب لھ ا�حمَد و�ن �ان   يلقى ولھ جالل، قليل ذنبھ و�ن �ان جم�

ًما، كما قال مالك بن حر�م الهمدا�ي مَّ
َ

ة ليس للفقر �� ذاتھ، إنما ألنھ . ومن ثم فإن رفض الفقر عند عرو 5ُمذ

 للوجود الفاعل لإل�سان
ً
ال ِ

ّ
، يحرمھ من التفاعل اإل�سا�ي، و�منعھ مخالطة الناس �� ظل  6وجد الفقر معط

 
ى زوجته تعزف عنه إلى رجل موسر:      من ال -1

ٔ
ن را

ٔ
بو خراش بعد ا

ٔ
 طويل يقول ا

بيـك الخـيُر ال تجـدينه    جميَل الغنى وال صبوًرا علـى الُعْدِم 
ٔ
 فـال وا

 ٕاذا 
ً
 الّفْدِم  الموت بالحالكلدى غمرات       الكمـاة تزّينـواوال بطـال

و يحـل� لهـا شتمي
ٔ
ِت البيَت من عمًى     ُتحب� فراقـي ا

ّ
بعد بالئي ضل

ٔ
 .126/ 2ديوان الهذليين      ا

 ويقول السليك:    من الوافر 
عجبها ذوو اللمِم الطــواِل 

ٔ
ال عتبت علــي� فصـارمتني     وا

ٔ
ديوان الشنفرى والسليك وعمرو بن براق، إعداد وتقديم طالل حرب،       ا

 .97ص  . 1993الدار العالمية، بيروت، 
بيات عبدة بن الطبيب البائية في ذلك  وقد ذكر غير واحد من شعراء الجاهلية انصراف ا

ٔ
و قلة المال. وا

ٔ
لزوجات عنهم بسبب الشيب ا

 مشهورة. يقول:                     
و قّل ماله     فليس له مــن ودهن� نصيُب          

ٔ
س المرء ا

ٔ
 فٕان شاب را

 .   من الطويل392سابق، ص المفضليات، مرجع    ُيرْدَن ثراء المـال حيث علمنه      وشْرُخ الشباب عندهن عجيُب 
مثال،  -2

ٔ
عمرها".     العقد الفريد، تحقيق مفيد 1/44مجمع اال

ٔ
حيحة بن الجالح وصدره: "إني مقيم على الزوراء ا

ٔ
. وهو عجز بيت ال

حد فرسان قريش وكان مقال:    2/347قميحة، مرجع سابق، 
ٔ
 ، وفيه الكريم بدل الحبيب. ومثل ذلك قول نبيه بن الحجاج ا

ْن، من يكْن لُه نشٌب ُيْحـ    
ٔ
 من الخفيف       ـَبْب ومن يفتقر يعْش عيش ُضّر      ويكا

خـا المال ُمحضٌر كل سّرِ   
ٔ
ب سَر النجـّي ولكْنــ    ـَن ا خبار قريش، حققه وعلق عليه     وُيجن�

ٔ
  محمد بن حبيب البغدادي: المنّمق في ا

حمد فاوق، عالم الكـتب، بيروت، 
ٔ
 .59. ص1985خورشيد ا

س كبكباوتدفـن منه الصالحات وٕان يِس  -3
ٔ
ساء النار في را

ٔ
داب، د         ئ   يكن ما ا

ٓ
عشى، تحقيق محمد حسين، مكـتبة اال

ٔ
ديوان اال

 (من الطويل). 113ت، ص
 من قول عروة:    (من الكامل) -4

نك في الندّيِ َنطيح
ٔ
ًسا     وِصًبا، كا دي� ُمَنّكِ يتك في الن�

ٔ
 .88ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،    مالي را

 . 3/1171مثله قول مالك بن حريم:          المرزوقي: شرح الحماسة، مرجع سابق و
 يرى درجات المجِد ال يستطيعها     ويقعد وْسَط القوم ال يتكلُم 

ُم  -5 ـه     وُيثني عليه الحمّد وْهَو ُمذم� ن ثراء المــرء ينفـع رب�
ٔ
 .3/1171المرزوقي: شرح الحماسة، مرجع سابق،          با

بي سلمى عن حال العاني الفقير، فقال وهو يمتدح هرم:  -6
ٔ
 وقد عبر زهير بن ا

َبقا عناِقها، الّرِ
ٔ
يدي الُعناِة، وعن ا

ٔ
ك عن     ا بيُض، فياٌض، يفّكِ

ٔ
، ا غر�

ٔ
 .66ديوان زهير، مرجع سابق، ص      ا
ن يصور   

ٔ
و البهيمة ُيمسك منه وُيجر. فزهير لم يكن يتناسى وهو يمتدح هرم ا

ٔ
صل عروة في حبل تجعل في رقبة البعير ا

ٔ
والربق، في اال

يديهم واستلبهم كرامة العيش. وقد انشغل الوعي البالغي بصورة 
ٔ
لنا حال تلك الطائـفة من الناس الذين طوق الفقر رقابهم وغّل ا

ولئك الفقراء. وقد جعل زهير يذكر ذلك التمايز االجتماعي في مدائحه لهرم، وبيته المشهور  الممدوح التي صورها ز 
ٔ
هير وتناسى حال ا

 الذي يقول فيه: 
رقا

ُ
بوابه ط

ٔ
 . 64ديوان زهير، مرجع سابق، ص      قد جعل المبتغون الخير في هـرم     والسائلون ٕالـى ا

ثر بمصادر الرزق لتتحكم في الناس.   يفضح تلك الثنائية االجتماعية، وذلك التمايز الط 
ٔ
 بقي، كما يفضح السلطة التي تستا
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ٔ
 د. السيد سالمة ا
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مللھ من   يدل ع��  الذي  األمر  بفعل  األبيات  ابتدأت  ملاذا  نفهم  ولهذا  املال.  رّبِ  يتجھ نحو �عظيم  مجتمع 

قلة املال، و�ذا �ان الغ�ى هو السالح الذي يمكنھ من مواجهة ا�جتمع بتحس�ن  وضعية ال��ميش ال�ي سبب��ا 

وضعيتھ، و�خراجھ من بوتقة ال��ميش االجتما��، فإنھ خ�� سالح حينئذ؛ إذ خ�� سالح املرء ما وقاه، كما  

 .1يقول املثل العر�ي

يجعل   إذ  ل�خطاب؛  ا�حجاجية  القيمة  من  يز�د  األول  البيت   �� الرؤ�ة  �عرضھ وفعل  بما  يقبل  املتلقي 

ا�خطاب دون شك أو ر�بة. ويع�� هذا ا�حجاج عن اإليديولوجيات املتصارعة خلف البنية اللغو�ة ل�خطاب،  

و�رسم صورة تقر�بية عن �عض ما ا�شغل بھ الو�� ا�جاه�� من قضايا، واملواقف املتباينة واملتعارضة إزاء  

ية تكشف عن �عض من إيديولوجيا عروة ال�ي ت��ر سعيھ  هذه القضايا. من هنا يصبح ا�حجاج وسيلة معرف

املتواصل للغ�ى. فمن ناحية، يح�ي هذا الغ�ى صاحبھ من املذلة والهوان االجتما��، ومن ناحية ثانية ي�ون  

 من الطو�ل:    2هذا املال وسيلة لشراء األحاديث والذكر للمرء �عد موتھ، يقول �� ذلك

 حّسـان إن�ي   ��ا قبل أال أملك البيع مش��ي ذر��ي ونف�ىي أمَّ  

 ِ�  تبقى والف�ى غ�� خالٍد   إذا هو أم�ىى هامة فوق ُص�َّ
َ

 أحاديث

ولذلك فإن الغ�ى لم يكن مطمًحا أو غاية �� ذاتھ عند عروة؛ إنما بوصفھ يردُّ لإل�سان �لَّ ما �ستلبھ  

حب أن يث�ى عليھ، و�حب أن يذكر �عد موتھ  الفقر منھ، و�خاصة حسن الثناء. فإن اإل�سان، �لَّ إ�سان، يُ 

ا�جاهلية شعراء  من  واحد  غ�ُ�  أكده  مع�ى  وهو  ا�حسنة،  والس��ة  الطيب  �انوا  3بالقول  العرب  أن  كما   .

 
مثال، مرجع سابق،  -1

ٔ
 . 1/245مجمع اال

 . 42-41ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
نف الكلب:   من الطويل  -3

ٔ
 يقول عبادة بن ا

 
َ
ذ موَت ولم ا�

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيُعُه     وكالخلد عندي ا

ٔ
حب� الخلـَد لـو ا

ٔ
ي ا  ْم وٕاّنِ

بو تمام، الوحشّيات، حققه: عبد العزيز الميمني، وزاد في حواشية: محمود محمد شاكر، ط
ٔ
. ونسب  69، دار المعارف، د/ت، ص3ا

صفهاني: الزهرة، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكـتبة المنار،  
ٔ
خرين لكعب بن زهير. محمد بن داوود اال

ٓ
البيت في الزهرة مع بيتين ا

ردن، ط
ٔ
عثر على البيت في ديوانه برواية السكري، تحقيق عباس عبد القادر، طبعة دار الكـتب والوثائق 2/653، 1985، 2اال

ٔ
. ولم ا

 . 2002، 3القومية، ط
 وقد عبر الحادرة عن ذلك فقال:      من الطويل 

بيكــم      بٕاحساننا، ٕان الثناء هــو الخلد
ٔ
با ال

ٔ
ثنـوا علينا ال ا

ٔ
غاني، مرجع سابق     فا

ٔ
 .3/193اال

 ومثله قول حاتم الطائي:     من البسيط 
 ٕان البخيـَل ٕاذا ما مـاَت يتبُعُه     سوُء الثناِء، وَيحوي الوارُث إالبال

 . 192ديوان حاتم الطائي، ص    فاصُدْق حديَثَك ٕان� المـرَء يتبُعُه     ما كان َيبني ٕاذا ما نعُشُه ُحمـال 
بي خازم، والنابغة الذبياني حين قابلوه في طريقهم إلى النعمان وراجع في ذلك ق

ٔ
برص، وبشر بن ا

ٔ
صة حاتم الطائي مع عبيد بن اال

نساب متفرقة، والبلد غير جامع 
ٔ
ى اختالف الوجوه ال يشبه بعضها بعًضا. وقال: "ظننت اال

ٔ
كرمهم وزاد في إكرامهم لّما را

ٔ
بن المنذر، فا

ن يذكر كل رجل منك
ٔ
حببت ا

ٔ
ى، فإن مر بي نزل.      راجع ديوانه في هامش صلكم، فا

ٔ
تى قومه ما را

ٔ
محمد  .  و146-145م إذا هو ا

ثري، دار الكـتب العلمية، بيروت، د ت. 
ٔ
حوال العرب، عني بشرحه محمد بهجة اال

ٔ
رب في معرفة ا

ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 شكري اال
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 ألعراضهم
ً
 ألحسا��م وصيانة

ً
. ومن ناحية ثالثة فإن املال �سمح لصاحبھ بأن يقوم  1يجعلون بذَل املال وقاية

 :      2م، ومن هم �� مسئوليتھ، ولذلك يقول بواجباتھ تجاه من �عوله

 من الطو�ل    ومن يك مث�� ذا عياٍل وُمق��ا     من املال َيطرح نفَسھ �لَّ مطرح    

إ��ا مسئولية من يتو�� أمور الرعية، إ��ا رسالة من املثقف العضوي إ�� السلطة القائمة: من يتو�� أمرنا  

فلم ُيضع إخوانھ، ولم    3ضيعنا. وقد تحّمل عروة من قبل املسئوليةعليھ أن يطرح نفسھ �لَّ مطرٍح لئال ي

َ��ضم حًقا �جاره، ولم ُ���ئ لصديقھ، ولم يتطلع إ�� عورات جارتھ. ثم إن عروة لم ي��ك ديار قومھ لألعداء، 

ع��ا ديارهم ورحلوا  تر�وا  ملا  عل��م عروة �جاءه  صبَّ  الذين  ناشب  بنو  فإن ع4كما فعل  املقابل  و��  روة  . 

��حذ همة الفقراء من الرعية للس�� لطلب املعاش الكر�م، �ستح��م ع�� أال يّت�لوا ع�� غ��هم؛ إنما عل��م  

، و�ال فقد عذروا  5أن �سعوا �ي ي�ون غناهم من أنفسهم، فإن أصابوه كفاهم عن مقاعد خلف أدبار البيوت

 من الطو�ل                     : 6أنفسهم بالس�� والعمل، هذه املعا�ي نجدها �� قول عروة

ِح 
نـا عنــــد مـاوان   ُرزَّ

ْ
   ِقل

َ
ة حوا     عشيَّ  قلت لقوم فـي الكنيف: تروَّ

�ى أو تبلغوا بنفوِسكم     إلــى ُمس��اٍح مــــــــــــن عناٍء ُمَ�ّ�ِِح 
ُ
 تنالوا امل

 ومن يك مث�� ذا عيال وُمق��ا    من املال يطـــرح نفَسھ �لَّ مطرَِح 

ِجِح ليبل
ْ
 نفـــــــــٍس عذَرهـا مثُل ُمن

ُ
    وُمْبلغ

ً
 غ ُعــــــــذًرا أو ُيصيب رغيبة

َ�ّوِِح 
َ
�
ُ
 الِعضــاه املقبـــــــــــل امل

َ
ص�حـــــــوا �عدما أرى    نبات

َ
 ت

ْ
كم أن

َّ
 لعل

العذر بلوغ  بفكرة  مشغول  يأخذ  ∗إنھ  وأن  كر�ًما،  يحيا  أن  سبيل   �� �سعھ  ما  �ل  اإل�سان  يفعل  أن   ،

بأسباب ذلك من مجاهدة وحركة وس��، فإن فاز بكر�م العيش فهنيًئا لھ، و�ال فقد بلغ العذر. وال يأ�ي هذا  

 
 يقول حاتم الطائي:      من الطويل  -1

ًة   جعل مالي دوني عرضي ُجن�
ٔ
ستغني بما كان من فضِل   وا

ٔ
. وراجع قول عمرو 148ديوان حاتم الطائي، مرجع سابق ص   لنفسي، فا

هتم والحادرة في المفضليات ص
ٔ
 على الترتيب.  45، 125بن اال

 .53ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
 عبر عن ذلك في قوله:    من الطويل -3

ترُك إالخواَن ما عشُت للردى    
ٔ
نه ال يترُك المـاَء شارُبه فال ا

ٔ
 كمــا ا

رى    كمن بات تسري للصديق عقارُبه   وال ُيستضاُم الدهَر جاري وال ا�
لــوْت رياٌح ببيتها     تغافلُت حتـى يستَر البيَت جانُبه

ٔ
 .73ديوانه ص      وٕان جارتي ا

 في قوله:  من الطويل  -4
َغْن    بني ناشٍب،  ِ

ّ
ُب يا راكًبا ٕاما عرضَت فبل ي، ومن يتنش�  عّنِ

ُب  ب�
َ

ها    وتارك هـدٍم ليس عنها ُمذ
�
كُم مختــاُر داٍر يُحل

�
كل

ٔ
 .85ديوانه ص   ا
 كناية عن الذل  -5
 . 53-52ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -6

لح عليها عروة في مواضع كـثيرة من شعره، من ذلك قوله: ∗
ٔ
 وهي فكرة ا

ُف     فٕاني لمستاف البـالِد بُسربٍة  و مطّوِ
ٔ
 . 51ديوانه ص    فُمْبِلُغ نفسي عذَرها ا
 وهذه الفكرة نجدها في قول عنترة:     (من الطويل)
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ا�حركة والس�� نحو صيانة   و�التا�� فثقافة  النفس،  ا�حركة والس�� واالعتماد ع��  إال من خالل  العذر 

فس �� القيمة األخرى ال�ي أراد عروة أن يؤكدها �� خطابھ؛ إذ إن قيمة الفرد وم�انتھ تتحد عند عروة  الن

بما ينجزه من أفعال �� سبيل من يتو�� أمرهم، أو ي�ون عليھ واجب رعاي��م، أو ممن ي�ون لهم حق عليھ.  

ي ال �عرف االستقرار، إنما هو  وثقافة ا�حركة والس�� هذه �� ثقافة ا�جتمع ال�حراوي، ذلك ا�جتمع الذ

دائما يرحل حيث مظنة العيش الكر�م. و�ع�� فكرة الس�� وا�خاطرة بالنفس �� خطاب عروة عن �سق ثقا��  

؛ ح�ى و�ن أدى الس�� إ�� املوت، فاملوت  1مضمر �� ثقافة ا�جاهلية، وهو �سق يمتدح الس�� و�ذم القعود

. والعرب �� هذا املوضع تقول  2إ�� عاٍر خ�ٌ� من عيٍش �� رماق"  عندهم أهون من عيش الرمق، " موت ال يجّر 

. وهو ما �ع�ي أن النسق الشعري يتولد عن أ�ساق ثقافية موجودة خارجھ،  3"�لُب َعّسٍ خ�ٌ� من �لب رْ�ٍض"

تحكم عملية إنتاج ا�خطاب وتحدد آليات ممارستھ. إن عروة املثقف العضوي ال ��اجم النسق القائم ع��  

فإن  الدو  قائمة  أ�ساق  نفسها من  صيانة  للذات  يكفل  ما  أما  الذات.  قيمة  �ستلب من  ما  ��اجم  إنما  ام؛ 

الشاعر يفيد منھ و�ؤكده �� صياغة الو�� ا�جما�� والثقا��. والبيت األخ�� صورة من صور �عث األمل �� 

امل�ى،   ولينالوا  هم��م  ليست��ض  ا�حياة؛  من  يئسوا  الذين  عدم�ن 
ُ
امل أولئك  أو  نفس  الكر�م  بالعيش  إما 

�س��يحوا من عناء الفقر الذي �شل حرك��م و�جردهم من املشاركة الفاعلة �� ا�جتمع. و�ذلك فقد سبق  

. و�� هذا السياق الذي يحث ع�� امتداح ثقافة العمل، يقدم  4عروة الفالسفة �� تأكيد أهمية األمل للنفس

   :5� اآلخر�ن وجوَده، يقول عروة نموذًجا للصعلوك الذي يصون نفسھ، و�فرض ع� 

 ولكنَّ 
ُ
ا �حيفة

ً
رِ   ُصعلو� ّوِ

َ
ن

َ
ت
ُ
 من الطو�ل      وجِهِھ     كضـوء شهاب القا�ِس امل

رِ  شهَّ
ُ
 علـــــــــــى أعـدائھ زجرونھ    �ساح��م، زجَر املنيح امل

ّ
 ُمطال

 أهــل الغائب  
َ

ف وُّ
َ

ش
َ
رِ فإن �ُعدوا ال يأمنــــــــون اق��ابھ    �

َّ
 املتنظ

ها    حميًدا، و�ن �ستغن يوًما فأجدر
َ

 يلق
َ
ـــــــــَق املنية

ْ
 فذلك إن يل

وهذه �� الصورة ال�ي ارتضاها عروة للصعلوك، وارتضاها الصعاليك من ذوي الهمة العالية والنفس  

ر��ي، أو بمع�ى آخر صو 
ُ
رة من  الكر�مة ألنفسهم. أما ذلك الصعلوك ا�خامل فهو صورة من صور ال�جز امل

ا، �� نوع من التمسك با�حياة: يقر   رضية. و�� ُمرضية من حيث �� تضمن لھ البقاء حي�
ُ
صور العبودية امل

 
عـذُر      

ٔ
موت فا

ٔ
و ا

ٔ
درك سؤلي ا

ٔ
جد� في طلب العال    فا

�
 دعونيا

م الغيب ُمخبُر 
َ
ُر في غٍد    فما جاءنا من عال ويصبح بلوغ العذر هنا فكرة من   .79 -78شرح ديوان عنترة، ص      وال تخشوا مما ُيَقد�

فكار التي غرستها فيهم ثقافتهم.
ٔ
 اال
 قال حاتم:    من الطويل -1

مر معظما
ٔ
 .225ديوانه ص  ولن يكسب الصعلوك حمًدا وال غنًى    ٕاذا هو لم يركب من اال

 . 313/ 2الميداني: مجمع المثال، مرجع سابق،  -2
سد ر2/145المرجع نفسه،  -3

ٔ
 ْبٍض.  . ويروى: خير من ا

خرى في الحياة". إمام عبد الفتاح: جدل اإلنسان،  -4
ٔ
 مرة ا

ٔ
عط الشخص اليائس إمكاًنا تراه ينتعش من جديد، ويبدا

ٔ
يقول كيركجور: "ا

 .53. ص2007، 3دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط
 . 48- 47ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -5
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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�عبوديتھ �� الوقت الذي يقر لآلخر بالسيادة، وهو يفعل ذلك نظ�� أن يبقي لھ اآلخر ع�� حياتھ. هذا ما  

جة لوجود اآلخر: السيد يحتاج إ�� العبد  ، فكالهما �� حا)∗(أكده هيجل �� حديثھ عن صراع السيد والعبد

من أجل أن يخدمھ ويع��ف لھ بالسيادة، والعبد �ع��ف لسيده بالسيادة نظ�� أن يبقي لھ السيد ع�� حياتھ.  

 �لھ قائم ع�� تلك الفكرة.  -عند هيجل–وا�جتمع اإل�سا�ي  

من املوت، الذي هو النتيجة  التمسك با�حياة هو الذي جعل ذلك ا�خامل ير��ى بالعبودية وِذل��ا هرً�ا  

تكن   لم  ا�جاه��  العصر   �� العر�ية  الثقافة  إن  القوي. وحيث  السيد  �� صراع مع ذلك  ا�حتملة لدخولھ 

، فقد �ان صاحب النفس القو�ة والهمة العالية يرى أن ذلك املوت قد يأ�ي من خالل  1ل����ى بذلك الرضوخ

. إن �� الثقافة العر�ية القديمة أن املوت  2ن حديث عروةالس�ون والرضوخ، وهذا املع�ى نجده �� القلب م

 :3شبح يمكن أن يأ�ي الذات �� أية �حظة، يقول عن��ة

 عن غرِض ا�ُحتوِف بمْعِزِل 
ُ

�ي     أصبحت
َّ
 �أن

َ
�ي ا�ُحتـــــــوف

ُ
ف خّوِ

ُ
 ت

ْ
 من ال�امل        بكـرت

 م��ـــــــــــــٌل      
َ
ْ�َ�ـِل البـد أن      فأجبُ��ـا : إن املنيـة

َ
سقــــــــــــى بكـأِس امل

ُ
 أ

ـِل 
َ
ت

ْ
ق

ُ
 لـْم أ

ْ
 إن

ُ
 سأمـــــــــــــــــوت

ٌ
ـي امرؤ ِ

ّ
 فاق�ي حياَءِك ال أبا لِك، واعل�ي    أن

�� إذن فكرة مستقرة �� الو�� ا�جاه��، املوت يحيط ��م من �ل جانب. من أجل هذا نفهم ملاذا �عرض  

قد، �� الوقت الذي امُتدح فيھ صاحب الهمة العالية. املدح والذم هنا وسيلتان  ذلك ا�خامل ل�ل ذلك الن

تؤكد ��ما الثقافة وجودها وتفرض من خاللهما زواجرها ع�� أبنا��ا، وتحدد ��ما معاي�� السلوك املقبولة  

�ً�ا من املوت  واملرفوضة. هذه الثقافة ال�ي �انت ترى املوت �� سبيل القيمة خ�ً�ا من املوت ع�� الفراش، خ

 من الوافر :     4املستك�ن الذي يظهر من قول خولة بنت األزور

 املستك�ِن 
َ

 و�نا معشٌر من مات منا    فليس يموت موت

هذه �� ا�جدلية األو�� �� جدليات عروة املثقف العضوي مع ا�جتع، و�� جدلية تكشف عن �سق�ن 

دري الفق��، وآخر يقدس الس�� و�قّبح القعود. يرفض  ثقافي�ن �� الثقافة ا�جاهلية: �سق يقدس الغ�ي و�ز 

عروة النسق األول م��ما و�نحاز للثا�ي؛ أي يرفض التمي�� ب�ن الناس ع�� أساس الفقر والغ�ى، و�دعو إ�� 

الفرد فيما ينجزه من أعمال نحو من يرعاهم ويعولهم، و�دعو   الناس، وأن قيمة  املال �� خدمة  توظيف 

 منھ وفضال. أما    الغ�ي �ي �شرك الفق�� 
ً
�� غناه، وأن هذه الشراكة �� حق الفق�� ع�� الغ�ي وليست منة

النسق   القعود فإن عروة يؤكد هذا  بالنفس و�قبح  الثا�ي الذي يقدس الس�� وا�حركة وا�خاطرة  النسق 

 

 . 141 -140،  ص 2005راجع: السيد إبراهيم: المتخيل الثقافي ونظرية التحليل النفسي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة،  ∗
ن معظم العبيد في الجاهلية كانوا يستجلبون من خارج بالد العرب/ من الحبشة، ونعلم لماذا شرعت  -1

ٔ
كد إذا علمنا ا

ٔ
ولعل هذا يتا

ن يكون  
ٔ
نفة العربي من ا

ٔ
سراهم بالغالي والنفيس، فكل ذلك يؤكد ا

ٔ
سرى، بل وحرص العرب على فداء ا

ٔ
الثقافة الجاهلية فكرة فداء اال

 خادًما/عبًدا. 
فلعل ا -2

ّ
مامنا    يصادفه في قومه المتخل

ٔ
 .  (من الطويل)50ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،    لذي خوفتنا من ا

 . 128الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، ص -3
 . 173شاعرات العرب، مرجع سابق صبشير يموت:  -4
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 عليھ. لذلك فال �جب أن تأتم عبس �شعره �� حرو��ا
ّ

ا من  . فإذا �ساءلنا ما الذي �ان ��جب عْبًس 1و�حث

شعر عروة؟ ألفينا ا�جواب �� حثھ الدائم ع�� ا�خاطرة بالنفس من أجل أن �عيش املرء كر�ًما عز�ًزا، وهذه  

قيمة أ�حَّ عل��ا عروة وعمل مراًرا وتكراًرا ع�� �عز�زها �� النفوس. هنا نقع ع�� مالحظة جديرة باالنتباه، إذ  

يك وقيمھ ال�ي حاول أن يصدح ��ا �� وجھ ا�جتمع  يدل ذلك ع�� تأثر ا�جماعة/ الثقافة بخطاب الصعال

وثقافتھ. لقد أكد أ�حاب الدرس الثقا�� دائما مرونة الثقافة وقابلي��ا لألخذ والعطاء؛ فـ "الثقافة ليست  

جانًبا من املرونة ال�ي �سمح بتقبل   -نظاًما متجمًدا من القيم، بل إن ف��ا جانًبا آخر يتصل بقابلي��ا للتحول 

دة، وهو ما يتيح لها أن تتغ�� ع�� ف��ة من الزمن. الثقافة ال تصمد إال إذا �انت قادرة ع�� تلبية  قيم جدي

 .2حاجة ا�جتمع إ�� االنفتاح ملا هو جديد، بل والت�جيع عليھ"

قيمة   و��  الفقر،  ومذلة  ا�خضوع  من  اإل�سان  ص  ِ
ّ
خل

ُ
ت ال�ي  وا�حركة  الس��  بثقافة   

ٌ
مأخوذ عروة  إن 

. وقد  3ا�جاهلية �� نفوس أبنا��ا، إ��ا ثقافة تؤمن بأن النجاح لصاحب العمل، كما قال لبيد  غرس��ا الثقافة 

 من ال�امل:             4جاءت هذه القيمة �� خطاب زوجة عروة لھ �� قولھ

 ما�� خوى   وجفا األقارُب فالفؤاُد قر�ُح 
ْ

 تماضْر إذ رأت
ْ

 قالت

صيَب خاطْر بنفسَك 
ُ
   إن الق �ي ت

ً
 عوَد مـع العياِل قبيُح غنيمة

عروة   تزجر  ف�ي  ولذلك  وأوامرها؛  ثقاف��ا  لقيم  مخلصة  و��  القبلية،  ا�جماعة  ممثل   �� هنا  الزوجة 

وتحثھ ع�� ا�خروج والس��. وتتوقف عالقة التقارب والتباعد ب�ن عروة و��ن جماعتھ بمقدار ما بي��ما من  

ما دمنا �شعر بوجود صفات مش��كة بيننا؛ صفات  لنا   قيم مش��كة، وكما يقول سيميل: "الغر�ب قر�ب 

متباعدة" و�ينھ  بيننا  املش��كة  الصفات  دامت  ما  عّنا  �عيًدا  و��ون  مهنية...  أو  اجتماعية،  أو   .5قومية، 

وهكذا، فاملثقف املغ��ب تزداد درجة اغ��ابھ وتقل حد��ا بمقدار ما تتقارب قيمھ وقيم جماعتھ، و�تحدد  

دار ما تتقارب فيھ قيم ا�جماعة مع قيمھ وما يؤمن بھ؛ فاملش��ك القي�ي هو الذي موقفھ من ا�جماعة بمق

 "بوصفھ عضًوا �� جماعة ي�ون قر�ًبا  يحدد درجة القرب والبعد ب�ن املثقف املغ��ب و��ن جماعتھ. وهو

"إ�سانية   و�عيًدا �� الوقت نفسھ، بالضبط مثل العالقة ال�ي ال تتأسس إال ع�� صفات 
ً
؛ 6مش��كة عموما

 ولهذا �ان عروة أك�� ا��جاًما مع ا�جتمع من الشنفرى، ولهذا أيًضا توحش الشنفرى ولم يتوحش عروة. 

 
له عمر بن الخطاب كيف كنتم في -1

ٔ
ن الحطيئة لما سا

ٔ
غاني ا

ٔ
لف حازم، قال: وكيف؟ قال: كان فينا   جاء في اال

ٔ
حروبكم؟ قال: كنا ا

غاني، 
ٔ
مر الربيع بن زياد. اال

ٔ
تم بشعر عروة بن الورد، وننقاد ال

ٔ
قيس بن زهير وكان حازًما وكنا ال نعصيه، وكنا نقدم إقدام عنترة، ونا

 . 52/ 3مرجع سابق 
دبية الحديثة، مركز الحضارة االسيد إبراهيم:  2

ٔ
فاق النظرية اال

ٓ
 .  168ص. 2008لعربية، القاهرة، ا

 يقول:     من الرمل  3
     

ْ
صحاُب العَمل

ٔ
ْعِمِل الِعيَس على ِعالتها    ٕانما ُينجُح ا  .  124ديوانه ص    ا�

 . 88ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 4
5- Georg Simmel: On Individuality and Social Forms, Edited and with an introduction by Donald N. Levine, 
University of Chicago Press, 1972, p147.  
6- Georg Simmel: On Individuality and Social Forms, p148. 

http://www.goodreads.com/author/show/68201.Georg_Simmel
http://www.goodreads.com/author/show/68201.Georg_Simmel


ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)108( 

املستو��ن   ع��  و�مارسها  ا�جتمع  قضايا   �� �شارك  الذي  العضوي  للمثقف  نموذًجا  عروة  قدم  لقد 

 �� وجھ السلطة ال�ي �ستأ
ً
ثر باملال لنفسها، وتحجبھ عن الناس.  ا�خطا�ي واالجتما��، ف�ان شعره صرخة

و�انت حياتھ العملية نموذًجا للرجل ال�ادح الذي �س�� ع�� غ��ه، بحيث يحفظهم و�صو��م من الهالك 

جوًعا، أو من �عرض للناس بالسؤال؛ فإن سؤال الناس، �� ثقافة ا�جاهلي�ن، شر ما يكسبھ املرء كما قال  

 .1قيس بن عاصم

 :العقل والتجربة) /خرافةالجدلیة الثانیة: (ال -2-2
ا�جدلية الثانية عند عروة تتعلق بأمور ترجع إ�� اعتقادات خرافية. ومن ذلك أ��م �انوا �عتقدون أن  

  2الرجل إذا دخل قر�ة خاف و�اءها ي��ق عشًرا ك��يق ا�حمار. يقول ا�جاحظ
ً
: "و�انوا إذا دخل أحدهم قر�ة

أشد   ا�حاضرة،  و�اء  أهلها، ومن  جّنِ  من  ُر  خاف  ِ
ّ

�عش كما  َر  ِ
ّ

فُيَعش القر�ة  باب  ع��  يقف  أن  إال  ا�خوف، 

 من الطو�ل            ا�حماُر �� ��يقھ، وُيعلق عليھ كعَب أرنب. قال قائلهم:   

�ي وال كْعُب أرنِب 
ْ
 وال ينفع التعش�ُ� �� جنب ِجْرمٍة      وال دعدٌع �غ

َر َ��قاٍت َ��يَق  : "إ��م يزعمون أن الرجل إذا ورد أرَض و� 3وقال ابن منظور 
ْ

 أذنِھ فَ�َ�َق عش
َ

اٍء وضع يَده خلف

، ثم دخلها أمن من الو�اء". ��خر عروة �� مقطوعة من ستة أبيات من هذا الطقس الدي�ي الذي ∗ا�حمار

 من الطو�ل :     4يراه خرافة من خرافات ��ود، يقول 

 ــــــــــود ُولــوعُ وقالوا: احب وا��ق، ال تض�ُ�َك خي�ٌ�    وذلك من دين ال��ــــــ

 ا�حمــــــــــــــ�� إننــي �جـزوع 
َ

 من ِخيفِة الّردى    ��ـاق
ُ

ْرت
َّ

 لعمري ل�ن عش

َ� جميُع 
ْ

    ع�� روضة األجـداِد، و�
ْ

 تلك النفـــــــــــــــــوُس، وال أتت
ْ

لت
َ
 فـال وأ

، واشتدَّ جـانبـــي     ُسلي�ى، وعند�سامـٌع وُمطي
ُ

ْيت
َّ

 ـُع فكيف وقـد ذك

     ورأٌي آلراء الرجــاِل َصــــــــــــــروعُ 
ٌ
 صــــــــــــارٌم وحفيظة

ٌ
 لسـاٌن وسيـف

: قيــــــٌس، مًعـا، ور�يُع 
ٌ

نـي رْ�َب املنون وقد مضـى     لنا سلـف
ُ
ف خّوِ

ُ
 ت

 ألنھ يرى أن هذا  
ً
يأ�ى أن يقوم ��ذا الطقس و�رفضھ لعدة أسباب: أوال فإن عروة، املثقف العضوي، 

وخرافا��م. وليس ملثل هذا املثقف أن يقنع و�ركن لهذه    5الطقس من كذبات ال��ود (من دين ال��ود ولوع)

 
 .80/ 2. 1998، 7راجع: الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، مكـتبة الخانجي، ط 1
رب، 358/  6: الحيوان، الجاحظ -2

ٔ
 .  والجْرمة القطعة من النخل. وقوله دعدع: كلمة كانوا يقولونها عند الِعثار.2/315. وبلوغ اال

حد الشعراء: 
ٔ
 وقال ا

قه وال تعشيُر  ِ
ّ
َك من ِحمام واقٍع   كعٌب ُتعل رب، مرجع سابق،         ال ُينجين�

ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 . بال نسبة.316/ 2اال

 مادة (عشر). : لسان العرب -3

ى ولم   ∗ ر خدع الحم� حدهم إذا عش�
ٔ
ن ا

ٔ
نها ال تصطاد إال اإلنسان، فكا

ٔ
ن هذه الحمى لم تكن تضر الحيوان، وا

ٔ
والسبب في ذلك فيما يعتقدون ا

 تنتبه له، فلم تضره. 
 . 71-70ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
 تدور مادة (ولع) في اللسان حول معاني: الكذب: واإلغراء، واللجاجة، واإلخالف. قال كعب بن زهير: -5
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ٔ
 د. السيد سالمة ا
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ح�ى أو الو�اء، وعروة يرى أن  األباطيل وا�خرافات. ثانًيا، فإن هذه الشع��ة تدل ع�� ا�خوف وا�جزع من ا�

الو�اء  عن أن تجزع من 
ً
إ��    .1نفسھ أقوى من أن تجزع من املوت فضال إذا �انت هذه ا�ح�ى تؤدي  ا، 

ً
ثالث

املوت، فإن سادات قومھ (قيس بن زه��، ور�يع بن ز�اد) قد ماتوا �غ��ها، ومن ثم فحتمية املوت ترفض  

. را�ًعا، فإن من �ان لھ رأي  2ال محالة، "ليس عن ذاك مقصُر"االنصياع ملثل هذه ا�خرافة ألن املوت آت  

ثنيھ مثل هذه ا�خرافات عن اإلقدام ع�� حاجتھ، وليس لھ أن يلتفت لتلك  
َ
ثاقب وقوة قتالية فليس لھ أن ت

روا بالهلكة واملوت، وأال يرجعوا سامل�ن �ام�� العدد  
ّ

ا�خرافات. ولهذا فقد دعا عروة ع�� من معھ ممن عش

 وجبًنا. 3همألرض
ً
 ؛ ألنھ رأى ذلك م��م سفاهة

لقد أكد عروة قيمة العقل وأهميتھ �� م��ان الرجال، وكذلك أهميتھ فيمن يتصدى �جور السلطة، وملن  

آل ع�� نفسھ أن يتحدث عن الناس، و�تحدث لهم. وقد امتلك عروة، كما يتحدث هو عن نفسھ، رجاحة  

ا�جزع عند ا�حرب، وتكفھ عن القول �� الباطل، أو أن يقول فيما  العقل ال�ي تكفھ عن البخل، وتكفھ عن  

ال �علم، وقاده عقلھ إ�� أن �سأل ح�ن يجهل، لكنھ ح�ن �سأل ال �سأل إال ذا البيان وليس أي أحد. يقول  

 الوافر  من:        4عروة

 
ُ

 شتيت
ٌ

 ُسليمـى أنَّ رأيي    ورأَي البخِل مختلف
ْ

 وقد َعلمت

ي ح�ن �شتجُر   ِ
ّ
 وأ�

ُ
ِميت َ

ّبِ ذو رأّيٍ ز
ُّ
 العـوا��    حوا�� الل

 
ُ

 قؤول ذات عل�ي حيث عل�ي    و�ّما العلُم أخطأ�ي صموت

 بفضل علٍم    وأسـأل ذا البيان إذا
ُ

  وأكفي ما علمت
ُ

 عميت

تدفعھ   حاٍل  من  ا�جاهل  عليھ  ي�ون  ما  إ��  والضالل،  ا�جهل  ع��  عالمة  بوصفھ  عميت،  الفعل  �ش�� 

د  للتقليد، وللبخل، ول ِ
ّ
ا منھ أن �� تلك األمور النجاة، وال �علم أن النجاة �� عكسها: فاملقل لهرب من القتال ظن�

ما    ،5"سفيھ �غ�� عقل. و"البخيل ملوٌم حيث �اَن 
ّ
وهو ميت ومفارق مالھ الذي جمع، ولن يبقى لھ إال اللعن �ل

كر. وا�جبان مذموٌم عند العرب، و�انوا يفضلون املوت �� ساحات القتا
ُ
ل ع�� الهرب. فـ "املنية خ�ٌ� من  ذ

 
ٌع، وٕاخالٌف وتبديُل 

ْ
، قد سيَط من دمها   فْجٌع، وَول

ٌ
ة

�
 من البسيط     لكنها ُخل

 من ذلك قوله:   من الطويل  -1
سباب المنايا ُمغ

ٔ
خوها با

ٔ
ُر وغـبراء مخشّيٍ رداها َمُخوفٍة     ا  ر�

مـُر؟
ٔ
ابٍة كيف تا ابٍة هي� قل    لخي�

ٔ
 . 64ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،         قطعت بها شك� الِخالِج ولم ا

 من قول عروة:     من الطويل  -2
ننا    خليطا زياٍل ليس عن ذاك مْقصُر 

ٔ
م� حّسان ا

ٔ
لم تعلمي يا ا

ٔ
ي يفارق بعضهم بعضا.64ص ،نفسهالمصدر .      ا

ٔ
 . خليطا زيال: ا

صيبوا ومات بعضهم.   -3
ٔ
نهم ا

ٔ
رب ا

ٔ
ا قدم خيبر بعياله فقال: 2/316جاء في نهاية اال عرابي�

ٔ
ن ا

ٔ
 . وفي معجم البلدان ا

ي   قلت لحّمى خيبر: استعدي!    هاِك عيالي فاجهدي وجّدِ
عانِك هللا 

ٔ
 الجنِد  عـلى ذاوباكـري بصالٍب وِوْرِد     ا

 .    410/ 2. 1977فُحم� ومات وبقَي عياله. ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  
 . 79 -78ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
 من قول زهير:  من البسيط  -5

 كن� الجواَد على ِعالته َهِرمُ ٕان البخيَل ملوٌم حيُث كان ولـ     
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وعروة �ستمد هذه املعا�ي الثقافية من ثقافة مجتمعھ، فهو    .1"الدنية، واستقبال املوت خ�ٌ� من استدباره

ليس �عيًدا عن ا�جتمع، وليس يجهل قيمھ وأ�ساقھ الثقافية. ومن ثم فإنھ يحيل بخطابھ ع�� تلك األ�ساق،  

أ �غيب عنھ، وقد  أن  ملثلھ  ثم فهو  فليس  الثقافية. ومن  املعاي��  تلك  التثقيف، مثُل  خذ ع�� نفسھ مهمة 

ر��ي طموَحھ، وكما يقول علماء النفس فإن " مهمة �ل إ�سان أن يص�� ع��  
ُ
ل ذاتھ ع�� النحو الذي ت ِ

ّ
ُ�ش�

. ولذلك فقد جّد عروة �� حديثھ عن نفسھ أن يك�� من ا�حديث عن قوتھ،  2أفضل صورة تؤهلھ لها ذاتھ"

 بتھ، ورجاحة عقلھ. وصال 

كذلك من األمور املهمة ال�ي تصبح عالمات تحيل إ�� معان ثقافية �� إيديولوجيا عروة وهو يحاول أن  

تأ�ي �� سياق اللوم واإلنذار ملن أراد أن    3�غ�� من األعراف االجتماعية أسماء النساء وكني��ن: فابنة منذر

�� سياق    5ياق اإلحسان و�سداء النصائح. وتأ�ي أمُّ وهٍب �� س  4يخرج ع�� �سق ا�جماعة. وتأ�ي أم حّسان

�� ا�حديث عن القوة والسالمة: سالمة النفس، والعقل، والبدن. وتأ�ي    6الهبة والعطاء والكرم، وتأ�ي سلي�ى

لطلب ا�حاجة. و�ذلك فإن األسماء والك�ى ال�ي يطلقها الشعراء ذات    �� مقام الس�� والتطوف  7أمُّ سر�اح

أ�عاد إيديولوجية تحيل ع�� معاٍن ودالالت ثقافية، و�فيد محلل ا�خطاب �� تحليالتھ من مثل تلك الك�ى  

 .8وما يمكن أن تحيل عليھ من معان �� فكر الشاعر و�يديولوجيتھ، وما تضمره من أ�ساق ثقافية

 : النزیعة)  /الثة: النسب (القریبةالجدلیة الث -2-3
أما ا�جدلية الثالثة عند عروة فتتعلق بفكرة شرف النسب. فقد �ان العرب لشدة �عظيمهم أل�سا��م  

 من عوامل السيادة  
ً
يزوجون باألكفاء، و�تفاخرون بذلك، و���اجون بضعة النسب. و�ان شرف النسب عامال

ع�� هذا األساس فإنھ إذا �انت األم من قبيلة ال تضا�� قبيلة  ، وطاملا طمح عروة �� هذه السيادة، و 9عندهم

 
 . 2/98العقد الفريد، تحقيق مفيد قميحة، مرجع سابق  -1
نجلو المصرية،   2

ٔ
خران، مكـتبة اال

ٓ
 . 54. ص1978فرانك ت. سيفرين: علم النفس اإلنساني، ترجمه طلعت منصور وا

قلي علي� اللوَم يا ابنَة مْنذِر   ونامي، وٕان لم تشتهي النوم فامثل قوله:  3
ٔ
  من الطويل     سهري  ا

ننا   خليطا زيال ليس عـن ذاك مْقصُر    كـقوله:  4
ٔ
م� حّسـان ا

ٔ
لم تعلمـي يا ا

ٔ
 من الطويل       ا

 من الوافر        يقول: 5
فـي ناٍب  
ٔ
ُنـٌب ُمصيُت     منحناها فقيًراا

ُ
 له بِطناِبنا ط

م� وْهٍب    وقد نام العيوُن، لها 
ٔ
 .77ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،      كـتيُت تبيُت على المرافق ا

 من ذلك قله:   (من الطويل)  6
قمَت لسّرنا   ولم تعلم   -

ٔ
ني للمقامتقـول ُسليمـى لـو ا

ٔ
ُف  ا طـّوِ  .   50ص المصدر نفسه،     ا�

يُت واشتد� جانـبي    ُسليمى وعندي       .71ص  المصد نفسه،   ساٌم وُمطيعفكيف وقـد ذك�
َي البخـِل مختلٌف شتيُت  -

ٔ
يـي    ورا

ٔ
ن را

ٔ
 . (من الوافر) 78ص  المصدر نفسه،     وقـد علمـت ُسليمـى ا

ُف. 7 ُل َمْن شاَم العراَق ُتطّوِ م�
ٔ
م� سرياٍح غدت في ظعائن     تا

ٔ
رى ا

ٔ
 .51ص  لمصدر نفسه،ا     ا

 ومن معاني التسريح كما جاء في اللسان: إرسالك رسوال في حاجة.     اللسان: مادة (سرح) 
 .  160راجع في مثل ذلك وتعزيًزا لهذه الفكرة: السيد إبراهيم: المتخيل الثقافي، مرجع سابق، ص 8
هتم:       (من الطويل)     9

ٔ
 يقول عمرو بن اال

شّدِ ُعروُق َنمتني ُعروٌق من ُزرا
ٔ
 رَة للعلى   ومن َفَدِكّيٍ واال

رومٍة    يفاٍع، وبعُض الواِلديَن َدقيُق 
ٔ
 . 127المفضليات، مرجع سابق، ص     مكارُم يجعلَن الفتى في ا
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األب �� النسب �ان عاًرا عند العرب، وهذه الفكرة نجده �� قول عروة بن الورد ح�ن يتحدث عن أخوالھ  

 : 1ال��دي�ن 

ھ    
ُ
ْ�ُد    ما بـي من عــار إخـــــــــــــال علمت

َ
سبوا �

ُ
 �ل من الطو       ِسوى أن أخوا�� إذا �

َر مجدهْم    فأعيا علـيَّ    ا�جَد قصَّ
ُ

 ا�جُد  أن ُيقار��يإذا ما أردت

فإن العار الذي �حق �عروة إنما جاء من عدم الت�افؤ ب�ن قبيلة أبيھ (عبس)، وقبيلة أمھ (��د) ال�ي أتت  

فيھ ضعة  ، وهذا العار ال �ع�� عن وجهة نظر عروة؛ إنما �ع�� عن قانون جائر، ي�ون  2ع�� ذاك ا�حسب

إيديولوجيا   �ع�� عن  إذن  األبيات  والر�اسة.  والسيادة  ا�جد  بلوغ درجات  و��ن  االبن  ب�ن  حائال  األم  �سب 

 :   3السلطة وليست �ع�� عن اقتناع عروة ��ذا العرف. ومما يؤكد ذلك قولھ

 �� القوم غ�ُ� الن�ائِع     
ْ

ِجَ�ن
ْ
     وهل ُين

ٌ
 من الطو�ل               أع��تمو�ي أن أمــي نزيعة

ا ال   والن��عة عند العرب �� الغر�بة �� غ�� قومها. و�ان العرب يزوجون �� غ�� قبائلها �ي ي�ون الولد فتي�

. والعرب يزعمون أن تقارب األ�ساب مدٌح �� اإلبل؛ 4عيب فيھ وال ضعف. ولذلك قالوا: "الن�ائع وال القرائب"

ا لنوعها، وهو ذمٌّ للناس؛ ألن فيھ سبًبا للضعف.  
ً
ألنھ إنما ي�ون �� الكرايم يحمل �عضها ع�� �عض حفظ

و�� ا�حديث اغ��بوا ال تْضَوْوا. أي إن تزوج القرائب يوقع الَضَوى �� الولد. ولذلك يمدحون بضد ذلك، كقول  

 من الطو�ل  الشاعر:     

 العّمِ و�� حبيبة    مخافة أن يضـوى علـيَّ سلي��
َ

 بنت
ُ

 5تجاوزت

 من الطو�ل:       6وقال آخر مادًحا

 عـــــــّمٍ قر�بٍة    
ُ

 فيضَوى، وقد يضوى رذيُل األقارِب  فتــًى لم تلْدُه بنت

 هو ابن غر�بات النساء و�نما     ذوو الشأن أبناء النساء الغـرائب 

جوا �� غ��هم اختاروا األكفاء، ولذلك قال أكتم بن صيفي لولدهو�انوا   كم جمال  7إذا زوَّ : "يا َب�يَّ ال يحملنَّ

النساء ع�� صراحة النسب، فإن املناكح اللئيمة مدرجة للشرف". وأم عروة كما يصرح ��دية، و��د صر�حة  

 
 . 74ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 1
 من قول عروة:    من الرمل -2

ن شارك 
ٔ
ْدِري به    غيَر ا

ٔ
 نهًدا في النسْب ال تلم شيخي فما ا

تت نهٌد على ذاك الحسْب         
ٔ
 . 73ص المصدر نفسه، كان في قيٍس حسيًبا ماجًدا    فا

 .75، ص المصدر نفسه،  -3
مثال،  -4

ٔ
 . 343/ 2الميداني: مجمع اال

رب، مرجع سابق،  -5
ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 . 10/ 2انظر: اال

حمد عبد السالم، دار الكـتب العلمية، بيروت،  -6
ٔ
مثال، تحقيق ا

ٔ
بي هالل العسكري: جمهرة اال

ٔ
ول  1/53. 1988بال نسبة في: ا

ٔ
.. والبيت اال

مثال، 
ٔ
رب، 2/343منهما في مجمع اال

ٔ
 . . بال نسبة2/10. وبلوغ اال

رب، مرجع سابق، ا -7
ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 . 2/21ال
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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من        :1ھ جب��م وضعفهم، يقول النسب، وليس ف��م عيب من هذه الناحية. أما ما عابھ عروة عل��م فإن 

 الطو�ل

ْسـُد 
ُ
ـى فإ��م األ

َّ
رُج ا�ُجل

َ
ف

ْ
      وتن

ْ
 �عالب �� ا�حرب العواِن فإن تُبخ

وأما ضيق عروة من معايرة قومھ لھ فألنھ ال يرى لھ ذنًبا �� أن �ان أخوالھ جبناء ا�حرب مادام هو غ��  

ا شديد  اإلقدام،  سريع  نفسھ،  عن  يتحدث  كما  فهو  لنوائب  ذلك،  جزوع  غ��  اللقاء،  عند  صبوٌر  ملراس، 

 من الطو�ل:       2الدهر، يقول 

ْبَر ما�ُع   إقدامــــــــــي إذاأتجعل       وكّرِي إذا لم يمنع الدُّ
ْ

 ا�خيُل أحجمت

ْهَر �� الو��    ومن ُدْبُرُه عند   ال ُيقدمُ سواًء ومن 
ُ
 الَهزاِهِز ضائُع امل

 الو��    أجبت فالقا�ي كمــــــــــيٌّ ُمقارعُ  إذا قيل يا ابن الورد أقدم إ��

ـــــــا ببلـدةفأتركـــــــھ 
ً
عاورُه ف��ا      بالقــــــاع رهنـــ

َ
 الضباع ا�خوامُع �

 مشتٍك      وال أنا مما أحدث الدهُر جازعُ  جّرت ا�حــــــــربفـال أنا مما  

 لبلوغ درجات ا�جد من خالل ما يقوم بھ  وهو ما يقوي إحساس الشاعر باملفارقة، فهو يرى نفسھ  
ً
مؤهال

من بطوالت، وما ال �ستطيع غ��ه أن يفعلھ، ولكنھ يصطدم بقانون ا�جماعة وأعرافها ال�ي تجعل ضعف 

النسب عائًقا أمام بلوغ هذه الدرجة. و�التا�� فنحن أمام �سق إيديولو�� آخر يناقض بھ عروة إيديولوجيا  

تمي�� ب�ن األفراد ع�� أساس من أ�سا��م، كما رفض من قبل أن ي�ون التمي��  ا�جماعة، و�رفض أن ي�ون ال

ع�� أساس املال، و�نما أن ت�ون م�انة الفرد ومن�لتھ بما ينجزه و�حققھ من أفعال، وما �ستطيع أن يؤديھ  

 �� سبيل ا�جماعة ومن هم �� مسئوليتھ. 

القيم االجتماعية وتمسك ا�جتمع بقيمھ وأعر  أنھ ال قيمة إليديولوجيتھ  وأمام تحّجر  افھ يدرك عروة 

ا أو فق�ً�ا، أصيَل النسب أو وضيًعا) ال   وأ�ساقھ ما لم يتغ�� ا�جتمع. و�درك أن الفرد مهما �انت حالتھ (غني�

 من الطو�ل         :3قيمة لھ �� مجتمع تحكمھ األهواء. يقول 

    وهل فـي 
ٌ
ُ� هـُم ع��ونـي أن أمــــــــــــــي نزيعة  كر�ٍم ماجـد ما �ع�َّ

 �ُ�ِ
ْ

 أنا ُمق
ْ
ھ    وقد ع��ونـي الفقَر إذ

ُ
 وقد ع��و�ي املاَل ح�ن جمعت

 �ُ  امرٍئ يتع�َّ
ُ
�ي    م�ى ما �شأ رْهـط

َّ
 وع���ي قومي شبابــــــــي وِمل

يحمل الشطر األخ�� يأس عروة من ا�جتمع، وفيھ إشارة إ�� سلطة النسق ا�جم��، وأنھ أقوى من سلطة  

�ساق ال�ي يحاول الفرد أن يؤسس لها أو ُ�ش�لها، مهما �انت وضعية الفرد االجتماعية، فإن ا�جتمع هو  األ

��ا   �ع��ف  لم  ما  قيمة  الفردية  للقناعات  وليس  االجتماعية،  ومن�لتھ  الفرد  م�انة  بقوانينھ،  يحدد،  الذي 

 
 . 74ص العبسي، مصدر سابق،شعر عروة بن الورد  -1
 .83ص ،نفسهمصدر ال -2
 .65ص ،نفسهمصدر ال -3
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�ش�لھ عروة من خالل عملية  ا�جتمع. وهكذا يدافع النسق ا�جم�� عن نفسھ أمام النسق الفردي الذي  

أك�� من    �� أ�ساقها. وقد برهن عروة  السلطة ع��  طرق حفاظ  طر�قة من  املعايرة  املعايرة، وتصبح هذه 

الشدائد واملسئوليات سلًما وحرً�ا، ومع ذلك فا�جتمع   تحّملھ  والبدنية، وع��  النفسية  موضع ع�� قوتھ 

جتمع وع�� سلوكياتھ، وليس ألحد أن ينفك م��ا. فسلطة  �ع��ه. وهذا �ع�ي قوة األ�ساق وسيطر��ا ع�� ا�

اللذين طاملا س�� للوصول   بلوغ ا�جد والسيادة  ب�ن عروة و��ن  األ�ساق واألعراف �انت �� ا�حائل دائًما 

إل��ما عن طر�ق بذل ما �� اليد تارة، و�ا�خاطرة بالنفس تارة ثانية، و�تحمل مسئوليات قبيلتھ �� ا�حرب تارة  

 . ثالثة

ا بمجموعة من األعراف واإليديولوجيات االجتماعية ال�ي ال �ع��ف ��و�ة  
ً
وهكذا وجد عروة نفَسھ محاط

الذات املفردة، إذا قلَّ املال بيد��ا، أو إذا �ان �� �سبھ ما ين�ل بھ عن درجة أولئك السادة؛ لذلك فقد اتخذ  

الل التماثل مع أعراف اجتماعية أخرى  من التمرد ع�� تلك اإليديولوجيات وسيلة يحقق ��ا ذاتھ، من خ

تحث ع�� الس��، والبذل، والدفاع إلقامة أ�ساقھ االستعالئية ال�ي �عمل ع�� تحرر الذات من قيود ا�جموع 

ها ويغرَسها �� و�� الفئات املهمشة خاصة،  
َ
ل ِ

ّ
القب�� إ�� الفعل والقيمة. أما األ�ساق ال�ي حاول عروة أن ُ�ش�

فإ��  عامة،  إ�ساًنا  وا�جتمع  بوصفھ  قيمتھ  منھ  �ستلب  ما  �ل  من  اإل�سان  حرر 
ُ
ت تحرر�ة،  روح  عن  تنمُّ  ا 

ال�ي  القوة  يمتل�وا  أن  ع��  للفقراء  الدائم  ھ 
ُّ
حث �ان  ولذلك  االجتماعية.  أوضاعھ  و�غي��  الفعل  �ستطيع 

و�� �ل زمان  ، وتمك��م من سبل العيش الكر�م. والسلطة �� �ل م�ان  1تمك��م من أخذ حقوقهم من األغنياء

ينب�� أن ي�ونوا عليھ، ولذلك   أو يحاول تبص��هم بحقيقة أوضاعهم وما  الناس،  ب عل��ا  ِ
ّ
يؤل ال تحب من 

تحاول دائًما �شو�ھ صورة من يقوم بذلك الفعل، قد ت�ون املعايرة إحدى صور ذلك التشو�ھ، وقد ي�ون  

 املثقف العضوي الن2التغر�ب ثمًنا لذلك
َ
اقد ألوضاع ا�جتمع، والناقم ع�� تقاليد  . وقد أصاب ذلك عروة

السلطة �� إجحافها و�ن�ار قيمة الفعل اإل�سا�ي، وهو ما جعلھ يحس �غر�ة شديدة �� مجتمعھ، ناتجة من  

اختالف إيديولوجيتھ عن األ�ساق القائمة، وال�ي س�� ع�� الدوام لتغي��ها، أو ع�� األقل �غي�� �عضها؛  

 من ال��اتب الطبقي.لتحل قيمة الفعل اإل�سا�ي امل
ً
 فرد بدال

و�زداد شعور املثقف باالغ��اب �لما ا�سعت الفجوة ب�ن ما يؤمن بھ من قيم وما تؤمن بھ جماعتھ، و�لما 

"زادت درجة التناقض، فيما يرى روكتش، ب�ن ما يدركھ الفرد ع�� أ��ا قيم مهمة بالنسبة لھ، وما يدركھ ع��  

. ومما زاد من غر�ة عروة أ��ا لم تكن ناجمة  3اد ذلك من إحساسھ باالغ��اب"أ��ا قيم غ��ه، أي قيم اآلخر�ن، ز 

عن تضارب العالقة مع السلطة فقط، إنما �انت ناتجة عن تحول أ�حابھ وتنكرهم لھ �عدما أشفق عل��م  

وأنفق مالھ عل��م. �� إذن غر�ة مزدوجة تنتج عن مقابلة اإلحسان باإلساءة. فصديقاه اللذان �ان يحسن  

 
غناك هللا". المفصل:  1

ٔ
عطاه فرًسا ورمًحا وقال له: إن لم تستغِن فال ا

ٔ
نه كان إذا شكا إليه فتى من فتيان قومه الفقر، ا

ٔ
كر ا

ُ
 . 4/411ذ
منية قيس بن زهير زعيم عبس في غربة عروة:      م 2

ٔ
 ن الوافريقول معبًرا عن ا

خشى ٕان طحا بَك ما تقول     قيٌس وٕانـيتمـنى ُغربتي 
ٔ
 ال

َك الذليل     
َ
كل

ٔ
ن يعيا القليُل عليك حتى     تصــير له ويا

ٔ
 . 70-69ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،با
 . 28-27. ص 2004محمد عباس: االغتراب واإلبداع الفني، دار غريب، القاهرة، 3
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�� ذلك نًما وأخصبا، فلما سألهما تنكرا لھ، ولم �عطياه شيًئا، فقال 
ُ
من   :     1إل��ما وهما فقراء، أصابا غ

 الوافر 

 صاحبـيَّ بذي ظـالل 
َ
ّرة

ُ
ٍج     وق

ْ
 أيَّ الناِس آمـُن �عــــــــــد َب�

 بنُ��ا 
ُ
 �� الُعّسِ َبْرٌك    وِدْرعة

ْ
ا أغزَرت

ّ
 �سيـا فعالـي أمل

رض عليھ االغ��اب فرًضا، وليس لھ إال أن ي�ون مغ��ًبا ع�� الدوام. ف��غم أن  و�أن املثقف ا
ُ
ملغ��ب قد ف

عروة �ان نموذًجا للرا�� الذي يصون رعيتھ، و�حافظ عل��ا، و�ن�ل ع�� رأ��ا، فإنھ لم يلق م��م �عدما أزال  

الكنيف اصطفى لھ من  شد��م إال التنكر �جميلھ، و�سيان ما فعلھ من أجلهم. ففي غزوة لھ مع أ�حاب  

، لكن أ�حاب عروة  2الغنائم ناقة وامرأة حسناء، ع�� عادة ما �ان يصنعھ سادات القبائل من أمر الصفايا

أبوا، فن�ل ع�� رغب��م   ي���وا لھ ما اصطفى لك��م  بي��م، فظل ي�ح عل��م أن  أبوا إال أن ي�ون ذلك قسًما 

� عروة ع3وجعل املرأة قسًما بي��م  من الطو�ل     :    4ن ذلك املوقف بقولھ. وقد ع�َّ

ْحِملُ 
َ
فـّدي وت

ُ
ْ��ا ت

َ
       لھ ماَء عين

ْ
اكْم كذي األم أرهنت ي و�يَّ ِ

ّ
 فإ�

 
ْ

ت نفعـھ وشبابھ       أتت خرى فلّمـا ترجَّ
ُ
ُل   دو��ا أ  جديٌد تكحَّ

ـِوُل 
ْ
َول

ُ
 فباتت �حـد املرفق�ن �ل�ِ�ما      توْحـوُِح مّما نا��ا وت

ُل  َجمَّ
َ
ُل إال أ��ا قد ت

ْ
ُ� من أمر�ن ليسا �غبطٍة     هـو الث� َّ�

َ
خ

َ
 ت

�ع�� عروة هنا عن إيديولوجيت�ن متصارعت�ن خلف بنية ا�خطاب، و�أ�ي بأسلوب املفارقة إلثارة االنفعال  

��  وخلق رؤى متضادة حول فكرة ثقافية موجودة �� ا�جتمع. وتأ�ي املفارقة بوصفها وسيلة �ساعد الشاعر  

خلق رؤ�ة ثقافية جديدة، �غاير ما �عارف عليھ الناس، و�ع�� عن رؤ�ة الشاعر و�يديولوجيتھ ا�خاصة. فهل  

�ع�� هذا ا�حزن عن رغبة دفينة عند عروة �� الزعامة ال�ي ت�ح عليھ دوًما؟ وهل حزنھ ألنھ لم �ستطع تحقيقها  

أم أنھ أراد أن يقول البد أن ين�ل السيد ع��    �� مجتمعھ الكب��، وال قدر ع�� اكتسا��ا من مجتمعھ الصغ��؟

 
 .62ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 1
 قال ابن َعَنمَة الضبّي حليف بني شيبان، في مرثيته بسام ابن قيس:      من الوافر  2

تحقيق عبد السالم هارون، البابي الحلبي،  احظ: الحيوان، الج     لك المرباع منها والصفايا    وُحكُمَك والنشيطة والُفضوُل 
 .1024/ 3. و المرزوقي: شرح الحماسة 330/ 1. 1966، 2القاهرة، ط

 المرباع ربع الغنيمة الذي كان خالًصا للرئيس، والّصفايا ما يصطفيه لنفسه، والفضول ما يبقى من الغنائم بعد توزيعها. 
سرى   قال المرزوقي في شرح الحماسة: وقال

ٔ
خذ من جماعة الغنيمة ومن اال

ٔ
بو عبيدة: كان رئيس القوم في الجاهلية إذا غزا بهم فغنم ا

ٔ
ا

: واحد الصفايا من جماعة الغنائم   في� صحابه المرباع، وهو الربع، فلذلك قال "لك المرباع منه"... وكان له الص�
ٔ
بي على ا والس�

ن يصطفي لنفسه 
ٔ
سالب والُكراع قبل القسمة، وهو ا

ٔ
ن يبارز واال

ٔ
و ما شاء... وله حكمه، وهو ا

ٔ
و فرًسا، ا

ٔ
و سيًفا، ا

ٔ
: جارية، ا

ً
شيائ

له وإن شاء رده إلى جملة المغنم... ول به. والُحكم فيه إلى الرئيس، إن شاء نف�
َ
خذ َسل

ٔ
ه الفارس فارًسا قبل التقاء الجيشين فيقتله ويا

يًضا النشيطة، وهو ما انتشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه بخيل
ٔ
و ال  ا

ٔ
وال ركاب... وكان له الفضول، وهو ما فضل بعد القسمة... ا

 .1026-1024/ 3يتناوله القسم.   انظر شرح الحماسة 
غاني  3

ٔ
 .56-55/ 3راجع القصة في اال

 . 60ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 4
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فھ ذلك من حزٍن وألم ومشقة؟ فهذا النص بوصفھ حادثة ثقافية معقٌد �عقيد  
ّ
رأي رعيتھ ورغبا��م مهما �ل

 الثقافة، و�نفتح ع�� كث�� من التأو�الت واإلش�اليات. 

 خاتمة:  -3

معھ و�ش�اليا��ا املتناقضة، وحاول  �ان عروة نموذًجا للمثقف العضوي، فلم يكن �عيًدا عن قضايا مجت

دوًما أن يثبت كفاءتھ ووجوده الفاعل �� ا�حياة، ع�� املستو��ن: الشعري واالجتما��، ساعًيا إ�� استكشاف  

واقعھ االجتما�� وما �سببھ النظام االجتما�� من عقبات �� سبيل تحقق الوجود الفاعل �� ا�حياة، فحاول  

جد بأ�ساق  الو��  إمداد  ع��  مراًرا  التغلب  ع��  �ساعد  كما  العقبات،  تلك  ع��  التغلب   �� �ساعده  يدة 

ممارساتھ   مع  إيديولوجيتھ  تتواءم  الذي  للمثقف   
ً
مثاال و�ان  الراهنة.  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع 

 االجتماعية وا�خطابية ع�� نحو سواء.  

أعمال، و�التا�� فليس للمال قيمة ��  لقد أكد عروة �� خطابھ أن قيمة اإل�سان بفعلھ وما يقوم بھ من  

ذاتھ ما لم يوظف �� دفع الشدائد عن ا�حتاج�ن، فاملال عنده وسيلة ال غاية. كذلك، أع�� من قيمة العقل،  

ب�ن   لتمي��ه  مجتمعھ  عروة  انتقد  وأيًضا  التجر�ة.  تصدقها  ال  ال�ي  ل�خرافات  �ستسلم  أن  لإل�سان  فليس 

 ف اإل�سان �� أفعالھ و�طوالتھ. األفراد بحسب النسب، ورأى أن شر 

إن القيمة األساسية ال�ي يتمركز حولها شعر عروة بن الورد تدور حول قيمة الفعل اإل�سا�ي، فيؤكد  

 أهمية قيمة العمل �� سبيل ا�جماعة وا�حفاظ ع�� الوجود اإل�سا�ي. 
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 الغّش في امتحان البکالوریا واستخدام التکنولوجیات الحدیثة: 
 بعض المداخل لفهم الظاهرة وتفسیرها 

 
 

 الملخص: 

�س�� هذه الورقة إ�� تحديد �عض املداخل املمكنة ال�ي �ساعد ع�� البحث �� التحّول الذي عرفھ الغّش  

صال وذلك نظرا  
ّ
�خطورة ال�ي صار � ا�إ�� امتحان الب�الور�ا من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالت

لها الغّش ال ع�� قيمة تلك الشهادة العلمّية فقط بل وع�� رؤ�ة  
ّ
فاعل�ن اجتماعّي�ن مختلف�ن ملقولة  �ش�

والفشل،   الّنجاحإذ  النجاح  �ييصبح 
ّ
ال الغاية  �عضهم،  لدى  استخدام  وقد  الوسيلة. ت�ّ�ر ،  تلك   أّدى 

و���    التكنولوجّيات الغّش،   �� لة 
ّ

املتدخ األطراف  عدد  ز�ادة  هذهإ��  املؤّسسة   إخراج  أسوار  من  العملّية 

��ّددون �� تحو�ل االمتحان إ�� مناسبة �ج�ي األر�اح إّما ع�� ترو�ج �عض  التعليمّية، وظهور فاعل�ن جدد ال ي

و  �عد؛  إجابات عن  تقديم  أو  األمر  الوسائل  يتعا�� عن  هذا  العمق  بنوع من  املسألة   �� الّتفك��  �ستوجب 

د الّزجري  اإلدانة والبحث �� �شديد العقو�ات، باعتبار أن تلك اإلجراءات ع�� أهمّي��ا تخ��ل الظاهرة �� البع

 والّرد�� وال �س�� إ�� فهم مختلف األ�عاد امل�ّونة لتلك الظاهرة. 

صال :ال�لمات املفاتيح 
ّ
 .الغّش، االمتحان، الغّش �� االمتحان، الب�الور�ا، تكنولوجيا املعلومات واالت

 

Abstract: 
This paper seeks to identify some of the possible approaches that help in researching the 

transformation witnessed by cheating in the baccalaureate exam through the use of 

information and communication technology, given the danger that cheating poses not only to 

the value of that scientific certificate, but also to the vision of different social actors of the 

argument of success and failure, where success becomes justified, regardless of the means. 

This use has led to an increase in the number of parties involved in fraud, a process out of the 

walls of the educational institution, and an emergence of new actors who do not hesitate to 

turn the exam into an occasion to make profits, either by promoting some means or providing 

answers from a distance. This necessitates thinking about the issue with a kind of depth that 

transcends condemnation and severity of the penalties. These measures, despite their 

importance, reduce the phenomenon to the deterrent and injunctive dimensions and do not 

seek to understand the various dimensions that make up this phenomenon. 

Keywords: cheating, exam, cheating in exams, the Baccalaureate exam, information and 

communication technology. 

 د. محّمد بالّراشد



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)118( 

 : مقّدمة  -1

�بوّ�ة    ،إ�� جانب العنف  ،�عت�� الغّش �� االمتحانات
ّ
من أهّم الّتحّديات الّ�ي باتت تواجهها املنظومات ال�

ل الغش �� االمتحانات �ش�ل عامّ 
ّ
انوّ�ة العاّمة)  �� دول كث��ة �� العالم. ويش�

ّ
، و�� امتحان الب�الور�ا (الث

ع ُبنيت  أساسّية  بمبادئ  إخاللھ  م��ا  اعتبارات  لعّدة  ال��بوّ�ة  للمنظومات  كب��ا  تحّديا  خاّص  ل��ا  �ش�ل 

املدرسة ا�حديثة من قبيل االحت�ام ل�جدارة وت�افؤ الفرص وتثم�ن العمل واالج��اد، وم��ا أيضا إحداث  

امتحان   أّن  باعتبار  ا�جام�ّ�  والّتوجيھ  االمتحان  هذا   �� عل��ا  املتحّصل  النتائج  ب�ن  العالقة   �� التوازن 

ح �� اختصاص ما دون غ�� 
ّ

ه. و�ضاف إ�� ما سبق، اه��از العالقة ب�ن  الب�الور�ا محّدد لقبول ذلك امل���

األ  يتعّرض  ما  كث��ا  إذ  بالعنف،  الب�الور�ا   �� الغّش  اق��ان  باألساس ع��  والّناجم  والّتالميذ    ساتذةاملرّ��ن 

ح�ن. 
ّ

 املراقبون لهذا االمتحان للعنف أو للّ��ديد بالعنف من قبل عدد من امل���

اليوم من غ�� املقبول تنا��ي اقتحام التكنولوجيات ا�حديثة    وفضال عن تلك االعتبارات الّسابقة بات

التعليمّية ألّن شر�اء   املؤّسسة  تتجاوز أسوار  العملّية  تلك  والذي جعل  الب�الور�ا  امتحان   �� الغش  عالم 

األسئلة    -خارجّي�ن   عن  أجو�ة  يقّدم  من  وم��م  الغش  ع��  �ساعد  دقيقة  تكنولوجيات  يرّوج  من  م��م 

، فجعلوا الغش �� امتحان الب�الور�ا مسألة تتجاوز    –تلك التكنولوجيات  املطروحة ع��  
ّ
دخلوا ع�� ا�خط

جدران املدرسة، ما �ع�ي أن استخدام تلك التكنولوجيا أقحم فاعل�ن جددا �� الغّش بالوسط املدر��ّي كما  

بة وتحّديا معّقدا يفرض ع��
ّ

املهتّم�ن بالشأن    وّسع من فضائھ. ومن هذا املنطلق، بات الغّش مسألة مرك

اهرة بمنطق أعمق بكث�� من اإلدانة، أي بمنطق يرمي إ�� فهم املسألة  
ّ
�بوّي وع�� الباحث�ن فيھ مساءلة الظ

ّ
ال�

بّ�ن  الب�الور�ا  امتحان   �� الغّش   �� ا�حديثة  التكنولوجيات  ا�ختلفة.؛ ألن استخدام  أ�عادها   �� وتفس��ها 

راف املساهمة �� الغّش، بل و�م�انّية االستثمار �� الغّش سواء ب��و�ج  بوضوح تاّم إم�انّية توّسع دائرة األط

حون ك��  تكنولوجيات أو تقديم أجو�ة عن �عد بمقابل ما��ّ 
ّ

، أو �شراء وسائط تكنولوجّية يرى ف��ا م���

  الغش �� الب�الور�ا ع�� التكنولوجيات ا�حديثة ظاهرة ولكّ��ا ال  ،وسيلة للتعو�ض عن نقائص لد��م. �عم

تخ��ل �� ذلك املعطى لوحده إذ ال تفّسر فقط بيسر ا�حصول ع�� تلك التكنولوجيا، وال يمكن االكتفاء  

بإدانة �ّل من ساهم ف��ا، فذلك هو البعد القانو�ّي أو الزجرّي للمسألة ال غ��، أو هو باألحرى وجھ من وجوه  

 أزمة عميقة �عا�ي م��ا املؤّسسة الّتعليمّية. 

 إشکالّیة البحث:  -2

ل تنامي ظاهرة الغش �� امتحان الب�الور�ا
ّ
وخاصة اق��ان تلك الظاهرة باستخدام التكنولوجيات    -يمث

تّتخذها   الّ�ي  واإلجراءات  االحتياطات  �ل  من  الّرغم  ع��  الّتعليمّية،  املؤّسسة  أسوار  وتجاوزها  ا�حديثة 

�بية والّتعليم  
ّ
ومات ال��بوّ�ة وخطرا كب��ا ع�� جودة أداء  تحّديا كب��ا للمنظ  –الوزارات املشرفة ع�� قطاع ال�

مية وال��بوّ�ة. و�� املقابل، ي��ز ذلك    -تلك املنظومات وع�� املبادئ ال�ي تقوم عل��ا العملّية التعليمّية
ّ
التعل

  صارتالّتنامي وجها من وجوه األزمة الّ�ي باتت تتخّبط ف��ا مؤّسسة املدرسة �عد أن فقدت زمام املبادرة، و 

� مجاراة �غّ��ات محيطها القيمّية والتقنّية املتسارعة، وذلك �عد أن �انت قاطرة الّتغي�� وصا�عتھ، �عمل ع�
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فضال عن �و��ا مصدرا للقيم وفاعال اجتماعّيا مهّما �� نقلها من جيل إ�� جيل وحماي��ا من أّي خلل. وعليھ  

ساؤل عن  
ّ
ش �� الب�الور�ا الّ�ي استفاد القائمون  تصاعد عملّيات الغدالالت  ي�ون من الوجيھ واملنطقّي الت

وعن املداخل املمكنة لفهم تلك الظاهرة وتفس��ها �� ظّل املتغّ��ات    ��ا من تطّور التكنولوجيات ا�حديثة

متعّددة   أطرافا  و�دمج  املدرسة،  جدران  حاجز  يكسر  االمتحان   �� الغّش  من  جعلت  والّ�ي  أحدث��ا  الّ�ي 

 . ومتنّوعة

 : منهجّیة الّدراسة  -3

سم هذه الّدراسة ب�و��ا دراسة وصفّية تحليلّية اعتمدنا ف��ا باألساس ع�� املثال الّتو���ي، و�ن دّعمناه  
ّ
تت

وقد   الّتحّديات.  ذات  من  ومعانا��ا  الثالثة  األمثلة  بتشابھ  مّنا  لقناعة  وذلك  واملغر�ّي  ا�جزائرّي  باملثال�ن 

البلدان ومن مواقع �عض اإلذاعات التو�سّية.  استقينا معطيات الّدراسة باألساس من مواقع �حف ��ذه  

املضام�ن الّ�ي اشتغلنا عل��ا  تراوحت  وعملنا ع�� االستفادة من مختلف الشهادات الّ�ي وردت بتلك املواقع. و 

�بوّ��ن من تالميذ    ،ب�ن نقل أخبار حوادث الغّش و�جراءات مجا����ا
ّ
و��ن نقل شهادات �عض الفاعل�ن ال�

قطاع    نو�دارّ��ن إضافة إ�� الّنقابّي�ن الذين كث��ا ما �انت تصر�حا��م ُمدينة للمسؤول�ن عوأولياء ومدّرس�ن  

ال��بية والّتعليم ل�جزهم عن تأم�ن "االمتحانات الوطنّية" ومنّددة بالعنف الذي يمارس ع�� األطر ال��بوّ�ة  

باألساس قائمة  استكشافّية  دراسة  أمام  ن�ون  و�ذلك  لالمتحانات.  إعالمّية    املراقبة  تحليل مضام�ن  ع�� 

 تتمحور حول الغّش �� امتحان الب�الور�ا. 

 : أهمّیة الّدراسة  -4

الوسط   �� تنتشر  فتئت  ما  بة 
ّ

مرك ظاهرة  وتفس��  فهم  تحاول  �و��ا  من  أهمّي��ا  الّدراسة  هذه  �ستمّد 

اق��اب موعد هذا االمتحان  مع  تنشأ  حالة استنفار  واملالَحظ أّن    .الّتعلي�ّي و�� الغش �� امتحان الب�الور�ا

االستنفار مشروعا ألّن األمر يّتصل �سمعة شهادة وطنّية و�ضرورة  هذا  ن بدا  ل�الوط�ّي ع�� أك�� من صعيد. و 

ح�ن لذلك االمتحان
ّ

الوط�ّي الذي    ا�حافظة عل��ا، فضال عن ا�حافظة ع�� مبدأ ت�افؤ الفرص ب�ن امل���

 
ّ
ھ  يتّوج مرحل�ي الّتعليم األسا��ّي والث

ّ
ساؤل  يبعث  انوّي، و�فتح بّوابة العبور إ�� الّتعليم ا�جام�ّ�، فإن

ّ
ع�� الت

ّن انتشار الغّش وتطّور وسائلھ  املتصاعدة مصاحبة لهذا االستنفار. إحاالت الغش  تجعل عن العوامل الّ�ي

ما �عكس
ّ
الّناشئة ملبدأ    انإن ت�ّ�ر الوسيلة"انتصار  � ذلك من خالل  "الغاية 

ّ
ح�ن ع�� ، و�تج�

ّ
حرص امل���

وهو �ش�� إ�� تحّول �� قناعات التالميذ وكذلك عدد من    .الّنجاح �غّض الّنظر عن الوسائل املستخدمة فيھ

م�ن...) ورؤ���م لالمتحان وأدواره.  ،الفاعل�ن االجتماعّي�ن اآلخر�ن (�عض األولياء
ّ
 �عض املعل

�ك�
ّ
ال� محاول��ا  من  كذلك  الّدراسة  أهمّية  ى 

ّ
تتأ� ��  كما  ا�حديثة  التكنولوجيات  استخدام  أ�عاد  ع��   �

التو�سّية   �بوّ�ة 
ّ
ال� املنظومة  أّن  وا�حال  الغش،  مثاال  –عملّيات  تلك    -باعتبارها  توظيف   �� فشلت 

التكنولوجيات زمن جائحة �ورونا. بمع�ى فرض علينا انتشار استخدام التكنولوجيات ا�حديثة �� الغّش ��  

سّر  عن  ساؤل 
ّ
الت تذليل الب�الور�ا   �� م��ا  االستفادة   �� الوزارة   �

ّ
�ع� مقابل  الغش   �� مستخدم��ا  "نجاح"   

العقبات الّ�ي أوجد��ا ا�جائحة. بمع�ى إذا �ان مسار إدماج تلك التكنولوجيات ا�حديثة كمحامل ودعائم  
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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�ا، فإّن توظيفها �� الغش �� االمتحانات الوطنّية يبدو أقّل 
ّ
م متع�

ّ
�ا والدليل ع�� بيداغوجّية ميّسرة للتعل

ّ
 �ع�

ذلك حالة االستنفار القصوى الّ�ي ُ�علن ع��ا عند قرب �ّل امتحان با�الور�ا �� السنوات األخ��ة، هذا فضال  

عن تحّول االمتحان إ�� حقل يتنازع فيھ فاعلون اجتماعّيون ك�� وليسوا تر�وّ��ن فقط، ولتبدأ معھ مرحلة  

الوطنّية �� االمتحانات  الغّش   �� العدالة)  جديدة  إ��  (�سبة  بالعد�ّ�  باألم�ّي  ال��بوّي  ف��ا  يتداخل  ، مرحلة 

 وصوال إ�� تجارة املمنوعات وتّجارها الذين ما فتئت أعدادهم تت�اثر. 

ومن عوامل أهمّية هذه الّدراسة كذلك ترك��ها ع�� امتحان الب�الور�ا حيث يحظى هذا االمتحان �عناية  

قّدم ف��ا الهدايا  فهو  ة عاّمة.  خاصة من قبل التو�سّي�ن واملغار�
ُ
ت �� نظرهم إحدى املناسبات الك��ى الّ�ي 

�� ذلك شأن الوالدة وا�ختان والزفاف. إّ��ا مناسبة لتقديم هدّية   اوُ�حتفى ف��ا بالفرد ف�ى �ان أو فتاة شأ�� 

هدّية ش�ل   �� ّدم 
ُ
ق قد  �ان  دين  مسأ  ،و�خالص  باعتبارها  الهدّية  أمام  يجعلنا  الذي  اجتماعّية  األمر  لة 

إليھ مارسيل موس   الّنحو الذي ذهب  إّ��ا مناسبة ألداء واجب اجتما��ّ Marcel Maussباألساس ع��   ، ،  

ومناسبة كذلك لالع��اف بجهود الفرد وقدراتھ ونجاحاتھ، ولكن ماذا لو�ان ذلك الّنجاح حصيلة مخادعة  

 وتحّيل حّ�ى و�ن تّمت �غطية ذلك �عنوان الشطارة واملهارة؟

 : الدراسة اهیم  مف  -5

 : الغشّ  -5-1
اش: ا�خادع

ّ
أو الغش الغاّش  ا: ا�خداع، 

ّ
الغّش 1"الغش لغة من "غّش �غّش غش . وأّما اصطالحا، �ع�ي 

"إخفاء عيب، أو إظهار غ�� ا�حّق، أو نيل ��يء دون وجھ حّق، أو هو تزو�ر �� أمانة مثل الكذب والسرقة  

. فالغّش، ع�� هذا 2"الّسرقة األدبّية (سرقة الّنصوص)وخيانة األمانة، أو �سبة ��يء ال يخّصھ لنفسھ مثل 

قا بتجارة أو ب��و�ر وثيقة، أو �سرقة الغ��  
ّ
املع�ى، �ع�ي ا�حصول ع�� ��يء دون وجھ حّق. وقد ي�ون متعل

 بما �� ذلك الّسرقة األدبّية والفكرّ�ة.  

واأل�شطة الّسلو�ات  "مجموع  بھ  فيقصد  الّتعلي�ّي  ا�جال   �� الغّش  واملمنوعة    وأّما  ��ا  املسموح  غ�� 

م قصد ا�حصول ع�� نتائج وكفايات وامتيازات  
ّ
قانونّيا وتر�وّ�ا، �الّتحايل والغّش والنقل...الّ�ي يقوم ��ا املتعل

 ّن إ ". بمع�ى  3ال باالعتماد ع�� مجهوداتھ ال�خصّية وكفاءاتھ الذاتّية، ولكن باستعمال وسائل غ�� مشروعة

م  الغّش �� ا�جال الّتعل
ّ
ي�ّي سلوك غ�� قانو�ّي غرضھ ا�حصول ع�� نتائج وتقدير إيجا�ّي لكفايات لدى املتعل

 حّ�ى و�ن �ان هذا األخ�� فاقدا لتلك الكفايات. 

 
ب عربّي  -1

ّ
راء الطلبة نحو  2001عربّي، بيروت دار الكـتب العلمّية،  -يوسف شكري فرحات؛ معجم الطال

ٓ
حمد فلوح؛ ا

ٔ
، ورد عند ا

ة العلوم النفسّية والتربوّية 
ّ
 . 94، ص2018) ديسمبر 2( 7ظاهرة الغّش في الوسط الجامعّي، مجل

ة الّشريعة والّدراسات اإلسالمّية، العدد ( -2
ّ
سبابها وطرق الحّد منها، مجل

ٔ
)  18عمران إبراهيم عالم؛ ظاهرة الغّش في االمتحانات: ا

غسطس  –ه  1432رمضان 
ٔ
 .7م، ص2011ا

 . 19، ص2000ديدة، جاح الجمحّمد الشهب؛ المدرسة والّسلوك االنحرافّي: دراسة اجتماعّية تربوّية، الّدار البيضاء، مطبعة النّ  -3
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الفر�سّية   غة 
ّ
الل "كن�  الغّش    le Trésor de la Langue Française (TFLو�حسب م�جم   la) �شتمل 

tricherie   ارت�ابھ خالل امتحان ما، أو �� مناظرة أو ل�حصول ع�� �عض    ع�� معني�ن، فهو إّما احتيال يتّم

االمتيازات. أو هو الر�اء وعدم األمانة األخالقية وغياب االح��ام للقيم ال�ي نّد�� الدفاع ع��ا. وهذا املع�ى 

نة  الثا�ي حاضر بكثافة �� األعمال األنجلوسكسونية الّ�ي �عت�� الغّش املدر��ّي شكال من أش�ال عدم األما

ھ �ستبعد   .academic dishosnestyالعلمّية  
ّ
غة الفر�سّية فغ�� مكتمل ألن

ّ
وأّما املع�ى األّول الوارد �� كن� الل

". و�أخذ "الغّش �� االمتحانات  1الغّش اليومّي الذي يتّم ع�� الطاوالت والواجبات ال�ي تنجز �� اإلطار العائ��

ب
ّ
�و�ر �� درجات ومعّدالت الّتالميذ،    املدرسّية أش�اال متعّددة م��ا غّش الطال

ّ
�� االمتحانات، وعملّيات ال�

ب ا�حقيقّي�ن
ّ
. و�ناء "ع��   2"وتزو�ر شهادات الّتخّرج ودخول أفراد مزّ�ف�ن لألداء �� االمتحانات بدال من الطال

أبحاث أمر�كّية وفر�سّية يمكن وضع قائمة غ�� شاملة �� املمارسات األك�� تواترا واملرتبطة بالغّش وتجميعها  

 �� أر�عة أصناف: 

دة جاره، و��خ نّص أو جزء من نّص وتقديمھ  ��خ، سرقة: ��خ ع�� ورقة ا�ج��ان، واستعادة مسوّ  ●

 طالب آخر دون اعتباره مرجعا.  باعتباره عمال �خصّيا، و�عادة إنتاج عمل

 تزو�ر نتائج تجر�ة بحث وهوّ���ا. ●

مساعدة �عضنا البعض بطر�قة غ�� مشروعة: مطالبة �خص آخر بالقيام �عمل م�اننا؛ اسأل أو   ●

 أعط اإلجابة لطالب آخر، توزيع العمل ع�� عدة أطراف. 

 ".3ذلكاستخدام ورقة غش وسائط غ�� مصرح ��ا، وآلة حاسبة، وهاتف، وما إ��  ●

�ك��  
ّ
لبة إ�� ال�

ّ
م بتوجيھ الط

ّ
ل �� قيام معل

ّ
كما يتضّمن الغّش �� االمتحانات مظهرا آخر غ�� مباشر "يتمث

ع�� أجزاء محّددة من املقّرر الّدرا��ّي ع�� أساس أّن أسئلة االمتحان ستدور حولها، أو قيامھ بتقديم عدد  

". و�مكن أن نضيف إ��  4رهم أّن االمتحان سي�ون من بي��امن األسئلة من املاّدة الّ�ي يدّرسها للطلبة و�خبا 

من   ضروب  ع��  الّتالميذ)  لبعض  يقّدمو��ا  (الّ�ي  ا�خصوصّية  الّدروس  خالل  م�ن 
ّ
املعل �عض  ترك��  ذلك 

ا�خصوصّية عملّيات محا�اة   الّدروس  الّ�ي سيتضّم��ا االمتحان، فتصبح  لتلك  مماثلة  أو  الّتمار�ن شب��ة 

. لن ت�ون الدروس  االمتحانات، فيستفيد الّتالميذ امل�ّجلون بتلك الّدروس دون غ��همم�ن  استباقّية ملضا

إذن   األساس،  هذا  ع��  املستوى  ا�خصوصّية،  لتحس�ن  مجّرد  سبيال  بل  ع�� التعلي�ّي،  ل�حصول  وسيلة 

 أعداد جّيدة �� االمتحانات، و�� تخدم مصا�ح تالميذ ع�� حساب آخر�ن.

 
1- Michaut (C), les nouveaux outils de la tricherie scolaire au lycée, Recherche en Education, n°16-juin2013, p 
132. 

ثرها على مستواهم الّتعليمّي وعالقتها بالكـفايات اإلنتاجّية للّنظام  -2
ٔ
ب الجامعة وا

ّ
علي عبد رّبه؛ انتشار ظاهرة الغّش بين طال

ورد عند بشير عمرّية؛ الغّش في االمتحانات: دراسة تحليلّية نقدّية لمجموعة من الّدراسات والمفاهيم واإلجراءات  65ص ،الّتعليمّي 
ة الّسراج في التربية وقضايا المجتمع، العدد الّثامن (

ّ
 . 8، ص2018)، ديسمبر 8المنهجّية والّنتائج، مجل

3- Michaut (C), op., cit, p 132. 
4- Ibid. 
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ي سبق،  ما  ع��  �ّل  و�ناء  ى 
ّ
و�تخط لالمتحانات  م 

ّ
املنظ القانون  ين��ك  سلو�ا  االمتحان   �� الغّش  �ون 

�اتيب املدرسّية الّرامية إ�� ضمان ت�افؤ الفرص ب�ن الّتالميذ، فيخلق تفاوتا غ�� م�ّ�ر وغ�� مشروع ب�ن 
ّ
ال�

م�ن، وهو (=الغّش �� االمتحان) متعّدد األوجھ واألطراف، فهو �شمل الغّش من خ
ّ
الل الّنظر إ�� ورقة املتعل

م أو اإلداري لتغي�� أعداد تلميذ أو 
ّ
ل املعل

ّ
الزميل (ة) أو من خالل طلب مساعدة من الّزمالء كما �شمل تدخ

صال الغّش مظهرا جديدا فجعلتھ يتّم عن �ُ 
ّ
عد �عض الّتالميذ...ا�خ. وقد أعطت تكنولوجيا املعلومات واالت

لة فيھ سواء للمساعدة ع�� الغّش أو للوقوف ��  عد أن �ان عن قرب، ووّسعت من دائرة ا�َ 
ّ

ألطراف املتدخ

ز باألساس ع�� هذا الّضرب من الغّش، حيث حضور تكنولوجيا املعلومات  
ّ

وجهھ. و�� هذه الّدراسة سن�ك

صال كثيف، وحيث األطراف املساهمة فيھ متعّددة ومتنّوعة املالمح واألدوار. علما أّن هذا الغّش "ال  
ّ
واالت

ف
ّ
دراسات    يتوق بّينت  وقد  العليا.  الدراسات   �� يتواصل  ما 

ّ
و�ن انوّ�ات)، 

ّ
(الث الثانوّ�ة  املعاهد  أبواب  عند 

عن   التساؤل  إ��  دفع  الذي  األمر  الغّش  ظاهرة  تصاعد  كذلك  أبرزت  بل  هذه،  الّتواصل  حالة  عديدة 

 ".1صالحيات األعداد ومصداقّية الشهادات

 :االمتحان -5-2
ھ  

ّ
بأن االمتحان  عن  �عّرف  عبارة  غالبا  االمتحان  في�ون  املهارات  أو  املعرفة  لتقييم  �ستخدم  "تمر�ن 

الّتلميذ يملك قدرات   مجموعة من األسئلة أو املهاّم �ع�ى بتوليد تمثيل كّ�ي �ستخدم لتحديد ما إذا �ان 

عوب، أو  معّينة أو يفهم معلومات معّينة. و�مكن استخدام االمتحانات ملقارنة األفراد با�جموعات أو ال 
ّ

ش

 ".2لتعز�ز نمّو الفرد

ويعّد االمتحان "الوسيلة الوحيدة لتقو�م العمل األ�ادي�ّي للطالب لينتقل من سنة دراسّية إ�� أخرى،  

ومن مرحلة إ�� أخرى. و�غّض الّنظر عن رأي الفرد �� الفلسفة الّ�ي أّدت إ�� هذا الوضع، فإّن ا�جميع ع��  

الب و�ّل من لھ صلة بھ،  علم ��ذا، هو أمر ثابت ال يتغ�ّ 
ّ
� بتغّ�� املسؤول�ن أو بتغّ�� املراحل. لذلك �عمل الط

زمة  
ّ
الال �اتيب 

ّ
ال� خاذ 

ّ
وات الّتعليمّية، ع�� االستعداد ملواعيد االمتحانات،  بالعملّية  �ّل من لھ صلة  وكذلك 

ما "جعلت منذ القدم  ". ولهذا يرى الطاهر  3واملناسبة
ّ
الختبار تحصيل الطالب  بن عاشور أن االمتحانات إن

  
ّ
ما هو تقر�ب للطر�قة املطلو�ة، و�ال

ّ
فيما أر�د منھ �عليمھ. والشّك أّن ما يبّ�ن لھ من الّضوابط والقواعد إن

فإّن املرجع �� الّتطبيق هو علم القائم�ن بتنفيذ تلك الضوابط وعدال��م وغ����م ع�� الّرتب العلمّية من أن  

 
1- Frenette (E) &alt, Etude sur la propension à tricher aux examens à l’université : élaboration et processus de 
validation du questionnaire sur la tricherie aux examens à l’université (QTEU), Mesure et Evaluation en 
Education, 2019, vol.42, n°2, Pp.3-4. 

ساسّية في دولة الكويت؛  -2
ٔ
شكالها من منظور طلبة كلّية الّتربية اال

ٔ
سبابها وا

ٔ
لطيفة حسين الكندري؛ ظاهرة الغّش في االختبارات: ا

 .6م، ص 2010 -هـ  1431، الكويت، BE -09 -32بحث ممّول من الهيئة العاّمة للّتعليم الّتطبيقّي والتدريب، رقم 
معيارّية في المجتمع، الفكر العربّي شتاء  مصطفى عمر التير وعث -3

ّ
ميمن؛ الغّش في االمتحانات كمظهر من مظاهر الال

ٔ
مان علي ا

 .  157)، ص1، العدد الخامس وتسعون، السنة العاشرة (1999
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)123( 

سند لغ�� كف��ا..
ُ
ب  صبح  ي. ل1"�

ّ
مھ، وأّن إنجازه يتطل

ّ
ھ �عل

ّ
بذلك االمتحان اختبارا لطالب العلم فيما يف��ض أن

�اتيب حرص القائم�ن ع�� تطبيقها ع�� ضرورة إسناد الشهادات والّرتب العلمّية ملستحّق��ا  
ّ
إضافة إ�� ال�

ح(ة) لالمتحان دون 
ّ

 غ��ه (ها). دون غ��هم. فاالمتحان مسؤولّية جماعّية وليست فردّية ��ّم امل���

م 
ّ
م وهو بذلك عملّية مالزمة لعملّية الّتعل

ّ
ومن هذا املنطلق، �عت�� االمتحان وسيلة لتقييم عمل املتعل

مة  
ّ
املنظ القوان�ن  ذلك  ع��  تنّص  منمثلما  من    للّتعليم؛  وا�خمس�ن  التاسع  الفصل   �� ورد  ما  مثال  ذلك 

�بية والّتعليم املدر��ّي (تو�س
ّ
لل� الّتوجي�ّي  الّتالميذ بصفة  2002لية  �جو -القانون  ) "يتّم تقييم مكتسبات 

م و�� تفاعل معها. و�كتسب الّتقييم صبغة  
ّ
الّتعل الّتعليم �� ت�امل مع عملّية  مستمّرة خالل �افة مراحل 

م وصبغة إشهادّية �� ��ايتھ، وهو من مشموالت أسرة الّتدريس �� مستوى    أثناء ت�و�نّية و��خيصّية  
ّ
التعل

م وهو من اختصاص  إعداده و�صالح
ّ
ھ واستغاللھ". بمع�ى أّن االمتحان يحتّل جزءا مهّما من عملّية الّتعل

، ومن خالل ذلك نجاح املنظومة  ھأو فشل  املدّرس�ن دون غ��هم. ولعّل أهمّيتھ تكمن �� إقرار نجاح التلميذ

املنظومة ال��بوّ�ة. أي أّن    ، وهذا مع�ى استغالل نتائج االمتحانات لتحس�ن أداءها أو فشل   ال��بوّ�ة �ش�ل عام 

املنظومة   م�ّونات  مختلف  �شمل  ما 
ّ
و�ن املؤّسسة  أو  الفصل  ع��  يقتصر  ال  االمتحانات  نتائج  استغالل 

االمتحانات  إذ  التعليمّية،   نتائج  م��ا  –ت�ون  الوطنّية  تلك    -خاّصة  أداء  نجاعة  مدى  ع��  ل�حكم  معيارا 

 املنظومة. 

 :البكالوریا -5-3
) ما ي��: "ُيختتم الّتعليم  2002من القانون الّتوجي�ّي لل��بية والّتعليم املدر��ّي (جو�لية    62جاء �� الفصل  

انوّي ب�ّل شعبة من شعبھ بامتحان وط�ّي يحصل الّناجحون فيھ ع�� شهادة الب�الور�ا. وتضبط أنواع  
ّ
الث

 
ّ
امل�ل الوز�ر  من  بقرار  الب�الور�ا  امتحان  نظام  و�ضبط  بأمر  الب�الور�ا  هذا  شهادة  ويعطي  بال��بية".  ف 

الّتحديد القانو�ي للب�الور�ا مع�ى االمتحان الوط�ّي املف��ي إ�� ا�حصول ع�� شهادة الب�الور�ا الّ�ي تخّول  

لصاح��ا االلتحاق بالّتعليم ا�جام�ّ� �� تو�س أو خارجها. وعليھ يمكن القول إّن شهادة الب�الور�ا تتّوج مسارا  

ي �� املثال التو���ّي  دراسّيا امتّد من االبتدائّي 
ّ
انوّي، وهو مسار �غط

ّ
سنة. ولعّل ما �س����    13 إ�� ��اية الث

هادة الوحيدة اإلجبارّ�ة الّ�ي يحصل عل��ا التلميذ  
ّ

االهتمام �� هذا الّسياق هو أّن شهادة الب�الور�ا �� الش

لّ�ي ت��ك للّتالميذ حّر�ة املشاركة ��  الّتو���ّي طيلة ذلك املسار إذا ما استثنينا شهادة ختم الّتعليم األسا��ّي ا

 .2املناظرة الّ�ي تف��ي إ�� ا�حصول عل��ا

 
اهر  -1

ّ
راء إصالحّية، القا عاشور؛بن محّمد الط

ٓ
ليس الصبح بقريب: التعليم العربّي اإلسالمّي: دراسة تاريخّية وا

ٔ
هرة، دار الّسالم  ا

ولى، 
ٔ
 . 206م، ص2006 -هـ1427للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة اال

ّنه "يمكن  2002جويلية  23بتاريخ 2002-80من القانون الّتوجيهّي للتربية والّتعليم المدرسّي (القانون عدد  61نّص الفصل  -2
ٔ
) على ا

ساسّي، ولكّل را 
ٔ
ساسّي" حسب في نهاية الّدراسة بالّتعليم اال

ٔ
غب في ذلك اجتياز امتحان وطنّي للحصول على "شهادة ختم الّتعليم اال

ّن هذه الّشهادة كانت في منطلقها إجبارّية.
ٔ
ف بالتربية. علما وا

ّ
 تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكل
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م�ّجال   ح 
ّ

امل��� ي�ون  فقد  بصيغ مختلفة،  يتّم  الجتيازه  الّتقدم  أّن  الب�الور�ا  امتحان  خصائص  ومن 

حا بصفة    بمؤّسسة �عليمّية عمومّية (معهد ثانوي/ ثانوّ�ة) أو بمؤّسسة �عليمّية خاّصة مثلما قد ي�ون 
ّ

م���

االمتحان هذا  ح الجتياز 
ّ

��
ّ
لل� يحّدد سقف عمرّي  وحّرة. وعليھ ال  االمتحان  1فردّية  هذا  خصائص  . ومن 

ھ ال ُيق��ي املساج�ن
ّ
 2.الوط�ّي أن

 : تكنولوجیا المعلومات واالتّصال -5-4
ر  

ّ
توف الّ�ي  واألجهزة  األدوات  "مجموعة  إ��  صال 

ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  مفهوم  تخز�ن  �ش��  عملّية 

صاالت ا�ختلفة إ�� أّي  
ّ
املعلومات ومعا�ج��ا ومن ثم اس��جاعها، وكذلك توصيلها �عد ذلك ع�� أجهزة االت

ي أي منتج يقوم  
ّ
م�ان �� العالم، أو استقبالها �� أّي م�ان �� العالم. مع�ى هذا أن تكنولوجيا املعلومات �غط

رق�يّ  ش�ل   �� الك��ونيا  معلومات  تلّق�  هاو�رسال  ��اومعا�ج  ها �جاع واس�  بتخز�ن  تكنولوجيا  "3�اأو  أن  أي   .

وتخز���ا   واملعلومات  البيانات  جمع   �� �ستخدم  الّ�ي  املتطّورة  الّتقنيات  «�ّل  �شمل  صال 
ّ
واالت املعلومات 

 ".4و�شرها والّ�ي �ستخدم من قبل املستفيدين م��ا �� مجاالت ا�حياة �افة

الغّش �� االمتحانات إش�الّية مسألة االستخدامات االجتماعّية لتلك  و�ث�� حضور هذه التكنولوجيا ��  

والّ�ي  الشرائح)  الفئات،  (الطبقات،  األفراد  مجموعات  أو  األفراد  استخدام  "أنماط  ��ا  واملقصود  التقانة 

ضفي مع�ى . ما �ع�ي أّن هذه االستخدامات �� الّ�ي ت  5"تبدو مستقّرة ع�� مدى ف��ة زمنّية إ�� حّد ما طو�لة..

ف عند التكنولوجيا �� حّد ذا��ا بل البّد من تجاوز    .ع�� تلك التكنولوجيا
ّ
أو �عبارة مغايرة ال يمكن التوق

دها، ف�ي ال تملك قيمة ماّدية
ّ
فها وكذا املعا�ي ال�ي تول

ّ
  ولكن قيمة رمزّ�ة   فحسب  ذلك إ�� "املمارسات ال�ي تخل

 .6أيضا"

 
علن وزير التربية.13:28( 2022جوان  6يوم  Ifm.tnفي هذا الّسياق نشر موقع  -1

ٔ
تي: "ا

ٔ
جوان خالل الّندوة   6..اليوم االثنين ) ما يا

قّل من 2022الّصحفّية الخاّصة باالمتحانات الوطنّية دورة 
ٔ
صغر مترّشح الجتياز البكالوريا عمره ا

ٔ
ّن ا

ٔ
سنة وهو من جهة صفاقس   17، ا

كبر مترّشح 
ٔ
 عاما وهو من معتمدّية وادي مليز الّتابعة لوالية جندوبة".  72فيما يبلغ عمر ا

ّنهم سيجتازون االمتحان   16 )2022(مساجين المترّشحين المتحان البكالوريا دورة بلغ عدد ال -2
ٔ
مترّشحا. وقد شّدد وزير التربية على ا

خرين 
ٓ
 .)13:28( 2022جوان   6يوم  Ifm.tnعن موقع (في نفس ظروف المترّشحين اال

مم المّتحدة   رجاء انصيرة والطاهر ابراهيمّي؛ واقع إدماج تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة -3
ٔ
الجزائرّية في ظّل مقاييس منظمة اال

ة علوم اإلنسان والمجتمع، المجلد 
ّ
ول، جوان  27، العدد07للتربية والعلوم والثقافة "الّتعليم المتوّسط نموذجا"، مجل

ٔ
، الجزء اال

 .23- 22، ص 2018
 .23المرجع نفسه، ص -4

5- Proulx (S), Penser les usages des TIC aujourd’hui : Enjeux, modèles tendances, in Vieira (L) & Pinède (N); 
(eds); Enjeux et Usages des TIC : aspects sociaux et culturels, t1, Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2005, P.9. 

جتماعّية يرجى الّرجوع إلى سالف بوصبع؛ سوسيولوجيا االستخدام بين االّتجاهات  للتوّسع في نظرية االستخدامات اال -6
ة الحكمة للّدراسات اإلعالمّية واالّتصالّية، المجلد

ّ
،  2017،  1، العدد5الميكروسوسيولوجية والتوجهات الماكرو سوسيولوجية، مجل

 . 171-156ص
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 : رصد الجذور واآلثار : محاولة في  االمتحانات  الغّش في   -6

�عت�� �عض الباحث�ن املهتّم�ن ��ذه املسألة أّن "الغّش �� االمتحانات ليس وليد اليوم، بل إّن تار�خھ بدأ 

الّتحر�رّ�ة االمتحانات  و�عبارة  1"مع  إليھ.  املوّجهة  األسئلة  عن  كتابّيا  اإلجابة  إ��  مدعّو  متَحن 
ُ
امل حيث   ،

ب جهدا من نوع خاّص  
ّ
مغايرة، �ان ظهور الغّش �� االمتحانات نتيجة اعتماد االمتحانات املكتو�ة، الّ�ي تتطل

 سواء ع�� مستوى فهم األسئلة املطروحة أو ع�� مستوى األجو�ة املقّدمة.  

ن آخرون الغّش �� االمتحان بتحّول آخر مهّم عرفتھ أنظمة الّتعليم �� العالم ح�ن انتقلت و�ر�ط باحثو 

هادات التعليمّية الّ�ي �عّد رخصة  
ّ

قافة العاّمة والّتحصيل املعر�ّ� إ�� أنظمة تمنح الش
ّ
"من أنظمة لنشر الث

أو   أو وظيفة  �� االمتحان  .2"ا�جاه ع��  ل�حصول ع�� مركز  الغّش  أّن  هادات    بمع�ى 
ّ

الش نتيجة ظهور  جاء 

العلمّية وارتباطها باملن�لة االجتماعّية أي بالدور ا�جديد الذي صارت تؤّديھ الشهادة العلمّية �� تحديد من�لة 

 �انت الشهادة عنوان االرتقاء �� السلم االجتما�ّ�.عل��ا، فقد ا�حاصل�ن 

بن عاشور لهذه املسألة �� كتابھ "أليس  هر  تو�س �عد تار��ّ�، فقد �عّرض الشيخ الطا��    لظاهرة الغّش و 

 �� الز�تونة، فقال "ومن اإلخالل  �� االمتحانات لدى طلبة جامع  الصبح بقر�ب" عند حديثھ عن اإلخالل 

ريعة، وعاّمة  
ّ

خاذ املراقب�ن من عاّمة أعوان دار الش
ّ
االمتحانات خلل آخر وهو سوء يقظة املراقب�ن �سبب ات

نون لطرق استعانة املمتحن�ن �عضهم  مستخدمي خزائن الكتب و�
ّ
يت النظارة با�جامع، فهم �جهلهم ال يتفط

��م ال يحيطون بما يقع من اإلعانة و�تبادل األوراق، إذ خمسة أو ستة مراقب�ن أقيموا �حراسة   ،ببعض
ّ
ولقل

م��م فر�ق  واست�حاب  تحر�رها  وقت  للمقاالت  �عض  من  �عضهم  التالميذ  استعارة  �انت  تلميذ،    مائة 

. وُيش�� ابن عاشور من  3"ملقاالت سبق تحض��ها أمرا متفاقما، يجمع املمتحن�ن بيت قد م�� �غ�� نظام ...

ل �� استعانة املمتحن�ن �عضهم ببعض ع�� تبادل األوراق 
ّ
إ�� الغّش �� االمتحان    خالل هذا اإلخالل املتمث

ة عدد املراقب�ن مقارنة �عدد  والذي أرجعھ إ�� عدم كفاءة املراقب�ن، وعدم مالءمة الفضاء لال 
ّ
متحان، وقل

ساهم �� عملّية الغّش 
ُ
الّتالميذ. ولكّن حديث ابن عاشور عن اإلخالل ي��ز أسبابا و�حّدد أطرافا يمكن أن �

 بطر�قة أو بأخرى و�� أطراف من داخل املؤّسسة التعليمّية.

بالغّش، أولهما   با�جديدة  ت��ز شهادة ابن عاشور مسألت�ن تّتصالن  ق بقدم الظاهرة، ف�ي ليست 
ّ
تتعل

وليست غر�بة عن "تقاليد "االمتحان �� تو�س، وثان��ما وجود الغّش �� امتحانات جامع الز�تونة، حيث �ان  

نا فليس  طبق ما ورد  يمنع الغّش �� املطلق  . و�ما أّن الّدينالّتعليم دينّيا باألساس
ّ

�� ا�حديث الّنبوّي "من غش

االستعانة  "، وأن �غدَو النجاح ره�ن الغاية ت�ّ�ر الوسيلة" .جيب أن يلتبس هذا التعليم بمبدأ، فمن ال�مّنا"

ق األمر بامتحان �� مواّد دينّية.
ّ
 بالغ�� وتبادل األوراق حّ�ى و�ن �عل

 
سباب انت -1

ٔ
شار ظاهرة الغّش في االمتحانات لدى طلبة المرحلة الّثانوّية في مدارس رشا سامي خابور وعبد الحكيم ياسين حجازي؛ ا

د الّثالث ع (
ّ
بحاث والّدراسات التربوّية والّنفسّية، المجل

ٔ
ة جامعة القدس المفتوحة لال

ّ
) نيسان 10مديرّية تربية لواء الرمثا، مجل

 . 264، ص2015
 . 265المرجع نفسه، ص -2
اهر  -3

ّ
 . 209صع ّسابق، بن عاشور؛ مرجمحّمد الط
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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اإلجابات   حيث  (الكتابّية)  الّتحر�رّ�ة  االمتحانات  إ��  الّتعليمّية  املؤّسسات  توّجھ  سياق   �� الغّش  جاء 

بتت
ّ
�ك��  ،طل

ّ
التأليف ب�ن مجموعة من القدرات مثل الفهم والّتحليل والّتأليف...ا�خ. كما ظهر    ،فضال عن ال�

لالغّش   علمّية)مصاحبا  شهادات  (منحهم  التالميذ  إشهاد  إ��  التعليمّية  املؤّسسة  يجعل    .توّجھ  ما  وهو 

ى �ّل ا�حواجز  ا�حرص ع�� الّنجاح �� االمتحان كب��ا وال �ستث�ي أّية وسيلة بما �
ّ
� ذلك الغّش الذي يتخط

بن  بما ف��ا الدينّية (املقّدسة) مثلما ي��ز من خالل امتحانات جامع الز�تونة املشار إل��ا من قبل الطاهر  

 عاشور. 

بقي أن �شّدد ع�� العوامل املساعدة ع�� الغش، والّ�ي من شأ��ا أن تقودنا إ�� األطراف الّ�ي �سهم ��  

اشرة أو غ�� مباشرة. فعدم يقظة املراقب�ن �ش�� إ�� عدم اختصاصهم وعدم وع��م بأهمّية  الغّش بطر�قة مب

ر العدد ال�ا�� من املراقب�ن مقارنة �عدد الّتالميذ، ف�ّل ذلك من شأنھ أن ييّسر اإلخالل  
ّ
االمتحان، وعدم توف

متحن
ُ
سبة إ�� التلميذ امل

ّ
سبة إ�� �ّل الفاعل�ن   �س�� االمتحان. فاالمتحان مسؤولّية ليس فقط بالن

ّ
ما بالن

ّ
و�ن

لون �� االمتحان بطر�قة أو بأخرى.  
ّ

�بوّ��ن الذين يتدخ
ّ
 ال�

قاعة    �� تتّم  فالعملّية  للغّش،  الّداخلّية  الطبيعة   �� االهتمام  �س����  الّ�ي  األخرى  املالحظة  ولعّل 

كتظاظ قاعة االمتحان ع�� ذلك.  االمتحان، و�االستعانة بالتلميذ اآلخر و�� غفلة من املراقب، وقد �ساعد ا

لة  
ّ

 �� من داخل املؤّسسة الّتعليمّية.  ف��ا  فنحن أمام عملّية غّش داخلّية بحتة، بمع�ى أّن �ّل األطراف املتدخ

�انت   ولهذا  الّتعليمّية،  املؤّسسة  أسوار  ب�ن  أي  الفصل  قاعة   �� االمتحان   �� الغّش  �شأة  �انت  لقد 

بحرمان   داخلّية  كذلك  املراقب  العقو�ات  و�نقلة  زمنّية  لف��ة  االمتحان  إعادة  من  أو  الّنجاح  من  ح 
ّ

امل���

الّتعليمّية   املؤّسسة  داخل   �� يتّم  فالغّش  �عّسفّية).  (نقلة  سكناه  مقّر  عن  �عيد  عمل  مركز  إ��  امل��اون 

فحلت ظاهرة  والعقو�ات تتّم �� إطار إداري �عيد عن العدالة. وع�� الرغم من تلك اإلجراءات العقابّية، است

الّتعليم الّتالمذة والطلبة بمختلف مراحل  �� صفوف  انتشارا واسعا  وأصبحت ممارسة    .الغّش "وشهدت 

ثم �عّدى ذلك الّسلوك إ�� االمتحانات    ،الغّش أمرا متداوال �� االمتحانات العادّية، أثناء السنة الّدراسّية

 .1 "الوطنّية و�ا�خصوص شهادة الب�الور�ا

الشّك   ع��  وّمما  ا�حصول   �� القوّ�ة  "الّرغبة  م��ا  ومسّببات  عوامل  الغّش  ظاهرة  انتشار  وراء  أّن  فيھ 

الطلبة   من  كث��ا  تدفع  ال�ي  العالية  ال�ليات   �� القبول  لتحقيق  مرتفعة  ��  إ��  درجات  الغش  ممارسة 

الب وانخفاض دافعّيتھ  فإّن ض االمتحانات. وكذلك  
ّ
. و�مكن 2لھ يلوذ بالغّش كبدينجعال يعف قدرات الط

ال�ي  التالميذ لبعض املواد  إ�� تلك األسباب أخرى من قبيل ضغط روزنامة االمتحانات ونظرة  ضاف 
ُ
ت أن 

 
 .2013الهادي بوحوش ومنجي العكروت؛ الغّش في امتحان البكالوريا الّتونسّية، المدّونة البيداغوجّية، تونس،  -1
 .9عمرية، مرجع ّسابق، صورد عند بشير   -2
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. كما يمكن أن نضيف إ�� تلك األسباب أخرى تّتصل باملراقب�ن 1�عت�� الّتالميذ أّ��ا غ�� أساسّية �� ت�و���م  

 واملشرف�ن ع�� االمتحانات...ا�خ. 

فإن خطورة الغّش �� االمتحان تكمن ��   -والّ�ي سنتعّرض إ�� �عضها الحقا  –سباب  ومهما يكن من األ 

مّية وع�� الفرد وع�� املنظومة ال��بوّ�ة بل أيضا ع�� أداء ا�جامعة  ا�ع�اساتھ  
ّ
ع�� العملّية التعليمّية التعل

�الّية وعدم  
ّ
ي  والشهادات العلمّية. فع�� مستوى الفرد ينّ�ي الغش ثقافة االت

ّ
بذل ا�جهد ويساعد ع�� تف��

اس ب
ّ
كها ـ  ما عّ�� عنھ املنصف ون

ّ
فق سل

ّ
. بمع�ى أّن مختلف الوسائل مباحة  2""معضلة تدّبر أمرك كيفما ات

الذات  ع��  والتعو�ل  العمل  قبيل  من  قيما  الّناشئة  إكساب  عن  عاجزا  فضاء  املدرسة  من  يجعل  وهذا 

 واالج��اد واملبادرة. 

م املتساهل �� الغّش  ينعكس الغّش سلبا ع��  
ّ
م لدى الّتالميذ باألساس، فهم و�ن وصفوا املعل

ّ
صورة املعل

م لصفة القدوة   ب "ا�حن�ن" و
ّ
"الّرجو��"، فإّ��م ال �عت��ونھ قدوة. وهنا تكمن خطورة الغّش، ألّن افتقاد املعل

نقل املعارف. �عبارة    يجعلھ عاجزا ال عن ترسيخ قيم وسلوكّيات عند التالميذ فقط بل �غدو غ�� قادر ع��

�� اه��از م�انتھ االجتماعّية. و�ذا ما   م ومن ثم 
ّ
�� هّز صورة املعل الغّش  �� عملّيات  ساهل 

ّ
الت أخرى �سهم 

م�ن من قبيل التحّرش ا�جن��ّي ومن قبيل 
ّ
أضفنا إ�� ذلك �عض السلوكّيات األخرى الّ�ي يأت��ا �عض املعل

ر سلبا �� صورة  الّر�ط ب�ن الدروس ا�خصوصّية واألعداد،  
ّ
سنتبّ�ن خطورة انتشار �عض الظواهر الّ�ي ستؤث

م القدوة
ّ
هذا دون أن نن��ى أّن "التحّوالت الّ�ي عرفها ا�جتمع وخياراتھ الّتنموّ�ة أّدت إ�� ظهور فئات    ،املعل

مون 
ّ
م (امل  ـ. ف3"  جديدة وأفول دور فئات أخرى قديمة وم��ا املعل

ّ
رّ�ي) تخ��ق  "بمرور الزمن بدأت صورة املعل

(رمز   وأساتذة  م�ن 
ّ
معل يصبحوا  أن  الّصغار  مطمح  �عد  ولم   .�

ّ
ا�ح� العام  الرأي  لدى  سلبّية  بتضمينات 

م" عند الفتيات لصا�ح "العريس  
ّ
الّسلطة، واالح��ام والوقار، واألناقة...) كما تقهقر نموذج "العريس املعل

ساهل �� الغّش 4ع�� ذلك "العريس املهاجر"ا�حامي" و "العريس الطبيب" ثم "العريس الّتاجر" وقس  
ّ
. فالت

م �� ا�جتمع، والّ�ي �� اليوم ليست ع�� درجة عالية من االح��ام. 
ّ
 �عّمق من تدهور صورة املعل

م  
ّ
أّما ع�� مستوى املؤّسسة الّتعليمّية، فال يبدو تأث�� الغّش أقّل خطورة عّما هو عليھ لدى الفرد املتعل

م. فا
ّ
ملدرسة مو�ول إل��ا مهام عديدة م��ا التنشئة الّسليمة لألطفال. فإذا انتشر الغش واستباح  أو لدى املعل

 
جل-وفي هذا الصدد يقول يحي (طالب بالسنة الرابعة الثانوية  -1

ٔ
اقتناء سماعات  رياضيات) إنه اّتصل بإحدى الصفحات من ا

قالم. وبّرر يحي ذلك بالقول إنه "كطالب 
ٔ
حوا ببعض الوسائل االلكـترونّية كالسّماعات واال

ّ
ن زمالءه استعّدوا وتسل

ٔ
ضاف ا

ٔ
الكـترونّية وا

ب حفظا عن ظهر قلب، وتعتبر إضاعة للوقت تجبرنا على الغّش 
ّ
  في تخّصص علمّي، فإن بعض المواّد كالّتاريخ والجغرافيا الّتي تتطل

يه هي الّتي ُتظهر مستوى الّتلميذ الحقيقّي.
ٔ
ّنها بحسب را

ٔ
ساسّية والعلمّية ال

ٔ
حيانا". لكن يحي مع ذلك ال يشّجع الغّش في المواد اال

ٔ
ورد   ا

دوات الغش ّتزهر في تونس مع امتحانات البكالوريا، 
ٔ
حد  Independentعند هدى الطرابلسي؛ سوق ا

ٔ
  2022يونيو  12عربية، اال

)19:15( . 
ه،  1432 -م 2011لمنصف وّناس؛ الشخصّية الّتونسّية محاولة في فهم الشخصّية العربّية، تونس، الدار المتوسطية للنشر، ا -2

 . 308 -301ص
نموذج القدوة في المدرسة العربّية المعاصرة (حالة الّتعليم في تونس)،   -3

ٔ
زمة ا

ٔ
بعاد االجتماعّية والّثقافّية ال

ٔ
محّمد نجيب بوطالب؛ اال

 . 279، ص2005مركز الّدراسات والبحوث االقتصادّية واالجتماعّية، خارج السلسلة، تونس  كّراسات
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه،  -4
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اشون لوائح املدرسة ا�عكس ذلك سلبا ع�� أداء املدرسة لرسال��ا، و�ؤّدي ذلك ا�� مشا�ل نفسّية عند  
ّ

الغش

م�ن �سبب الّتضارب ب�ن القيم الّ�ي تنشد املدرسة ترسيخها
ّ
لدى التالميذ و��ن الواقع    الكث��ين من املتعل

اليومّي الذي �شّقھ ممارسات ع�� الّنقيض تماما من تلك القيم. بمع�ى أّن انتشار الغّش �� املدرسة يفقدها  

القدرة ع�� تجذير القيم اإل�سانّية الك��ى لدى الّناشئة، هذا فضال عن �ونھ يفقد الشهادات العلمّية الّ�ي  

عد أن ت��اجع قيم ا�جدارة واالعتماد ع�� الذات واملثابرة لصا�ح قيم "دّبر  تمنحها تلك املؤّسسة قيم��ا، �

كها". 
ّ
 رأسك" "تصّرف" "سل

للغّش   السلبّية  اآلثار  هذه  �ّل  من  الّرغم  يظّل ��  وع��  مّية، 
ّ
التعل الّتعليمّية  العملّية  م�ّونات  مختلف 

)، لذلك �شتّد املراقبة و�تّم تجنيد مختلف  الغّش �ابوسا ي��ّدد امتحان شهادة الب�الور�ا (الثانوّ�ة العامة

�بوّ��ن لضمان حسن س�� ذلك االمتحان، وهو ما يوجب التأّمل �عمق �� هذه الفرادة الّ�ي تمنح  
ّ
الفاعل�ن ال�

 المتحان الب�الور�ا وملقاومة الغّش.

دّخلة  الغّش في البکالوریا: التکنولوجیا الحدیثة توّسع الفضاء وتزید من عدد األطراف المت   -7
 : فیه 

�� �ّل سنة ومع اق��اب امتحان الب�الور�ا (الثانوّ�ة العامة) �شتّد حّ�ى ا�حافظة ع�� نقاوة ذلك االمتحان  

لهذا   االستعداد  حسن  ع��  ال��بية  وزارة   �� املسؤولون  �شّدد  لذلك  الغش.  من  والسّيما  الشوائب  �ّل  من 

الكفي الّتداب�� واإلجراءات  مختلف  خاذ 
ّ
وات ف��ا  االمتحان  تتساوى  طّيبة  ظروف  و��  �سالسة  يجري  بأن  لة 

نجاح   تجعل  ت�اد  الّ�ي  الّرسمّية  األطراف  استعدادات  مقابل  و��  ح�ن. 
ّ

وامل��� حات 
ّ

امل��� جميع  حظوظ 

ح�ن و�عض مناصر��م االستعداد للغّش  
ّ

املوسم الّدرا��ّي ره�ن نجاح امتحان الب�الور�ا، يبدأ �عض امل���

ا السنوات   �� أّن هذه  الذي شهد  حّ�ى  ا�حديثة  التكنولوجيات  استخدام   �� وتطّورا  تناميا م�حوظا  ألخ��ة 

  �� ل 
ّ
تتمث الغّش   �� نوعّية  نقلة  أحدثت  أسوار  األخ��ة  خارج  من  لھ  روافد  دائرة  ظهور  وتوسيع  املدرسة 

 املشارك�ن فيھ وهما مسألتان سنو�حهما الحقا. 

الب�الور�ا مسألة مو   �� الغّش  الّدراسة  ما الشّك فيھ، أن  �� هذه  بة ومتعّددة األ�عاد، ولذلك اخ��نا 
ّ

رك

�ك�� ع�� عناصر نقّدر أّ��ا �ساعد ع�� فهم الظاهرة وتفس��ها كما تحّفز ع�� االستمرار �� 
ّ
تناولها ع�� ال�

 وهذه العناصر �� اآلتية:  .البحث ف��ا

 الب�الور�ا ومن�ل��ا �� ا�خيال ا�جما�ّ�؛ -

 ييم؛ الب�الور�ا و�ش�الية الّتق -

 الب�الور�ا ومسألة أخالقّيات استخدام التكنولوجيات ا�حديثة؛ -

 الب�الور�ا واختالل منظومة القيم �� ا�جتمع التو���ّي. -



 محّمد بالّراشد   .د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغّش في امتحان البكالوريا واستخدام التكنولوجيات الحديثة
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  :البكالوریا و صورتھا في المخیال الجماعيّ  -7-1
ل اجتياز امتحان الب�الور�ا حدثا ممّ��ا �ستعّد لھ العائالت التو�سّية واملغار�ّية  

ّ
استعدادا خاّصا.  �ش�

فمنذ بداية العام الّدرا��ّي �عمل األسر ع�� تمك�ن بنا��ا وأبنا��ا من الدروس ا�خصوصّية حّ�ى و�ن �ان ذلك 

� من خالل ذلك ا�حرص ع�� الّدروس ا�خصوصّية صورة الب�الور�ا  
ّ

األمر م�لفا ومرهقا مل��انّية األسرة. وتتج�

 التلميذ(ة). باعتبارها امتحانا حاسما ومحّددا ملسار 

توف��  إ��  تتجاوز ذلك  بل  ا�خصوصّية  الّدروس  الّتالميذ من  تمك�ن  تقتصر استعدادات األسر ع��  ال 

ظروف مالئمة للمراجعة �� البيت (الهدوء، األ�ل، القهوة...). وتبذل األّمهات �� هذا اإلطار جهدا كب��ا لتوف��  

الب (ة) المتحان  ح 
ّ

للم��� بالبيت  الّدراسة  ظروف  بنا��ا  �ّل  مع  كب��ا  �ساهال  األسر  تلك  تبدي  كما  �الور�ا. 

خاصة خالل ف��ة التحض�� لالمتحان فتسمح لهن بقضاء الليل عند صديقا��ن واملبيت خارج املن�ل وذلك  

 ��جيعا وتحف��ا لهّن ع�� حسن اإلعداد لالمتحان. 

الّ�ي الب�الور�ا والهالة  ضفى    تكشف هذه االستعدادات وغ��ها عن صورة امتحان 
ُ
تجعل عليھ، والّ�ي  ت

لذلك   (ة)  ح 
ّ

للم��� خدمة  ا�جميع  ف��ا  يجّند  الّ�ي  االستنفار  حالة  إ��  أقرب  البيوت   �� االستعداد  حالة 

جوء إ�� العّراف  االمتحان. بل إّن 
ّ

و إ�� أئمة  ات أ األمر قد يدفع البعض إ�� القيام �سلوكيات غر�بة مثل ال�

...ا� املؤّسسات    -. بمع�ى ثاٍن �عكس استعدادات مختلف األطراف (الوزارة1خاملساجد والّرقاة طلبا لل��كة 

منذ    -األسر  -التعليمّية اإلعالم  وسائل  دخلت  وقد  الب�الور�ا.  امتحان  ع��  إضفاؤها  تّم  هالة  التالميذ...) 

، و�ادرت إ�� تخصيص حصص إذاعّية و
ّ
تلفزّ�ة تتّم خاللها استضافة مختّص�ن �� علم   سنوات ع�� ا�خط

لّنفس وعلم االجتماع ومرّ��ن وكذلك أولياء ل�حديث عن كيفّية حسن االستعداد المتحان الب�الور�ا وتقديم  ا

حات عملّية اجتياز االمتحان. ول�ن تحّولت تلك ا�حصص اإلعالمّية  
ّ

ح�ن وامل���
ّ

الّنصائح الّ�ي تيّسر للم���

ح�ن أك�� منھ 
ّ

ح�ن أنفسهم، فإّ��ا ضاعفت من الهالة  �� غالب األحيان إ�� حوارات مع أولياء امل���
ّ

مع امل���

 املضفاة ع�� امتحان الب�الور�ا والّ�ي جعلتھ �� ا�خيال ا�جما�ّ� امتحانا مص��ّيا. 

�جما�ّ�. فهو امتحان  ا  �س���� مختلف االستعدادات االنتباه أل��ا �عكس من�لة ذلك االمتحان �� ا�خيال

ھ ين�خ نتائجها، إذ ال تبقى �� الذاكرة ا�جماعّية إال  مص��ّي، أهّم بكث�� من �ّل االمتحانا 
ّ
ت الّ�ي سبقتھ بل إن

ب عن ذلك املعّدل. و�� سياق تلك الّصورة الّ�ي ُرسمت  
ّ
نتيجة الب�الور�ا، ومعّدل الب�الور�ا والتوجيھ امل��ت

الّ�ي تطلق �� ، و�� الصفة  2للب�الور�ا بدأت االحتفاالت با�حصول ع�� تلك الشهادة توصف بفرحة العمر

بالنسبة   خرافيا  الب�الور�ا "شكال  با�حصول ع��  الفرحة  أخذت  الّزواج كذلك. وقد  �  �إتو�س ع�� فرحة 

ألوالد والبنات.  � ا�إلم �عد املفرقعات والزغار�د لوحدها تكفي بالنسبة  ا، إذ  لبعض ال ينساه �ّل من حضره ا

ى ال 
ّ
جوء يتّم  أو  �� أفضية تؤّجر للغرض،  لتستقّر  البيت  جدران  فرحة  و�� �عض األحيان تتخط

ّ
�� أحيان    ال�

 
 . 18/7/2022نظر في هذا المجال؛ سلطاني بركاتي؛ البكالوريا ليست الّنهاية، الشروق الجزائرّية ا -1
نظر راضية مرباح؛ بورصة إكرامّيات  -2

ٔ
 ا

ٓ
يفون،  الّناجحين تلهب الجيوب: هدايا البكالوريا من العطور والصابون إلى الذهب واال

ون الين 
ٔ
   .19/7/2022الشروق ا
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اطئ أو الغابة أو اختيار موقع ذي شهرة عاملية حّ�ى إن    أخرى 
ّ

إ�� أف�ار مبتكرة كتنظيم مأدبة عشاء ع�� الش

فهم األمر مساهمة ب�ن أك�� من �خص�ن ناجح�ن
ّ
 .1"�ل

ب إم�انّيات مادّية ال �س��ان ��ا،  تحّول الّنجاح �� الب�الور�ا إ�� مناسبة احتفالّية ك��ى  يهكذا  
ّ
ما  كتتطل

ما املوسرة م��ا �� إقامة حفالت الّنجاح و�� نوعّية الهدايا املقّدمة  لمنافسة ب�ن العائالت ال سيّ بابا ل  فتحي

ة من امليسور�ن سّيارة. و��ذا ت�ون الهالة    ،هاتفا محموال من آخر طراز   همالّ�ي قد ت�ون لدى �عض
ّ
ولدى قل

ح�ن الجتيازه  تضفىال�ي  
ّ

حات وامل���
ّ

وعليھ ال ي��ّدد �عض    . ع�� امتحان الب�الور�ا عامل ضغط ع�� امل���

م��م �� ر�وب ا�خاطرة للّنجاح. فللمسألة صدى اجتما�ّ� أك�� منھ �علي�ّي وتر�وّي. ولهذا إذا �ان الّنجاح  

من  و سيؤّدي إ�� تلك االحتفاالت  
ّ
ي الفشل إ�� انت�اسة نفسّية بل و���  ال غرابة أن يؤدّ ف��� هدايا باهظة الث

 2.رّدة فعل عنيفة قد تصل �� حاالت نادرة إ�� املوت

صورة جعلت الّنجاح فيھ أمرا �ستوجب الّتكر�م، ف�انت النتيجة أن بات  إذن  ُرسمت المتحان الب�الور�ا  

الّصورة الّ�ي ر�خت �� الذاكرة  الفشل فيھ أمرا مخيفا �عمل ا�جميع ع�� تفاديھ �شّ�ى الطرق. بمع�ى أّن  

ا�جماعّية للمغار�ة عاّمة وللتو�سّي�ن خاّصة �� صورة تجعل امتحان الب�الور�ا �ستد�� حسن االستعداد  

ب أيضا ر�وب ا�خاطر بالنسبة إ�� البعض
ّ
ى الغّش. فع�� الّرغم من مخاطره، ال ي��ّدد    ،ولكّنھ يتطل

ّ
وهنا يتأ�

 
ّ

ال�  �� ح�ن 
ّ

امل��� يتّوج  الكث�� من  الذي  �� ذلك االمتحان "املص��ّي"  التفّوق  لتحقيق  م��م  إليھ سعيا  جوء 

�عب��ا   بذلك  الغّش  في�ون  ا�جام�ّ�،  بالّتوجيھ  ارتباطھ  باعتبار  املستقبل  خطوط  و�رسم  طو�ال  مسارا 

ع  بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة عن تفاعل الّتالميذ مع هالة أضفيت ع�� الب�الور�ا وصورة لها ر�خت م

 الزمن �� الذاكرة ا�جماعّية.

 :ییمالباكالوریا ومسألة التّق -7-2
 أّن عملّية الغّش تحّولت إ�� سلوك رس�ّي    يقول الباحث املغر�ّي محّمد الشهب "...

ّ
ومن خالصات امللف

لدى عدد من الّتالميذ، سلوك ينّم عن قيمة أخالقّية �عت�� الغّش حنكة و�قظة...، وهكذا أصبح التلميذ  

ّن الغّش وممارستھ حّق يجب الّدفاع عنھ والّدخول �� مواجهات صر�حة ضد من ير�د أن يحرمھ من  �عت�� أ

إ�� نظام امتحانات البا�الور�ا، و�ا�خصوص إ��    -أساسا  - ممارستھ...أّما عن أسباب الظاهرة ف��جعها امللف

�� االمتحانات و�� الّتعليمّية  العملّية  �ّل  يخ��ل  الذي  الّنظام  ال��بوّ�ة واملعرفّية  طبيعة هذا  ا�جوانب  ّمش 

اهد الذي يقّدم تفس��ا النتشار ظاهرة الغّش ��  3"والت�و�نّية للتلميذ
ّ

.  ويستوقفنا ا�جزء األخ�� من هذا الش

مّية وال��بوّ�ة �� �عد واحد أال    - �و��ا �عود إ�� نظام امتحان الب�الور�ا الذي يخ��ل العملّية التعليمّية
ّ
التعل

 ن.وهو االمتحا
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أّيام معدودات (سّتة أّيام)، ووفق روزنامة يتّم   و���يء من الّتفصيل، نقول ُيجرى امتحان الب�الور�ا �� 

ضبطها منذ بداية العام الّدرا��ي، ووفق تراتيب تحّولت �� أغل��ا مع مرور الوقت إ�� نوع من العرف الذي  

ينب��   ال  ا�خصوصّية  هذه  ولكّن  االمتحان.  ذلك  س��  عملّية  لهذا  يحكم  جوهرّ�ة  خاصّية  عّنا  تخفي  أن 

ھ يتّوج مس��ة امتّدت ع�� سنوات و�� ذات الوقت يرسم مالمح املستقبل ملا لھ  
ّ
االمتحان الوط�ّي أال و�� أن

من عالقة وطيدة وقوّ�ة بالّتوجيھ ا�جام�ّ�. ومن هذه ا�خاصّية نتبّ�ن أهمّية تلك األّيام ا�حدودة �� إيجاد  

املا��ي (املسار الدرا��ّي) وا�حاضر (�حظة الب�الور�ا) واملستقبل (الّتعليم ا�جام�ّ�). نوع من الّتمفصل ب�ن  

 فتصبح تلك األّيام املعدودات حاسمة �� تحديد مص�� التلميذ (ة). 

يبدو جلّيا من خالل اخ��ال عملّية الّتقييم �� أّيام محدودة أّن الغاية �� تقييم معارف ال غ�� بمع�ى أن  

م لتعرف) وال  الّتقييم �� ه
ّ
ذا االمتحان الوط�ّي الذي يتّوج مسارا �عليمّيا ال يالمس إال ا�جانب املعر�ّ� (�عل

�بوّ�ة الّ�ي �� متعّددة ا�جوانب  -يو�� اهتماما كب��ا لبا�� م�ّونات العملّية التعليمّية
ّ
مّية وال�

ّ
و�كفي أن    .التعل

ر �� هذا الّسياق باأل�عاد الّ�ي حّدد��ا اليو�س�
ّ

م  نذك
ّ
و �� تقر�رها املعنون: التعليم ذلك الكن� املكنون، �عل

م لتشارك اآلخر�ن
ّ
م لت�ون، �عل

ّ
م لتعمل، �عل

ّ
سم امتحان الب�الور�ا ب�ونھ  1لتعرف، �عل

ّ
. و�عبارة أخرى، يت

ز ع�� تقييم م�ّون املعارف ال غ��، وهو بالّتا�� ��ّمش البعد ال��بوّي والّت�و��ّي. ولعّل املالحظة  
ّ

األبرز ��  يرك

صبح  يهذا اإلطار هو أّن نتائجھ معزولة عن نتائج مسار درا��ّي طو�ل بذل فيھ التلميذ(ة) جهودا كب��ة، ل

ذلك االمتحان �حظة ممّ��ة �� ا�حكم ع�� مسار ال تؤخذ فيھ الّنتائج الّسابقة �ع�ن االعتبار. وهنا يبدو من  

ساؤل عّما إذا �ان من املنطقّي أن تحسم  
ّ
أّيام معدودات مسارا امتّد ع�� سنوات وتحّدد معالم  الوجيھ الت

 مستقبل؟

ز إال ع�� م�ّون واحد  
ّ

مة المتحان الب�الور�ا مس��ة دراسّية �� أّيام معدودات، وال ترك
ّ
�اتيب املنظ

ّ
تخ��ل ال�

مّية وال��بوّ�ة، فتعطي للب�الور�ا مع�ى االمتحان وليس مع�  -من م�ّونات العملّية التعليمّية
ّ
 ، ى الّتقييمالتعل

حساب   ع��  الّتقييم  إ��  تنتصر  والّ�ي  �بوّي 
ّ
ال� للفعل  املوّجهة  البيداغوجّية  للمقار�ات  مفارق  مع�ى  وهو 

صوا �عد من سلطة االمتحان. و�تعب�� مغاير، ال  
ّ
�بوّي لم يتخل

ّ
االمتحانات. بمع�ى أّن القائم�ن ع�� الشأن ال�

بمعناه التقليدّي، حيث ينصّب االهتمام    a docimologielيزال امتحان الب�الور�ا �ج�ن علم االمتحانات

 2.ع�� العالمات والتنقيط

يضفي هذا املع�ى ع�� امتحان الب�الور�ا صفة االمتحان ا�خّصص ل��تيب التالميذ بناء ع�� العالمات  

الّنقاط    املتحّصل عل��ا خالل هذا االختبار ال غ��، ومن ثم توج��هم إ�� شعب محّددة تن�جم باألساس مع 

ح�ن وال حّ�ى تثم�ن مجهودا��م الّ�ي ُبذلت �� سنوات سابقة    ،املتحّصل عل��ا
ّ

فال تتّم مراعاة رغبات امل���

والّ�ي ُيف��ض أن تؤّدي دورا �� رسم مستقبلهم الّتعلي�ّي كما االجتما�ّ�. وعليھ ال يخلو امتحان الب�الور�ا من  

ما وهو  امتحانات،  من  سبقھ  ملا  بإن�اره  ذلك    حيف  إنجاز  ع��  ا�حرص  �ان  إذا  عّما  ساؤل 
ّ
الت إ��  يدفعنا 

 
 .77، ص1999اليونسكو؛ الّتعليم ذلك الكنز المكنون، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة،  -1
لة الدوسيمولوجيا -2

ٔ
 يمكن الّرجوع إلى: la docimologieحول مسا

داب، عد
ٓ
غات واال

ّ
 . 176 -571ص،  2016، 46دالطاهر بلعز؛ مدخل إلى الدوسيمولوجيا : دراسة نقدّية، الّتواصل في الل
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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نا �عتقد 
ّ
روف بالنسبة إ�� �ّل الّتالميذ املعنّي�ن �افيا لضمان ت�افؤ الفرص بي��م؟ إن

ّ
االمتحان �� نفس الظ

ھ  
ّ
أن حسن تنظيم امتحان الب�الور�ا عنصر أسا��ّي من مجموعة عناصر تضمن ت�افؤ الفرص. بمع�ى أن

�انت   املعارف  طاملا  م�ّون  ع��  ز 
ّ

ترك االمتحان  تنظيم  الّدروس  -طر�قة  انتشار  إ��  أف��ى  الذي  األمر 

ا�خصوصّية حّ�ى أّن الكث�� من الّتالميذ يفّضلون عدم ا�حضور �� الفصل واالنتظام �� حضور الّدروس  

ة تقييمّية شاملة، ألّن هذه الّدروس �� حّد ذا��ا مص  .-1ا�خصوصّية
ّ
ھ ال �عّد محط

ّ
در من مصادر ان��اك  فإن

واالقتصادّي   االجتما�ّ�  املوقع  أهّمها  لعّل  عديدة  بمعطيات  الصلة  وثيقة  ألّ��ا  نظرا  الفرص،  ت�افؤ  مبدأ 

 للو�ّ�. 

يث�� اخ��ال هذا االمتحان ملسار درا��ّي وتحديده ملستقبل التلميذ (ة) أسئلة كث��ة �� ذهن الّتالميذ الذين  

بالنسبة  سيج��دون �� البحث عن سبل رفع   عدد م��م.  �  �إالتحّدي الذي يطرحھ؛ وهنا ي��ز الغّش خيارا 

م�ن ع�� الّنجاح  
ّ
مات واملتعل

ّ
وهو ما �ع�ي أّن نظام االمتحانات حامل لثغرة رئيسّية �� ترك�� اهتمام املتعل

الذا�ّي   الت�ّون  وخاصة  الّت�و�ن  ع��  منھ  حثيثا  l’autoformationأك��  الّنجاح  إ��  الس��  ومعھ    ،في�ون 

ما تتالت   .تتحّول الّدروس ا�خصوصّية إ�� عملّيات بيضاء يتدّرب خاللها الّتالميذ ع�� أنواع من الّتمار�ن
ّ
و�ل

الّتمار�ن وك��ت ضمن التلميذ (ة) فرصا أك�� �� الّنجاح، وهنا ت��ز إش�الّية أخرى ال تقّل خطورة عن �غييب 

�بوّي والّت�و��ّي أال و�� إش�اليّ 
ّ
ة الّتفك�� واملبادرة إ�� إيجاد ا�حلول بدل تطبيق تمشّيات جاهزة  البعدين ال�

معّينة،   وضعّية   �� ي�ون  عندما  م 
ّ
املتعل معّينةو�زاء  �عتمدها  االمتحان  .مسألة  تنظيم  طر�قة   �� ،  أليس 

قة ��  حينئذ،
ّ
 النفس؟ ما ��ّمش القدرة ع�� اإلبداع والّتفك�� بحّر�ة و�ضعف الث

الذي   السياق  هذا  ع�� ضمن  كث��ا  التدّرب  تّم  وطرائق  تمشيات  ولتطبيق  للمعارف  ا�حظوة  �عطي 

استخدامها يجد �عض الّتالميذ أنفسهم �� وضعّية الّتفك�� �� بدائل من بي��ا الغّش. بمع�ى أّن التفك�� �� 

عدد من  تحقيق الّنجاح وتجّنب اإلهانة الّ�ي ت�حق بالفاشل (عند االمتحان يكرم املرء أو ��ان)، تفرض ع�� 

اإلهانة   تجّنب  �� سبل  الّتفك��  الب�الور�ا-الّتالميذ  امتحان  أضفيت ع��  الّ�ي  الهالة  أمام  في�ون    -خاّصة 

 الغّش من البدائل املطروحة.

الب�الور�اي إ�� �عض    ، إذن،تحّول امتحان  التلميذ(ة) ألسباب متعّددة كّنا أشرنا  إ�� عامل ضغط ع�� 

 
ّ
املتعل م�ن البحث عن سبل ا�خالص من هذا الضغط، ومن خالل  م��ا، و�ذلك يصبح هاجس 

ّ
مات واملتعل

لة �� هذا االمتحان، وأمام  
ّ

ذلك تجّنب اإلهانة خاّصة أمام االستعدادات الّ�ي تبد��ا األطراف ا�ختلفة املتدخ

ال  التلميذ(ة). ومن هنا ي�ون ملنطق  �� مص��  مها 
ّ

نتائجھ وم��ا تحك ��ا  الّ�ي تحظى  ّتقييم  األهمّية القصوى 

 املعتمد �� امتحان الب�الور�ا تأث�� �� أنماط رّدات فعل الّتالميذ نحوه.  

 
 . من مقابلة مع بعض تالميذ البكالوريا بجهة بنزرت (شمال تونس) -1
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 :البكالوریا واستخدام التكنولوجیات الحدیثة -7-3
استخدام   وهو  أال  جديد  معطى  بدخول  األخ��ة  الّسنوات   �� الب�الور�ا  امتحان   �� الغش  سم 

ّ
ا�

م ذلك �� بروز فاعل�ن جدد �� عملّية الغّش، م��م  التكنولوجيات ا�حديثة �� الغّش �� الب�الور�ا. وقد أسه 

من يرّوج تلك التكنولوجيات وم��م من يقّدم األجو�ة بمقابل...ا�خ. وضمن هذا اإلطار جاء �� موقع موزاييك  

fm  نت الوحدات األمنّية من القبض  17:14(  2022/ 6/ 9بتار�خ
ّ

) وتحت عنوان "الغّش تجارة" ما يأ�ي: "تمك

�� الغّش �� امتحانات الب�الور�ا تنشط ب�ن تو�س والقصر�ن وسيدي بوز�د، ومن بي��م  ع�� شبكة مختّصة 

زمة من أجهزة ال سلكّية وسّماعات ذات تكنولوجيا متطّورة. وتّم إثر ذلك نصب  
ّ
مزّود يبيعهم املعّدات الال

شاحنة خفيفة رفقة   كم�ن محكم لهم بالطر�ق الوطنّية الّرابطة ب�ن تو�س والقصر�ن. و�ان املزّود ع�� م�ن

بطار�ة متطّورة    100سّماعات ذات تكنولوجيا متطورة و  10السلكّية و  أجهزة   6أ�خاص آخر�ن بحوز��م    4

مم. واع��ف املظنون ف��م أ��م قاموا باقتناء هذه املعّدات من �خص يقطن �� مدينة    1ال يتجاوز قطرها  

يتّم تمكي��م    دينار فيما   600ـ  د ثم يقومون ببيعھ بدينارا ل�جهاز الواح  450فر�انة بوالية القصر�ن مقابل  

 دينارا". 1200من اإلجابة ع�� االمتحانات بمبلغ جم�� قدره 

 و���ز هذا ا�خ�� تحّوال �� عملّيات الغّش ع�� مستو�ات عّدة م��ا: 

 تحّول أدوات الغّش إ�� نوع من أنواع الّتجارة املمنوعة؛  -

من   - الغّش  عملّية  �بوّي  انتقال 
ّ
ال� تقديم    – الفضاء  حيث  خارجھ  إ��  االمتحان...)  (قاعة  املدر��ّي 

�� ا�حيط    ااإلجابة بمقابل ما�ّ�، وهذا ضرب آخر من ضروب الّتجارة ودليل ع�� أّن للغّش امتداد

 اقتصادّي للمدرسة.-السوسيو

اال  -  �� استخدامها  للّتالميذ  ييّسر  بما  حجمها  وصغر  املعروضة  التكنولوجيا  ة 
ّ
ما  دق وهو  متحان، 

 ، بف�ح عن تحّول نو�ّ� �� أدوات الغّش ووسائلھ

تحّول مسألة الغّش إ�� مسألة أمن وط�ّي، حيث األمن يالحق املرّوج�ن لهذه التكنولوجيا ويعمل ع��  -

 تقديمهم للقضاء؛ 

ر ع�� نوع من االس��تار بق -
ّ

يمة  �عّدد األطراف ال�ي باتت �ساهم �� عملّية الغّش وتنّوعها، وهذا مؤش

 الشهادات العلمّية. 

من   أك��  ع��  بالغّش  املعنّي�ن  دائرة  من  وّسعت  قد  ا�حديثة  التكنولوجيات  ت�ون  األساس  هذا  وع�� 

مستوى؛ األمر الذي �عكس تحّوال خط��ا �� عملّية الغّش �� امتحان الب�الور�ا. خاّصة أمام تواتر أخبار عن  

الوسائ لهذه  وامل���ح�ن  امل���حات  �عض  أحيانااستخدام  باس 
ّ
الل من  مستفيدين  ع��    1ل  القدرة  ومن 

 
ذن في باكالوريا الجزائر ؛ موقع العين اإلخبارّية بتاريخ  -1

ٔ
يمكن الّرجوع في هذا اإلطار إلى مقال خمار وبلوتوث: الغّش باال

بوظبي والذي جاء فيه  01:43( 15/6/2022
ٔ
لقانونّي والقضائّي على الغّش بامتحانات البكالوريا في بعد تضييق الخناق ا "ص بتوقيت ا

ّول هو الّتطبيق الّصارم للغّش 
ٔ
مرين اال

ٔ
الجزائر عادت "موضة" "الخمار والبلوتوث" وكشفت امتحانات الّثانوية العاّمة بالجزائر عن ا



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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يونيو    24وضعها �� األذن ع�� الّرغم من ا�خاطر الّ�ي تحملها حيث جاء �� �حيفة القدس العر�ّي بتار�خ  

الطلبة    2022 جمعّيات  حاد 
ّ
وات العامة  الثانوّ�ة  بامتحانات  "املغرب: مظاهر سلبّية مرتبطة  وتحت عنوان 

قل من مركز االمتحان �� مدينة  �شت�ي لل�حافة أّن  
ُ
" أحد الطالب املر�ح�ن المتحانات الثانوّ�ة العاّمة ن

�، وذلك �عد شعوره بآالم شديدة �� أذنھ مباشرة �عد التوّصل  اف
ّ

س إ�� قسم املست�جالت �� املستشفى ا�ح�

 بورقة االمتحان ع�� إثر انحشار سّماعة دقيقة �ستعمل �� الغش بداخل أذنھ.

در إن هذا ا�حادث �سّبب �� حالة استنفار إلدارة الّتعليم والّسلطة األمنّية ا�ختّصة، �� الوقت وقال مص

الب املع�ّي �ان يرغب �� ممارسة  
ّ
الذي فتح فيھ تحقيق �� املوضوع حيث تبّ�ن من خالل املعطيات أن الط

ا��   الّسماعة ونظرا  أّن هذه   
ّ
إال أذنھ،   �� عة دقيقة 

ّ
باستعمال سما يقارب حّبة  الغّش  الذي  صغر حجمها 

 عدس نفذت إ�� عمق األذن لتستقّر هناك وتتسّبب للمع�ي �� ألم وصداع شديدين. 

الب و�خراج  
ّ
لت ع�� الفور من أجل محاولة إسعاف الط

ّ
وأضافت ال�حيفة ذا��ا أن ال�وادر الطبّية تدخ

الب تلك السّماعة الدقيقة ال�ي استقّرت بداخل أذنھ فيما استمعت اإلدارة ا
ّ
ألمنّية �عد هذه العملّية إ�� الط

��دف ا�حصول منھ ع�� أدّق الّتفاصيل واملال�سات املرتبطة ��ذه القضّية ومحاولة الوصول إ�� مصدر هذه  

السماعة الّ�ي �عت�� من أدوات الغّش املمنوعة، وذلك قصد توقيف مرّوجها و�حالتھ إ�� ا�حاكمة". وهو ما  

األطباء األمر الذي يقودنا إ�� ا�جدل الذي عرفتھ تو�س �عد إشارة وز�ر ال��بية    ي��ز دخول أطراف أخرى م��ا

وهو األمر    ،إ�� إم�انّية تورط �عض األطباء �� وضع سماعات �� آذان م���ح�ن ع�� عملّية جراحّية �سيطة

�� استعدادها  الذي رفضتھ عمادة األطباء الّ�ي نفت توّرط هذا السلك �� عملّيات من هذا القبيل مشّددة ع 

 1.ملعاقبة �ّل من يتوّرط من األطباء �� هذه األمور 

 
علنت الّسلطات الجزائرية "الحرب على الغش في االمتحانات" بعقوبات تصل الى 

ٔ
سنة سجنا نافذا غير قابلة للنقض وهو   51بعد ان ا

ّدى الى تراجع حاالت الغش في امتحانات البكالوريا مقارنة بالسنوات الماضية.
ٔ
 ما ا

مر الثاني كان عودة "موضة" البلوتوث" خالل بكالوريا 
ٔ
بطال الوقائع من "اإلناث" والغريب في  2022اال

ٔ
ن معظم ا

ٔ
فت ا

ّ
لكن الال

مّ 
ٔ
 هات" وصفحات عبر مواقع التواصل. قصص الغش الجديدة توّرط "ا

من صديقات لها في شارع "البريد المركزي" في العاصمة الجزائرية، وصباح  4"العين اإلخبارية" التقت سيدة جزائرية كانت مع 
 الثالثاء وهي تخبر صديقاتها عن "بلوتوث" تحت الخمار.

لها عن حقيقة الخمار والبلوت
ٔ
ستاذة وخرجت للتو من حراسة امتحان البكالوريا استوقفتها "العين اإلخبارّية" لتسا

ٔ
ّنها ا

ٔ
وث فكشفت با

ت عن ذكر اسمها. 
ّ
 في إحدى الثانويات القريبة لكنها تحفظ

ن سمعوا صوتا غريبا  
ٔ
ستاذا كان معها في الحراسة شاهد طالبة وهي تغّش في االمتحان بعد ا

ٔ
ستاذة قالت ل "للعين اإلخبارية" "إن ا

ٔ
اال

ذنها".
ٔ
 صادرا عن ا

ستاذ الذي 
ٔ
نا واال

ٔ
ي ارتباك لكن ما فضحها صوت غريب في الصّف، اقتربنا ا

ٔ
وتابعت "الطالبة ترتدي الحجاب، لم يكن ظاهرا عليها ا

ذن تلك الطالبة الّتي كانت تستعمل بلوتوث صغير جّدا".
ٔ
 كان معي من كل طالب وإذا بالصوت من ا

نه تّم توقيفها وإخراجها من الصّف وتحرير محضر
ٔ
وضحت ا

ٔ
ن تقوم الجهات المعنّية ببقية الّتفاصيل القانونّية. كما  وا

ٔ
بالحادث على ا

ن ظاهرة استعمال "البلوتوث" في الغّش باالمتحان عادت خالل البكالوريا هذا العام بعد تضييق الخناق القانوني  
ٔ
ستاذة با

ٔ
ّكدت اال

ٔ
ا

ن هذه الموضة القديمة تجّددت مع الطال 
ٔ
كـثر حيث يجدن سهولة في وضعه تحت الخمار".على طلبة البكالوريا ولفتت إلى ا

ٔ
 بات ا

صوات من المهّم الّرجوع في هذا الّسياق إلى :  -1
ٔ
ذان   maghrebvoicesمغاربية  موقع ا

ٓ
طباء تونسيين بزرع سماعات في ا

ٔ
اّتهامات ال

  .2022يونيو 13بتاريخ تالميذ لمساعدتهم على الغش بالبكالوريا 
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لقد أصبح الغّش �� امتحان الب�الور�ا أك�� �عقيدا، و�اتت أطرافھ متعّددة، فلم �عد الّتالميذ ومراقبوهم  

مون أي أفراد �ان ينتظر م��م أن    وحدهم  ن�املسؤول
ّ
يحّفزوا عن عملّيات الغّش بل انضّم إل��م أولياء بل ومعل

ھ عند ا�حديث عن الغّش باستخدام التكنولوجيات ا�حديثة املتطّورة  
ّ
أبناءهم ع�� العمل واالج��اد. بمع�ى أن

أخرى.   أطراف  إ��  (ة)  التلميذ  تتجاوز  مسألة  بالضرورة  نث��  تو�س  ونحن  أنباء  موقع  ذكر  اإلطار  هذا   ��

Kapitalis  ر معلومات تفيد باستعمال تلميذة
ّ
ھ "إثر توف

ّ
لهاتفها ا�جّوال داخل قاعة القسم أثناء اجتياز    أن

ت فرقة األبحاث والتفتيش التا�عة ل�حرس الوط�ي  
ّ
امتحان الب�الور�ا واستغاللھ �� اإلجابة ع�� االختبار، تول

� إرسال  ي�� القصر�ن يوم أمس البحث �� املوضوع و�جراء عمليات فنّية ل 
ّ
تبّ�ن أّن معلم ابتدائي مباشر، يتو�

 الختبار للتلميذة. إجابة ا

نت فرقة األبحاث والتفتيش التا�عة ل�حرس الوط�ي �� القصر�ن �عد نصب كم�ن محكم من إلقاء  
ّ

وتمك

العمومية النيابة  وأذنت  م، 
ّ
املعل ع��  شأنھ    ،القبض   �� األبحاث  ومباشرة  باملعلم  باالحتفاظ  باستشار��ا، 

السبت   اليوم  أم"  أف  "اكس��س  إذاعة  أوردتھ  ما  حسب  زمة 
ّ
الال القانونّية  اإلجراءات  خاذ 

ّ
ن  جوا  11وات

20221" . 

الشر�ك  األ يبدو   لالنتباه ألّن  الغّش  مر مث��ا   ��  �� م، أي �خصّية خ��ت االمتحانات وتثّمن قيم��ا 
ّ
معل

الّتعليم  امل للتلميذ(ة). ولكن األمر ال يقتصر ع�� أهل  الّدرا��ي  ��    –سار  �عّد  الغّش   �� أّن مشارك��م  ع�� 

األخطر األولياء  -اعتقادنا  �شمل كذلك  (جنوب    ،بل  أن "محكمة غرداية  اإلخبارّ�ة  الع�ن  موقع  أورد  فقد 

ابن��ا  بمساعدة  لقيامها  ت 
ّ
املؤق ا�حبس   �� سّيدة  بوضع  قضت  ماّدة    ا�جزائر)  اجتيازها  أثناء  الغّش  ع�� 

 ".2الّتار�خ وا�جغرافيا لنيل شهادة الّتعليم املتوّسط بالّتواصل معها بالهاتف الّنقال

رئيس   أّن  مغر�ية  �حيفة  ذكرت  فقد  أعاله،  إل��ا  املشار  األطراف  ع��  املشاركة  األطراف  تقتصر  وال 

"صدور مذكرات توقيف بحق أك��    2014سنة  ، كما أّن تو�س شهدت  3جماعة محلّية ضبط �� حالة غّش 

تو�سيا ب��مة استعمال الغّش بالهواتف ا�جّوالة �� امتحان الب�الور�ا (الثانوّ�ة العامة) الذي يتأّهل    20من  

) األر�عاء  اليوم  قضائّية  مصادر  أعلنت  ما  بحسب  العا��،  الّتعليم  إ��  فيھ  حز�ران    11الناجحون  يونيو/ 

2014( "4. 

 
نباء تونس  -1

ٔ
 11؛ كان يرسل إجابة االختبار لتلميذة: تورط معلم ابتدائي في الغش في امتحان البكالوريا بالقصرين، Kapitalisا

 . 2022يونيو 
ربعاء العين اإلخبارة؛ خم -2

ٔ
ذن" في بكالوريا الجزائر؛ اال

ٔ
بو ظبص بتوقيت  01:43( 15/6/2022ار وبلوتوث "الغش باال

ٔ
 )يا

خبارنا المغربية بتاريخ  -3
ٔ
في مقال لمحمد الميموني حمل عنوان فضيحة بطاطا ...ضبط رئيس جماعة   14/7/2022جاء في موقع ا

فادت 
ٔ
ستاذا مكلفا بحراسة اختبارات الدورة االستدراكّية متلّبسا بالغّش في اختبارات الباكالوريا ما يلي " ا

ٔ
ن ا

ٔ
ية بطاطا ا

ّ
مصادر محل

حرار متلّبسا في حالة غّش.  ووفقا لذات المصدر، فبعد التحّقق من هوّية المعني 
ٔ
لشهادة الباكالوريا، ضبط مترّشحا ضمن فئة اال

ّنه يشغل منصب رئيس جماعة بإقليم طاطا وينتمي على حزب م
ٔ
مر تبّين ا

ٔ
غلبّية الحكومّيةباال

ٔ
هذا وقد جرى الّتعامل مع  .شارك في اال

رئيس الجماعة "الغّشاش" وفقا لما تنّص عليه اإلجراءات القانونّية المعمول بها، إذ تّم سحب ورقة االختبار منه وحّرر محضر رسمّي 
 في الواقعة قبل إخراجه من مركز االمتحان. 

 ..هـ 1435شعبان  12م الموافق  1420يونيو  10 4295الوسط (البحرين)؛ العدد -4
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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د األطراف املشاركة �� عملّية الغّش عن التحّول الكب�� الذي أحدثتھ تكنولوجيا املعلومات  و�كشف �عّد 

سعت  
ّ
صال �� الغّش �� الب�الور�ا، ولرّ�ما �� امتحانات أخرى. فقد �عّددت األطراف املساهمة فيھ، وا�

ّ
واالت

ھ صار �عكس ثقافة  دائرة الغّش ولم �عد مقتصرة ع�� الفضاء املدر��ّي. وعليھ بات األمر أك�� خ
ّ
طورة، ألن

 فرعّية بدأت �� االنتشار محورها "دّبر راسك". 

  �� الغّش  عملّيات   �� املتطّورة  صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عن  بة 

ّ
امل��ت الّنتائج  وتث�� 

اكت أن  بمع�ى  التكنولوجيا.  تلك  استخدام  أخالقّيات  أال و��  األهمّية  غاية   �� تلك  الب�الور�ا مسألة  ساح 

ر لهما، حّ�ى 
ّ

التكنولوجيا اليوم �جميع جوانب حياتنا صار واقعا وحقيقة ال يمكن التغا��ي ع��ما وال التنك

ص �ش�ل ال نظ�� لھ �� تار�خ البشرّ�ة حيث باتت ا�حياة ال�خصّية وا�حميمّية لألفراد  
ّ
أّن ا�جال ا�خاّص تقل

مأ  �� أحد  وال  ر،  وُ�صوَّ ر  ُيصّوِ فا�جميع  تلتقط  من  من  مهّددة،  الّتواصل  لھ  أن  مواقع  ع��  وتنشر  صور 

بل   علمھ،  دون  أو  �علمھ  استخدام  إاالجتما�ّ�  بلغ  فقد  واستغالل.  اب��از  مصدر  بات  ما  الّصور  من  ّن 

صال درجة الهوس،  
ّ
م�ّونا من م�ّونات ا�حياة اليومّية لإل�سان �ش�ل عام،  وصار  تكنولوجيا املعلومات واالت

العم الشرائح  هذه  ولبعض  بتوظيف  االمتحانات   �� الغّش  �عت��  أن  يمكن  ذلك ال  الشباب، ومع  مثل  رّ�ة 

ھ
ّ
  ، التكنولوجيات مسألة ترتبط �سوء توظيف تلك التكنولوجيا ال غ��. ولكن �� املقابل البّد من اإلقرار بأن

قّيات استخدامها وذلك  تث�� أسئلة تّتصل بأخالفإّ��ا  بقدر األهمّية امل��ايدة لهذه التكنولوجّيات �� حياتنا،  

 ليتّم تفادي توظيفها بصفة سلبّية �� حياتنا عاّمة و�� امتحاناتنا املدرسّية وا�جامعّية خاّصة.

انوّ�ة �� السنوات األخ��ة تطّور لقد  
ّ
�� استخدام تكنولوجيا    اكب��   اكشف الغش �� امتحانات املرحلة الث

صال �� الوقت الذي �ان ُيف��ض في
ّ
م املعلومات واالت

ّ
ف تلك التكنولوجيا �� تجو�د الّتعليم والتعل

ّ
وظ

ُ
ھ أن ت

م ومن وسائل  
ّ
و�� تحس�ن املكتسبات والّتحصيل. ولكّن تلك التكنولوجيا تحّولت من وسائط ميّسرة للتعل

م�ن املنحدر�ن من أوساط اجتماعّية  
ّ
م عن �عد بما �عنيھ ذلك من قدرة ع�� جسر الفجوة ب�ن املتعل

ّ
للتعل

�� االمتحان�  إ�متباينة،   للغّش  والّتخطيط  الغّش  انحراف    ،وسيلة من وسائل  �افية ع��  و�� ذلك داللة 

مهيمنا ��    "الغاية ت�ّ�ر الوسيلة "لتلك التكنولوجيا �عد أن صار شعار  من ا�جتمع    استخدام شرائح واسعة

�ي �شهد كث�� من ا�جتمعات، 
ّ
ات وهوس الّر�ح. ال

ّ
 تنامي نزعات األنانّية وحّب الذ

ثقافة   صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  و�استخدام  االمتحانات   �� الغّش  �عكس  الّسياق  هذا  ضمن 

الوسيلة" ت�ّ�ر  القطاع  "  الغاية  حجم  م 
ّ

ت�خ أبرزها  لعّل  ظواهر عديدة  فهم  �ساعدنا ع��  أن  يمكن  الّ�ي 

أن تصبح  فيد ممكن. وال غرابة  املوازي �� االقتصاد الّتو���ّي. فاملهّم هو الّنجاح أو تحقيق الّر�ح بأقّل جه

التكنولوجيات ا�حديثة وسيلة من ب�ن سائل مختلفة يمكن أن �ستخدم للغش بل لتحقيق الّر�ح (ع�� البيع  

و��   اإلشهار   �� اإلعالم  قبيل وسائل  الوسائط وغ��ها من  تلك  �ستعمل  أال  األجو�ة).  تقديم  خالل  أو من 

ن مبالغة و��و�ل بل من مغالطة. فالوسائل التكنولوجية �� هذه  الّدعاية مع ما �شتمل عليھ هذان الفعالن م

 ا�حالة ال �عدو أن ت�ون وسائط �� اس��اتيجّيات وضعها وحّددها فاعلون لهم غايا��م وأهدافهم.

تيس��   سياق   �� تتنّ�ل  الّ�ي  األصلية  مهاّمها  عن  ��ا  وحادوا  ا�حديثة  بالتكنولوجيات  مون 
ّ
املتعل انحرف 

وتذليل م 
ّ
من    التعل ومنع��م  الكث��ين  أمام  حاجزا  وقفت  ما  كث��ا  ال�ي  م 

ّ
التعل   مسارهم مواصلة  صعو�ات 
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الغّش عملّية مخاطرة قد  التعلي�يّ   �� إ�� مراهن�ن، فاستخدامها  م�ن 
ّ
املتعل التكنولوجيا حّولت  تلك  لكن   .

ف��ي إ�� الّنجاح كما قد تؤّدي إ�� الفشل والعقو�ة املشّددة ال�ي تمنع  
ُ
انوّ�ة  ت

ّ
صاح��ا من إجراء اختبار الث

 الّ�جن.�� سنوات مثال، بل قد تزّج ببعض املشارك�ن �� العملّية   5مّدة   )العاّمة (البا�الور�ا �� تو�س

ا�حديثة    ا�حاجةإّن   صال 
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أخالقّيات  لتوط�ن  وم�ّحة  ماّسة  تبدو 

شّبع باألخالقّيات أي باملعاي��  واملتطّورة لدى مختلف شرائح ا�جت
ّ
باب. فالت

ّ
مع وخاّصة م��م الّصغار والش

و��   االمتحانات   �� الغّش   �� توظيفها  تفادي  ع��  �ساعد  التكنولوجيا  تلك  الستخدام  املوّجهة  األخالقّية 

التكنولوجيات ي�حبھ جهل بأخالقيا��ا أ اليوم ع�� تلك  أّن اإلقبال  بمع�ى  البشر.  و  ان��اك خصوصّيات 

تجاهل لتلك األخالقّيات األمر الذي جعل توظيفها �� الغّش ال يلقى صّدا من أطراف عديدة، بل ع�� العكس  

 من ذلك ان��ى البعض ساعيا إ�� االستفادة من تلك التقانة. 

�ستخدمها   الذي  اإل�سان  وحده  خبيثة،  صناعات  وال  بر�ئة  صناعات  ا�حديثة  التكنولوجيات  ليست 

ير  الّ�ي  تلك  بالطر�قة  إدماج  عملّية   �� االعتبار  �ع�ن  األخذ  الّضرورّي  من  بات  وعليھ  مناسبة.  اها 

ھ البعد األخال�ّ� لالستخدام  
ّ
م ما هو أعمق بكث�� من البعد الّتق�ّي، إن

ّ
التكنولوجيات �� عملّية الّتعليم والتعل

يتّم ا�حّد   � عن اإلجراءات  من االستخدامات السلبّية. ولكن هذا ال �ع  –ولو بقدر    –وذلك حّ�ى 
ّ

التخ� �ي 

وغ��   مستمّرة  ت�ون  أن  ينب��  الّ�ي  التوعية  حمالت  عن  وال  بأخطار  مناسباتّيةالقانونّية  فالّتوعية   .

سعت  
ّ
ا� وطاملا  طو�لة،  زمنّية  ف��ة  ع��  امتّدت  طاملا  مهّمة  ا�حديثة  الّتكنولوجيا  لتلك  الّسل�ّي  االستخدام 

 ون معنّيون و�� حالتنا هذه الّتالميذ.وشملت فئات أوسع، وطاملا شارك فيھ فاعل

عامال محّفزا ع�� الغّش �� الب�الور�ا، لكن  ، �� حّد ذا��ا،  ال يمكن اعتبار التكنولوجيا ا�حديثة املتطّورة

لة، األمر  
ّ

مع ذلك ال يمكن إن�ار التحّول الذي أحدثتھ �� عملّيات الغّش وخاّصة ع�� مستوى األطراف املتدخ

التوعية  إ��  الذي �ستوجب باألساس مقار�ة أخرى لتوط�ن تلك التكنولوجيات �� مجتمعاتنا، مقار�ة �ستند  

 تلك الوسائط حّ�ى ال تخ��ل �� �عد واحد من أ�عادها. ل�ي الطا�ع الّتقوتجاوز 

ص من تأث�� ا�جغرافيا والزمان  
ّ
أوجد اإل�سان الوسائط التكنولوجية لتيّسر لھ ا�حياة ا�جماعّية وتقل

ھ �ان يف��ض أن �ساعد ع��  
ّ
سر الفجوة ب�ن كع�� حّد سواء، لكن تلك الوسائط صارت مصدر قلق، ألن

وجد حلوال ملشا�ل�وّسع  ا �ولك�ماعّية  مختلف الشرائح االجت
ُ
تخلق مشا�ل  ، فأ�حت  �ا. و�ان يف��ض أن ت

أخرى معّقدة، تطيح بأعرق مؤّسسة اجتماعّية أوجدها اإل�سان لنقل منظومة القيم من األجيال الراشدة  

وط�ن  . ومن هنا ي�ون من الضرورّي االشتغال ع�� تE. Durkheimإ�� تلك األقّل ن�جا حسب ايميل دور�ايم

القيم   ترسيخ  نحو  أي  إ�سا�ّي  هو  ما  نحو  وتوّجهھ  استخدامها  ر 
ّ
تؤط قيم  منظومة  ضمن  الوسائط  تلك 

 اإل�سانّية الك��ى مثل املساواة واإلنصاف والعدالة...ا�خ. 

الطرف   ف��ا  بما  األطراف  مختلف  ل 
ّ

تدخ وخاصة  واألخالقّيات  التوعية  أهمّية  تتأ�ى  املنطلق  هذا  من 

فاألطراف الّنقابّية دأبت ع��    .الغّش فعل جما�ّ� ي��جم ثقافة التعاون ال االّ��ام واإلدانة  الّنقا�ي. فمقاومة
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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الوطنّية االمتحانات  تلك  تأم�ن  عن  بال�جز  واّ��امھ  اإلدارّي  رف 
ّ
الط امتحان  1إدانة  نجاح  أّن  وا�حال   ،

وائب الّ�ي �شو�ھ  –الب�الور�ا  
ّ

ب تظافر جهود مخت  -ع�� الّرغم من الش
ّ
لف الفاعل�ن ال��بوّ��ن. و�تعب��  يتطل

و�� مقّدم��ا   اإلش�الّيات  تلك  تجّنب  �ساعد ع��  ال��بوّ��ن ال  الفاعل�ن  ب�ن  املتبادلة  االّ��امات  إن  مغاير، 

 توظيف التكنولوجيات ا�حديثة �� الغّش.

 :الغّش في البكالوریا باعتباره شكال من اختالل المعاییر -7-4
"التغ عنوان  تحت  شرت 

ُ
� دراسة   ��  �� الغش  نموذج  األهداف:  تحقيق  ووسائل  القيم  أ�ساق   ��  ��ّ

"، قّدم الباحثان مصطفى عمر الت�� وعثمان ع�� أميمن تفس��ا للغّش �� االمتحانات باعتباره  2االمتحانات

��  شكال من أش�ال األنوميا أو الالمعيارّ�ة. و�عت�� الدراسة �� غاية األهمّية ألّ��ا تطرح مسألة اختالل املعاي

�� مؤّسسة وظائفها "عموما ومقاصدها ُجعلت من أجل القضاء ع�� مختلف أش�ال األنوميا وا�حّد م��ا  

 .3"امهما �ان نوعه 

الالتينّية   ال�لمة  املشتّقة من  الالمعيارّ�ة  "�لمة  أو  Anomie�ع�ي  ا�خطة،  ا�عدام  أو  القانون  ا�عدام   ،

ك. وقد أوردت �عض  
ّ

» لتع�ي حالة من   Anomie القواميس ال�لمة ع�� ش�ل «ا�عدام الثقة أو �ع�ي الش

�ستخدمها   وعندما  قانون.  بدون  ا�حياة  أو  اليق�ن،  عدم  أو  الشّك  أو  الّنظام  اختالل  أو  االضطراب 

ق بالبناء االجتما�ّ�، أو  
ّ
أحد األنظمة باملتخّصصون �� العلوم االجتماعّية فإّ��م �ش��ون إ�� خاصّية تتعل

الّ�ي ب م��ا، وليست    االجتماعّية 
ّ

الّ�ي تحكم �  �إي��ك املعاي�� االجتماعّية  ا��يار  �عّ�� عن  حالة ذهنّية. ف�ي 

الّسلوك، كما �عّ�� أيضا عن ضعف الّتماسك االجتما�ّ�. وعندما تنتشر حالة الالمعيارّ�ة �ش�ل واسع ب�ن  

. ويعت�� دور�ايم  4أو قو��اأعضاء مجتمع من ا�جتمعات، تفقد القواعد الّ�ي تحكم الّسلوك فيھ مفعولها  

أن   كما  االجتماعّية،  العلوم  أدبيات   �� لھ  ورّوجوا  املفهوم  هذا  فوا 
ّ
وظ الذين  االجتماع  علماء  أبرز  من 

 قّدم بدوره إسهاما مهّما �� �شر هذا املفهوم وتوظيفھ.  Mertonم��تون 

وا مجال  لتفس��  تص�ح  أش�الها  آخر   �� معيارّ�ة 
ّ
الال "نظرّ�ة  أن  الّسلوك  و�اعتبار  أنماط  من  سع 

��  5"املنحرف الغّش  سلوك  ألّن  نظرا  بمع�ى،  االمتحان.   �� الغّش  سلوك  تفس��  ع��  �ساعد  فإّ��ا   ،

م العملّية الّتعليمّية، فهو بذلك لون من ألوان  
ّ
وائح الّ�ي تنظ

ّ
االمتحانات، يخالف ما تنّص عليھ القوان�ن والل

 
دوات الغّش االلكـترونّية تزدهر في تونس مع امتحانات البكالوريا على موقع  -1

ٔ
نظر هدى الطرابلسي؛ سوق ا

ٔ
عربية،  Independentا

حد 
ٔ
ق على واق19:15( 2022يونيو  12اال

ّ
عة تسريب امتحان  )، وفيه تورد موقف الكاتب العام للجامعة العامة للّتعليم الّثانوي الذي عل

مين االمتحانات الوطنّية، فضيحة تتكّرر كّل سنة وتفسد  
ٔ
خرى يفشلون في تا

ٔ
الفلسفة بالقول عبر صفحته في موقع "فيسبوك" "مّرة ا

مم.  كل ذلك هدم ممنهج لقيمة المعرفة ومكانة المدرسة". 
ٔ
 قيمة االمتحان، وتجعل مّنا مسخرة بين اال

ميمن  -2
ٔ
هداف، بيروت، دار الكـتاب الجديد المتحدة، مصطفى عمر التير وعثمان ا

ٔ
نساق القيم ووسائل تحقيق اال

ٔ
 2003؛ التغّير في ا

ثيرها في المدرسة، مجلة دراسات، المجلد -3
ٔ
نوميا االجتماعّية وتا

ٔ
 .36، ص2020/السنة  01، العدد09يوسف بن صالح؛ اال

ميمن، -4
ٔ
هداف،  مصطفى عمر التير وعثمان ا

ٔ
نساق القيم ووسائل تحقيق اال

ٔ
 .75مرجع ّسابق، صالتغّير في ا

ميمن؛ الغش في االمتحانات كمظهر من...، مرجع سابق، ص -5
ٔ
 . 145مصطفى عمر التير وعثمان ا
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جو
ّ

معيارّ�ة لفهم وتفس�� تلك الظاهرة الّ�ي بدأت الّسلوك غ�� السوّي. وعليھ يمكن أن ال�
ّ
ء إ�� نظرّ�ة الال

 .تلقي بثقلها ع�� س�� امتحان الب�الور�ا

رات عّدة م��ا انخراط �عض األولياء �� عملّية الغّش 
ّ

� اختالل املعاي�� من خالل مؤش
ّ

إّما بتمك�ن   ،يتج�

لطرف ع��م، أو بتقديم األجو�ة مثلما سبقت  أبنا��م و�نا��م من شراء تلك الّتجه��ات الدقيقة، أو �غّض ا

اإلشارة إ�� ذلك أعاله. فاملف��ض أّن األولياء يمنعون منظور��م من االنخراط �� هذه العملّية ا�خط��ة الّ�ي  

ت��   قد 
ّ
ما ت �غّ��ا  أّن  بمع�ى  مباشرة.  أو غ��  ف��ا بطر�قة مباشرة  ��م �سهمون  فإذا  ب ع��ا عواقب وخيمة، 

سرة لسبل الّنجاح حّ�ى بات �عض األولياء يضفون نوعا من الشرعّية ع�� ذلك الّسلوك  حدث �� رؤ�ة األ 

مة المتحان الب�الور�ا واملناقض للقيم الّ�ي �شتغل املدرسة ع�� ترسيخها وتجذيرها  
ّ
�اتيب املنظ

ّ
ا�خالف لل�

  �� القانون (بما  الذات واح��ام  الّناشئة مثل العمل وا�جدّية والّتعو�ل ع��  �� لدى  القانون املدر��ّي  ذلك 

مختلف أ�عاده وخاصة �� �عده املّتصل باالمتحانات). وقد ُيحيلنا هذا الّسلوك األسرّي إ�� سلوك آخر ما  

ل �� تقديم املساعدة املالّية للّراغب�ن �� ال�جرة غ�� الشرعّية من  
ّ
ف�ئ ينتشر اليوم ب�ن األسر التو�سّية و�تمث

العائالت �عد  لم  حيث  استعداد    األبناء،  ع��  ف�ي  ولذلك  ال�جرة،  من  الّصنف  ذلك  �خطر  اعتبارا  تو�� 

 "ا�حرقة" أي ال�جرة بطر�قة غ�� نظامّية.  التقديم املساعدة املالية ألبنا��ا حّ�ى �ستطيعو 

م�ن الذين يتساهلون مع الغّش أو حّ�ى الذين  
ّ
ي��ز اختالل املعاي�� كذلك من خالل سلوك �عض املعل

، بدعوى مساعدة الّتالميذ ع�� اجتياز االمتحان،  إليھ االمتحانات مثلما سلفت اإلشارة  يقّدمون أجو�ة عن

ھ مص��ّي، أو بدعوى أّن املراقب�ن �� جهات أخرى يتساهلون  
ّ
ساهل مرتبط فقط ��ذا االمتحان ألن

ّ
وأّن هذا الت

ح�ن...ا�خ. كما تتمظهر الالمعيارّ�ة من خالل تحو�ل الّدروس ا�خصوصيّ 
ّ

ة إ�� ورشات تدر�ب ع��  مع امل���

ع��   الّتالميذ  مساعدة  ع��  العمل  دون  الب�الور�ا  امتحان  يتضّم��ا  قد  الّ�ي  لتلك  مشا��ة  تمار�ن  إنجاز 

معا�جة نقاط ضعفهم �� هذه املاّدة الّدراسّية أو تلك، فتتحّول تلك الّدروس إ�� مصدر مال بالنسبة إ�� 

غ�� ال  االمتحان  الجتياز  ووسيلة  م�ن 
ّ
�عليمّية    املعل مقاصدها  "تبدو  الدروس  فهذه  الّتالميذ.  إ��  بالنسبة 

ت�و�نّية �� الظاهر وتراهن ع�� تحس�ن مستوى الّتلميذ الذي �ش�و �عض الصعو�ات �� �عض املواد...إال  

أّن واقعها و�اط��ا دون ذلك فقد تضمحّل رهانات الّت�و�ن والّتعليم أمام حقيقة االستثمار وامل�اسب املادّية  

شاط األّول عند املرّ�ي ويس�� إليھ  
ّ
ھ أض�� الن

ّ
شاط، إ�� درجة أن

ّ
الهائلة الّ�ي يجن��ا املرّ�ون من وراء هذا الن

تلك الّدروس انحرفت عن وظيف��ا الرئيسّية (تحس�ن  ف.  1"جاهدا من أجل كسب أك�� ما يمكن من الز�ائن...

يحكمها هو الّر�ح املا��. وقد تدّعم هذا االنحراف  صار الهاجس الذي  و مستو�ات الّتالميذ ونوعّية ت�و���م)  

ا�خصوصّيةحسب   الّدروس   �� الّتالميذ  من  "الغالبّية  بھ  صّرح  أّن  "،  2ما  ��  إذ  لهم  تقّدم  الّ�ي  "الّتمار�ن 

�ي  نفسهات�ون  االمتحان ت�اد  
ّ
��م  وقع التطّرق إل��ا �� الّساعات الزائدة. كما يتمّتع الّتالميذ الز�ائن عند مر�ّ   ال

  . 3بأحسن األعداد �� ح�ن يظّل بقّية الّتالميذ �� مرتبة ثانية

 
ثيرها في المدرسة -1

ٔ
نوميا االجتماعّية وتا

ٔ
 . 45-44رجع سابق، صم ،يوسف بن صالح، اال

 . 45المرجع نفسه، ص -2
 . الصفحة نفسهاسه، المرجع نف -3
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معيارّ�ة أيضا من خالل سلوك مرّو�� هذه التكنولوجيا ا�حديثة فيتعاملون معها باعتبارها  
ّ
� الال

ّ
تتج�

الّسلبّية   بآثارها  بالر�ح غ�� عابئ�ن  �عود عل��م  و��  مجّرد بضاعة  الوطنّية  الشهادات  ت  مستو�ا��  سمعة 

م�ن. بمع�ى أّن اخ��ال تلك التكنولوجيا  ��  مردود املؤّسسة الّتعليمّية و  ��التالميذ و
ّ
ت�افؤ الفرص ب�ن املتعل

معيارّ�ة الّ�ي �عيش ع�� وقعها فئات من ا�جتمع التو���ّي، 
ّ
ل ضر�ا من ضروب الال

ّ
�� بضاعة مناسباتّية �ش�

نم األموال �غّض الّنظر عن مصدرهفتبادر إ�� ترو�ج مختلف أنواع املمنوعات ��دف الّر�
ُ
. لقد �ان  اح وغ

م ومتعّدد 
ّ
لدخول هؤالء "الّتجار ا�جدد" دور �� نقل الغّش من مغامرة �� جّل األحيان فردّية، إ�� عمل منظ

 األطراف. 

  �� وتوظيفها  تلك األجهزة  الّتالميذ ع�� شراء  إقبال عدد من  أيضا من خالل  معيارّ�ة وا�حة 
ّ
الال تبدو 

الب�الور�ا، واالنخراط ضمن جماعات صغ��ة، ذات ثقافات فرعّية ت�ّ�ر الّنجاح �عّض الّنظر عن    امتحان

وهم يقبلون ع�� شراء تلك    ،سلوك الّتالميذإّن  الوسائل املؤّدية إليھ، فال �عبأ الّتالميذ بخطورة ذلك األمر.  

ب�ات الّ�ي ترّوجها
ّ

الّنجاح و�ن تحّقق بأساليب غ�� شرعّية،  �عكس حرصا ع��   ،الّتجه��ات والّتواصل مع الش

اح��ام   للّنجاح، وال حّ�ى  يبذلون جهدا  الذين  الّتالميذ  بقّية  اح��ام  املدرسّية وال  القوان�ن  اح��ام  أي دون 

م�ن بذلوا ت�حيات من أجل إنجاح التالميذ. 
ّ
 �جهود معل

معيارّ�ة وا�حة من خالل السلوكيات املذ�ورة أعاله، و�� ت�
ّ
�جم رؤ�ة براغماتّية تحكم سلوك  تبدو الال

عديد الفاعل�ن االجتماعّي�ن داخل الفضاء املدر��ّي وخارجھ، والذين ال يرون شروطا محّددة للّنجاح وللر�ح، 

فالغاية ت�ّ�ر الوسيلة. و�بدو اّن هذا املنطق ليس بمعزل عن املنطق املهيمن �� ا�جتمع التو���ّي اليوم، و��  

هاجس الّر�ح واملص�حة ا�خاّصة طاغيا،  يظّل  ة بل و�� جّل مجتمعات العالم حيث  سائر ا�جتمعات املغار�يّ 

مجاالت   اجتاحت  مختلفة  ن�ّ�ر سلوكيات  الضرائب، وكيف  أداء  األثر�اء من  كبار  ��ّرب  نفّسر  و�ال كيف 

 الر�اضة والّتجارة ...ا�خ. 

 : خاتمة  -8

�� االمتحانات املدرسّية وا�جامعّية. ولكّ��ا    �عّد مسألة الغّش �� امتحان الب�الور�ا وجها من وجوه الغّش 

ا�جميع بأّن ا�حصول  اقتناع  تحظى بأهمّية خاّصة نتيجة الهالة الّ�ي أضفيت ع�� الب�الور�ا ع�� الّرغم من  

تلك   ع��  ا�حاصل�ن  فأعداد  االجتما��،  م 
ّ
السل  �� االرتقاء  إ��  بالضرورة  يف��ي  ال  قد  هادة 

ّ
الش تلك  ع�� 

�وا �� مسارهم الّتعلي�ّي أو أتّموا ذلك املسار دون أن يقدروا ع�� الولوج إ�� عالم الشغل  الشهادة والذين �ع
ّ
�

غ�� قليلة. ومع ذلك ينب�� أن تتّم دراسة ظاهرة الغّش �� الوسط املدر��ّي �ش�ل عام، و�� الب�الور�ا �ش�ل  

ل املمكنة من قبيل الّتقييم، خاص من زوايا مختلفة. وقد حاولنا �� هذه الدراسة اإلشارة إ�� �عض املداخ

الت ا�جماعّية للب�الور�ا واستخدامات التكنولوجيات ا�حديثة وأخالقيا��ا فضال عن مدخل األنوميا  
ّ
والتمث

 واختالل املعاي��. 
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 : راسيّ مهارات الحیاة والمواطنة في المنهاج الدّ إدماج 

 ة جربة المغربیّ إضاءات علی التّ  

 

 

 

 

 الملخص: 

 
ّ

الش  يواجھ 
ّ

التّ ات ك��ى، أهمّ اليوم تحديّ   رق األوسطباب بدول شمال أفر�قيا والش وظيف  عليم والتّ ها: 

 الحم االجتما��؛ حيث ال يزال عدد كب�� من  والتّ 
ّ

باب غ�� ملتحق�ن باملدرسة أو عرضة �خطر  األطفال والش

 
ّ
   �ستمّر الذي  را��ي، �� الوقت  ب الّد سرّ الت

ّ
  ر لهمفيھ البطالة �� االرتفاع دون أن �ستطيع املدرسة أن توف

 ا
ّ

ف من  طرّ راع والتّ الصّ   جاح فيھ، إضافة إ�� احتدام العنف ومظاهردخول عالم العمل والنّ لزمة  ملهارات الال

   دون أن
ّ
 يتمل

ّ
الش التّ ك هؤالء  أدوات  التّ خفيف من حّد باب  أو   ��ا 

ّ
الذي  خل األمر  آثارها عل��م. وهو  ص من 

ة تقوم ع��  �دعو إ�� إقرار إصالحات جوهر�ّ ائدة �� معظم هذه البلدان، و ة الّس قليديّ نظم ال��بية التّ سائل  �ُ 

 شر�ّ ي اإلم�انات الببما ينّ�   ة واملواطنة؛املهارات ا�حياتيّ   بيداغوجيا
ّ

ة  رور�ّ باب، و�زودهم باملهارات الضّ ة للش

يتعرّ  ما  ومواجهة  وتحّد ل�حياة  مواقف  من  لھ  بفعاليّ ضون  ويعزّ يات  واستدامة،  التّ ة  ع��  قدرا��م  ف كيّ ز 

 ة املسؤولة. يّ الة إ�� املشاركة املواطننمية غ�� الفعّ واالنتقال من التّ 

ة �� إدماج مهارات ا�حياة واملواطنة �� امل��اج  جر�ة املغر�يّ وء ع�� التّ �س�� هذا املقال إ�� �سليط الضّ 

ات املعتمدة �� ذلك، وكذا مستو�ات العمل ببيداغوجيا عر�ف ��ا و�املن�جيّ ، والتّ عليم اإلعدادّي للتّ   الدرا��يّ 

إضافة إ��    دريس القائم ع�� مهارات ا�حياة واملواطنة،املداخل املوجهة للتّ   أهّم   مهارات ا�حياة واملواطنة، ثّم 

 جر�ة وسبل تطو�رها. عو�ات واإلكراهات ال�ي تواجھ التّ الصّ 

 . ةجر�ة املغر�يّ التّ  -را��يّ امل��اج الّد  -مهارات ا�حياة واملواطنة: ال�لمات املفاتيح 

 

 

 

 

 

 أحمد أتزکي أ.
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Abstract: 

Youth from North Africa and the Middle East countries face major challenges, the 

most important of which  are: education, employment, and social cohesion. Many 

children and young people are still not enrolled in school or are at risk of dropping out. 

While unemployment continues to increase, the school cannot provide the youth with 

the skills necessary to enter and succeed in the labor world. Besides, violence, 

conflicts, and extremism are intensifying, whereas these young people do not possess 

the tools to alleviate or eliminate their impact on them. This calls into question the 

traditional education systems prevailing in most of these countries and calls for 

fundamental reforms based on the pedagogy of life skills and citizenship. The purpose 

is to develop the human potential of young people, equip them with the skills 

necessary for life to face the situations and challenges they are exposed to effectively 

and sustainably, and enhance their ability to adapt and move on from ineffective 

development to civic and responsible participation. 

This research seeks to shed light on the Moroccan experience in integrating life 

skills into the secondary preparatory school curriculum, the methodologies adopted by 

experimental institutions, as well as the levels of activating the pedagogy of life skills 

and citizenship in the study programs. It also highlights the most important pedagogical 

and didactic approaches directed at teaching based on life skills and citizenship, in 

addition to the difficulties and constraints facing the experience and ways to develop 

it. 

 Key words:  Life Skills and citizenship -The Curriculum - Moroccan Experience. 
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 : تقدیم -1

   ع��  ال يختلف اثنان
ّ
ها: مشكالت االنفجار  ة أسباب، أهمّ � �سرعة نتيجة عّد نا �عيش اليوم �� عالم يتغ�ّ أن

التّ الّد  ومشكالت  املنا��ّ يموغرا��،  البيئيّ لوّ والتّ   غّ��  وتحّد ث   ، 
ّ
الت التّ يات  املعر��ّ ق�يّ سارع  واالنفجار   ، ،

وهو األمر الذي يمارس ضغوطا شديدة    سمات العصر.  دة ال�ي أ�حت من أهّم والعالقات البشرّ�ة املعّق 

 ع�� معظم الّد 
ّ
�بية ومشا�لها، باعتبارها مفتاح مواجهة مشا�ل املستقبل، وما يرافق  ول لالهتمام بقضايا ال�

 حاجة امل�ّح ذلك من ا�
ّ
 .1ة والبحث عن نظم جديدة تواكب العصرقليديّ ية التّ �بة لتغي�� نظم ال�

 كما  
ّ

الش  يواجھ 
ّ

أفر�قيا والش �� شمال  الّس باب  �� هذا  تحّد رق األوسط،  ثالثة  غ�� مسبوقة:  يّ ياق،  ات 

؛ إذ ال يزال عدد كب�� جدا من األطفال غ�� ملتحق�ن باملدرسة، فيما  الحم االجتما��ّ وظيف والتّ عليم والتّ التّ 

 يبقى عدد م
ّ
   ؛ كما أّن را��يّ ب الّد سرّ ��م عرضة �خطر الت

ّ
رد �� ح�ن أن البطالة آخذة �� االرتفاع �ش�ل مط

 
ّ
 �بية والتّ أنظمة ال�

ّ
 عليم ال توف

ّ
جاح  والنّ   سوق الشغل  لو�جما الفتيات م��م؛ املهارات الالزمة  باب، السيّ ر للش

خفيف من  ف دون أن يتمل�وا أدوات التّ طرّ راع والتّ هؤالء من عنف ومظاهر الصّ  فيھ، إضافة إ�� ما يواجهھ

 تھ أو التّ حّد 
ّ
 ص من آثاره عل��م.خل

   ،�� نظرنا  ،و�رجع ذلك
ّ
ائدة �� معظم هذه البلدان تفرض ع�� الفصول  ة الّس قليديّ �بية التّ إ�� أن نظم ال�

 راسيّ الّد 
ّ

لقي ��م �� �عض األحيان،  تع واقع ا�حياة اليومية، كما  ف مكيّ باب من التّ ة قيودا تحرم األطفال والش

اشئة  فة وتلو�ث عقول النّ عليم مجاال لنشر املعتقدات املتطرّ ب والعنف، ح�ن ُ�ستخدم التّ عصّ �� أتون التّ 

 .2وا�لقليد والكسل والتّ بقيم ا�جمود والتّ 

التّ   ويستد�� األمر 
ّ

 ة ع��  ل العاجل إلقرار إصالحات جوهر�ّ دخ
ّ
ال� �ُ �بو�ّ األنظمة  م�انات  ظم اإل اعة، بما 

 البشر�ّ 
ّ

عزز  يُ يا��ا بفعالية واستدامة، و ومواجهة تحّد  حسن إعدادهم ل�حياة�ُ و   ،بابة �جميع األطفال والش

 
كة للمعارف -1

ّ
جيال متمل

ٔ
هداف الّتنمية المستدامة يجعل الّرهان على الّتعليم كبيرا في تنشئة ا

ٔ
والمهارات الّضرورية   إّن تحقيق ا

رض، وخلق  
ٔ
لمواجهة الّتحّدّيات وقيادة الّتغيير اإليجابّي لتعزيز الوعي المجتمعّي بالمخاطر التي تجابه وجود اإلنسان على سطح اال

المرتبطة  عالما ينعم فيه الّناس بالمساواة واالزدهار المستدام، واإلسهام في تقديم الحلول لتدارك المخاطر والّتصّدي للّتحدّيات 
جل الّتنمية المستدامة بكونه تعليما شامال وكـفيال بإحداث الّتغيير الجذرّي  بالمجال البيئّي والمجتمعّي.

ٔ
ويّتسم الّتعليم من ا

م. وعليه، فإّنه ال يكـتفي بإدراج بعض المضا 
ّ
ساليب الّتربوّية وبيئة الّتعل

ٔ
م ونتائجه، وباال

ّ
نه ُيعنى بمضامين الّتعل

ٔ
ن ميالمنشود، كما ا

يضا بيائت تعليم وتعلم تفاعلّية
ٔ
نماط االستهالك المستدامة في المناهج الّدراسّية فحسب، بل يوّفر ا

ٔ
  المّتصلة بتغّير المناخ والفقر وا

ساليب تربوّية
ٔ
م، واتباع ا

ّ
ب هذا الّتعليم االنتقال من نهج قائم على الّتعليم إلى نهج قائم على الّتعل

ّ
مين. ويتطل

ّ
تمد تع ترّكز على المتعل

 منحى عملّيا. ينظر على الّتوالي:  
هداف الّتنمية المستدامة، اليونسكو، قطاع الّتربية،  -

ٔ
جل تحقيق ا

ٔ
مم المّتحدة للّتربية والعلم والّثقافة، الّتعليم من ا

ٔ
منظمة اال

 . 5، ص2017
مم المتحدة للّتنمية المستدامة  -

ٔ
هداف اال

ٔ
مين الفتى، ا

ٔ
ة دراسات في الّتعليم الجامعي،  وعالقتها بجودة الّتعليم 2030محمد ا

ّ
، مجل

كـتوبر 
ٔ
 . 175-167، ص49، جمهورّية مصر العربية، العدد 2020المؤتمر الّثالث عشر، ا

تدائي، وزارة الّتربية الوطنّية والّتكوين المهنّي والّتعليم العالي والبحث العلمّي بالمملكة المغربّية، المنهاج الّدراسّي للّتعليم االب -
 . 504، ص2021الّصيغة الّنهائّية الكاملة، مديرية المناهج، يوليوز 

فريقيا، اإلطار  -2
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
مة اليونيسف، إعادة الّنظر في المهارات الحياتّية والّتعليم من ا

ّ
ينظر: منظ

 
ٔ
ردن، المفاهيمي والبرامجي، الملّخص الّتنفيذي، المكـتب اإلقليمّي للّشرق اال

ٔ
فريقيا، عمان، اال

ٔ
 . 2، ص2015وسط وشمال ا
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 كيّ قدرا��م ع�� التّ 
ّ
   1بات القرن الواحد والعشر�نف واالستجابة ملتطل

ّ
فولة إ�� مرحلة البلوغ، من مرحلة الط

 نشئة غ�� املتبصّ إ�� العمل، ومن التّ  عليممن التّ  ثّم 
ّ
 شطة. رة إ�� املواطنة املسؤولة والن

والذي يرمي إ�� تنمية  ،  2ة''عليم املستند إ�� املهارات ا�حياتيّ ول إ�� تب�ي ''التّ ذلك �عدد من الّد   قد دفعو 

 
ّ
يات من مرحلة  مواقف وتحّد ضون لھ من  ة ملواجهة ما يتعرّ رور�ّ باملهارات الضّ وتزو�دهم  م�ن  قدرات املتعل

 
ّ
 املشاركة املواطنة واملسؤولة. ثم �عد ذلك إ��  فولة إ�� مرحلة البلوغ، ومن املدرسة إ�� العملالط

 مهمّ   عّد عليم �ُ وع من التّ هذا النّ   و�رجع ذلك إ�� أّن 
ً
 عنصرا

ّ
 �� جعل املتعل

ً
م�ن أك�� ثقة بأنفسهم، و�ز�د  ا

العالم و  �� هذا  �غ�ّ من إقبالهم ع�� العيش   تقّبل 
ّ
املتعل إ�� تطو�ر ميول  م�ن �اتھ املفاجئة، كما يرمي أيضا 

 ة املتوازنة واملواقف اإليجابيّ لوكيّ ها��م إ�� تب�ي األنماط الّس وتوّج 
ّ

 ات واآلخر وا�حيط. ة تجاه الذ

 
ّ
ج  ع�� تطو�ر برنام،  بتعاون مع منظمة اليونيسف  ،2018ة منذ  ة املغر�يّ �بية الوطنيّ وقد عملت وزارة ال�

 ة �سلك التّ راسيّ �� املنا�ج الّد   ا�حياة واملواطنة  إدماج مهارات 
ّ
، ضمن برامج أخرى  انوي اإلعدادّي عليم الث

 
ّ
ن هم خارج املدرسة، و�رنامج  انية لليافع�ن واليافعات مّم ذات املرمى نفسھ، بما �� ذلك نموذج الفرصة الث

املدر��يّ التّ   وامل�يّ   وجيھ 
ّ
املتعل �ساعد  بما  واملت،  ا�حياتيّ مات  مهارا��م  تطو�ر  ع��  مشروعهم  علم�ن  و�ناء  ة 

 
ّ

 ة واملهنيّ وفهم خيارا��م املدرسيّ  ،خ��يّ ال�
ّ

 .3زمة لذلكة، ودعم املهارات الال

ة جهة سوس ماسة،  ة، ��:( أ�اديميّ ات جهو�ّ ة لهذا ال��نامج بأر�ع أ�اديميّ جر�بيّ التّ   ارتبطت مرحلة العملو 

 أ�اديميّ   ة جهة مراكش آسفي، ثّم ا�حسيمة، وأ�اديميّ ة جهة طنجة تطوان  وأ�اديميّ 
ّ

رق وجدة)،  ة جهة الش

تر�و�ّ  فرق  خالل  للمواد  من  تر�وّي   الدراسية ة     وط�يّ   وفر�ق 
ّ
املفت مدير�ّ   ال��بو��ن  ش�نمن  عليھ  ة  �شرف 

دوليّ  خ��اء  و�مواكبة  دوفال   �ناملنا�ج،  ميشل  با��،  (Michel Develay)ي أمثال  ،  (Denis Paget)ودو�ي 

أل�ي مهّم (Marguerite Altet)ومار�ار�ت  الفرق  لهذه  أو�لت  التّ . وقد  ا�حياة  ة  مهارات  إدماج  �� سبل  فك�� 

 �سلك التّ   واملواطنة �� مختلف مسارات الفعل البيداغو��ّ 
ّ
بما �� ذلك مسار ال��امج    ،انوي اإلعدادّي عليم الث

وادي  ة والنّ مسار ا�حياة املدرسيّ   ة، ثّم راسيّ للمواد الّد ��ي  تخصّ -ة �جميع املواد، وكذا املسار الب�نالدراسيّ 

 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
املفاهي�يّ ة. وذلك وفق خط ف��ا اإلطار  يتوافق   وال��امّ�   ة 

ّ
ال� باالج��ادات  لليونيسف  للفر�ق  �بو�ّ �  ة 

 
خرى عامة ترتبط بشباب القرن   -1

ٔ
وسط تحّدّيات ا

ٔ
فريقيا والّشرق اال

ٔ
يضاف إلى الّتحدّيات الخاّصة التي يواجهها شباب منطقة شمال ا

جل القرن الحادي والعشرين إطارا إلعداد ال
ٔ
جل المجتمع الواحد والعشرين عموما. وقد حّددت مبادرة الّشراكة من ا

ٔ
ّشباب من ا

ربع مهارات 
ٔ
  -) إلى جانب القراءة والكـتابة والحساب، وهي: The 4Cs(الكونّي المترابط والمتغّير بسرعة والّزاخر بالتكنولوجيا في ا

تشارك. ينظ  -الّتواصل؛  -الّتفكير الّناقد وحّل المشكالت؛  -االبتكار والّتجديد؛ 
ّ
تدريس مهارات القرن  )، Sue Beers(: سيو بيرز رال

دوات عمل، ترجمة محمد بالل الجيوسي، مكـتب الّتربية العربّي لدول الخليج، الّرياض، 
ٔ
 . 27-26، ص2014الحادي والعشرين، ا

فريقيا، في إطار الّتعاون  -2
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
عدته منظمة اليونيسف لتعليم المهارات الحياتّية والمواطنة في الّشرق اال

ٔ
إطار برنامجي ا

هداف الّتنمية المستدامة، وهو:المش
ٔ
قطار المنطقة لتحقيق الهدف الّرابع من ا

ٔ
مة وا

ّ
الّتعليم الّنوعّي المنصف   ضمان «ترك بين المنظ

م مدى الحياة للجميع
ّ
إعادة تشكيل الفهم الّتقليدّي للمهارات الحياتّية والّتعليم من «إلى    إضافة »والّشامل للجميع وتعزيز فرص الّتعل

جل المواطن
ٔ
مة اليونيسف، إعادة  »الغرض من الّتعليم ودوره في الّتنمية المجتمعّية«، مع الّتركيز على »ة في المنطقةا

ّ
. ينظر: منظ

فريقيا، 
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
نظر في المهارات الحياتّية والّتعليم من ا

ّ
 . 1، صمرجع سابقال
مة اليونيسف، مبادرة تعليم المها -3

ّ
فريقيا، المغرب، المشروع ينظر: منظ

ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
رات الحياتّية والمواطنة، الّشرق اال

 .2018الّشخصّي، مكـتب اليونيسف في المغرب، 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ات ا�حياة  ة املالئمة لتطو�ر مهار ��دف إنتاج األدوات البيداغوجيّ   ة،ة وا�حليّ الوط�ي لل��نامج والفرق ا�جهو�ّ 

التّ   وتنمي��ا  واملواطنة  إرساء  مع   موازاة 
ّ
ا�خاصّ عل الّد مات  املواد  بمختلف  مستوى  راسيّ ة  ع��  سواء  ة، 

أالتّ  أالتّ   وخطيط،   التّ   ودب�� 
ّ
يتطل وما  واالستثمار،  نح قو�م  من  ذلك  العامّ املوّج   تبھ  ملمارسة  هات  ة 

 ة متبصّ بيداغوجيّ 
ّ
املتعل  رة تضع 

ّ
ال� العمل  التّ ل تدر�جيّ وتتحوّ ،  �بوّي م �� صلب  التّ ا من  إ��   عليم 

ّ
م، ومن  عل

 التّ 
ّ

الذ ومن  البناء،  إ��  التّ لق�ن  إ��  التّ اكرة  ومن  ا�جزائّي وظيف،  التّ   قو�م  التّ إ��  التّ �و��يّ قو�م  ومن   ، 
ّ
م عل

 باملدرسة إ�� التّ 
ّ
 م مدى ا�حياة.  عل

 واملواطنة؟ ا�حياة  فما املقصود بمهارات •

 ؟ واملواطنة �� امل��اج املغر�ّي  ا�حياة تطو�ر تجر�ة إدماج مهارات كيف تّم  •

 ة؟ راسيّ ما �� مستو�ات تفعيل بيداغوجيا مهارات ا�حياة واملواطنة �� ال��امج الّد  •

البيداغوجيّ  • املداخل   �� والّد ما  املوّج يداكتيكيّ ة  للتّ ة  ا�حياة  هة  مهارات  ع��  القائم  دريس 

 واملواطنة؟ 

 جر�ة وسبل تطو�رها؟ عو�ات واإلكراهات ال�ي تواجھ هذه التّ ما �� الصّ  •

 : والمواطنة   مهارات الحیاة  -2

 ة واالجتماعيّ فسيّ يقصد بمهارات ا�حياة "مجموعة من املهارات النّ 
ّ
خاذ القرار  ة ال�ي �ساعد الفرد ع�� ات

 واصل بفعاليّ والتّ 
ّ

 ة و�دارة الذ
ّ
ة بنجاح و��� اندماج أفضل  اليوميّ بات ا�حياة  ات بما �ساعد ع�� مواجهة متطل

 . 1ال لإلسهام �� بناء مجتمعھ"ا ومؤّه ة، ولي�ون عنصرا إيجابيّ �� ا�حياة املهنيّ 

 لذلك، ف�ي تصبو إ�� إعادة �شكيل فهمنا للتّ 
ّ
 عليم عموما ولتعل

ّ
�ك�� ع�� الغرض  م املواطنة، من خالل ال�

ة ��  ، ودور املدرسة �� إعادة �ش�ليھ؛ خاصّ العامّ   ع القي�يّ ة و�� الوض نمية ا�جتمعيّ عليم ودوره �� التّ من التّ 

 
ّ

والش افتقار األطفال  الفرديّ سياق  للمهارات  النّ باب  م��ا واالجتماعيّ فسيّ ة   ة واملعرفيّ ة 
ّ

الال للنّ ة  �� زمة  جاح 

   إّن   املدرسة والعمل وا�حياة جملة.
ّ
قصرا    حسب هذا الفهم ليس   �بية ع�� مهارات ا�حياة واملواطنةتطو�ر ال�

 ع�� مرحلة �عليميّ 
ّ
و�ن يُ ة �عي��ا،  مكن تطو�ر هذه املهارات مدى ا�حياة، و�� مختلف األسالك واملراحل  ما 

 ة وكذا املهنيّ ة م��ا وا�جامعيّ واملستو�ات، املدرسيّ 
ّ
 ة. وذلك وفق منظور مت

ّ
مھ  سق ومن�جم يت�امل فيھ ما يتعل

ة؛ حيث تتوافق مهارات ا�حياة  ما يمارسھ �� ا�حياة اليوميّ   ، معالفرد �� املدرسة أو ا�جامعة أو املركز امل�يّ 

املواقف والّس  مع     لو�اتواملواطنة 
ّ
املتعل الفرد/  ال�ي يحتاجها  يومّي والقدرات  احتياجات    م �ش�ل  لھ  فردا 

ف  كيّ ا بالعيش املش��ك، و�ا�حفاظ ع�� مستقبل آمن، و�القدرة ع�� التّ تھ، ومواطنا معنيّ ق فرديّ ة تحّق خاصّ 

 
ّ
 وتدب�� األزمات.  بات ا�حياةمع تقل

 
فريقيا، اإلطار  -1

ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
مة اليونيسف، إعادة الّنظر في المهارات الحياتّية والّتعليم من ا

ّ
منظ

 . 4-3جع سابق، صالمفاهيمّي والبرامجّي، مر 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
�بية ع�� مهارات ا�حياة واملواطنة ضمن أر�عة أ�عاد مت�املة وم��ابطة؛ ��  لذلك انتظم تطو�ر منظور ال�

 
ّ

 ة والبيداغوجيا املعاصرة.  ة، وفق العلوم املعرفيّ ة اإل�سانيّ خصيّ أ�عاد ال�

 : الحیاة والمواطنة   م مهارات أبعاد تعلّ  -3

ديلور  جاك  اليو�س�و )( Jacques Delorsحدد  تقر�ر   "التّ   1996لعام   �� 
ّ
املكنون"  عل الكن�  ذلك  م: 

التّ  إل��ا  مرتكزات  �ستند  ال�ي  األ�عاد  ذا��ا  و��  دعائم،  أر�عة   �� ا�حياة  مدى   عليم 
ّ
ا�حياة�عل مهارات    م 

 . و��: التّ واملواطنة
ّ
 للمعرفة، والتّ  معل

ّ
 للعمل، والتّ  معل

ّ
 التّ  م لن�ون، ثّم عل

ّ
 . 1للعيش املش��كم عل

 
ّ

مك
ُ
 وت

ّ
بناء ال�  خصيّ ن هذه األ�عاد من 

ُ
ت ال�ي ال  ��  ة املت�املة   التّ خ��ل 

ّ
أو  عل   البعد املعر��ّ ��  م للمعرفة 

 ) من خالل وضع التّ العم��ّ / (اإلجرائّي   طبيقّي اه إ�� البعد التّ فحسب، بل تتعّد   اإلدرا�ّي 
ّ
موضع    ظرّي م النّ عل

اليومالتّ  ا�حياة  سياقات   ��  يّ نفيذ 
ّ
ملتطل استجابة  املتغ�ّ ة  العمل  سوق  جهةبات  من  باستمرار  ولتطور  ،  �ة 

   البعد الفردّي   ة من جهة ثانية، ثّم العلوم املعرفيّ 
ّ

 املوّج   ا�ّي الذ
ّ

   مّو ات والنّ ھ لتحقيق الذ
ّ

مك�ن والتّ   خ��يّ ال�

   الفردّي 
ّ
 املرتبط بتعز�ز التّ   والقي�يّ   م، إضافة إ�� البعد االجتما��ّ للمتعل

ّ
م من أجل املواطنة وقيم العدالة  عل

 نمية املستدامة. والتّ   ماسك االجتما��ّ ق التّ ة، بما يحّق يمقراطيّ والّد 

التّ  نقطة  �انت  األساسيّ حوّ لذلك  التّ ل   �� ا�جودة  نحو   ة 
ّ
ا�حياتيّ عل املهارات  منظور  من  توجم   �� ھ  ي ة 

 عليم والتّ التّ 
ّ
ة، �س��  ة وعمليّ اجتماعيّ -ة  نفسيّ -ة  ، باعتباره ذاتا معرفيّ 2الفرد  ة م إ�� مختلف أ�عاد �خصيّ عل

) ثابتة  حاالت  تأسيس  ع��  حرصها   �� الكفايات  بيداغوجيا  مع  يتقاطع  ما  وهو  ْرِدي��ا. 
َ
ف  Etatsلتحقيق 

Persistants (   
ّ
املتعل ومهارات �سمو ع��  معند  �� ش�ل قدرات  إنجازاتھ ممكنة وم�حوظة  املعرفة  ، تجعل 

ة أو �� تفاعلها فيما بي��ا أو �� مجاالت  راسيّ الّد   ع��ا. وتتبلور هذه املهارات أو القدرات �� إطار املوادّ   و�ستقّل 

 .3أخرى مواز�ة لها

 و�مكن توضيح تفاعل أ�عاد التّ 
ّ
 حو اآل�ي:م �� بناء مهارات ا�حياة واملواطنة ع�� النّ عل

 

 

 
جنة الّدولّية المعنّية بالّتربية للقرن الحادي  -1

ّ
م: ذلك الكنز المكنون، تقرير قدمته إلى اليونسكو الل

ّ
ينظر: جاك ديلور، الّتعل

 . 37، ص1996والعشرين، منشورات اليونسكو، 
ن تركيز المنهاج الدراسي على جعل عملية التعليم والت -2

ٔ
علم متمركزة على المتعلم ومراعاة خصوصياته  يوضح الباحث محمد الدريج ا

الفردية يعد من معايير الجودة في إعداد المناهج الدراسية اليوم. ينظر: محمد الدريج، المعايير في التعليم: نماذج وتحارب لضمان 
 . 51، ص2007، 1، ط. 03جودة التعليم، منشورات سلسلة المعرفة للجميع، عدد خاص رقم 

3- construire la formation: outils pour les enseignants et les formateurs, CEPEC, sous la direction de Pierre 
Gillet, ESF, Paris 1991, p.30. 
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ّ

 ) 1�ل (الش

 :  (Le Savoir)م من أجل المعرفةعلّ أو التّ  البعد المعرفيّ  -3-1
 وع من التّ هذا النّ   إّن 

ّ
 م ال �س��دف اكتساب املعارف ال�ي تدوّ عل

ّ
ن، بقدر ما �س�� إ�� إتقان أدوات  ن وتقن

 
ّ
 املعرفة ذا��ا. إن

ّ
، وكذا تنمية الفضول  قدّي فك�� النّ املشكالت والتّ   �ك�� وحّل ھ يرتبط بتطو�ر القدرة ع�� ال�

ياقات  اء مع الّس عامل البنّ وللبشر، إضافة إ�� اإلبداع والتّ  غبة �� ا�حصول ع�� فهم أفضل للعالموالرّ   املعر��ّ 

 ف مع مواقف ا�حياة ا�ختلفة. و�حظى التّ كيّ دة، وكذا التّ ة املعّق قميّ ة والرّ كنولوجيّ التّ 
ّ
م من أجل املعرفة  عل

   ظر إ�� أّن باهتمام م��ايد بالنّ 
ّ
 لة بھ، �عزّ الصّ   م مهارات ا�حياة ذات�عل

ّ
ة  م الكفايات األ�اديميّ ز اكتساب املتعل

 
ّ
صال، باعتبارها قنوات الكتساب املعرفة  األساس �القراءة وا�حساب والكتابة وتكنولوجيا املعلومات واالت

 ال، ومدخال لتطو�ر مهارات جديدة واكتساب معارف جديدة ثانيا. وأدوات إنتاجها أوّ 

 : être)-(Le Savoirمن أجل الكینونة علمّ أو التّ  اتيّ البعد الذّ  -3-2
 
ّ
 ق هذا التّ يتعل

ّ
 عل

ّ
   مّو ات والنّ م بتحقيق الذ

ّ
 والتّ   خ��يّ ال�

ّ
ة  ا�ي من خالل تنمية املهارات املعرفيّ مك�ن الذ

 
ّ

 عامل مع اآلخر�ن، من قبيل التّ اتية ومهارات التّ الذ
ّ

إ��ا تندرج  .ل..حمّ ة التّ مود وقوّ ات والصّ واصل و�دارة الذ

ع� القدرة  بمسؤولية  تحت  اليومية  ا�حياة  اكراهات  وكذا مجا��ة  والدوافع،  والضغوط  العواطف  إدارة   �

أن ال خطر يمكن أن يحذق ��م إن هم تحملوا عواقب   «و�صرار ونزاهة؛ حيث يتعلم األطفال واليافع�ن

ية ال�ي  أخطا��م، ولن يتعرضوا ألي تو�يخ أو إذالل أو معاناة، خاصة ح�ن يتعلمون التخ�� عن ذهنية ال�ح

درس  
ُ
نقط]، بدل تحميل الذات هذه    05تجد �� اآلخر املسؤول األول عن االخفاقات، مثل القول: [منح�ي امل

 . 1» ]نقط، أل�ي لم أعمل بما يكفي ل�حصول ع�� نتيجة مرضية 05املسؤولية، والقول: [لقد حصلت ع�� 

 
1 -Jan Nelson, et autres, La discipline Positive dans la classe: Favoriser l’apprentissage en développant le 
respect, la coopération et la responsabilité, adaptation par Beatrice Sabaté, Traduction de l’anglais par Marie- 
Jeanne Acquaviva, Editions du Toucan, Paris, 2018, P.26. 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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بالتعلم املضبوط ذاتيا، حيث يتخذ التعلم  و�ق��ن التعلم من أجل الكينونة ع�� املستوى املعر��   

ش�ل س��ورة يث�� بواسط��ا املتعلم تصرفات معرفية ووجدانية موجهة نحو الهدف الذي يرمي إ�� تحقيقھ،  

ُن من حوافز هامة للتعلم، م��ا
ّ

 :1وفق اس��اتيجيات معرفية وضبط ذا�ي ُيَمك

 �شكيل أح�ام تقييمية ذاتية لعمليات التعلم؛  -

 تدب�� ا�جهد كما وكيفا وفقا للقصديات ومواضيع التعلم؛ -

 تدب�� القلق �� مواجهة املعيقات وا�خوف، بما ُيفسر اإلقبال ع�� التعلم من عدمھ؛  -

 بناء اس��اتيجيات تحف��ية قصدية وفقا ملعالم وأهداف ذاتية. -

 : faire)-(Le Savoirم من أجل الفعل علّ أو التّ  البعد العمليّ  -3-3
 و�� مهارات تفاوض، وصنع القرار.  عاون، والتّ بعد ع�� مهارات: التّ هذا ال�ستند  

ّ
م�ن  دعم تطبيق املتعل

 
ّ

   باب ملكتسبا��ممن األطفال والش
ّ
 ما��م ع�� أرض الواقع، إضافة إ�� تكييف هذه التّ و�عل

ّ
مات مع حاجا��م  عل

 �� التّ   nalité)(la Fonctionة  و�قود هذا البعد إ�� تفعيل مبدأ الوظيفيّ   ة ومشكال��ا.اليوميّ 
ّ
بدأ  باعتباره م  معل

التّ  مبادئ  من   أساسا 
ّ
املتعل حول  املتمركز  حيث عليم  �عليميّ   يقع  م،  أ�شطة  يجده  استعمال  ما  تقارب  ة 

 
ّ
 ا �عطي مع�ى للتّ ة، ممّ قليديّ ة التّ فيّ ي ة ا�ختلفة بخالف األ�شطة الصّ مون �� مجاالت ا�حياة اليوميّ املتعل

ّ
م  عل

التّ  العم��ّ وظيف  و�دخل  الفصول   والواقع  واملقاولة  راسيّ الّد   إ��  األعمال  عالم  بخدمة  ذلك  �سمح  ة. كما 

 املتغ�ّ 
ّ
 باتھ املتجّد � بفعل متطل

ّ
الش التكنولوجيا واحتياجات  أو بفعل  التّ دة  انتقالهم من   باب خالل 

ّ
إ��  عل م 

 العمل. 

 : vivre-(Le Savoir(أجل العیش المشترك من م  علّ أو التّ  البعد االجتماعيّ  -3-4
 
ّ
 �عزّ   م قي�يّ وهو �عل

ّ
م للمواطنة والعيش املش��ك، بما يالئم حقوق اإل�سان وقيم املواطنة  ز رؤ�ة املتعل

والّد  العدالة   يمقراطيّ ومبادئ 
ّ
البعد األساس األخال��ّ ة، ويش�    ل هذا 

ّ
الث األمر  لأل�عاد  و�تعلق  الثة األخرى. 

 ع.نوّ عاطف واح��ام التّ بمهارات املشاركة، والتّ 

التّ وال   أ�عاد  اعتبار   ينب�� 
ّ
�عض عل �عضها  عن  معزولة  األر�عة   ام 

ّ
إن �ش�ل  ،  ومتفاعلة  مت�املة   �� ما 

 .2علم مدى ا�حياةة اإل�سان ا�حديث ويعزز حاجتھ إ�� التّ ، بما ين�جم مع �خصيّ دينامي�ّي 

 
ريب عبد كريستيان ديبويروبيرناديت نويل، تقييم الكـفايات: السيرورات المعرفية، النماذج والممارسات والسياقات، ترجمة وتع -1

 .43، ص2012، 1الكريم غريب، منشورات عالم التربية، مطيعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط.
و الكـفايات في إطار مشروع شخصّي   -1 

ٔ
و القدرات ا

ٔ
و المهارات ا

ٔ
ي لحظة من لحظات الحياة بهدف تطوير المعارف ا

ٔ
كّل نشاط يتّم في ا

خذا بعين اال 
ٔ
و مجتمعّي، ا

ٔ
و مهنّي ا

ٔ
هدافها تزويد المجتمع بالكـفاءات ا

ٔ
ّن من مبادئ منظومة الّتربية والّتكوين المغربّية وا

ٔ
عتبار ا

طر والعاملين المؤّهلين لإلسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات،  
ٔ
والّنخب من العلماء والمفّكرين والمثّقفين واال

مين فرص الّتعلم  وتعزيز تموقعه في مصاّف البلدان الّصاعدة، ال سيّ 
ٔ
هيليهم ورعايتهم، عبر تا

ٔ
ما من خالل اإلسهام في تكوينهم وتا

س المال البشرّي وتثمينه. ينطر: قانون
ٔ
إطار رقم -والّتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه، لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية را
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 التّ   ويعّد 
ّ
 عل

ّ
القرن ا�حادي والعشر�ن. و�تعل �� تقر�ر ديلو أحد مفاتيح  التّ ق بم مدى ا�حياة  مي��  تجاوز 

   عليم األسا��يّ ب�ن التّ   قليدّي التّ 
ّ
� �سرعة  ي الذي يطرحھ العالم املتغ�ّ حّد �بية املستمرة؛ ويستجيب للتّ وال�

التّ والتّ  لألنماط  العميق  فهمنا  قليديّ غ��  وتحس�ن  أفضل  نحو  ع��  اآلخر�ن  فهم  إ��  وا�حاجة  ل�حياة،  ة 

 1للعالم
ّ
�عل ذلك  ويع�ي  كيفيّ .  العيش  م  وتقاليدهم  ة  تار�خهم  ومعرفة  باآلخر�ن  املعرفة  بتنمية  معا 

ثّم  التّ   ومعتقدا��م،  إ��  املرء  يدفع  جديد  تفك��  بناء   �� ذلك  من  والتّ االنطالق  امل��ايد  حول  ضامن  وافق 

 يّ املستقبل بمخاطره وتحّد 
ّ
 �اعات ال�ي �غاتھ، وتدب�� الن

ّ
  ��ّ واالجتما  ر االقتصادّي طوّ والتّ   م العل�يّ قّد ��ا التّ ذ

 .�ش�ل سل�يّ 

 ة باستخدام أ�عاد التّ وقد جرى حصر االثن�ي عشرة مهارة حياتيّ 
ّ
 عل

ّ
: اعتمادا ع��  1�لم األر�عة، وفق الش

ة شاملة  ا�خطوة األو�� قائمة تحليليّ   شملت، وفق ثالث خطوات،  21ات مهارات القرن  مراجعة واسعة ألدبيّ 

�ّل  تحت  الواقعة  التّ   للمهارات  أ�عاد  من   �عد 
ّ
اعل االجتماعيّ م  القضايا  إ��  استنادا  واالقتصاديّ ألر�عة،  ة  ة 

 الرّ 
ّ

 2رق األوسطئيسة بمنطقة شمال أفر�قيا والش
ّ
نة  انية بتحديد مجموعة م�وّ . فيما ارتبطت ا�خطوة الث

عديدة.  ة ي��ا وتأث��ها ع�� ذلك البعد وشمولها ملهارات أخرى فرعيّ ُ�عد استنادا إ�� أهمّ  من ثالث مهارات ل�ّل 

 أمّ 
ّ
الث ا�خطوة  تأّس ا  فقد  بالنّ الثة  عشرة  االثن�ي  للمهارات  عميق  تحليل  إجراء  ع��   ست 

ّ
الط إ��  بيعة  ظر 

 املتداخلة أل�عاد التّ 
ّ
�عد، وكذا    م��ا، و�براز أهدافها و�سهامها �� �ّل   لة ب�ّل م األر�عة واملهارات ذات الصّ عل

 �ا �� األ�عاد األخرى.  �إسهاما

للتّ   �ّل   تقّدمو�ذلك   األر�عة  األ�عاد  االثن�ي عشرة عند مقار���ا من منظور  املهارات   مهارة من 
ّ
م رؤ�ة  عل

 شاملة ومتماسكة للتّ 
ّ
عليم، ال تقتصر فقط ع�� تحقيق  ة للتّ م املستند إ�� القيم، من حيث هو رؤ�ة تحو�ليّ عل

، 3ةواإلنتاجيّ   مّو در من النّ ق أق��ى قعليم مجرد �شاط اقتصادي يحّق اجح �� العمل وال �عت�� التّ األداء النّ 

 
ق بمنظومة الّتربية والّتكوين والبحث العلمّي، الجريدة الّرس 51.17

ّ
ذو الحّجة   17، بتاريخ 6805مّية للمملكة المغربّية، عدد يتعل

غسطس  9(1440
ٔ
 . )2019ا

م :ينظر- 1
ّ
جنة الّدولّية المعنية بالّتربية للقرن الحادي والعشرين،    :جالك ديلور، الّتعل

ّ
الكنز المكنون، تقرير قّدمته إلى اليونسكو الل

 . 21-20، ص1996منشورات اليونسكو، 
وسط، هي - 1

ٔ
فريقيا والّشرق اال

ٔ
م، ثّم تعزيز فرص الحصول على   :القضايا الّرئيسة لمنطقة شمال ا

ّ
تعزيز جودة الّتعليم ونتائج الّتعل

مة اليونيسف، إعادة الّنظر في المهارات 
ّ
عمال، إضافة إلى تعزيز الّتمكين الفردّي والمشاركة المدنّية. ينطر: منظ

ٔ
عمل وريادة اال

فريقيا، مرجع سابق، ص
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
 . 6الحياتّية والّتعليم من ا

ن الّرفاه االقتصادي ليس ش  - 3
ٔ
و الّدول، من خالل الّتفكير في ترى الباحثة كيري فيسر ا

ٔ
فراد ا

ٔ
يائ يمكن تحقيقه سواء بالّنسبة إلى اال

 
ٔ
ّن  الوظائـف وحدها، وإّنما من خالل االستجابات الّسياسّية واالجتماعّية التي تشكل االستراتيجّية الّتعليمّية جزءا منها، بالّنظر إلى ا

جر يتغّير بطرق قد تزيد بشكل جذرّي م
ٔ
جل  عالم العمل مدفوع اال

ٔ
وجه عدم المساواة القائمة. لذلك ينبغي فهم الّتعليم من ا

ٔ
ن عّدة ا

شخاص
ٔ
يضا بالممارسات اليومّية المسّددة في رعاية اال

ٔ
ّنه معنّي بالعمل والّسوق، ولكن ا

ٔ
سر ،الّرفاه االقتصادّي ليس فقط على ا

ٔ
 ،واال

جل تحقيق الّرفاه  وتعّهدهم. لمزيد من إيضاح العالقة بين الّتعليم والّرفاه اال ،وتنشئتهم
ٔ
قتصادي، ينظر: كيري فيسر، الّتعليم من ا

ن البحث واالستشراف في مجال الّتعليم، ورقة 
ٔ
وراق العمل بشا

ٔ
بريل 29االقتصادّي، سلسلة ا

ٔ
 ، باريس، اليونسكو. 2021، ا

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376150_ara/PDF/376150ara.pdf.multi 
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ّ
واإل�سانيّ و�ن الكرامة  يدعم  �عليم  هو  ويعزّ ما  الفكر�ّ ة  القيم  واألخالقيّ ز  و�ؤدّ ة  التّ ة،   �� دورا  ماسك  ي 

 ، و�تما�� مع قيم املواطنة والعيش املش��ك ونبذ العنف. االجتما��ّ 
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 مضام�ن التّ أو  ة  راسيّ الّد   ا�خلط ب�ن املوادّ   غالبا ما يتّم 
ّ
ظر إ�� سيادة  م ومهارات ا�حياة واملواطنة، بالنّ عل

اعتقاد يرى أن تطو�ر مهارات ا�حياة واملواطنة ينب�� أن يرتبط بمواضيع مالئمة لهذه املهارات أو أن ت�ون  

 هذه املهارات نفسها مواضيع ومجاالت للتّ 
ّ
 هو ما يقوّ م. و عل

ّ
ة  اسيّ ر الّد   ة والفصل ب�ن املوادّ صيّ خصّ �عة التّ ي الن

 ة �� اآلن نفسھ. ة واليوميّ ة، ويعزل �علم مهارات ا�حياة واملواطنة عن سياقا��ا املعرفيّ عليميّ واملضام�ن التّ 

يمكن أن ت�ون  ة، ال�ي  عليميّ ة ومضامي��ا التّ مادة دراسيّ   ر إذا علمنا أن �ّل غ�� م�ّ�   ظّل هذا ا�خلط ي  إّن 

ة وتحس�ن مستوى �عليمها  ع�� تطو�ر مهارات حياتيّ العمل  من خاللها    يتّم ة  مجاالت ومواضيع تخصصيّ 

 
ّ
 و�عل

ّ
 ة �� اآلن نفسھ.صيّ خصّ ة التّ م املادّ مها. كما يمكن لهذه املهارات أن تدعم �عل

ة  راسيّ خل املنا�ج وال��امج الّد ة ع�� تطو�ر مهارات ا�حياة واملواطنة من داجر�ة املغر�يّ لهذا �ان رهان التّ 

 مع ا�حفاظ ع�� التّ 
ّ
هل، بل �ستد�� الكث��  ركب الّس وهذا رهان ال يَ  صات؛خصّ رة �� مختلف التّ مات املقرّ عل

بل املواءمة ب�ن املهارات ا�حياتية و��ن  جر�ب. و�ان البدء بطرح سؤال الكيف، وُس ل والتّ أمّ فك�� والتّ من التّ 

 ة. صيّ خصّ الكفايات التّ 

ف��ا    ة يتّم ة أو معرفيّ ة أو أ�اديميّ صات �� مقار�ة مهارات ا�حياة واملواطنة مجاالت مواضيعيّ خصّ إن التّ 

و�ذلك ف�ي بمثابة   صات.خصّ �ادة �� فرص الوصول إ�� هذه التّ إدماج مهارات ا�حياة واملواطنة، �غرض الزّ 

تر�و�ّ   سياقات 
ُ
� ا�حياة  ة  مهارات  إدماج  ع��   ساعد 

ّ
�ل الّس واملواطنة،  أو  ا�جاالت  هذه  �انت  ياقات  ما 

 
ّ
 ة، وذات صلة وثيقة بالواقع وا�حياة جملة.أصلية ووظيفيّ ة عليميّ الت

والتّ  بالكفايات  املقار�ة  �عت��   ولذلك 
ّ
املتعل حول  املتمركز  والبيداغوجيّ عليم   م 

ّ
الن أهّم ات  من    شطة 

الّس  املوادّ املسارات  لر�ط  ومضاميصيّ خصّ التّ   الكة   ة 
ّ

الش مهارات  بصقل  و�عز�ز  ��ا  كفايا��م  وتطو�ر  باب 

 صات. خصّ للمواد والتّ  ظرّي وظيف �عيدا عن الفهم النّ ��م للتّ قابليّ 

 من النّ   دة، فإّن ة عادة بمواد محّد راسيّ ول�ن ارتبطت ا�حتو�ات الّد 
ّ
ق مهارة من مهارات ا�حياة  ادر أن تتعل

املشكالت    مهارة حّل   ة، وع�� األرجح أّن راسيّ ة الّد �ة لتلك املادّ أو أن ت�ون مهارة مم�ّ   ،ة �عي��اواملواطنة بمادّ 

زمنيّ  حقبة  بتحديد  ترتبط  أن  يمكن  معنيّ مثال  التّ ة  �� درس  بحّل ة  أو  الرّ   ار�خ   �� ات، وكذلك  �اضيّ مسألة 

 
ّ

 الش
ّ
ت باعتبارها مهارة من البعد املشكال   غات. لذلك، فمهارة حّل أن �� كتابة رسالة ��نئة �� درس لغة من الل

   املعر��ّ 
ّ
   ة �عي��ا أو بمجال مواضي��ّ مادّ   قة بأّي ليست متعل

ّ
 مع�ن. فبما أن

ّ
م حل املشكالت عندما نكتب  نا نتعل

ْحُسب، أورسائل ال�ّ 
َ
   �نئة، وعندما ن

ّ
 ر �� التّ عندما نفك

ّ
ر داخل جميع  نا ندرك أن هذه املهارة تتطوّ ار�خ، فإن

   ة.راسيّ الّد   املوادّ 
ّ
ر  ظ ، و�كفي أن ننواصل؛ إذ تحضر �� جميع املوادّ مهارة التّ إ��  سبة  ويستوي األمر كذلك بالن
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الّد  �عض  يقولھ  برو   �نيداكتيكيّ فيما  (ّس أمثال   Brousseauو 
ّ

رك ح�ن  أهمّ )،  ع��  التّ ز   ية 
ّ
�عل  �� م  واصل 

 .1ات�اضيّ الرّ 

التّ  التّ   �عيدا عن �ّل عاون للعيش �ش�ل متضامن  فال غرو �عد ذلك أن ي�ون  فك��  ب، والتّ عصّ أش�ال 

الزّ رور�ّ قدي ��دف أخذ املسافة الضّ النّ  ائفة واإلشاعة، وعدم اال�سياق وراءها، وكذا صنع  ة عن األخبار 

التّ  ع��  القدرة  من  �عنيھ  بما  وا�حتملالقرار  املمكن  ب�ن  و��ن  مي��  جهة،     من 
ّ

ثّم املؤك املشكالت    حلّ   د، 

 الصّ ة �� الف��ات  املستجّد 
ّ
 و العيش مع أفراد األسرة مجتمع�ن، أ  و، أشاط البد�ّي عبة سواء ع�� مستوى الن

ات  ة، إضافة إ�� اإلبداع �� إيجاد آليّ حيّ ة م��ا والّ� اغطة االقتصاديّ مود أمام الظروف الضّ القدرة ع�� الصّ 

 
ّ
املواقف والظ الصّ وطرق مجا��ة  أن  مهارات حياتيّ   وجميعهاعبة،  روف  يمكن   ة 

ّ
املتعل ما  يكتس��ا  بمقدار  م 

ة ال�ي قد ت�ون مجزأة أو مفصولة عن مصدرها أو معزولة عن  صيّ خصّ يكتسبھ من املهارات واملعارف التّ 

 جماال. إة م��ا، أو فاقدة للمع�ى الفائدة املرجوّ 

 : م مهارات الحیاة والمواطنة منظورات تعلّ  -5

 
ّ
�عل الّد م  يقوم  ال��امج   �� واملواطنة  ا�حياة  التّ   ةراسيّ مهارات  توافق  أر�عة  منظورات  تقاطع  فاعل  ع�� 

 لأل�عاد األر�عة للتّ   ا�حيوّي 
ّ
 م مع أ�عاد �خصيّ عل

ّ
ر ھ، و�طوّ ت ح كيف يكتسب الفرد ميوالم الفرد، وتوّ� ة املتعل

 
ّ
 جاهاتھ، و�نّ� ات

ّ
ف مع ذاتھ و�يئتھ  كيّ شباع حاجاتھ، ورغباتھ، ويساعده ع�� التّ إن من  ي سلو�اتھ، بما يمك

هذه املنظورات    ات ال�ي يفرضها العصر. إّن يّ حّد ة ومواجهة التّ ل املسؤوليّ ومحيطھ، وتجعلھ قادرا ع�� تحمّ 

ة، بل �� جزء م��ا،  صيّ خصّ ظر إ�� مهارات ا�حياة واملواطنة ع�� أ��ا غ�� منفصلة عن املعارف التّ �سمح بالنّ 

�سقّي وتتطوّ  �ش�ل  ضو��ا   �� بيداغوجيّ   ر  مقار�ة  خالل  �س من  التّ ة  أساليب  �غي��  وطرقھ  ��دف  دريس 

 إ�� ااتھ، وكذلك نظرتنا  ومن�جيّ 
ّ
 �بية والتّ ل�

ّ
  املستند ع��  سة أو املدرّ ة املعرفيّ باالنتقال من منظور املادّ   م؛عل

 التّ 
ّ

 حن إ�� منظور التّ لق�ن وال�
ّ
 م، و�عليم التّ عليم املتمركز ع�� املتعل

ّ
 م، وتنمية �خصيّ عل

ّ
م الفرد ��  ة املتعل

  ةطبيقيّ التّ  ةم��ا واملن�جيّ  ة ا ا�ختلفة املعرفيّ أ�عاده
ّ

 . ونذكر من ذلك: ةاالجتماعيّ  ثّم  ة الفرديّ  ةاتيّ والذ

 : م االجتماعيّ علّ منظور التّ  -5-1
 يقوم هذا املنظور ع��  

ّ
 نموذج الت

ّ
   م باملالحظةعل

ّ
�بية، انطالقا من اف��اض  ضمن حقل سوسيولوجيا ال�

   اإل�سان �ائن اجتما��ّ   أّن 
ّ
 يتأث

ّ
فا��م وسلو�ا��م؛ أي إن باستطاعتھ  جاهات اآلخر�ن ومشاعرهم وتصرّ ر بات

 التّ 
ّ
 ة التّ م م��م عن طر�ق مالحظة استجابا��م وتقليدها و�م�انيّ عل

ّ
 أث

ّ
واب والعقاب ع�� نحو غ�� مباشر.  ر بالث

 تر�و�ّ وهذا ما �عطي التّ 
ً
، ألّن عليم طا�عا

ً
 التّ  ا

ّ
 .2�� فراغ بل �� محيط اجتما��ّ  تّم م ال يعل

 
1- voir : Brousseau, G., Théories des situations didactiques, La pensée Sauvage, Grenoble, 1998, P.45-49. 

نشواتي، علم  :ينظر  - 2
ّ
 . 2005النفس الّتربوّي، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، عبد المجيد ال
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   (Albert Bandura)  ويعت�� أل��ت باندورا
ّ
 باملالحظة مصدرا هاّم   مالّتعل

ّ
ض  عرّ لوك من خالل التّ م الّس ا لتعل

النّ  من  كب��  التّ لعدد  يحدث  حيث   ماذج؛ 
ّ
بالتّ عل م�وّ م  ب�ن  ثالثةفاعل  التّ   ،نات  ع��  اعتمادا  قليد  وذلك 

 : 1وا�حا�اة

 

  
ّ
   م فرد و�ائن اجتما��ّ فاملتعل

ّ
 �عيش ضمن مجموعة من األفراد يتفاعل معهم و�ؤث

ّ
ر ��م، ح�ن ر ف��م و�تأث

 يالحظ سلو�ات اآلخر�ن وعادا��م اليوميّ 
ّ
 ة وات

ّ
  قليد. و�تّم مها من خالل املالحظة والتّ جاها��م ويعمل ع�� �عل

 هذا التّ 
ّ
   واملالحظة ثّم ة تبدأ باالنتباه  ات ذهنيّ م اعتمادا ع�� عمليّ عل

ّ
 �ك�� أو التّ االحتفاظ وال�

ّ
اكرة  خز�ن �� الذ

 ، مّم مزّي مثيل الرّ ع�� التّ 
ّ
 افعيّ د عنھ بناء الّد ا يتول

ّ
 جاهات. ة نحو ميول ومواقف وات

 :لوك الُمشكلوالسّ  موّ منظور النّ  -5-2
 ،األفراد و�يئ��م  ندة ب�ا�خطرة، يمكن إرجاعها إ�� تفاعالت معّق   لو�ات إن سلوك املراهق، بما �� ذلك الّس 

لوك املش�ل،  �ات �عمل بمثابة مث��ات وضوابط للّس يحتوي متغ�ّ   نف��يّ   يقت��ي خلق نظام اجتما��ّ وهو ما  

فك��  ة �التّ جديد نحو سلو�ات بديلة. لذلك فتطو�ر مهارة حياتيّ   وهو األمر الذي سينتج عنھ نزوع اجتما��ّ 

  قدّي نّ ال
ّ
 ر ع�� متغ�ّ مثال يمكن أن يؤث

ّ
 .والعنف املدر��يّ  را��يّ ب الّد سرّ �ات أخرى �الت

 : ةة المعرفیّ ظریّ النّ منظور  -5-3
 ء تطو�ر الكفاية و�نا  أّن هذه الّنظرّ�ة  ترى  

ّ
املشكالت    ة مثل حّل ة إيجابيّ ب تدريس مهارات حياتيّ ها يتطل

 إذ  لو�ات املشينة،  ة و�منع الّس لو�ات االنفعاليّ ض الّس ذلك يمكن أن يخّف   ، ألّن قدّي فك�� النّ والتّ 
ّ

ز هذه  ترك

 املهارات ع�� أمر�ن: 

 ؛ةة �خصيّ القدرة ع�� توليد حلول بديلة ملشكالت عالئقيّ -

 
1- voir : Philippe Carré, Bandura : une psychologie pour XXIe siècle ? L'Harmattan, Dans Savoirs, 2004, 5 
Hors-série, P.9-50. 
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 لو�ات ا�ختلفة.لعواقب الّس  القدرة ع�� وضع إطار مفاهي�يّ  -

 : معلّ م المتمركز حول المتّ علّ منظور التّ  -5-4
تب�ّ   اختار  التّ   نموذجي  ال��نامج 

ّ
املتعل ع��  املتمركز  للمعرفة  1معليم  ا�ستمولوجيا  براد�غما  باعتباره   ،

ة؛ إذ  ة املطلقة للذات العارفة �� بناء معارفها ا�خاصّ ال�ي تقول باألسبقيّ   2ةة السوسيو�نائيّ ظر�ّ �ستند إ�� النّ 

رورة  ن معرف��ا انطالقا من الواقع فحسب، بل �� بالضّ أن ت�وّ   ،وفق هذا املنظور   ،ال �ستطيع الذات العارفة

 
ّ

   ة لهذه الذات، فاملعرفة ال �ستقّل جر�ة ا�خاصّ ض عن التّ معرفة تتمخ
ّ

معرفة    ات. ف�ّل أو تنفصل عن الذ

 من وجهة نظر البنائيّ 
ّ

ستمرار، إ�� بناء  فرد �س��، با وات القائمة بفعل املعرفة... ذلك أن �ّل ة "مرتبطة بالذ

 .3فيھ موقعا مؤتمنا" العالم وهو يب�ي ذاتھ نفسها، بحيث يتمكن من االندماج فيھ، و�حتّل 

والتّ   املتعلم  إّن  باإلخبار  معارفھ  يب�ي  التّ 4لق�نال  ع��  بنفسھ،  معارفھ  يب�ي  بل   ،  �� �عيشها  ال�ي  جارب 

ممّ  وانطالقا  محيطھ.  و��  ا�حاملدرسة  هذا   �� عاشھ  أن  سبق  التّ ا  ومن  لذلك  يط،  اآلخر�ن.  مع  فاعالت 

 راسيّ ة املرموزة �� ال��امج الّد فاملعرفة، بما �� ذلك املعرفة العلميّ 
ّ
ة  د ع��ا من مهارات عقليّ ة، وكذا ما يتول

 
ّن االستعانة بنظرّيات الّتعلم هو   -1

ٔ
ن طرق الّتدريس التي يّتبعونها تندرج تحت اسم معّين، وا

ٔ
إّن كـثيرا من المدّرسين ال يدركون ا

خرى. كما ال يستطيعون تحديد االفتراضات التي يستندون إليها بكّل وضوح في اختيارهم  
ٔ
رق اال

ّ
الّسبب في تفسيرها وتفضيلها على الط

م إلى خطر الّسقوط في نماذج تدريس غير فّعالة تعتمد الّتلقين والّشحن  لطريقة في التّ 
ّ
خرى. وهو ما يعّرض عملّية الّتعل

ٔ
دريس مقابل ا

غلب الممارسات المهنّية التي ال تسند إلى خلفّية معرفّية وال تحليل للممارسة المرتبطة بهذا االختيار ال
ٔ
م، فا

ّ
 وتلغي فعالّية المتعل

ن تجعل من التّ 
ٔ
م فّعالين.  يمكن ا

ّ
 دريس والّتعل

م،  -ينظر: 
ّ
ساسّية في عملّية الّتدريس، ترجمة رشا صالح الّدخاخني،   خمسماريلينوايمر، الّتدريس المتمركز حول المتعل

ٔ
تغييرات ا

 . 50، ص2013مراجعة محمد فتحي خضر، مؤّسسة هنداوي، وندسور، المملكة المّتحدة، 
- De Corte, E. et Autres, (1990), Les Fondements de l’action didactique, Edit De Boeck université. 

ّن البراديغم االبستمولوجّي للمعرفة ليس منهجا بيداغوجّيا، وال اّتجاها بيداغوجّيا، وما هو بمقاربة  -2
ٔ
يرى الباحث فيليب جونير ا

عّم، إّنه  ديداكـتيكّية وال مشروع بيداغوجي، إذ ال يمكن اختزال البراديغم االبستمول
ٔ
شمل وا

ٔ
و رّده إلى هذه الجوانب، فهو ا

ٔ
وجّي ا

ن تّتخذ وجهتها وموقعها داخلها. فإذا   balaisesيحّدد المعالم المرشدة 
ٔ
التي يمكن لهذه المقاربات والمناهج واالّتجاهات البيداغوجّية ا

ن يشتغل و
ٔ
هو يخبط خبط عشواء دون إيضاح للبراديغم كان بناء المعارف في قلب كّل تفكير في فعل الّتعليم، فال يمكن للمدّرس ا

ن عدم الّتوافق بين المقارب
ٔ
ر فعله الّتدريسّي ويوجه مقارباته الّديداكـتيكّية والبيداغوجّية. كما ا

ّ
ات االبستمولوجّي للمعرفة الذي يؤط

ر الممارسة الّتدريس
ّ
حيان إلى ضروب  الّديداكـتيكّية والبيداغوجّية والبراديغم االبستمولوجّي للمعرفة الذي يؤط

ٔ
ّية يؤّدي في كـثير من اال

م
ّ
لة مّتصلة بالّتعليم والّتعل

ٔ
ن يتّم الحسم، في منطلق كّل مسا

ٔ
ّول ا

ٔ
مين. لذا يتعّين في المقام اال

ّ
بس وسوء الفهم لدى المتعل

ّ
، من الل

، إطار نظري، ترجمة  في تبّني موقف ابستمولوجّي واضح حول بناء المعارف. انظر: فيليب جونير، الكـفايات والسوسيوبنائية
ولى، 

ٔ
 . 87-85، ص2005الحسين سحبان، مكـتبة المدارس، الدار البيضاء، الطبعة اال

 . 88-87المرجع نفسه، ص -3
ن يؤدّ إ -4

ٔ
نشطة التّ ن اإللقاء ال يمكن ا

ٔ
همّ دريس ما لم يخضع لشروط بيداغوجيّ ي وظيفته داخل ا

ٔ
كون في  ي ها توجيهه نحو مهاّم ة ا

 
ّ
ن يحترما السّ  ونقلإلخبار ل، كما ينبغي نجازهاإم  مقدور المتعل

ٔ
  المعرفّي  جّل المعلومات ا

ّ
بمعنى حصيلة الخبرات والمعارف  م للمتعل

 
ّ
صبحت جزءا من رصيده المعرفّي التي تراكمت عند المتعل

ٔ
  م بشكل سابق وا

ّ
ن يتالءم هذا اإلخبار مع اهتمامات  ينبغي، وهنّي والذ

ٔ
ا

 
ّ
  ،ةفسيّ وقدراته النّ  ،وحاجاته ،مالمتعل

ّ
 . ةهنيّ والذ

- Voir : Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ? Education et Formation, PUF, 1980, Coll l’éducateur, 
10°edition, 2010, P.19. 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
وات التّ وميول  تقبل  ال  ألّن جاهات،     لق�ن، 

ّ
 املتعل

ّ
وات ومهاراتھ  معارفھ  بنفسھ  يب�ي  املعارف  م  حول  جاهاتھ 

 ة. املدرسيّ 

 و�قوم التّ 
ّ
 م ع�� أر�عة مبادئ، ��:عليم املتمركز ع�� املتعل

 : )Authenticitéمبدأ األصالة (  -5-4-1
 
ّ
 و�تعل

ّ
 ��دف جعل التّ  ،ة ملقاييس اق��ا��ا، بل تطابقها مع واقع ا�حياة�بو�ّ ق باستجابة األ�شطة ال�

ّ
مات  عل

 
ّ
 مع ا�جتمع و  فاعل اإليجا�ّي م ومساعدتھ ع�� التّ �سهم �� تنشئة املتعل

ّ
  املشاركة �� تطو�ره. وهذا ال يتأ�ى إال

 عليميّ ة التّ بر�ط املادّ 
ّ
ة من صميم  ة. وذلك باعتماد أ�شطة �عليميّ قافة العصر�ّ ة بالواقع املعيش و�قضايا الث

د فحسب باملوضوعات ال�ي تبحث ف��ا، ال يتحّد «  ة عليمية التّ ة. علما أن حقل املادّ العصر واملمارسة اليوميّ 

   -وهذا هو األسا��يّ  – بل أيضا
ّ

ات العارفة ع�� تلك املوضوعات. وهذه األ�شطة  باأل�شطة ال�ي تمارسها الذ

 تتحّد 
ّ

الذ تلك  تروم  ال�ي  باألهداف  بدورها  ا�خاّص د  ا�حقل  داخل  تحقيقها  املادّ   ات  العلميّ بتلك  أو  ة  ة 

 .1» ةاملدرسيّ 

ينصّب  أن  ينب��  املدرّ   فال  �حن  اهتمام  ع��  والاذهأس  األطفال  املوادّ ن  بمضام�ن  ة  راسيّ الّد   يافع�ن 

 
ّ
و�ن  ومحتو�ا��ا؛ 

ّ
بأدوات لتنظيم خ��ا��م ال� بإمداد فكرهم  العق��ّ ة ع�� مستوى الو�� والتّ خصيّ ما    فك�� 

ة و�كتسبون م��ا طرائق  راسيّ ور�ة للمواد الّد ة يواجهون ف��ا األ�ساق الصّ ات ديداكتيكيّ واملمارسة ع�� وضعيّ 

التّ   �� 
ّ
الظ وتصنيف  التّ فك��  هذا  بنقل  �سمح  �ش�ل  عل��ا،  وا�حكم  والوقائع   واهر 

ّ
الوضعيّ عل خارج  ات  م 

 .2ةة ا�خاصّ املدرسيّ 

 : )Fonctionnalitéة ( مبدأ الوظیفّی  -5-4-2
�

ّ
تو�  �� الوظيفّية  مبدأ  ل 

ّ
ا�حياتيّ   يتمث املمارسات  تقارب  ا�حقيقيّ أ�شطة  األ�شطة  ة  و�خالف  ة. 

   تدخل إ�� الفضاء املدر��يّ   ، إذة ترتبط بواقع ا�حياةاأل�شطة الوظيفيّ   ة، فإّن قليديّ التّ 
ّ
مون  ما يجده املتعل

 ة ا�ختلفة.�� مجاالت ا�حياة اليوميّ 

الوظيفّي  البعد  تطبيقات عمليّ   ير�ط  التّ بإنجاز   ة الستعماالت 
ّ
اليوميّ املدرسيّ   اتمعل ا�حياة   �� ة؛ من  ة 

 خالل وضعيّ 
ّ
املتعل يواجهها     م مستعينا ات 

ّ
يتعل املدرسة.  بما   �� التّ و مھ   �� املبدأ  هذا  واالمتداد  �ظهر  قاطع 

 املمكن ب�ن التّ 
ّ
 ما يحقق مبدأ مالءمة التّ   م وا�حياة، أو بمع�ى آخر �ّل عل

ّ
 عل

ّ
   بات ا�حياة. والم ملتطل

ّ
ق األمر  يتعل

 
ساس  -1

ٔ
مها، هي إقامة ذلك الّتدريس على ا

ّ
إّن القاعدة التي ينبغي اعتمادها في برمجة تدريس كل ماّدة من المواّد الّدراسّية وتعل

ات ما يقصده الباحثون في مجال الّديداكـتيك بمصطلح 
ّ

و الحركّية ...وهذا بالذ
ٔ
هنّية ا

ّ
نشطة الذ

ٔ
، )tâches Les("المهاّم "مجموعة من اال

ي على عملّيات وتمارين تخضع لمبادئ وموضوعات هي المرجع  فالّثقافة ا
ٔ
ّنها تقوم على فكرة المهاّم، ا

ٔ
 ال

ّ
لمدرسّية ليست مدرسّية إال

م  
ّ
ساس لتدريس تلك المواد وتقييم ذلك الّتدريس. عبد الحّق منصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرة، دراسة في قضايا الّتعل

ٔ
اال

فريق
ٔ
 . 197، ص2007يا الّشرق، الدار البيضاء، والّثقافة المدرسّية، دار ا

 .195المرجع نفسه، ص.  -2
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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التّ  مكتسبات   بتطبيق 
ّ
بكيفيّ عل ونقلها  املكتسبات  هذه  باستعمال  بل  فقط؛  مناسبة  م  مختلف  ة  إ�� 

 ات الّد الوضعيّ 
ّ

 . 1ةة واالجتماعيّ خصيّ الة �� ا�حياة ال�

الوظيفّي  املبدأ  �عميق  التّ   و�مكن   �� 
ّ
 عل

ّ
�عل ع��  القائمة  املالءمة  مقار�ة  باعتماد  ا�حياة  م  مهارات  م 

ة: كيف  درس أو وحدة دراسيّ  لتساؤل أساس �� سياق تخطيط و�نجاز �ّل  واملواطنة، باالستحضار املستمّر 

 أجع
ّ
 ل �عل

ّ
 م�ن مفيدا لهم �� ا�حياة اليوميّ م املتعل

ّ
ة  ة ضمنيّ ؤال �ستحضر بكيفيّ الّس   با��ا؟ إّن ة و�في بمتطل

 كيفيّ 
ّ
 يم�ن ع�� توظيف ما ة تجسيد املالءمة ب�ن تنمية قدرة املتعل

ّ
 .مونھ �� سياق عم��ّ تعل

 قراءة جدول بيانات قصد ا�حصول ع�� معلومات؛  -

 ة؛ أش�ال الستخراج معلومات وظيفيّ فحص خرائط أو صور أو  -

 لكتابة ت�خيص لھ أو تقر�ر موجز؛  أو تق�يّ  فحص تقر�ر عل�يّ  -

 ة؛صياغة تقر�ر حول مناولة علميّ  -

 در�ب..؛لعب أدوار من أجل التّ   -

 املشكالت؛  حّل  -

 بيان أو خر�طة أو تحض�� جدول؛ استرسم   -

 إنجاز مراسالت أو تقار�ر...  -

 : )Adaptationة (علیمیّ ة التّ مبدأ تكییف المادّ  -5-4-3
 ُ�عرّ 

ّ
، بأن

ً
 ھ أحد طرق التّ ف هذا املبدأ إجرائيا

ّ
 م ف��ا التّ م ال�ي ُيقّد عل

ّ
م وفقا ألنماط وأساليب وخصائص  عل

 
ّ
 ة أو بيئات التّ م�ن ا�ختلفة، وذلك بمراعاة فروقهم الفرديّ املتعل

ّ
 م. عل

 
ّ
، ع�� وكيفّي   يّ أو طر�قة عرضھ �ش�ل كّ�   علي�يّ ا�حتوى التّ ة أو  عليميّ كييف تحديدا بالبيئة التّ ق التّ و�تعل

 إعداد أ�شطة أك�� تالؤما مع خصوصيّ 
ّ
 ات، م��ا:  م�ن. ويشمل ذلك العديد من العمليّ ات املتعل

-  
ّ
 ة؛ يّ إضافة معلومات أو أ�شطة من البيئة ا�حل

 ا؛ صعو�ة وتحديّ  ة وجعلها أك�� أو أقّل حذف معلومات قصد تبسيط املادّ  -

 �جعلها أك�� تالؤما مع خصوصيّ  أو ش�لها محتوى األ�شطة �غي�� -
ّ
 م�ن؛ات املتعل

-  
ّ
 وص مالئمة؛صّ �اكيب أو �ل��ما �جعل النّ تبسيط املفردات وال�

 إضافة أ�شطة لتعميق التّ  -
ّ
 م؛عل

 تقديم املادّ  -
ّ

 دة)؛ �اءات املتعّد ة باستعمال مداخل ووسائط مختلفة (الذ

 
1-  

ّ
جل تعل

ٔ
م  ينظر: وزارة الّتربية الوطنّية المغربّية، إنماء الكـفايات القابلة للّتكييف والّنقل، المجزوءة المستعرضة لدعم الّتكوين من ا

طر، نونبر 
ٔ
 . 21، ص2021فّعال، الوحدة المركزّية لتكوين اال
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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 :م مدى الحیاةعلّ مبدأ التّ نشیط المختلفة.ة باعتماد طرائق وصیغ التّ تقدیم المادّ  -5-4-4
 
ّ
 �بية مدى ا�حياة �� مجملها إ�� إطالة زمن التّ �س�� ال�

ّ
 عل

ّ
ة �� يد الفرد  ل قوة إضافيّ م وعمره ح�ى �ش�

 1ة، لر�ح رهانات عصر العوملة ومجتمع املعرفةوا�جموعات البشر�ّ 
ّ
 شديد ع�� تحي�ن التّ . لذلك �ان الت

ّ
م  عل

 غ�ّ وجعلھ دائم التّ 
ّ
 � الكتساب املتعل

ّ
و�تيح فرص    ،��ا عصرهم واندماجهمم�ن الكفايات واملهارات ال�ي يتطل

 �ن. وكذا التّ طو�ر املهني�ن املستمرّ نمية والتّ التّ 
ّ

 عليم الش
ّ

ن من تزو�د أفراد  امل �حياة الفرد �املة، بما يمك

ال، و�سهامهم �� مجتمع املعرفة  لفعّ ا ا��م واندماجهم االجتما��ّ ح �خصيّ رور�ة لتفتّ ا�جتمع باألدوات الضّ 

 .�ش�ل إيجا�ّي 

للتّ   إّن  األر�عة   املبادئ 
ّ
 عل

ّ
املتعل حول  املتمركز   م 

ّ
لتش� بي��ا  فيما  تتآزر  التّ م  العم��ّ ل  ة  ظر�ّ للنّ   طبيق 

ماسك، وليس ذلك فحسب، ق اال��جام والتّ �ا تتمفصل أثناء تفاعلها تمفصال يحّق ة؛ إذ إ�ّ وسيو�نائيّ الّس 

   �ّل   بل إّن 
ّ

ب�ن هذه املبادئ األر�عة هو    آزر الوظيفّي . فالتّ ي املبادئ األخرى ع�� نحو مستمّر واحد م��ا �غذ

 موذج منظورا مالئما لس��ورة بناء املعارف والتّ الذي يجعل من النّ 
ّ
د ال يكمن ��  يبيت القص  مات؛ غ�� أّن عل

 ة.يّ ّف ا �� املمارسة الصّ عمليّ  ، بل �� القدرة ع�� تفعيلھ فحسبظرّي ر النّ صوّ استيعاب هذا التّ 

املدرّ  قدرة  أن  التّ ومعلوم  نقل  ع��   س�ن 
ّ
الن التّ علم  أو   شط 

ّ
املتعل ع��  املتمركز  املبادئ  علم  ح��  من  م 

 �ة،  يّ ّف ة الصّ إ�� ح�� املمارسة العمليّ   ظرّي صور النّ التّ و 
ّ
ة �� تطبيق مقار�ة  ل العامل الوحيد األك�� أهميّ ش�

 حينما يؤّس أي الة لتعليم مهارات ا�حياة واملواطنة؛ فعّ 
ّ
 يّ م بيئة صّف س املعل

ّ
�، وليس فقط  ة �شطة �ش�ل ك�

 
ّ
 با�حديث عن موضوع ذي صلة ��ذه املهارات، و�ن

ّ
يتعل التّ ما   ق األمر بتكييف محتوى 

ّ
بانتقاء  عل م، وكذلك 

 
ّ
ة املالئمة، إضافة إ�� تدب�� محتو�ات  سيّ دري ات واألساليب التّ ة واالس��اتيجيّ يداكتيكيّ رائق الّد وتنظيم الط

 ة املس��دفة.  رس �� عالقة باملهارات ا�حياتيّ الّد 

 ملسؤوليّ   در���ّ فو�ض التّ التّ ب لهذه املبادئ    در���ّ طبيق التّ و�مكن التّ 
ّ
 م �� بناء التّ ة املتعل

ّ
مات، بما يجعل  عل

 من املدرّ   ّيا هذا البناء ينتقل تدر�ج 
ّ
 امتالك مفاتيح التّ م لتمكينھ من  س إ�� املتعل

ّ
م واكتساب مهارات ا�حياة  عل

 
ّ

 حن.واملواطنة بدل التلق�ن وال�

 : م مهارات الحیاة والمواطنة البیئة اآلمنة لتعلّ  -6

التّ   إذا �انت مبادئ 
ّ
املتعل النّ م تقّد عليم املتمركز حول  التّ   العامّ   ظرّي م اإلطار   لنموذج 

ّ
 عل

ّ
ر  م الذي يؤط

 
ّ
ة ال ينفصل عن  صيّ خصّ التّ   ة للموادّ راسيّ أجرأة إدماجها �� ال��امج الّد   واملواطنة، فإّن م مهارات ا�حياة  �عل

بالوضعيّ التّ   دريس 
ّ

إال ل��يء  ال  واأل�شطة،   ات 
ُ
ت واملواطنة  ا�حياة  ومهارات  املعارف  ألن  من    قبل  من  ب�ى 

 
ّ
تّم   مها، ثّم يتعل ط هذه القدرات واملعارف  ر�  يحتفظ ��ذه القدرات واملهارة �� ش�ل موارد جديدة، و�ذا ما 

 ات ا�جديدة. نة �� سلسلة من الوضعيّ �ا تتيح ملنتجها أن يظهر كفاية معيّ رى، فإ�ّ خاملوارد بمواد أو واملهارات  

 
حمد  -1

ٔ
م الفّعال، نحو بيداغوجيا منفتحة على االكـتشافات العلمّية الحديثة حول الّدماغ، منشورات علوم ا

ّ
وزي، الّتعليم والّتعل

ٔ
ا

ولى، 39الّتربية، العدد 
ٔ
بعة اال

ّ
 . 206، ص 2015، الّدار البيضاء، الط
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   وتبعا لذلك، فإّن 
ّ
 ة ومهارات ا�حياة واملواطنة من منظور التّ صيّ خصّ م املعارف التّ �عل

ّ
م املتمركز حول  عل

 
ّ
 م ينب�� أن ت�ون  املتعل

ً
ة

َ
ن

َّ
ات �سمح للمتعلم�ن ببناء معارفهم  ؛ أي �� وضعيّ وف��يائّي   �� سياق اجتما��ّ   ُمَوط

 صيّ خصّ ة وكفايا��م التّ حولها، وتنمية مهارا��م ا�حياتيّ 
ّ
ر  ب االشتغال وفق تصوّ ة واملستعرضة. وهو ما يتطل

و�جراءات  وديداكتي�ّي   بيداغو��ّ  أدواتھ  سوسيو   ھ يمتح  رؤ�ة  والتّ �نائيّ من   ة 
ّ
املتعل حول  املتمركز  م، عليم 

 
ّ
ة لتعليم  ��ورات املعرفيّ م القيم وتقييم الكفايات وتحليل الّس و�نفتح ع�� مختلف االج��ادات امل��اكمة �� �عل

 التّ 
ّ
   م. وحرّي عل

ّ
محددات البيئة اآلمنة ال�ي اختارها ال��نامج لتعليم  ز �� هذا الباب ع�� توضيح  بنا أن نرك

 
ّ
 نجملها �� ا�خطاطة اآلتية:و  ارات ا�حياة واملواطنة،م مهو�عل

 

 ا �� منظور التّ ات موقعا مركز�ّ دريس بالوضعيّ التّ   يحتّل 
ّ
 عل

ّ
م واملقار�ة بالكفايات،  م املتمركز حول املتعل

 
ّ
ن م�وّ ة  الوضعيّ   ظر إ�� أّن ة املث�� لتعليم مهارات ا�حياة واملواطنة؛ وذلك بالنّ ھ املقار�ة البيداغوجيّ كما أن

الكفاية يمكن تصوّ 1أساس ضمن مفهوم  ال�ي ال  بنا��ا وتقو�مها. فالوضعيّ رها دون وضعيّ ،  �عمل ع��  ة  ة 

 ة �عليميّ لعمليّ   مدخل أسا��يّ 
ّ
 ميّ ة �عل

ّ
  م وما سيقوم بھ من جهدة ُمتمحورة حول املتعل

ّ
ماتھ، سواء  لبناء �عل

وضعيّ  خالل  وضعيّ من  أو  لالستكشاف،  تدفعھ  ديداكتيكيّ ات  املعارف    ةات  من  موارده  إرساء  �س��دف 

وضعيّ  أو  والقدرات،  وضعيّ واملهارات  أو  املفاهيم،  و�ناء  هي�لة  جعل ات  بوظيفة  تضطلع  إدماجية  ات 

 
جل إنجاز عدد  يشير مفهوم الكـفاية إلى القدرة على تشغيل مجموعة منتظمة من المعارف، والمهارات  -1

ٔ
العملّية، والمواقف، من ا

 بقدر ما يستطيع
ّ

ّنها ال تكون كذلك إال
ٔ
ي ا

ٔ
ن يكون مقرونا باستعمالها، ا

ٔ
  من المهاّم. لذلك فتركيز الكـفاية على تعبئة موارد ما ينبغي ا

ن استعمالها مناسب. ينظر: فيليب جونير، الكـفايات والسّ 
ٔ
م تعبئتها في وضعّيات يتبّين فيها ا

ّ
وسيوبنائّية، مرجع سابق، المتعل

 . 48ص

ة الوضعیّ 
-ةعلیمیّ التّ 

ةمیّ علّ التّ 

ة وضعیّ 
االنطالق

االستكشاف

المفھمةالبنینة

حویلالتّ 
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تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
�عبّ املتعل �حّل م�ن  مواردهم  مهمّ وضعيّ   ئون  إنجاز  أو  مش�لة   ة 

ّ
مرك وتحّف 1بةة  التّ .   ع��   زه 

ّ
طر�ق  عل عن  م 

 مار�ن  البحث عن حلول للتّ 
ّ
 واملسائل واملشكالت، بحيث يصبح املتعل

ّ
اال  م ي�ون ف��ا فاعال وفعّ م �� س��ورة �عل

 
ّ
 ماتھ. �� بناء �عل

التّ   يصبح  بالوضعيّ و��ذا  الوضعيّ دريس  يجعل من  تدريسا  ل�ّل ات  �علي�يّ   ات منطلقا  تدريسا �شاط   ،

 
ّ
 ل مسؤوليّ م�ن �� تحمّ �ش��ك املتعل

ّ
 مهم.ة �عل

 ):   Situation Déclenchanteة االنطالق (وضعیّ  -6-1
ة  س ع�� ��يئة األرضيّ �ا �ساعد املدرّ ة �� بناء مهارات ا�حياة واملواطنة أل�ّ أهميّ   ة االنطالقتكت��ي وضعيّ 

 
ّ
�ا  ، أي أ�ّ حقيقّي   رهان ثقا��ّ ص، وع��  خصّ ترتبط بالتّ ة مش�لة  وضعيّ �ا تقوم ع��  ة أ�ّ م املوارد، خاصّ لتعل

 وضعيّ 
ّ
 ا إيجابيّ ا وصراعا معرفيّ إيجابيّ ل عائقا  ة �ش�

ّ
 ا أمام املتعل

ّ
و�ضعھ   ،التھ موضع مساءلةم؛ إذ يجعل تمث

  عائق معر��ّ أمام 
ّ

، ابقة غ�� �افية إليجاد ا�حّل أن مكتسباتھ الّس  �شعر معهاتوازن، يجعلھ �� حالة من الال

 
ّ
أّ��ا  م  ف�ي مالئمة ملستوى املتعل العائقّف حت كما  ة ع�� تقديم �عض  هذه الوضعيّ   . وترتكز 2زه لتجاوز هذا 

 ة.  ت�ون بمثابة أهداف �عليميّ  )Consignes(املوارد املفاتيح، وع�� �عليمات 

�� وضعيّ ويش��ط ع�� املدرّ  الّد ة االنطالق أن يق��ح  س  للتّ ة  يداكتيكيّ طر�قة العمل  عاطي مع  املالئمة 

بتحديد  الوضعيّ     املهامة، 
ّ
متعل من  تختلف  قد  وال�ي  ا�حياتيّ املطلو�ة،  املهارات  وكذلك  آخر.  إ��  ة  م 

 املس��دفة
ّ
بال� تحر�كها،  املق��حة  العمل  لطر�قة  يمكن  وال�ي  ع��  ،  القر�بة  �ك��  ا�حياة  املمارسات  من 

 ة أو العامّ ة أو ا�حياة ا�خاصّ اليوميّ 
ّ
 ة. يّ ة، أو املهنة أو ا�حياة االجتماعيّ قافيّ ة، أو ا�حياة الث

 ة االنطالق أو الوضعيّ ية وضعيّ وتظهر أهمّ 
ّ
م ومعارفة وقدراتھ  ة املش�لة �� �و��ا �ستنفر مهارات املتعل

ال��ّ  لرصد  التّ واستثار��ا  لبناء  املطروح  املش�ل  عناصر  ب�ن  املمكنة   ابطات 
ّ
أ�ّ عل إ��  إضافة  �سمح  مات،  �ا 

 بتطو�ر �عض املهارات ا�حياتيّ 
ّ
 خاذ القرار ح�ن ية وم��ا ات

ّ
نا و�دفعھ ذلك للبحث عن  م مشكال معيّ واجھ املتعل

حيثيّ   حّل   ع�� 
ّ
ات التّ ات  ومهارة  القرار،  متعّد خاذ  اق��احات  تقديم  ع��  والتّ فاوض  املش�ل  لتجاوز  داول  دة 

بقيّ  مع  النّ حولها  فحص  إ��  االن��اء  قبل  العمل  مجموعة  أو  القسم  جماعة  أعضاء  املتوصّ ة  إل��ا  تائج  ل 

 أو مراجعتھ.  قرار ��ائّي  لبلورةوتقو�مها 

 : )Investigationاالستكشاف (أنشطة -6-2
 
ّ
 ال�ي ت�� وضعيّ   ق األمر بمرحلة االستكشاف ا�جما��ّ يتعل

ّ
م جديد، سواء  ة االنطالق، ��دف إحداث �عل

 
ّ
�عل أو معارف خاصّ أ�ان  أو قاعدة،  بالنّ م مفهوم،  أو مهارات  أ�ّ ة،  إ��   ظر 

ّ
�عل جدي�ا  تثبي��ا. مات  ينب��  دة 

الفرضيّ  وصياغة  البحث  ع��  األ�شطة  هذه   وتقوم 
ّ
يتطل الذي  والبناء  املكتسبة  ات  املعارف  إ��  العودة  ب 

 قبليّ 
ّ
ب بحثا عن معلومات جديدة. و�ستد�� هذه املرحلة  ا، وكذا املعارف ال�ي �� �� طور االكتساب أو تتطل

 
فريقيا الّشرق، الّدار البيضاء،  -1

ٔ
 . 68-66، ص2021ينظر: لحسن توبي، بيداغوجيا اإلدماج وديداكـتيك الّتواصل الّشفهّي، دار ا

 .29، صوزارة الّتربية الوطنّية والّتكوين المهنّي، الدليل البيداغوجّي للّتعليم االبتدائّي، مديرّية المناهج، الّرباط -2
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واألخطاء ال�ي ينب�� تحليلها ومناقش��ا، وسبل معا�ج��ا،  عو�ات والعراقيل ال�ي ينب�� مواجه��ا،  تحديد الصّ 

 .فاوض، واملشاركة..عاون، والتّ استنادا إ�� روح املبادرة، واإلبداع، والتّ 

 
ّ

ال� هذه  ا�حياتيّ ��  املهارات  إدماج  يمكن  بقوّ حظة  �عرّ ة  املناقشة،  قبول  بفضل:  وذلك  األخطاء،  ة،  ف 

ا�حجاج  التّ  اآلخر�ن،  مع  الصّ واصل  أمام  االستسالم  عدم  التّ واإلقناع،  (الصمود)،  النّ عو�ات  اقد، فك�� 

 عاطف)... القدرة ع�� االنصات (التّ 

 : )Structurationأنشطة البنینة ( -6-3
 
ّ
التّ يتعل بأ�شطة   ق األمر 

ّ
الن    سقّي علم 

ّ
ال�ي   )معارف وخ��ات ومهارات( تنظيم مختلف املوارد    �ال�ي تتو�

 الستكشاف، وذلك ل��سيخ املفاهيم و�نينة املكتسبات وممارس��ا.  معا�ج��ا أثناء أ�شطة ا  تتمّ 

طر�قة متدرّ  التّ و�عتمد هذه األ�شطة ع��  بناء   ��  جة ومتناسقة 
ّ
 عل

ّ
ال�  مات، مع مراعاة 

ّ
واال� ساق  �ابط 

 ة ال�ي ترتبط بكفاية ما. واال��جام ب�ن املوارد األساسيّ 

 : )Conceptualisationالمفھمة (أنشطة  -6-4
 �شطة �� بداية التّ �ساعد هذه األ

ّ
 م ع�� موضعة التّ عل

ّ
 عل

ّ
لبنية القديمة، بينما  إ�� اسبة  مات ا�جديدة بالن

 �عمل أثناء التّ 
ّ
 ات مفهوم جديد ور�طھ باملفاهيم القر�بة منھ، بينما تفيد �� ��اية التّ م ع�� �سييج مم��ّ عل

ّ
م  عل

 �� إقامة روابط ب�ن مجموع التّ 
ّ
 مات القديمة والتّ عل

ّ
�ا  وع من األ�شطة هو أ�ّ � هذا النّ ا�جديدة. وما يم�ّ   مات عل

 د سلفا.  �ا ليست مرتبطة �سياق محّد ات أي أ�ّ ال تنفصل عن الوضعيّ 

تأمّ   إّن  أ�شطة  املفهمة  استبصار�ّ ليّ أ�شطة  التّ ة  مسار   ��  ة 
ّ
النّ عل املراجعة  غاي��ا  للمن�جيّ قديّ م،  ة  ة 

 املعتمدة �� التّ 
ّ
 رس، وذلك من خالل �حظات ثالث: ل�ي كشف ع��ا الّد ة ام و�� املهارات ا�حياتيّ عل

- 
ّ

والقدرة ع�� تحليلها وتفكيك   شةيجر�ة أو ا�خ��ة املعحظة األو��: �حظة املعاينة اليقظة ملعطيات التّ ال�

 عناصرها طلبا لفهمها، �غية إعادة �شكيل موضوع التّ 
ّ
مع ا�حافظ ع�� روح املع�ى   ولغوّي   م �� قالب �عب��ّي عل

 حصل �� مرحلة البنينة.والفهم ا�

-   
ّ

 ال�
ّ
 ك ا�جرّ حرّ انية: ترتبط بالتّ حظة الث

ّ
 م �جاعة �� االبتعاد عن التّ د؛ ح�ن يبدي املتعل

ّ
مات امل�خصة  عل

 إ�� التّ 
ّ
 غم من الصّ مات املدركة، بالرّ عل

ّ
ة عن  مون حينما تنفصل ا�حركة العقليّ عو�ات ال�ي قد �شعر ��ا املتعل

ة املباشرة. و�� هذا  ون إليھ �� الغالب ويسكنون لوضوحھ و�داهتھ ا�حدسيّ يطمئنّ الواقع امللموس، الذي  

أن يطوّ  يمكن   الباب 
ّ
املتعل ا�حياتيّ ر  املهارات  �التّ مون قدرات ع�� ممارسة �عض  النّ ة  واإلبداع،   قدّي فك�� 

درّ   حسنة حينما يخاصّ 
ُ
 جر�د واقتحام األمكنة املظلمة، حيث ر س قياد��م نحو فضاء التّ امل

ّ
صات  �ط امل�خ

 وضع معيش.  ة ل�ّل ر�ّ ة وتصوّ دات و�يجاد مقابالت مفهوميّ نات با�جرّ واملتعيّ 

-   
ّ

 ال�
ّ
 حظة الث

ّ
 الثة: تمكن هذه ال�

ّ
رات واملفاهيم، اعتمادا  صوّ م�ن و�عدادهم لبناء التّ حظة من تأهيل املتعل

 
ّ
�عل بالنّ   م فّن ع��  أ�ّ اكتشاف املفاهيم والقدرة ع�� استعمالها،  إ��  فك�� وصور الستعمال  لتّ لا أدوات  �ظر 

 العقل. 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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 : )Transfert( حویللتّ ا -6-5
س��ورة تقت��ي إعادة استعمال معرفة    اللة ع�� �ّل قل للّد حو�ل والنّ لقد جرت العادة ع�� ا�جمع ب�ن التّ 

 �� نظرنا  قل يناسب  مفهوم النّ   . غ�� أّن 1�علمها سابقا  أو مهارة تّم 
ّ
و�عميمها، بينما يناسب    ماتتطبيق �عل

 حو�ل االنتقال ��ذه التّ التّ 
ّ
 مات إ�� حقل جديد من أجل إعادة استثمارها. عل

�غي��    ة إ�� أخرى دون إدخال أّي ة نقل معرفة أو مهارة كما �� من وضعيّ قل يقوم ع�� عمليّ مفهوم النّ   إّن 

التّ عل��ا، فتصنّ  ضمن  بذلك  والتّ ف  والتّ كرار  ألّن علميّ طبيقات     ��  غاي��ا  ات، 
ّ
املتعل تقديم �عو�د  م�ن ع�� 

بأ�ّ  وصفها  يمكن  بالنّ إجابات  نفسها،  املنقولة  املعرفة  إنتاج  �عيد  أّن �ا  إ��  فقط   ظر  يرتبط  استعمالها 

 ة التّ ات وسياقات قر�بة من وضعيّ بوضعيّ 
ّ
 حو�ل ع�� النّ بينما �ستند التّ ،  معل

ّ
� للمعارف واملهارات  قل الك�

 
ّ
ة  ات جديدة مختلفة عن وضعيّ عامل مع وضعيّ � أخرى مع إدخال �غي��ات عل��ا للتّ ة إ�مة من وضعيّ املتعل

 التّ 
ّ
الفعل واإلنجاز (حّل م. فالتّ عل طبيق ا�حض  ة)، و�ختلف عن التّ املشكالت، تنفيذ مهمّ   حو�ل دعوة إ�� 

� إنتاج  عن استعمال هذا الفعل �ا  والبسيط للمعارف، فتصر�ف الفعل املا��ي �� تمر�ن مع�ن يختلف كث�� 

 د.  محّد   كتا�ّي 

 حو�ل، إذن، يمثل س��ورة �عوّ التّ   إّن 
ّ
 د املتعل

ّ
ما إجابات تف�ح  م�ن ال ع�� تقديم إجابات �عيد اإلنتاج، و�ن

  -ةاه وضعيّ أصل باتّج   -ةق تحو�ل املعرفة من وضعيّ حيث يتحّق   .)Extension novatrice(د  ا�جال ا�جّد 

   ة واالختالف واالرتياب واالنفتاح، و�� خضّم وا�جّد هدف �شتمل ع�� جزء من ا�جهول  
ّ
م  ذلك يكتسب املتعل

املشكالت    ف وحّل كيّ ها التّ ة مستعرضة كث��ة أهمّ ة عديدة، إ�� جانب مهارات حياتيّ معارف وقدرات معرفيّ 

 .طو�ر امل�يّ ف والتّ كيّ ا من القدرة ع�� التّ باعتبارها جزءا مهمّ 

الّد   يداكتي�ي  إذا �ان االشتغال 
ّ
الفر�ق الوط�يّ لتعليم مهارات ا�حياة واملواطنة قد تطل لل��نامج    ب من 

الّد التّ  للفعل  تضمن  آمنة  بيئة   �� �سقيّ   يداكتي�ّي فك��  معمار�ّ س��ورة  و�نية  تطو�ر  ة  ملقار�ة  متماسكة  ة 

التّ املهارات ا�حياتيّ  الكفايات  �� �عالق مع  الّد صيّ خصّ ة  البنراسيّ ة واملضام�ن  ة  ية املعامر�ّ ة. وال تأخذ هذه 

التّ   دالل��ا 
ّ

إال التّ امة  خالل  من  بالوضعيّ   لك�ّ دريس  واأل�شطة.   ات 
ّ
الث وجهها   �� تفرض  تفعيل  �ا  ا�ي 

 البيداغوحيّ 
ّ
 ظر إ�� أ�ّ شطة بالنّ ات الن

ّ
 لهذه البيئة اآلمنة للتّ  ّي ّف ل املناخ الصّ �ا ستش�

ّ
 م. عل

 

 

 

 
، تقييم الكـفايات: الّسيرورات المعرفية، الّنماذج والممارسات والّسياقات، ترجمة عبد نويل ديورو بيرناديت كريستيانينظر:  -1

 . 102-100، ص2012، 1الكريم غريب، منشورات عالم الّتربية، الّدار البيضاء، ط. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 : خاتمة  -7

و�حث عن    �ّ ة من حجر صّ� صاحب أحدا��ا اليوميّ لقد سمحت ظروف صراعنا مع ف��وس كرونا وما  

أّن  أك��  نكتشف  بأن  وتداعيا��ا،  األزمة  من  ا�خروج     سبل 
ّ

والش األطفال  من   أبناءنا 
ّ
�عل إ��  بحاجة  م باب 

 
ّ
ا��م  ة؛ مهارات أخرى �سهم �� تطو�ر �خصيّ راسيّ الّد   مونھ �� املوادّ كفايات ومهارات جديدة إ�� جانب ما يتعل

 وتجعلهم قادر�ن  
ّ
م قبول األزمات والعيش معها، وكذا فهم  ع�� مجا��ة ا�حياة وصعا��ا، مهارات تبدأ بتعل

   ، ثّم الت املتسارعة لشرطنا اإل�سا�ّي حوّ ة �� ارتباط بالتّ ات العلميّ ظر�ّ النّ 
ّ
م سبل تدب�� العالقات  مهارات �عل

نية بما يبعث ع�� االستعداد  من جهة ثا  ب�ن الفرد وا�جتمع من جهة و��ن اإل�سان عموما ومحيطھ ا�حيوّي 

 
ّ
وتوق واألزمات   لل�وارث 

ّ
املتوق غ��  التّ ع  وكذلك  والتّ ع،   أمّ فك�� 

ّ
والت و�اآلخر  ل  باألشياء  عالقتنا   �� ساؤل 

 
ّ
 بيعة بما �سمح بفهم حقيقة مشاعرنا وأحاسيسنا وميوالتنا ومواقفنا وضبطها والتّ و�الط

ّ
م ف��ا، دون  حك

 عصّ نزوع إ�� التّ 
ّ
 ييء.يش ب أو االخ��ال أو الت

   ؛ فحينما تنصهر �ّل ة وجودنا اإل�سا�ّي وهو منظور يدعونا إ�� جعل القيم أولو�ّ 
ً

القيم ال�ي تجعلنا رجاال

��م أو أعراقهم  اظر عن معتقدا��م أو ألو و�ساًء مهتم�ن وسعداء بالعيش مع اآلخر�ن ا�ختلف�ن، �غّض النّ 

ات واملعتقدات �� حقيقة واحدة تدور حول  األيديولوجيّ   أن تذوب �ّل أو أ�سا��م أو ألس��م، عندئذ يجب  

 القيم.

ىولن  
ّ
اإلطار    يتأ� ضوء   �� التفك��  التدريس إلعادة  البيداغوجية وطرائق  املمارسات  بإخضاع  إال  ذلك 

جاه  �غي�� املمارسات الصفية داخل الفصول الدراسية �� اتملهارات ا�حياة واملواطنة، و  املرج�� واملفاهي�ي

وتطو�ر املهارات ا�حياتية للمتعلمات واملتعلم�ن �� ارتباط بال��امج   إضفاء مع�ى ع�� فعل التعليم والتعلم،

 الدراسية، وتفاعل ب�ن املواد التخصصية، وتناغم مع أ�شطة ا�حياة املدرسية والنوادي ال��بو�ة. 

املهارات �� أجرأة مشروع  أم��يقية صاعدة  املقار�ة  تب�ي  �ان  ا�حياتية واملواطنة، مدخال مالئما    لذلك، 

 الثانوي.  التعليم أن ُ�ش�ل أساس أي إصالح مرتقب للم��اج الدرا��ي �سلك كُن مْ لبناء نموذج بيداغو�� يُ 
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ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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 الشباب في إرساء قیم الدیمقراطیة:   دور

 دراسة میدانیة في والیة صفاقس 

 
 

 

 الملخص: 

البحث مقار�ة   �� هذا  الديمقراطّيةنحاول  قيم  �عز�ز   �� بتو�س  الشباب  ��    ،دور  الشبابّية  واملشاركة 

العام ال�ي  الشأن  التحّوالت  ظّل   �� التو���ي  للشباب  والثقافية  االجتماعّية  املمارسات  أهّم   �� ،وتأث��ا��ا 

  شهدها املشهد االجتما�� والسيا��ي بتو�س خاصة �عد الثورة. لذلك فإّن اختيار موضوع البحث �عنوان " 

ودفعت�ي    اهتمامي ع من دوافع ذاتية، ومن دوافع موضوعّية أثارت  نا� رساء قيم الديمقراطية"إالشباب ��   دور 

هذا   بأهّمية  مّ�ي  إحساسا  امليدانية  الدراسة  ��ذه  قمت  والتحليل.  والفهم  بالبحث  الظاهرة  هذه  لتناول 

 اجتماعي�نالظاهرة االجتماعّية والسياسية وتفاعل الشباب التو���ي مع م�ّونات ا�جتمع املد�ي كفاعل�ن  

ل قيم املواطنة النشيطة و�عز�ز مشاركتھ �� قيم الديمقراطية .   يمكن أن
ّ
 �ساعده ع�� تمث

 .   ا�جمعيات -تو�س -قيم الديمقراطية -ا�جتمع املد�ي  -الشبابال�لمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: 
In this research, I will try to approach the role of youth in Tunisia in promoting the values of 

democracy, their participation in public affairs, and their effects on the most important social and 

cultural practices in light of the transformations witnessed by the social and political scenes in 

Tunisia, especially after the revolution. Therefore, the selection of this research topic entitled “The 

Role of Youth in Establishing the Values of Democracy” stems from subjective motives, and from 

objective motives that aroused my interest and prompted me to address this phenomenon with 

research, understanding, and analysis. This research is an attempt to address the importance of 

this social and political phenomenon, and the interaction of Tunisian youth with the components of 

civil society as being social actors that can help them embody the values of active citizenship and 

enhance their participation in the values of democracy. 

Key words: youth - civil society - democratic values - Tunisia - associations.   
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 : ُمقّدمة  -1

االجتماعّية   األوضاع  ترّدي  نتيجة  السياسّية،  أبرزها  لعّل  امليادين  شّ�ى   �� �غّ��ات  العر�ي  العالم  شهد 

�عد تراجع الدولة عن دورها �� امليادين االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وقد ساهم هذا  .  واالقتصادية

  �� ا�جتمع  أفراد  مبادرات  تزايد   ��    االنتظامال��اجع 
ّ
منظ وجمعيات  و�ش�ل  تنظيمات  داخل  جماعّيا  م 

األهداف الثورةمختلف�ْي  �عد  و�رساء  ،خاّصة  التغي��  نحو  التوّجھ   �� السّباقة  الفئة  الشباب  �ان  لذلك   .

االجتماعّية   الديمقراطية  التحّر�ات  مفهوم    واالنخراطع��  �ع�ي  الش�ل  ��ذا  املد�ي.  ا�جتمع  داخل 

الشعب وتكفل ا�حر�ة واملساواة السياسية ب�ن األفراد وتخضع ف��ا  الديمقراطية ا�ح�ومة ال�ي تقّرر سيادة  

لھ. ا�ح�ومة  خضوع  تكفل  قانونّية  وسائل  لھ  حّر  عاّم  رأي  رقابة  إ��  محور    1السلطة  ي�ون  الش�ل  ��ذا 

ا�جتمع التو���ي الذي ناضل كبقّية الشعوب من أجل ا�حّر�ة والديمقراطية. هذا ا�جتمع العر�ي    اهتمامنا

قام  اإلسال  الغر�ّية  الثقافات  بقية  ع��  منفتحا  �ان  الذي  النظام    ، 2011سنة    بانتفاضةمي  �غي��  هدفها 

آلية   ع��  الديمقراطية  قيم  إرساء  نحو  فئة  .  االق��اعوالس��  مع  نجزة 
ُ
امل امليدانّية  الدراسة  هذه  فهدف 

الديمقراطية. والكشف  مدى حضور الشباب �� الساحة السياسّية ودورهم �� إرساء قيم   إبراُز  ،الشباب

فمن امل�اسب ال�ي  داخل املنظومة االجتماعّية ل��سيخ مبدأ الديمقراطية.  االنخراط عن اآلليات املعتمدة ��  

 ال�ي �انت شبھ غائبة لد��م. 2اكتس��ا الشباب �عد الثورات العر�ية �� التنشئة السياسية

 أهمّیة الّدراسة:   -2

ال�ي نتناولها بالبحث والتحليل والفهم و�� أثرها ��    ،طبيعة الظاهرة االجتماعّيةتكمن أهمّية الّدراسة ��   

والدور الذي يمكن أن يلعبھ ا�جتمع املد�ي بتو�س �� �عز�ز قيم الديمقراطية و حقوق    .الشباب التو���ي

�ن االجتماعي�ن �� والتعّرف ع�� أهّم الفاعل ،اإل�سان، وهذا يحيلنا ا�� أهّمية دراسة هاتھ الظاهرة �� تو�س

ا�جتمع املد�ي بتو�س وأثر ذلك �� إشباع حاجات الشباب االجتماعّية والسياسّية والثقافية ومشاركتھ �� 

 الشأن العام. 

 الدراسات االجتماعّية �� الوطن العر�ي ال�ي تتناول هذه  
ُ
درة

ُ
ُد أهّمية هذه الدراسة ن

ّ
  الظاهرة وخاّصة وتؤك

وأهّم  العر�ية.  الثورات  إلرساء  �عد  الشبابّية  املشاركة  بتفعيل  عالقة   �� تو�س   �� املد�ي  ا�جتمع   
ُ
ية

 الديمقراطية. 

تفيد املهتّم�ن بالشأن الشبا�ي وا�ختّص�ن �� علم االجتماع عموما للتعّرف ع��  و�مكن لهذه الّدراسة أن 

الشبا  �عيشها  ال�ي  املستحدثة  والثقافية  والسياسّية  االجتماعّية  املمارسات  عالقة أهّم   �� التو���ي  ب 

 با�جتمع املد�ي.

 
 . 20-19صص  العدد المزدوج ): المجتمع المدني والدولة، طرابلس، مجلة فضاءات،2005( سيدي محمد ولد يب -1
دراسة مقارنة، مركز  شر إلي اليوم ـــ ع عسي، عبد الباقي، المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية من القرن التاسالهرما -2

ولى 
ٔ
 .93-92ص ،1998دراسات الوحدة العربية ـــ بيروت، الطبعة اال
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 البحث:   اختیار دوافع   -3

الباحث    اختيارإّن    بميوالت  عالقة   �� الذاتّية  العوامل  من  جملة  ا��  أساسا  �عود  البحث  موضوع 

ع��    ،واختصاصھ الظاهرة  بقدرة  مرتبطة  موضوعّية  والتحليل    استفزازوعوامل  للبحث  ودفعھ  الباحث 

وحصر   املوضوع   �� لها  والتعّمق  والتا�عة  ع��ا  ة 
ّ
املستقل الديمقراطية.متغّ��ا��ا  قيم  هذه  و�عز�ز  وأهّم 

 الدوافع: 

افع الذاتّية: أ.   الّدو

 بالشأن الشبا�ي �� عالقة باملشاركة الشبابّية �� الشأن العام   اهتماميو   مجال الشباب��  اشتغا��  -

املد�ي  اهتمامي  - ا�جتمع  مع  الشراكة  مجال   �� ��    ،بالبحث  وتأث��ها  اهرة 
ّ
الظ هذه  دراسة   �� ورغب�ي 

وخاّصة إرساء قيم الديمقراطية �عد    ،املشاركة االجتماعّية والسياسّية للشباب التو���ي �� الشأن العام

 .الثورة

افع املوضوعّية: ب.   الدو

االجتماعّية   واملشاركة  بالديمقراطية  املد�ي  ا�جتمع  عالقة  قار�ت  ال�ي  العلمّية  الّدراسات  أهّمية  ـ 

 والسياسّية للشباب وخاصة �عد الثورات العر�ّية. 

د�ّي �� ـ ندرة البحوث والّدراسات �� مجال الشباب، وتواضع الّرصيد املعر�� الذي ��تّم بدور ا�جتمع امل

.
ّ
 �عز�ز قيم املواطنة واملشاركة وحقوق اإل�سان �� البلدان العر�ّية �عد الثورات العر�ّية

  
ً
الديمقراطية وا�حوكمة ا�حلّية   مساهمتھ �� �عز�ز قيمجديًدا، و  اجتماعياـ أهّمية ا�جتمع املد�ي فاعال

 �عد الثورة. 

 أهداف البحث:  -4

وره �� �عز�ز قيم الديمقراطية " نادرة مقارنة بما تتمّ�� بھ هذه  �عّد البحوث املنجزة حول " الشباب ود

�� املسار    االندماجالشر�حة من ا�جتمع من حركّية ودينامّية وما �عيشھ من هشاشة و��ميش وصعو�ة ��  

 الديمقراطي وعزوف عن املشاركة �� الشأن العام. 

 و��دف هذا البحث إ��:   

محاولة فهم وحصر املقار�ات النظرّ�ة ال�ي ساهمت �� دراسة تأث�� ا�جتمع املد�ي �� املشاركة الشبابّية  

 �� الشأن العام و�عز�ز قيم املواطنة وحقوق اإل�سان.   

و  التشاركّية  ا دراسة  الديمقراطية  قيم  ترسيخ  مجال   �� وقدراتھ  املد�ي،  ا�جتمع  كفايات  ستقراء 

ورة.وا�حوكمة ا�حلّية �
ّ
 عد الث

العام،   الشأن   �� الّتو���ي  الشباب  مشاركة  تنمية   �� املد�ي  ا�جتمع  مساهمة  مدى  ع��  التعّرف 

 ومساعدتھ ع�� ا�خروج من حالة الهشاشة وال��ميش ا�� حالة الفعل واملبادرة. 
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ال  �� وأثرها  املد�ي،  با�جتمع  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  ب�ن  االجتماعّية  العالقات  طبيعة  سلوك  دراسة 

 �� ترسيخ قيم الديمقراطية. ن التو�سيو االجتما�� للشباب 

 الدور الرئي��ي الذي يقوم بھ الشباب داخل ا�جتمع تجاه املشهد السيا��ي �� املسار الديمقراطي. 

 إشکالّیة البحث:   -5

تأث��   ومحدودّية  الثورة  �عد  العام  الشأن   �� املشاركة  عن  الشباب  عزوف   �� البحث  إش�الّية  ل 
ّ
تتمث

 و�عز�ز قيم الديمقراطّية التشاركّية.  ،معيات ا�جتمع املد�ي �� تنمية املشاركة الشبابّيةج

 وتطرح اإلش�الّية �عض األسئلة لعّل أبرزها: 

ورة؟ االنتقالما عالقة جمعيات ا�جتمع املد�ي بالّسلطة و�عملّية 
ّ
 الديمقراطي �� تو�س �عد الث

أن �ساهم جمعيات ا� يمكن  أّي مدى  التشاركّية  و���  الديمقراطّية  �عز�ز قيم   �� بتو�س  املد�ي  جتمع 

 وتفعيل املشاركة الشبابّية �� الشأن العام؟ 

 فرضّیات البحث:   -6

ختبار الظاهرة االجتماعّية و�� إجابة أّولية  الفرضّية �� البحث السوسيولو�� املصدر الرئي��ي ال   �عت��

تة تحتاج ا�� إثبات أو نفي عن طر�ق  
ّ
أدوات البحث املعتمدة، و�عّ�� عن عالقة أو عالقات منطقّية ب�ن  ومؤق

عدد من املتغّ��ات الثابتة والتا�عة داخل اإلش�الّية ا�حّددة، و�� كذلك إجابة أّولية مالئمة ملش�لة البحث  

��    ويعّرفها الباحث معن خليل عمر بأّ��ا "نقطة البدء  تحتمل ال�ّحة وا�خطأ.  لبعض جوان��ا  املدروسة أو

التجر��ي والذي بدونھ ال يمكن القيام بأّي بحث ��دف إ�� املعرفة العلمية   االستدالل�ّل بحث قائم ع��  

م فيھ الصدفة ا�حضة
ّ

 وأصبح البحث االجتما�� تتحك
ّ
، والفرضّية حسب رشيد زروا�ي أيضا  1الزمنّية إال

أو املسّببة لها"��: "عبارة عن فكرة مبدئّية تر�ط ب�ن الظاهرة موضوع الّدراسة و  ، أما  2العوامل املرتبطة 

عّمار بوحوش ف��ى أّن "الفرضّية ال تز�د ع�� �و��ا جملة ال �� صادقة وال �� �اذبة، و�� بمثابة العقد الذي  

دة لقبول 
ّ

الفرضّية أو رفضها، وال بّد للفرضّية أن تحتوي    �عقده الباحث مع نفسھ للوصول ا�� نتيجة مؤك

 .3ّ��ين أو أك��"ع�� عالقة ب�ن متغ

و�عتمد الفرضيات غالبا ع�� املالحظات األّولّية وامليدانّية للظاهرة وع�� التجر�ة الذاتّية للباحث وع��  

 نتائج الّدراسات والبحوث الّسابقة ال�ي تناولت هاتھ الظاهرة، و�ناء ع�� ذلك أطرح الفرضيات الّتالية:

 
فق الجديدة، ص 2004معن خليل عمر ( -1

ٔ
 .11): الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي، منشورات دار اال

المطبوعات الجامعية، قسنطينة،  ): تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، ديوان2008رشيد زوراني( -2
 . 145الجزائر، ص

): مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية بن  2001بوحوش عمار، محمد محمود ذنيبات( -3
 . 47عكنون، الجزائر، ص
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ما �انت جمعيات ا�جتمع املد�ي بتو�س 1
ّ
ما �انت مساهم��ا �� �عز�ز قيم    . �ل

ّ
�، �ل

ّ
فاعلة �� ا�جتمع ا�ح�

 الديمقراطّية أك��.  

ما �انت مساهم��ا �� تفعيل املشاركة  2
ّ
باب، �ل

ّ
نت جمعيات ا�جتمع املد�ي من استقطاب الش

ّ
ما تمك

ّ
. �ل

 الشبابّية �� الشأن العام أك��.

 المقاربة المنهجّیة:   -7

��دف إ�� جمع املعلومات عن    باعتبارهاندرج ضمن البحوث الوصفّية،  يمكن القول أّن دراستنا هذه ت

مؤسسات ا�جتمع املد�ي �� تو�س، وال�ي ��تّم �� األساس "�شرح وتوضيح األحداث واملواقف ا�ختلفة املعّ��ة  

الواقع الذي تدور عليھ تلك األحداث والوقائع(...)   عن ظاهرة أو مجموعة ظواهر مهّمة، ومحاولة تحليل 

منطقّية مفيدة،    استنتاجاتومحاولة تحليل وتفس�� األسباب الظاهرّ�ة لتلك األحداث، بقصد الوصول إ��  

�سهم �� حّل املشكالت أو إزالة املعوقات والغموض الذي يكتنف �عض الظواهر، من أجل تطو�ر الواقع  

جديدة"  واستحداث سلوك  ونماذج  ومعلومات  تتناول  1أف�ار  ال�ي  الوصفّية  الدراسة  هذه  فإن  وعليھ   ،

املشاركة   وتفعيل  التشاركية  الديمقراطية  قيم  �عز�ز   �� املد�ي  ا�جتمع  مؤسسات  دور  والتحليل  بالبحث 

بدر واحدا من املنا�ج    املن�ج املس�� الذي �عت�� حسب الباحث أحمد  باستخدامالشبابية �� الشأن العام  

رائج با�خصوص    االستقصاء "نوع من    من�ج امل�ح االجتما�� هوأن    باعتبار صفّية،  األساسّية �� البحوث الو 

أو املقابالت   االستفتاء�� العلوم االجتماعّية وهو عبارة عن دراسة وضعّية أفقّية يقوم ��ا الدارس بواسطة  

ق �عوامل كث��ة �سهم �� تحديد موضوع الدراسة االجتما
ّ
عية املزمع  ال�خصّية وذلك �جمع معلومات تتعل

 .2القيام ��ا"

بحثنا   إش�الّية  ولدراسة  مساراتھ،  وتحّدد  املعتمد  املن�ج  تفرض  ال�ي   �� البحث  إش�الّية  أّن  ومعلوم 

عّينات بحثية ممثلة للمجتمع    باعتمادالواقع    واستقراءسأعتمد املقار�ة الكّمية والكيفّية �جمع املعلومات  

اهرة و�ش�ل أو�ح سنتناول بالتحليل  األص��. ولتحليل إش�الّية بحثنا هذا قم
ّ
نا بتحديد املفاهيم لهاتھ الظ

مفهوم   املد�ي،  ا�جتمع  مفهوم  وم��ا:  البحث   �� املتضّمنة  املفاتيح  وال�لمات  الرئيسّية  املصط�حات 

 الديمقراطّية التشاركّية، مفهوم القيم، ومفهوم الشباب...ا�خ. 

 

 

 
بو بكر( حميد الطائي مصطفى، -1

ٔ
الم والعلوم السياسية، اإلسكندرية، ): مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلع2007خير ميالد ا

 .  95دار الوفاء، ص
حمد ( -2

ٔ
صول البحث العلمٍي؛ وكالة المطبوعات الكويت ط. ):1984بدر ا

ٔ
 .77؛ ص7ا
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     قسم میداني:  -8

  صفاقس � جمعيات ا�جتمع املد�ي �� أهّم املمارسات االجتماعّية �� والية  نحاول من خاللھ رصد مدى تأث�

�/العام، إضافة للوقوف ع�� مختلف العوامل ال�ي يمكن أن �ساعد  
ّ

و�� مشاركة الشباب �� الشأن ا�ح�

�/العام وتطو�ر املهارات ا�حياتّية  
ّ

ع�� �عز�ز قيم الديمقراطّية التشاركّية واملشاركة الشبابّية �� الشأن ا�ح�

 العاّمة.  االستنتاجاتوتقديم  واستقرا��اللشباب وذلك من خالل تحليل النتائج امليدانّية  

 . أدوات البحث: أ 

الواقع ، و�� عالقة باملقار�ة الكّمية والكيفّية    باستقراءو�ع�ي ��ا جملة الوسائل والتقنيات ال�ي �سمح  

�جمع املعلومات من املبحوث�ن وتحو�لها ا�� إحصائيات    االستمارة ال�ي سأعتمدها فإ�ي سأعتمد أساسا ع��  

 ا.  وتحليلها وقراء��

 مجتمع البحث: . ب

أن" الدراسة قد اعتمدت ع�� املن�ج الوصفّي التحلي�ّ�، وطر�قة البحث �انت امل�ح االجتما�ّ�    باعتبار 

 �ان أم أن�ى  -بالعّينة، فإّن وحدة التحليل �� هذا البحث ست�ون �ّل فرد تو���ي
ً
وا�جال امل�ا�ي للبحث    -ذكرا

 با�جنوب الشر��. �� والية صفاقس، و�� من أك�� الواليات 

الوجدانّية   التغّ��ات  استقّرت  الذين  الّتو���ي  الشباب  من  تت�ّون  التجّمعات)  (عّينة  عشوائّية  عّينة  ــ 

أن العام. 
ّ

 والنفسّية والعقلّية والعاطفّية لد��م، والذين هم مؤّهلون للمشاركة �� الش

ا�جنس� من  صفاقس  بوالية  املقيم�ن  الشباب  من  العّينة  هذه  �ع�ي وتت�ّون  مختلف�ن  وسط�ن  ومن  ن 

لون ا�جتمع املد�ي  651حضري ور�في و�شتمل ع��  
ّ
 سنة.   20والذين ال تقّل أعمارهم عن ، ناشطا يمث

 . صعو�ات البحث: ج

أّي عمل بح�ي  صعو�ات ترافقھ وتالزمھ و�عطيھ خصوصّية ونكهة خاّصة، فرغم ا�جهود   من  ال يخلو 

العل�ي نظرا �حداثتھ من جهة   يبدو عصّيا عن ا�حاصرة والضبط  البحث  فإّن موضوع  للتوثيق  املبذولة 

ولشمولّيتھ من جهة أخرى ولندرة املراجع والّدراسات ال�ي تناولت ظاهرة عالقة ا�جتمع املد�ي باملشاركة  

ورة.  الشبا
ّ
 بّية �� إرساء قيم الديمقاطية خاصة �عد الث

 المفاهیم:  -9

   یتّسع للمجاالت التّالیة: مفھوم الشباب: -9-1
د ا�حتمّية البيولوجّية بأ

ّ
عتبارها مرحلة ثانية من املراحل العمر�ة لل�ائن البشري  ا. ا�جال البيولو��: يؤك

سم بالّنمو
ّ
  اختلف سنة وقد   30-13وف��ا يكتمل ن�جھ العضوّي والعق�� والّنف��ي وقد حّدد عمره ب�ن   ،تت

 العديد �� تحديد سّن فئة الشباب. 
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أّي بداية    : �� هذا ا�جال وقع تحديد فئة الشباب منذ نمّوه البيولو�� من جهة �السي�ولو�. ا�جال  ب

التعر�ف   وهذا  الرشد.  سّن  بلوغھ  حّد  ا��  البلوغ  ب�ن  سّن  الدمج  والثقافة    االش��اطات يحاول  العمرّ�ة 

 املكتسبة من ا�جتمع.

الشباب  3 يدرس  اإلطار  هذا   �� االجتما�ّ�:  السوسيولو��  ا�جال  وليس    اجتماعيةحقيقة    باعتباره. 

بقّية   لتفّرقهم عن  الشباب  وا�خصائص لدى  الّسمات  ر مجموعة من 
ّ
تتوف لذلك  بيولوجّية فقط.  ظاهرة 

 الس�ان. 

 م الدیمقراطیة:مفھو -9-2
ال بّد من القول أّن الّديمقراطية مفهوًما �� بطبيع��ا اش�الّية. ل�و��ا مفهوم متعّدد الدالالت �� تحديد  

إش�الّية. فإّ��ا ال تختلف عن غ��ها من املفاهيم األخرى ال�ي �شّعبت الرؤى    �عر�ف واحد يّتفق عليھ ال�ّل،

 من اإليجاز. ء���يا املفهوم بالتعر�ف ولو حولها ، ولكن رغم هذا سنحاول التعّرض لهذ

�لمة مشتّقة من �لمت�ن إغر�قيت�ن هما (ديموس) و�ع�ي الشعب و�لمة (كراتيا) و�ع�ي   -الّديمقراطية :

ا�حكم ( السلطة) و�الّتا�� �ع�ي لغة الّديمقراطية حكم الشعب ولهذا تطلق هذه التسمية ع�� ا�ح�ومات  

 الشعب.ال�ي ينتخ��ا و�ختارها 

الديمقراطية   ال�ي تقّرر سيادة الشعب وتكفل ا�حّر�ة    اصطالحاأّما  بمفهومها الشامل فتع�ي ا�ح�ومة 

 واملساواة السياسّية ب�ن الناس و �عّرف الّديمقراطية بأّ��ا:

حكم يقيمھ الشعب وت�ون فيھ السلطة العليا مناطة بالشعب و�مارسها مباشرة أو بواسطة وكالء عنھ  

 حّر . انتخا�ي� نظام ينتخ��م �

ر لهم املشاركة ا�حّرة ��    اجتما�� والّديمقراطية نظام سيا��يّ 
ّ
ت�ون فيھ السيادة �جميع املواطن�ن و�وف

م ا�حياة العاّمة . 
ّ
 صنع التشريعات ال�ي تنظ

التعار�ف   خالل  من  الّديمقراطي   وللّنظام 
ُ
ثالثة الشعب  السابقة  حكم   :�� أساسّية    - املساواة  -أر�ان 

 �ة.ا�حرّ 

 لتطبيق الّديمقراطية    اعتبارهاوهناك من أقّر بوجود أر�ع آليات أساسّية يمكن  
ً
وعملّية  أسًسا من�جّية

 ونظاًما  ل�حكم
ً
ا وليس فلسفة  وهذه اآلليات ��:    اجتماعيا و�طاًرا مؤّسسي�

مات وا�جمعيات  اآللية األو��:
ّ
السياسّية دون    التعّدد التنظي�ي املفتوح، أي حّر�ة �شكيل األحزاب واملنظ

قة بالّنظام ا�حز�ي.
ّ
 قيود. وهذه �� اآللية املتعل

حّرة تنافسّية تتيح انتقال السلطة وفقا    انتخاباتتداول السلطة السياسّية من خالل    اآللية الثانية:

قة بالّنظام السيا��ّي. لنتائجها.
ّ
 وهذه �� اآللية املتعل

الثالثة: وا�حّر�ات   اآللية  ا�حقوق  منظومة  مقياسا    و�شمل  رها 
ّ
توف أصبح  ال�ي  حقوق    الح��امالعاّمة 

قة بالّنظام القانو�ي. 
ّ
 اإل�سان، وهذه �� اآللية املتعل



 سامي عطية د.   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الديمقراطيةالشباب في ٕارساء قيم   دور 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)175( 

الرا�عة: ع��    اآللية  �عتمد  النظري  مضمو��ا  الّديمقراطية.  غياب  �ساوي  غيا��ا  املؤّسسة،  آلية  و�� 

 .1�� مؤّسسة املؤّسسات�ل جهاز من أجهزة الدولة ال�ي  اختصاصاتوجود قاعدة موضوعّية تحّدد 

 والديمقراطية أنواع:

 الديمقراطية املباشرة: و�� إشراك الشعب مباشرة �� ممارسة السلطة وقد ال يتّم هذا بكيفّية واحدة. 

 الشعب ممثل�ن عنھ يمارسون سلطة نيابّية عنھ. اختيارالديمقراطية غ�� املباشرة: و�� 

هذه   تّتخذ  املباشرة:  شبھ  وغ��  الديمقراطية  املباشرة  أي  أعاله  السابقت�ن  الصورت�ن  الديمقراطية 

 املباشرة. 

 مفھوم المجتمع المدني: -9-3
ا�جتمع املد�ي هو مجموعة التنظيمات التطوعّية ا�حّرة ال�ي تمأل ا�جال العام ب�ن األسرة والدولة، أي  

�� ال�ي  الدولة  ومؤسسات  القرابة  ا  الختيار مجال   ب�ن مؤسسات  التطوعية  �� عضو���ا. هذه  لتنظيمات 

متنوعة،   إ�سانية  أ�شطة  ملمارسة  أو  للمواطن�ن  خدمات  لتقديم  أو  أفرادها  لتحقيق مصا�ح  تنشأ  ا�حّرة 

بقيم ومعاي��   �� وجودها و�شاطها  للتنوع    االح��اموتل��م  السليمة  واإلدارة  واملشاركة  والتسامح  وال��ا��ي 

 2.واالختالف

، خدمة الصا�ح العام، عدم  االستقالليةة، التجا�س، التنظيم،  ومن مقومات ا�جتمع املد�ي: الطوعيّ 

 ال�جوء إ�� العنف، عدم الس�� إ�� السلطة...

�� ا�جتمع، تحقيق الديمقراطّية،    واالنضباطتتعّدد وظائف ا�جتمع املد�ي وأدواره وم��ا تحقيق النظام  

مات ومساعدة ا�حتاج�ن، ترسيخ الثقافة  التنشئة االجتماعّية والسياسّية، الوساطة والتوفيق، توف�� ا�خد

 الديمقراطية وال��بية ع�� املواطنة.

 وفيما ي�� عرض نتائج العمل امليدا�ي.

 التعریف بوالیة صفاقس:  -10

البحــر األبيــض املتوســط و شمــاال    التو���ي و�حــدها شرقــا  ب�ن الساحل وا�جنوب  تقع والية صفاقس 

 واليــة املهديــة وغر�ــا واليتــي سيــدي بوز�د و القيــــروان و جنو�ا واليــة قا�ــس.

. ويسك��ا    ا�جملية% من املساحة    4,6تمثل    2كم  7545تبلغ مساح��ا   ساكنا حسب    999  275للبالد 

ساكن/كم مر�ع. تظم    132.4للمعهد الوط�ي لإلحصاء أّما الكثافة الس�انية فتقارب    2018تقديرات سنة  

 معتمدّية.  16

 
هلي، عمان، 2000روبرت مابرو ( -1

ٔ
روبي، دور المنظمات في تطوير المجتمع اال

ٔ
فكار وفي التاريخ اال

ٔ
هلي في تاريخ اال

ٔ
): المجتمع اال

ردن.
ٔ
   اال
ولى،ص"التربية المدنية" ): الديمقراطية، سلسلة 2014السواح، وائل ( -2

ٔ
 . 4، منشورات بيت المواطن ـــ دمشق، طبعة ا
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 التعریف بعینة البحث:  -11

فرد من جنس ذ�ور من    390�� منطلق هذه الدراسة العلمّية تتوّزع عّينة البحث حسب ا�جنس كما ي��:  

  باملائة.40.1إناث بنسبة  261باملائة و  59.9ما �عادل  651مجموع 

 كما تتوزع عّينة البحث حسب ال��كيبة العمرّ�ة للشباب املدروس كما ي��:

40%

60%

توزیع العیّنة حسب الجنس

أنثى ذكر

22%

24%
54%

توزیع التركیبة العمریّة لعیّنة البحث

سنة30-35 سنة25-29 سنة20-24
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ا لدراسة وتحديد فئة    اعتمدت الشباب  �� هذه الدراسة متغّ�� العمر (أو الفئة العمرّ�ة) متغّ�ً�ا أساسي�

ل    24  -20إ�� ثالث فئات عمرّ�ة : فئة   ا البحث�� هذ  استندت �� إرساء قيم الّديمقراطية.    ودورها
ّ
سنة تمث

  22.0سنة    35-30باملائة والفئة الثالثة    24.2سنة    29  -25الثانية    للعّينة الفئةباملائة من العدد ا�جم��    53.8

 باملائة.

ل الشباب  ز�ادة ع�� ذلك تّم اعتماد متغّ�� املستوى التعلي�ي من املتغّ��ات األساسّية �� هذه الدراسة حو 

 والديمقراطّية وفيما ي�� توزيع العّينة حسب املستوى التعلي�ي. 

إّن توزيع العّينة حسب املستوى الدرا��ي �ان عشوائّيا فمعظم الشباب املدروس �� هذا ا�جدول األخ��  

بنسبة   انوي 
ّ
الث أو يزاولون �عليمهم  ثانوّي  الذين لهم مستوى جام�  66.8لهم مستوى �علي�ّي  �  ع�� غرار 

لون  
ّ
ب�ن    29.2فيمث أعمارهم  ت��اوح  الذين  الشباب  بقّية  مستوى    35و  20أما  وا 

ّ
يتخط لم  والذين  سنة 

 باملائة من عّينة البحث.  4.0لم يتجاوزوا  االبتدائي

ت��اوح   الذي  الشباب  فئة  اخ��نا  والديمقراطّية"  "الشباب  حول  املوسومة  الدراسة  هذه   �� نا 
ّ
أن كما 

ب�ن   للشباب  سن  35و  20أعمارهم  املهنّية  الوضعّية  بتحديد  قمنا  لذا  التشغيل  السّن   �� هم  والذين  ة 

 املدروس.

29%

67%

4%

توزیع العیّنة حسب المستوى التعلیمي

جامعي ثانوي إبتدائي

16%

33%

51%

الوضعیة المھنیة للمستجوبین

عاطل أعمل أدرس
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الوضع   هاجس  امل�يّ إّن  تو���ّي    أصبح  شاّب  وجدنا�ّل  هذه    16.0  لذلك  شمل�ُ�م  الذين  الشباب  من 

  33.2باملائة مازالوا يزاولون �عليمهم �� املقابل أن    50.8الدراسة عاطل�ن عن العمل و�� �سبة كب��ة كما أن  

ا  قار�
ً

ا حسب ما صرحت بھ هذه الفئة الشبابّية.    أو  باملائة تحّصلوا ع�� عمل سواء أ�ان عمال  هش�
ً

وفيما  عمال

 ي الذي يو�ح املهنة ا�حالّية للشباب املدروس.ي�� الرسم البيا�

خ�� ي��جم لنا  سئلة املهّمة ال�ي توّجهنا ��ا ا�� فئة الشباب : ما�� مهنتك ا�حالّية؟ فهذا ا�جدول األ من األ 

باملائة هم من التالميذ والطلبة الذين يزاولون �عليمهم   50الواقع امل�ي لعّينة البحث كما ي��: ما يقارب عن 

ع��أونو�مثل �سبة  ب  ،اإلطالق  ك��  العمل  عن  العاطل�ن  فئة  مباشرة  من  أباملائة    16ـ  تل��ا  �حاب  أغل��م 

الرسم البيا�ي  هذا    املالحظ حسبحسب ما تطّرقنا إليھ �� هذه الدراسة امليدانّية. فمن    ،العليا  داتالشها 

  واالقتصادية ة االجتماعّية  �عكس مدى رضا الشباب ع�� ا�حيا   للشباب هذاتفاوت �� �سب املهن ا�حالّية  

 والسياسّية �� تو�س. 

البطالة والفقر وغياب العدالة   ،من األسباب الرئيسّية ال�ي قلبت األنظمة السياسّية �� العالم العر�ي

رةاالجتماعّية. فا�حر�ات االجتماعّية ال�ي �انت تطالب بالتنمية والتشغيل وا�حّر�ة لم تكن  
ّ
من األحزاب    مؤط

 �انت بقيادة الشباب العاطل عن العمل �� جميع ا�جهات.  السياسّية بل

 

 

16% 3%

6%
1%

3%
5%

5%
4%

3%3%

51%

توزیع عیّنة البحث حسب المھنة الحالیّة

عاطل عن العمل تاجر إطار مھندس

أستاذ موظف تقني سامي صناعي

فالح عامل یومي تلمیذ/طالب
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  یاسة: باب والسّ الشّ  -12

 دور الشباب في النشاط داخل المجتمع المدني: -12-1
ف�ي    �عت�� مجتمع،  �ّل   �� والفاعلة  النشيطة  بقّو��ا  سم 

ّ
تت االجتماعّية  املنظومة  داخل  فئة  الشباب 

عموده الفقري، فأهّمية هذه الشر�حة ا�جتمعّية ال�ي تلعب دورا كب��ا �� البناء ا�حضاري والتقّدم البشري  

ينب��  باعتبارها �شرّ�ة  ا�جاال   االهتمام  طاقة  جميع   �� وتأهيلها  واالجتماعّية    االقتصادية ت  بتنمي��ا 

وا�خار�ّ�. الّداخ��  الصعيد  ع��  اليوم  القائمة  والتغّ��ات  التحّوالت  ظّل   �� حضور    والسياسّية  أبرز  لعّل 

 �شاهده اليوم هو الّدور الذي يقوم بھ الشباب داخل ا�جتمع املد�ي ومدى قدرتھ ع�� مواكبة األحداث. 

ا التحّديات  عديد  أمام  اليوم  نا 
ّ
أن قيم  كما  إرساء   �� أو  الّتنمية   �� �ان  إن  سواء  ا�جتمع  داخل  لك��ى 

ش كب�� ل�حّر�ة والّديمقراطية مّما دفع بنا للقيام  
ّ
الّديمقراطية، وهذا أك�� دليل أّن الشباب اليوم �� �عط

شاط با�جتمع امل
ّ
لة �� دور الشباب �� إرساء قيم الّديمقراطية ولعّل أبرزها الن

ّ
د�ي ومدى  ��ذه الدراسة املتمث

 
ً
    حضور فئة الشباب قّوة

ً
ي�� ا�جدول اإلحصائّي الذي يّو�ح �شاط    واقتصادية مجتمعّية ، و�� ما 

ً
فاعلة

 الشباب با�جتمع املد�ّي حسب ا�جنس. هذا النشاط الذي ُ�عّد سبيال إلرساء قيم الديمقراطّية.  

 النشاط بالمجتمع المدنّي حسب الجنس: -12-2

 

ّن  أمدى مشاركة الشباب �� األ�شطة با�جتمع املد�ّي حسب ا�جنس. فقد بّ�ن  الرسم البيا�ي  يوّ�ح هذا  

  16.2باملائة ذ�ور و  32باملائة من العّينة املدروسة يقومون "أحيانا" بالنشاط داخل ا�جتمع املد�ي م��م    48.2

د�ي وغ�� مستعّدين لذلك وهذا �عود  باملائة لم يقوموا بأّي �شاط با�جتمع امل  32.9باملائة إناث. ع�� غرار  

باملقابل نجد ما يقارب عن   النشاط.  باملائة ينشطون بصفة متواصلة    19إ�� عدم اإلحساس بأهمية هذا 

بأو  الذ�ور  ناباملائة. كما تجدر اإلشارة    14.3ـ  غل��م من جنس 
ّ
اإلناث  أ  أن الدراسة وجدنا عديد  ثناء إجراء 

16,2

4,6

19,2

32

14,3

13,7

أحیانا

لةبصفة متواص

ال

النشاط بالمجتمع المدنّي حسب الجنس

أنثى ذكر
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لكن لم تتح لهن الفرصة �� املشاركة. باملقابل هناك فئة    �شطة داخل ا�جتمع املد�ّي شغوفات للقيام باأل

� رئاسة جمعيات داخل ا�جتمع املد�ّي وتُقمن �عّدة �شاطات. 
ّ
 من اإلناث تتو�

اب ملعرفة مدى قيمة االنخراط �� ا�جتمع املد�ّي  ع�� غرار النوع قمنا بتحديد الفئة العمرّ�ة لدى الشب

 وتحديد املسؤولّية ا�جماعّية ل��سيخ مبادئ العمل ا�جتم�� التطّو�� والسهر ع�� خدمة الوطن.  

 إّن النشاط با�جتمع املد�ّي يظّل �� تبعّية لعّدة متغّ��ات لعّل أبرزها العمر. 

 :فئة العمریةالنشاط بالمجتمع المدنّي حسب ال -12-3

 

جميع  ف مع  يتقاطع  بل  ُمحّدد،  َمجاٍل  ع��  دوره  يقتصر  وال  جتمع، 
ُ
ا� و�ناء  تنمية   �� كب��  دوٌر  باب 

ّ
للش

، وُمختلف قطاعات الّتنمية، فمن أهّم ُممّ��اتھ ودوره كقّوِة  اقتصاديةا�جاالت االجتماعّية والسياسّية واإل

 �� ا� 
ً
باب هو األك�� طموحا

ّ
م ال تقف عند حدوٍد  �غي�� ُمجتمعّية ما يأ�ي: الش جتمع، وعملّية الّتغي�� والتقدُّ

سبة لھ، فهو أساس الّتغي�� والقّوة القادرة ع�� إحداثھ.
ّ
 بالن

الذي يبّ�ن النشاط با�جتمع املد�ّي حسب الفئة العمرّ�ة لشر�حة    الرسم البيا�يهذا ما نالحظھ �� هذا  

جمالّيا تتوّزع كما ي��: إ باملائة    18.9ـ  �عّد ضعيفة بمن الشباب الّتو���ي كما ي��: املشاركة بصفة متواصلة  

سنة) هذا الّتفاوت    35- 30باملائة (  5.7سنة) و    29- 25باملائة (  2.5سنة،    24-20باملائة الفئة العمرّ�ة    10.8

قافة  
ّ
بالث باب 

ّ
الش تر�ط  ال�ي  العالقة  وطبيعة  املد�ّي  با�جتمع  الشبابّية  املشاركة  أهّمية  مدى  �عكس 

 كتساب مبادئ التطّوع وروح املبادرة. �ّية و ا�جتمع

شاط داخل ا�جتمع    نتماء طار �عّد اإل و�� هذا اإل  
ّ
باب بالن

ّ
ا �� تحديد عالقة الش ا�جغرا�� متغّ�ً�ا أساسي�

باب الر�في وفيما ي�� ا�جدول اإل 
ّ

باب ا�حضرّي والش
ّ

 حصائّي الذي يبّ�ن ذلك: املد�ّي مّما قمنا بدراسة الش
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النشاط بالمجتمع المدني حسب الفئة العمریّة

إلى حد كبیر         إلى حد ما  ال أعرف
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 )2022عمل ميدا�ي سنة (  : النشاط با�جتمع املد�ي حسب م�ان اإلقامة)1(ا�جدول 

عا�جمو   

م�ان اإلقامة                           
  

إحدى معتمديات  

 صفاقس
 صفاقس املدينة 

 العدد 94 220 314
ا 

ً
 أحيان

شاط با�جتمع  
ّ
الن

 املد�ي

 النسبة 14.4 33.8 48.2

بصفة  العدد 56 67 123

 النسبة 8.6 10.3 18.9 متواصلة

 العدد 55 159 214
 ال

 النسبة 8.4 24.4 32.9

 العدد 205 446 651
 ا�جموع

 النسبة 31.5 68.5 100.0

 

�عرض هذا ا�جدول مقارنة ب�ن الشباب الذي يقطن املدينة وشباب الّضوا�� �� النشاط داخل ا�جتمع  

  ع��   ك�� حرًصاأ ر�اف هو حرى األ و باأل أّن شباب املعتمديات  أاملد�ّي. ما يمكن مالحظتھ �� نتائج هذه الدراسة  

 النشاط با�جتمع املد�ّي. 

ضوا�� والية صفاقس يقوم بالنشاط داخل    اب الذي يقطنباملائة من الشب  10.3نجد �� هذا ا�جدول   

 باملائة من الشباب املقيم داخل الوالية. 8.6و دائمة مقابل أا�جتمع املد�ّي بصفة متواصلة 

حيانا" داخل ا�جتمع هناك فرق كب�� ب�ن هات�ن  أ�شطتھ "  أيضا حسب ما صّرح بھ الشباب بخصوص  أ

 باملائة لس�ان املدينة. 14.4وباملائة لس�ان الر�ف  33.8الفئت�ن 

يمكن   ما  ا�جدول    استخالصھ هذا  هذا  ب�ن  أمن  العالقة  طبيعة  شاط    االنتماءّن 
ّ
والن ا�جغرا�ّ� 

 التطّوع لبناء املستقبل. أنحو التقّدم والّر�ّ� وترسيخ مبد االنخراطساسّيا �� أيظّل عامال  ّا�جتم��

ا �شطة اع�� األ ّداخل ا�جتمع املد�ي  فاالنخراط
ً
د قيًما ومبادئ

ّ
ساسّية �� ت�و�ن �خصّية  أ  لتطوعّية يول

لھ   يمّهد  مّما  ال�ي   االنخراطالشباب  الناشئة  الفئة  لهذه  للّديمقراطية  ا 
ً
مبادئ السياسّية و�رساء  ا�حياة   ��

املستو�ات   ع��  الّتغي��  استعّنا    االقتصاديةتصنع  اإلطار  هذا  ففي  والّسياسية.  قافية 
ّ
والث واالجتماعّية 

ات  با
ّ
بداية بالبلدّية والتشريعّية والرئاسّية. ملعرفة مدى و�� الشباب    االنتخابية ملشاركة الشبابّية �� ا�حط

 بحقوقھ وواجباتھ لتقر�ر مص��ه السيا��ّي. ملا لهذه الفئة من وزن ديمغرا�� مهّم �� رسم مستقبل البالد.
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 الشباب والمشارکة في االنتخابات:  -13

اال تظّل    �� أساسّيا  مصدرا  العالم   �� الّديمغرافية  هذه  التحّوالت  الشعوب.  لدى  الّديمقراطي  نتقال 

رتفاع  االتحّوالت �� ال��كيبة الّديمغرافية للمجتمع حسب الفئات العمرّ�ة وحسب النمّو الّديمغرا�� تتمّ�� ب

انية وأّن الت النمّو  رتفاع حجم الشر�حة الشبابّية وز�ادة معّد اال��ايد الس�ا�ي، و�الّتا��  
ّ
هذه النسبة    الس�

ل باألساس قّوة 
ّ
 جتماعّية. اقتصادّية و االعالية لفئة الشباب �ش�

بناء املستقبل    �� البناء واملستقبل إذن البّد من تفعيل دوره  �� عملّية  باب هو العنصر األسا��ّي 
ّ

فالش

ال جوهر   �� ال�ي  ات 
ّ

الذ وتحقيق  اإل�سانّية  القيم  فيھ  تتحّقق  واال الذي  هو  ّديمقراطية  بالشباب  هتمام 

باب هم الطاقة واإلرادة والقّوة والبناء. 
ّ

 مقياس ا�جتمع الفاعل فالش

 نتخابات البلدیّة:المشاركة في اال -13-1
 أ. املشاركة �� االنتخابات البلدية حسب ا�جنس: 

 

أنجزنا    املسار الّديمقراطي  �� ظّل التحّوالت االجتماعّية والسياسّية ال�ي عرف��ا ا�جتمعات العر�ّية نحو 

جاهزّ�ة   مدى  ع��  للتعّرف  الدراسة  ��هذه  اإلإ  الشباب  ع��  وذلك  الّديمقراطية  قيم  ع��  رساء  قبال 

 االنتخابات.

ت متفاوتة حسب    2018قبال الشباب ع�� االنتخابات البلدّية لسنة  إ�سبة    ّن أفمن املالحظ  
ّ
بتو�س ظل

باال أقباال  إا�جنس ولم نالحظ   القيام  ًقا كب�ً�ا ع�� 
ّ
ي�� �سب املشاركة حسب ا�جنس:  و تدف نتخاب وفيما 

باملائة لم    39.0من ا�جموع العام مقابل    2018شار�وا �� االنتخابات البلدّية لسنة    باملائة من الذ�ور   20.9

ضعيفة   الفتيات  �سبة  نجد  ح�ن   �� للمشاركة  قابل�ن  وغ��  اإل   8.0�شار�وا  بالواجب  ْمن 
ُ
ق نتخا�ي  باملائة 

اإل   32.1و من  قاطعنباملائة  لعّدة    ناث  عدم  ا االنتخابات  ا��  �عود  ا  جد� الضعيفة  النسب  هذه  عتبارات. 

ح�ن حسب  
ّ

حزاب ع�� املشهد السيا��ّي وضع   سيطرة األ ّن أراء الشباب. كما  آالشفافّية واملصداقّية للم���

 قتصادّية واالجتماعّية حسب تصر�حا��م. حّدا غ�� مباشر لطموح الشباب ع�� مستوى الّرؤى اال

11,5

28,629,8 30,1

نعم ال

حسب الجنس2018المشاركة في اإلنتخابات البلدیّة سنة 

أنثى ذكر
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 سنة    18كذلك �عّد متغّ�� السّن ضرورّي �� املشاركة االنتخابّية لدى الشباب وقد حّدد قانونّيا بداية من  

ة لأف
ّ
 وفيما ي�� �سب املشاركة حسب الفئات العمرّ�ة.   النتخابات.ك�� من طرف الهيئة املستقل

 ب. املشاركة �� االنتخابات البلدية حسب الفئة العمر�ة:

 

ل فيھ. حسب هذا  
ّ

ا ال يمكن لنا التدخ الذي تحّصلنا    الرسم البيا�يتظّل املشاركة �� االنتخابات قراًرا فردي�

ت ضعيفة جّدا  
ّ
أّن �سبة املشاركة ظل العلمّية نجد  �� هذه الدراسة  العملّية    28.9عليھ   �� باملائة شار�وا 

-30أك�� �سبة �� املشارك�ن �انت للفئة العمرّ�ة    باملائة لم �شار�وا �� االنتخابات. فمن املالحظ أّن   71.1و

باملائة و�� �سبة ضعيفة.    5لم تتعّد    24-20باملائة أّما الفئة العمرّ�ة    10ـــــــسنة ب  29-25سنة تل��ا الفئة    53

فمن املنتظر �� هذه الدراسة    هذا اإلقبال الضعيف واملتفاوت ع�� االنتخابات ال يخدم إرساء الّديمقراطية. 

 �� هذا ا�جال لدى الشباب الذي �عّد 
ً
 كب�ً�ا و�سًبا مرتفعة

ً
نا سنجد إقباال

ّ
 أك�� فئة �� ا�جتمع. أن

 : 2019المشاركة في االنتخابات الرئاسیة سنة  -13-2
أساسّية   مرحلة  الرئاسية  االنتخابات   �� املشاركة  ال��امج    لالستقرار�عّد  ورسم    االقتصادية السيا��ي 

 . االق��اعيبّ�ن مدى إقبال الشباب ع�� صناديق  ا�يالرسم البي للمجتمع. فهذا 

 أ. الشباب واملشاركة �� االنتخابات الرئاسية حسب ا�جنس:

إّن الوضع السيا��ي �� البالد �عكس آراء الشعب. فما يمكن مالحظتھ �� نتائج هذه الدراسة أّن اإلقبال  

ات األخرى. هذا 
ّ
دليل ع�� أّن الشباب فقد ثقتھ �� األحزاب    ع�� االنتخابات الرئاسّية أفضل بكث�� من ا�حط

االجتماعية  السياسّية ولم �عْد لد��م أّية نظرة مستقبلّية �� ظّل األحزاب السياسّية لعدم وفا��ا بوعودها  

 .  واالقتصادية

13,8

10

5,1

8,1

14,3

48,7

سنة35-30

سنة29-25

سنة24-20

حسب الفئة العمریّة2018المشاركة في اإلنتخابات البلدیّة سنة 

نعم ال
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 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)184( 

  16الـ  األخ�� �� �سب املشاركة ب�ن ا�جنس�ن: فقد فاقت النسبة الذ�ورّ�ة    الرسموهذا ما ي��جمھ هذا  

ا هذا ع�� مستوى �ّل جنس.  44.82باملائة من الذين هّبوا لالنتخابات مقابل 
ً
 باملائة إناث

الّرغم من مقاطعة الشباب للمشاركة السياسّية سواء التشريعّية وغ��ها من    ع��  �� االنتخابات  أ�ان 

الّسابق وفتح ا�جال   بالّنظام  �� اإلطاحة  أّدى الشباب دورا أساسّيا  ات فقد 
ّ
الّنظام. لكّنھ ا�حط إ�� �غي�� 

 سرعان ما عاد إ�� الساحة السياسّية إيمانا م��م بإرساء قيم الّديمقراطية. 

ھ
ّ
و�� نفس الّسياق العاّم لالنتخابات، خاّصة الرئاسّية �ان إقبال الشباب بصفة    وتجدر اإلشارة إ�� أن

قة با�حقوق وا�حّر�ات  واالجتماعّية و  االقتصاديةِاعتباطّية، إيمانا م��م بتحقيق أهدافهم  
ّ
خاّصة تلك املتعل

 و�رساء الّديمقراطية. 

مع ذلك، فاّن خيبة األمل ال�ي أصابت الشباب �� مؤّسسات الّدولة و�� الفاعل�ن السياسي�ن املتوّرط�ن  

اال حقوقهم  هضم  أبرز  ��  من  املنشودة،  أهدافهم  تحقيق  عدم   �� ساهمت  وال�ي  واالجتماعّية  قتصادّية 

ال�ي مطالب    األسباب  عن  عّ��ت  ال�ي  ال�خصّية  ومساندة  الرئاسّية  االنتخابات  ع��  اإلقبال   �� ساهمت 

 الشباب.

ز ع��    ��ذا الش�ل ما الحظناه أثناء قيامنا بالدراسة أّن 
ّ

 ال�ي  الرئيس ألّ��ا ال�خّصية  اختيارالشباب رك

 "فهمت مطال��م املشروعة". 

 سب الفئة العمر�ة:الشباب واملشاركة �� االنتخابات الرئاسية ح  .ب

ا ملعرفة �سب املشاركة �� تظّل الفئة العمرّ�ة ُمتغّ�ً�ا الرئاسّية وخاّصة لدى فئة الشباب   االنتخابات مهم�

هذا   يتضّمن  امليدانّية.  الدراسة  هذه  مخرجات  حسب  حصره  يمكن  ما  البيا�يهذا  إقبال    الرسم  مدى 

  45.16باملائة من الشباب أقبلوا ع�� االنتخابات مقابل    54.84الشباب ع�� االنتخابات الرئاسّية. نالحظ أّن  

أّن عديد الشباب الذين قمنا معهم بالدراسة    التصر�ح بھ باملائة رفضوا القيام ��ذه العملّية لكن ما يمكن  

العمرّ�ة   للفئة  ينتمون  الذين  لُهْم   24-20وخاّصة  يتسّن  لم  القانو�ي    االنتخاب  سنة  السّن  بلوغهم  لعدم 

من جهة. ومن جهة أخرى فئة ثانية تخاذلت عن الت�جيل داخل املنّصة    االنتخابيةلهم �� املشاركة ا�خّول 

18

36,9

22,1

23

أنثى

ذكر

حسب 2019نسب المشاركة في اإلنتخابات الرئاسیّة سنة 
الجنس

نعم ال
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السّيئلالنتخابات  اإللك��ونّية   السيا��ّي  املشهد  م��ا  أسباب  االقتصادّية واالجتماعّية    لعّدة  الرؤ�ة  وعدم 

باب دفعت بالشباب إ�� العزوف  الوا�حة والسيطرة ا�حز�ّية وغياب الشفافّية واملصداقّية �ّل هذه األس

ا واملشاركة الشبابّية    عن املشاركة السياسّية. بالّرغم من ذلك فاّن  اإلقبال ع�� االنتخابات الرئاسّية بات ُمهم�

خاّصا باالنتخابات الرئاسّية ملا لهم    اهتماما �انت �� الطليعة. كذلك نبّ�ن أثناء لقائنا بالشباب �انوا مهتّم�ن  

 سة ا�جمهورّ�ة. من ثقة �� رئا

  41.78سنة �� أك�� فئة شاركت �� االنتخابات الرئاسّية بنسبة    35-25فمن املالحظ أّن الفئة العمرّ�ة  

 باملائة من مجموع العّينة املدروسة.  

ل األسس 
ّ
مث

ُ
حق نبّ�ن املستوى التعلي�ي وأثره �� املشاركة �� االنتخابات وال�ي ت

ّ
وفيما ي�� �� ا�جدول الال

الدولة   ب�ن  الشفافّية  مبدأ  و�رساء  حّر�ة  ب�ّل  الّرأي  عن  التعب��  ع��  الّديمقراطية  ترّ�خ  ال�ي  واملبادئ 

 والشعب. 

 ب املستوى الدرا�ىي: . الشباب واملشاركة �� االنتخابات الرئاسّية حسج

باملائة    52.2لذلك    يبّ�ن أّن املستوى التعلي�ي مهّم �� املشاركة �� االنتخابات:  الرسم البيا�ي نالحظ أّن هذا  

. �� املقابل  2019من الشباب الذين لهم مستوى �علي�ي ثانوّي وجام�ّ� شار�وا �� االنتخابات الرئاسّية سنة  

20,43

21,35

13,06

1,53

2,92

40,71
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باملائة من الشباب الذين لم يقوموا باالنتخاب وهم    40.70ذا ا�جدول و��  فإّن أع�� �سبة قابلة للنقد �� ه

�� مرحلة التعليم الثانوّي، �عود ذلك إ�� عّدة أسباب تّم ذكرها �� الفقرة السابقة "املشاركة �� االنتخابات  

 الرئاسّية حسب الفئة العمرّ�ة". 

 : 2019الشباب واالنتخابات البرلمانیّة سنة  -13-3
ات ال��ملانّية �� أنحاء العالم محطة رئيسّية �� إرساء قيم الديمقراطّية. و�� �� مجملها وسيلة  �عّد االنتخاب

للتعب�� عن رأي الفرد وا�جتمع لتحقيق آمالهم ع�� ممثل��م �� ال��ملان. �� نفس ا�جال يو�ح هذا الرسم  

 .2019و�سية سنة البيا�ي مدى إقبال الشباب ع�� املشاركة �� االنتخابات ال��ملانّية الت

 أ. الشباب واالنتخابات ال��ملانية حسب ا�جنس: 

إل��ا الشعب أثناء الثورة وال�ي �عت�� أداة    مطلًبا من املطالب األساسّية ال�ي س��  ال��ملانّية   االنتخابات  �عّد 

 إ�� ترسيخ الّديمقراطية. 

�سبة    فاّن الرئاسّية.    مقارنة باالنتخابات��ذا الش�ل الحظنا أّن �سبة املشاركة الشبابّية باتت ضعيفة  

باملائة من جنس    28.73باملائة من عّينة البحث، مقابل    50مشاركة الشباب من جنس "ذكر" بلغت ما يقارب  

ْمن �عملّية االنتخاب. لذلك حسب هذه الدراسة امليدانّية فاّن �سبة املشاركة  
ُ
ق للشباب    ا�جملّية"إناث" 

إ��   نتخاب باملائة رفضوا املشاركة. �عود عزوف الشباب عن القيام �عملّية اال  58.7باملائة مقابل  41.3بلغت

عّدة أسباب م��ا: الوضع الّسيا��ي العام، نفس الوجوه السياسّية ال�ي سيطرت ع�� الّنظام السيا��ّي، عدم  

مستقبلّية للوضع    غياب نظرة  غياب ال��امج االقتصادّية واالجتماعّية،  ترك األولوّ�ة للمشاركة الشبابّية،

 العام �� البالد حسب ما صّرح بھ عّينة من الشباب املدروس الذين قاطعوا االنتخابات.

 ب. الشباب واالنتخابات ال��ملانية حسب الفئة العمر�ة:

ما يمكن استخالصھ �� هذه الدراسة أّن الطبقة السياسّية �� تو�س ساهمت �ش�ل كب�� �� تأّزم األوضاع  

ا  االقتصادّية و 
ً
 اجتماعية  االجتماعّية كما أّ��ا أنتجت فروق

ً
داخل ا�جتمع. كما الحظنا العدد الكب��   جديدة

11,5

29,8

28,6

30,1

أنثى

ذكر
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ت الّرؤى لدى الشباب  
ّ
املشهد السيا��ّي الذي بات غ��    وأضعفلألحزاب السياسّية �� البالد الذي بدوره شت

 قادر ع�� تحقيق آمال الشعب.

باملائة م��م ينتمون   18وس شارك �� االنتخابات ال��ملانّية  باملائة من الشباب املدر   41.3من املالحظ أّن  

باملائة    43.6سنة. �� املقابل أع�� �سبة لم �شارك تمثل    29و  25باملائة ما ب�ن    13.2  ،سنة  35-30إ�� الفئة  

 سنة.  24-20تنت�ي إ�� الفئة العمر�ة 

ال�ي   االجتماعّية  ا�حر�ات  ظّل  العر�ّية    اندلعت��  الدول  عديد  و�رساء  ��  الّنظام  بتغي��  مطالبة 

عن   للتعب��  املدن  عديد   �� ا�جتمعّية  التحّر�ات  قاد  أّوملن  التو���ي  الشباب  �ان  وا�حّر�ة.  الّديمقراطية 

 و�رساء قيم الّديمقراطية ال غ��.   واالقتصادية مطال��م االجتماعية

برملانّية ورئاسّية شّفافة    اباتانتخومن ضمن املطالب األساسّية لبناء الّديمقراطية الس�� إ�� تكريس  

يمكن   ما  لكن  عاّمة.  وا�جتمع  الفرد  بات 
ّ
الثورة ومتطل أهداف  تحقيق  إ��  �س��  �� هذا    استنتاجھونز��ة 

البيا�ي   �� عملّية  الرسم  الذين شار�وا  �سبة  فاقت  االنتخابات  قاطعوا ممارسة  الذين  الشباب  �سبة  أّن 

ا�جتمع.    �� الّناشئة  الّديمقراطية  بات 
ّ
متطل أمام  كب�ً�ا   

ً
إش�اال يظّل  الّرفض  أو  الغياب  هذا  االنتخابات. 

 للوصول للسلطة    االقتصاديةفالشباب الذي بدوره القّوة  
ً
ا ��  واالجتماعّية أصبح أداة

ً
  اتخاذ وليس شر��

 عن االنتخابات.  القرار. لهذا عزفت هذه الفئة

18
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4
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43,6
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 المجتمع المدنّي والّدیمقراطّیة:  -14

 الشباب وقیم الدیّمقراطیّة: -14-1
قيم   إرساء   �� املد�ّي  ا�جتمع  مساهمة  مدى  ما  التا��:  بالسؤال  الدراسة  هذه   �� الشباب  إ��  توّجهنا 

أردنا من هذا السؤال    من م�ّونات ا�جتمع والفاعل الرئي��ّي داخلھأّن الشباب م�ّون    باعتبارالّديمقراطية؟  

 التعّرف ع�� مدى حضور ا�جتمع �� ترسيخ الّديمقراطية. فيما ي�� اإلجابات حسب ا�جنس: 

 

ال�ي   ا�جمعيات  إ�شاء  طر�ق  عن  ا�جتمع   �� الّديمقراطية  قيم  إلرساء  األساسّية  الّنواة  الشباب  �عّد 

ل �ساعد ع�� الّر�� و�
ّ

غي�� األوضاع االجتماعّية للمجتمع و�ساعد ع�� بناء الّديمقراطية ع�� آليات التدخ

 االجتما�ّ� واالقتصادّي.

الذي يتناول دور ا�جتمع املد�ي �� إرساء قيم الّديمقراطية حسب رأي الشباب    الرسم البيا�ي ففي هذا  

حث أشادوا بالّدور الكب�� الذي يقوم بھ ا�جتمع  باملائة من عّينة الب  22.3الذي وقعت عليھ الدراسة تبّ�ن أّن  

لون    57.7املد�ي �� إرساء الّديمقراطية كما أّن  
ّ
باملائة و�� �سبة مهّمة �انت إجاب��م " إ�� حّد ما" والبقية يمث

 باملائة لم تكن لد��م دراية بدور ا�جتمع املد�ّي وعالقتھ بالّديمقراطية.  20

الدراسة أّن فئة مح��مة من الشباب التو���ي ليست لها أّية فكرة عن الدور  ما يمكن استخالصھ �� هذه  

ة م�ّونات ا�جتمع املد�ّي �� بناء الّديمقراطية.
ّ
 األسا��ّي ل�اف

ا �� ا�جتمع املد�ي ألّن تركيبة ا�جتمع تتضّمن فئات عمرّ�ة مختلفة ففي ا�جتمع    �عت�� متغّ�� العمر مهم�

ان يتوّزع �اآل�ي: �سبة الشباب الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  التو���ي حسب اإلحصائيات  
ّ
الّديمغرافية للس�

ل  35و 20
ّ
ان سنة  23.20سنة تمث

ّ
 . 2020باملائة من العدد ا�جم�� للس�

16,2

4,6

19,2

32

14,3

13,7

أحیانا

بصفة متواصلة

ال
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الفئة العمر�ة    12.6أن  من املالحظ   سنة أقّروا بأّن ا�جتمع    24-20باملائة من الشباب الذي ينت�ي إ�� 

باملائة    12.3باملائة أجابوا " ا�� حّد ما" مقابل    28.9كب�� �� إرساء قيم الّديمقراطية و املد�ي �ساهم إ�� حّد  

لهم   ليست  الفئة  نفس  ع�من  تباينت    �دراية  الفئات  بقية  بنسبغرار  مفهوم    اإلجابات  فاّن  لذلك  أقل. 

 اإليديولوجّية والسياسّية لألفراد.  االنتماءاتالّديمقراطية يتغّ�� من مجتمع إ�� مجتمع حسب 

 جمعیات المجتمع المدني وقیم الدیمقراطیة: -14-2
تلعب جمعيات ا�جتمع املد�ي دورا أساسيا �� ترسيخ قيم الديمقراطية �� ا�جتمع. لذلك قمنا بالبحث  

 باب ملعرفة أهم ا�جمعيات ال�ي لها بالفعل دور �� ذلك. مع فئة من الش

أهّم ا�جمعيات ال�ي ترّ�خ قيم الديمقراطية ال�ي �س�� الشباب إ�� ترك��ها ��    يبّ�ن هذا الرسم البيا�ي

 ا�جتمع.

 

4
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  نالحظ من خالل نتائج هذه الدراسة أّن "ا�جمعيات ا�حقوقّية والديمقراطّية" لها أثر كب�� �� تحقيق قيم

باملائة من املستجو��ن. إذ �عت�� من�جا رئيسّيا ل��سيخ الديمقراطية. فيما ي��   44الديمقراطية بنسبة تفوق 

ساهم أك�� �� �عز�ز قيم الديمقراطية.    25.3تأ�ي ا�جمعيات الثقافّية والفنّية �� املرتبة الثانية بنسبة  
ُ
باملائة �

عات نا�عة من نظرة الشباب املنخر 
ّ
ط واملؤّسس لهذه ا�جمعيات املدنّية لذلك يحتّل الشباب  �ّل هذه التطل

ل القاطرة �� إنجاح التنمية والديمقراطية. 
ّ
 مركز السيادة �� ا�جتمع املد�ي و�مث

مص��هم تقر�ر   �� الشباب  مشاركة  وتنظيم  تفعيل  هو  املد�ّي  ا�جتمع  منظمات  دور  االجتما��    إّن 

ر �� حيا��م ، إضافة إ�� الدور الكب�� �� �شر  والثقا�� والسيا��ي، ومواجهة ال   واالقتصادي 
ّ
سياسات ال�ي تؤث

الثقافة و�يجاد املبادرة الذاتية وتأكيد إرادة الشباب واملواطن�ن بصفة عاّمة ، إ�� جانب اإلسهام الفاعل �� 

والسياسّية   االجتماعّية  التحّوالت  الديمقراط   واالقتصاديةتحقيق  إرساء  عملّية   �� مهّم  بدور    ية ،وتقوم 

والتحّول الّديمقراطي بصفة خاّصة سواء أ�ان ذلك من خالل اإلعداد والتمهيد لهذا التحّول وتوف�� البيئة  

االجتماعّية والثقافّية لھ أو اإلسهام �� إحداث هذا التحّول، كما تقوم منظمات ا�جتمع املد�ي املتمثلة �� 

ا  بأدوار أساسّية وذات مضام�ن ديمقراطية، كتعز�ز  ملشاركة السياسّية وتجميع وتنمية املصا�ح  الشباب 

وتدر�ب القيادات ع�� �عز�ز القيم الديمقراطية و�شاعة الثقافة املدنّية وتوسيع مجاالت التعاون العل�ي 

 لدى الشباب. 

من املالحظ �� هذه الدراسة امليدانية أّن ا�جمعيات ذات طا�ع حقو�ّ� وديمقراطّي تحتّل املرتبة األو�� 

ال الديمقراطية بنسبة  حسب رأي  �� إرساء قيم  أّن  44.4شباب  بالتأكيد  باملائة حسب هذه الدراسة. هذا 

ا�حقوق   عن  الّدفاع   �� مهامهم  وتدور  ا�جال  هذا   �� �عملون  حقوقيون  هم  ا�جمعيات  هذه  مؤّس��ي 

العلمّية    واالقتصاديةاالجتماعّية   الندوات  طر�ق  أفرا  واالتصالوالسياسّية عن  ة 
ّ
ب�اف ا�جتمع  املباشر  د 

قافية والفنّية دور    االستثماراملد�ي والّتنسيق مع هيا�ل الدولة �جلب  
ّ
� واألجن�ي. كما أّن ل�جمعيات الث

ّ
ا�ح�

 داخل ا�جتمع. مهّم �� املساندة لتحقيق أسس الديمقراطية

ل مؤّسسات ا�جتمع املد�ي واحدة من ا�حلقات الّرئيسية والفّعالة �� إحداث الّتغي�
ّ
� �� ا�جتمع  كما �ش�

 بما �ساهم �� تطّوره وتقّدمھ.

سواء    اختصاصا��ا�� جميع    هناك دورا هاّما ورائدا تقوم بھ جمعيات ا�جتمع املد�ي  عل�ي أّن ومن منطلق  

د وجود عالقة وثيقة ب�ن ا�جتمع املد�ّي والتحّول  اجتماعيا،  اقتصاديا�ان  
ّ

ا... فإّن ذلك يؤك ا، تنمو�� ، ثقافي�

العر�ّية،  �� ا�جتمعات  الناشئة  الديمقراطية  إ�� إرساء دعائم وأسس  ، و��دف تلك العالقة  الديمقراطي 

يث أّن الديمقراطية  حقوق اإل�سان ، ح  اح��ام�ش�ل يضمن ألفراد ا�جتمع تحقيق العدل واملساواة و�كفل  

د قيمة الفرد وكرامة ال�خصّية اإل�سانّية. اجتما��نظام 
ّ

 يؤك
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 : الخاتمة  -15

جاّدة �� التعامل معها    ،�انت هذه التجر�ة ال�ي راودت�ي أثناء هذه الدراسة البسيطة والعميقة �� بح��ا

ا �� علم الس�ان قمت بتحليل �ي. فبصف�ي مختص�
ّ
املعطيات اإلحصائّية لهذه    وخاّصة �� العمل امليدا�ي ال�

تقنية    باعتمادالدراسة امليدانية مع فئة من الشباب التو���ي �� عالق��م باألسس الديمقراطية �� تو�س  

SPSS . 

بالتحّوالت السياسّية الداخلّية    ارتباطهاتوّ�ح هذه الدراسة العلمّية عديد املظاهر داخل ا�جتمع ��  

 �� ا�جمعيات املدنية. االنخراطلشباب �� �غي�� الواقع ع�� وا�جهوّ�ة واإلقليمّية ومدى رؤ�ة ا

 �ش�ل مؤسسات ا�جتمع املد�ي واحدة من ا�حلقات الرئيسّية والفّعالة �� إحداث التغي�� �� ا�جتمع.

بما �ساهم �� تطّور ا�جتمع وتقّدمھ حسب املن�ج وأسلوب العمل الذي تّتخذه املنظمات تلك ، سواء ��  

ا�جتم ،  تطّور  �عز�ز دورها �ش�ل فاعل   �� بما �ساهم  القرار  �� صنع وتنفيذ  تفعيل مشارك��ا   �� أو  عات 

و�ذهب البعض إ�� أنھ خالل العقود الثالثة األخ��ة أخذ مفهوم ا�جتمع املد�ي حّ��ا مهّما �� مجال أدبيات  

�ا ، و�شأت عالقة جدلّية  الديمقراطية ف�  للدولة بالتحّوالتم�انتھ �� الفضاء العام    وارتبطتالسياسة ،  

 ب�ن تطّور ا�جتمع املد�ّي وتطّور ا�حالة الديمقراطية. 

    �� هذا اإلطار يظّل الشباب ا�حور الرئي��ي للتغي�� والر�ّ� وهو الذي يدفع نحو اإلصالح سواء 
ً
أ�ان قّوة

 �� اإلبداع 
ً
  واالبت�ارفكرّ�ة

ً
  اقتصاديةأو قّوة

ً
 فاعلة داخل ا�جتمع. جتماعيةا�� اإلنتاج واإلنتاجّية أو قّوة

 أّ��ا  
ّ
 �� مضمو��ا  مهّمةفهذه الدراسة �سيطة �� ش�لها إال

ْ
عات الشباب التو���ي �� ،إذ

ّ
كشفت عن تطل

السياسّية ومدى قدرتھ ع�� إرساء قيم الديمقراطّية. فا�جتمع املد�ي  ،االجتماعّية،جميع مستو�ات العلمّية

وتبايناتھ االجتماعّية وت�و�ناتھ السياسّية والثقافّية تحكمھ مبادئ املواطنة واملشاركة    االقتصادية��يا�لھ  

   باعتبار  ،االنتخابيةالسياسّية �� جميع املراحل  
ّ

 �� ظّل  أن الشعب هو مصدر السلطة الذي ال يتحّقق إال

لذلك الديمقراطّية.  ور�اضّية    ،إرساء  وحقوقّية  وثقافّية  تنموّ�ة  جمعيات  ش�ل   �� املد�ي  ا�جتمع  يقوم 

األزمات    �� الدولة  مؤّسسات  جانب  إ��  يقف  ھ 
ّ
أن كما  الدولة.  جهود  معاضدة   ��   االقتصادية وتطوعّية 

قد برهنت جمعيات ا�جتمع املد�ي وال�ي . و 19واالجتماعّية ع�� سبيل املثال أثناء ف��ة تف��ي و�اء �وفيد  

لت من أفراد ت��ّعمها فئة الشباب إّبان الثورة �� حماية املؤّسسات العمومّية وا�خاّصة.
ّ
 �ش�

، ساهم �� تزايد مبادرات أفراد  واالقتصاديةإّن تراجع الدولة عن دورها �� امليادين االجتماعّية والثقافّية  

   االنتظام ا�جتمع ��  
ّ
وال سّيما    م جماعّيا داخل تنظيمات وجمعيات مختلفة من حيث األهداف،و�ش�ل منظ

مبدأ الديمقراطّية الذي بات شبھ غائب ب�ن الدولة وا�جتمع، والذي طالب بمشاركة الدولة �� السلطة و�� 

 تقر�ر مص��ه. 

ق
ّ
ل �� أن يمتلك  بدور الشباب �� تنمية ا�جتمع املد�ي يقول فر�دير�ك نيتشھ "الذي ال أم  ففي ما يتعل

الت  
ّ
 بالنضال من أجل إرادة القّوة، وال�ي ال يمك��ا أن تتحّقق إال بمجا��ة تمث

ّ
اإل�سان وجوده وكينونتھ إال



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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ها مجد وكرامة؛ ألّن اإل�سان �ائن  واحتقارهاالواقع ومسلماتھ، والت�حية با�حياة  
ّ
، بحثا عن حياة ثانية �ل

 . و�غي�� العالم من حولھ"يمتلك اإلرادة ا�حقيقّية ع�� �غي�� نفسھ  

إذ يقوم ا�جتمع املد�ي بدور حيوي �� �عبئة الطاقات �خدمة الصا�ح العام واملساهمة الفّعالة �� تحقيق  

��سيخ الثقافة الديمقراطية، وال��بية ع�� املواطنة، من حّر�ة،  التنمية والتقّدم. ومن أهّم مزاياه الس�� إلى

التحّر�ات  ومسؤولّية، وتنظيم، ومشاركة، و�عّد  د، واختالف، وحوار. وقد ناضلت فئة الشباب ع�� عديد 

 امليدانّية وع�� وسائل اإلعالم السمعّية والبصرّ�ة ووسائل التواصل االجتما�� إلرساء مبادئ الديمقراطّية.

م  و�ّينت هذه الدراسة العلمّية مدى مشاركة الشباب التو���ي �� ا�حياة السياسّية الذي بدوره أزاح النظا

 السابق من أجل تحقيق الكرامة وا�حّر�ة والتشغيل ��دف بناء الديمقراطّية. 

فالنتائج ال�ي أفضت إل��ا الدراسة امليدانّية تباينت من حيث ا�جنس واملستوى التعلي�ي والفئة العمرّ�ة  

 لدى الشباب حول قيم الديمقراطّية والسبل املؤّدية لذلك.

دت وجود نوع من العزوف عن
ّ

نتخابات، �عود إ�� فقدان الثقة �� الطبقة السياسّية، ال�ي سيطرت  اال   وأك

األزمة   �عميق   �� زادت  بل  الشعب،  مطالب  بتحقيق  تفي  لم  وال�ي  السيا��ي  املشهد    االقتصادية ع�� 

 واالجتماعّية والسياسّية. 

م. ولعّل   فاالنخراط
ّ
التنظ ع��  إ�� تحقيق مطالبھ  الشباب  ب�ّل أصنافها س��  ا�جمعيات  أبرزها    ضمن 

ا�حقوقّية والديمقراطّية   لعبتا�جمعيات  ��    ال�ي  دوًرا كب�ً�ا  ا�حياة    استقطاب بالفعل   �� الشباب  وتأط�� 

السياسّية. تل��ا ا�جمعيات الثقافّية والتنموّ�ة ال�ي ساهمت �� تنمية القدرات الفكرّ�ة وخلق مواطن شغل 

 للشباب.

وِاستنتجنا إ�� حرص الشباب ع�� إرساء قيم الديمقراطّية داخل ا�جتمع ومؤسسات الدولة ل�خروج من  

 واالجتماعّية.  االقتصادية األزمات 

ما  
ّ
�ل ھ 

ّ
أن التحليل  �� هذا  الديمقراطية داخل ا�جتمع ترّ�خت قيمها    انتشرت كما ِاستخلصنا  الثقافة 

ب�ن أفراد ا�جتمع ويسود املناخ الديمقراطي �� ا�حياة السياسّية   ، وُيساعد ذلك ع�� نمّو وتطّور ا�حياةفيھ

 . واالقتصادية
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 فاوتات بین الجنسین ة والتّ قافة المدرسیّ الثّ 

 من منظور فرونکوفونيّ  

 

 

 

 

 الملخص: 

 ش�اليّ ة إل ة واملن�جيّ املنعطفات اال�ستمولوجيّ   �س�� هذه املساهمة ا�� رصد أهّم 
ّ
 .وع االجتما��ّ �بية بالنّ ة ال�

�عّق  �ع�ي  ال  كرونولو��ّ وهذا  منظور  من  اإلش�الية  أهميتھ  -   ب     -رغم 
ّ
املوضوعا�ّي    ما إن الّسياق  سنعَتِمُد 

 أساًسا
ّ
ال� مع  ا�حصرّي ،  التّ   �ك��  املنظور  ع��  من  ا�جنس�ن  ب�ن  واالختالفات  االجتماعّية،  فاوتات 

 .أو �� سياق ا�جتمع الفر���يّ  ،الفرون�وفو�ّي 

  املنظور   -  الدرا��يامل��اج    -النوع االجتما��  -  التفاوت ب�ن ا�جنس�ن  -  قافة املدرسية الثال�لمات املفاتيح:  

 .الفرون�وفو�ّي 

 

 

Abstract: 

This contribution seeks to monitor the most important epistemological and methodological 

turns of the problematic of gender education, and this does not mean tracing the problem from 

a chronological perspective, despite its importance, but we will rely mainly on the thematic 

context, with an exclusive focus on social disparities, and differences between the sexes from 

the Francophone perspective or in the context of French society. 

Keywords : School culture - Gender disparity – Gender – Curriculum - Francophone 

perspective. 
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 المقّدمة:  -1

 
ّ
مركز�ّ ش� موضوعا  املدرسة   �� ا�جنس�ن  ب�ن  املساواة  سؤال  سنوات  ل   �� فتحت  ال�ي  ل�جداالت  ا 

 
ّ
الّس الت ب�ن   سعينيات 

ّ
ال� �� علوم  والباحث�ن  بأّن   وال�ّل   .�بيةوسيولوجي�ن  اإلقرار     يتوافق ع�� 

ّ
يتعل ق  األمر 

مكتملةبديناميّ  غ��  فعليّ   ظّل   .ة  مشروطا  تحقيقها  للمعرفةا  وا�جن��ّي  بقّي 
ّ
الط وظّل بالّتقسيم  تقليص    . 

 
ّ
ة  ة) واملسؤوليّ ألشغال املن�ليّ (ا  و�� تقاسم العمل املن���ّ   ،واتبمساواة ب�ن ا�جنس�ن �� الوظائف، و�� الرّ الال

  ةاألبو�ّ 
ّ
 . 1ةاملدرسيّ  ع الفتيات وطموحا��ّن �عيدا عن مستوى تطل

�بية ة  ة واملن�جيّ املنعطفات اإل�ستمولوجيّ   وع�� ضوء ذلك، تحاول هذه املساهمة رصد أهّم 
ّ
  إلش�الّية ال�

االجتما��ّ بالنّ  �عّق   .وع  �ع�ي  ال  اإلش�اليّ وهذا  هذه  من  ب  كرونولو��ّ ة  أهّميتھ-منظور     -ع�� 
ّ
سنعتمد  ما  إن

 الّسياق املوضوعا�ّي أساسا، 
ّ
 . 2، واالختالفات ب�ن ا�جنس�ناالجتماعيةفاوتات ع�� التّ  �ك�� ا�حصرّي مع ال�

 : ة ة المعرفیّ الخلفیّ  -2

 
ّ

الفر���يّ رك �� ا�حقل  الباحثون   منذ الستّ   ز 
ّ
الال داخل   االجتماعية مساواة  ينيات اهتمامهم ع�� مسألة 

�سياقا��ا  .املدرسة واملهتم�ن  االجتما�ّ�،  الّنوع  لقضايا  الّدارس�ن  أّن   لكّن  الفون�وفو�ّي   يالحظون    املنظور 

التّ  ب�ن ا�جنس�ن، خاصّ أهمل   فاوتات 
ّ
املتعل بالنّ ة تلك  الّد � جاح و قة     . راسيةاملسارات 

ّ
تّم لكن "قل البحث    ما 

التفاوتات"والتّ  هذه  لتفس��  و3حليل  هذا  .  استدراك  املعاصرون  االجتماع  علماء  حاول  ذلك،  مقابل   ��

مي�� ب�ن  املش��ك، وذلك ع�� وضع فروق دقيقة للتّ   فس��ات ال�ي تمتح من ا�حّس التّ   وا ل�ّل قص، وتصّد النّ 

   ا، فإّن ل معطى طبيعيّ وع االجتما�ّ�: فإن �ان األوّ ا�جنس والنّ   مفهومْي 
ّ
 سا��يّ هان األ والرّ   .جتما��ّ اا�ي بناء  الث

التّ  هذا  وراء  الّس من  االعتقاد  دحض  هو  بأّن مي��  الّس   ائد  وا�خصائص  االجتماعّية  ة  ي�ولوجيّ األدوار 

ذاك    .وعة البناء االجتما�ّ� ملفهوم النّ أكيد ع�� أهميّ . والتّ حصًرا  ةطبيعيّ ال" لألفراد ��  sexuésة "ا�جنسانيّ 

 فسية ب�ن الرّ �ات النّ االجتماعّية واملم�ّ مايزات �� األدوار  ال ينحصر �� خلق التّ الذي  
ّ
بل �� خلق   .ساءجال والن

 تراتبيّ 
ّ
 . 4ة والهيمنة"اللة ع�� عالقات القوّ ة نحو الّد ر�قة األوليّ ة بي��ما، باعتبارها "الط

 را��يّ ق الّد فوّ يحاول تفس�� مفارقة التّ   ل،األوّ ظهور حقل�ن معرفي�ن،    ،فاعلمن نواتج هذا التّ إّن  عموما،  

   .ةمسارات مهنيّ أو    ِحَرفّية  صاتباملقابل نحو تخصّ   ههّن للفتيات وتوّج 
ّ

ية أهمّ   غل أقّل بل ومواقع �� سوق الش

   .ع�� مستوى األداء املدر��يّ   األد�ى م��ّن   وهم  ل��ا الفتيان،إھ  وقيمة من تلك ال�ي يوجَّ 
ّ
نشئة  بالتّ   خاّص ا�ي  والث

 
1- Pour un bilan des savoirs sur les inégalités sexuées en tout genre, Df. M Marwani (dir) (2005), femme 
genre et société: l’état des savoirs, Paris, la découverte et M. Ferrand (2004), Féminin.. Masculin. 
2 - Anne Barriere et Nicolas sembel, « Sociologie de l’éducation » éd Nathan université, paris, 2002, P.10  
3- Traité des sciences et des pratiques de l’éducation « genre et éducation », par Catherine Marry et Nicole 
Masconi, p. 443. 
4- J. Scott (1988), Genre : une catégorie utile de l’analyse historique », Les cahiers du GRIF, n° 37-38, Le genre 
de l’histoire, p. 127-153. 
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ة  ع�� مالحظة ا�حياة املدرسيّ وذلك  ،ن األوالد والبنات داخل املدرسةب�غ�� املت�افئة االجتماعّية املتمايزة و 

 . 1�� إطارهاة وممارسات األساتذة اليوميّ 

ا لو ُرْمَنا بيان رؤ�ة تفصيلّية حول   
ّ
 هذين التصوّ بيَد أن

ّ
�بية  ر�ن، سنقول: تتمايز أبحاث سوسيولوجيا ال�

ملعطي�ن أساسي�ن: ترك��ها ع��  اوتات ب�ن ا�جنس�ن، تبعا  ف ال�ي تقارب موضوع ال��بية �� عالق��ا بإش�الية التّ 

ب�ن   الّتفاوت  إنتاج  إعادة  ودرجة  جهة،  من  والعمق،  املدى  حيث  من  ا�جار�ة  �بوّ�ة 
ّ
ال� الّتغّ��ات  حجم 

 ا�جنس�ن، من جهة ثانية
ّ
فاوتات ب�ن  ل مسار التّ �� تحوّ   ار���ّ �� املنعطف التّ إل �ش��  جاه األوّ . فأعمال االت

تحّس  عقب  املدرسة  داخل  الدرا��يّ ا�جنس�ن  األداء  تفوّ   .للفتيات  ن  و�داية  أقرا��ن  دراسيّ   قهّن بل  ع��  ا 

 
ّ

للفتيات2�ور الذ ا�حتملة  غ��  باملسارات  كذلك  واهتمت   .  
ّ
 الل

ّ
ات ذ�ور�ّ وا�ي  اعت��ت  دراسات،  لزمن  بعن  ة 

 .3س املهندس�نأو مدار  ، ةناعيّ ة واملعلوميات الصّ راسات املي�انيكيّ طو�ل مثل الّد 

 وأعمال  
ّ
 االت

ّ
   ا�يجاه الث

ّ
، وال�ي را��يّ وجيھ طوال املسار الّد فاوتات ع�� مستوى التّ ك س��ورة تراكم التّ تفك

. أو �عمل ع�� 4مي�� واإلقصاء القائم ع�� ا�جنس �� سوق العمل ع�� مضاعف��ا باستمرار�عمل آليات التّ 

فاعالت ال�ي تجرى ب�ن التالميذ، و��ن ة أي �� خضم التّ ة اليوميّ املدرسيّ فاوتات �� ا�حياة  إبراز بناء هذه التّ 

 الميذ. وهذا ما سنعمل ع�� استجالء طبيعتھ �� ا�حاور اآلتية. األساتذة والتّ 

 : والمدرسة   الوعي الجمعّي -3

الّس   ي�ولوجيا االجتماعّية اإلدراكيّ تخ��نا 
ّ
أن  ة، 

ّ
تمث يمكن   ھ ال 

ّ
إال العالم و�دراكھ  التّ   ل  و�ن  ع��  صنيفات 

صورات  رجل. و�� ا�حقيقة، يبقى هذا األخ�� هو األقوى استجابة للتّ / امرأة تصنيف:  من ِمثِل  ة،  ليّ �انت أوّ 

 لإلشارة  و مطية داخل وضعيات االختالط.  النّ 
ّ
 يقصد باألف�ار أو الت

ّ
:  F Pichevin-Mة حسبمطيّ صورات الن

ا�جامدة االعتقادات  من  الّس   ،مجموعة   وأحيانا 
ّ

تتح� أن  ا�حتمل  ا�خصائص  من  جماعة  اخرة،  ��ا   �

 اجتماعيّ 
ّ
تت وضعيات  داخل   سم  ة، 

ّ
 بالت

ّ
وال� اجتماعيّ   ة�اتبيّ فاوت  جماعات  مت�افئةب�ن  غ��  وتضيف  5ة   .

"أّن  النّ   الباحثة  ا�جنس  مطيّ األف�ار  حول  شّوُهها،  ة 
ُ
و� اآلخر  إ��  نظرتنا  األح�ام  توّجھ  مجمل  و�شمل 

 وقعات والّس ت والتّ أو�ال والتّ 
ّ

 ات وعيا ��ا. لوكيات ال�ي تنتج تأث��ا��ا دون أن تملك الذ

 
1 - Ibid. P. 444 
2- J-P. Terrail (1992), « Destins scolaire de sexe une perspective historique et quelques arguments », op. cit. 
3- M. Ferrand, F Imbett, C. Marry (1999), L’excellence scolaire » : une affaire de famille, le cas des 
normaliennes et normaliens scientifique, Paris L’Harmattan, C. Marry (2004), les femmes ingénieurs une 
révolution respectueuse, Paris, Belin. 
4- Marie Duru-Bellat (1990) .L’Ecole des filles, Paris, L’Harmattan, 2004 , P.15  
5- M-F Pichevin (1995), De la discrimination sociale entre les sexes automatiques psychologiques : serions-
nous tous sexistes ? in La Place Des Femmes . Les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences 
sociales, Paris, Ephésia-La Découverte. 
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ّ
ال� با�حقل  املهتم�ن   �بوّي حسب 

ّ
تؤث التّ ،  هذه  النّ صوّ ر  الفضاء  مطيّ رات  داخل  ا�جنس�ن  توزيع  ع��  ة 

 ، حيث يُ املدر��يّ 
ّ

،  واإلعدادّي   لك االبتدائّي ة �� الّس ، خاصّ فضاء املدرسة وساح��ا  �ور ع��الحظ هيمنة الذ

 
ّ
يحتل ديناميّ كما  بألعاب  املركز  ك��ى  ضمن  ة  ون  التّ   �ستوجبجماعات  الفتيات  نّق ك��ة  تكتفي  بينما  الت، 

 1 باالنزواء �� ا�جوانب بألعاب أك�� ثباتا
ّ

الميذ فيما بي��م، يء نفسھ �� العالقات ال�ي يقيمها التّ . و�الحظ ال��

 
ّ

الّس فالذ الفضاء  يحتلون  الفصل  داخل   L’espace sonore"  �ّ م��ور 
ّ
و�متل لهم  "،  تتيح  ال�ي  الوسائل  �ون 

 
ّ
   -املراهقة  السّيما ف��ة-. باإلضافة ا�� ذلك،  2هور واكتساح ا�جال بواسطة شغ��مالظ

ّ
�ور يمارس �عض الذ

 ال
ّ
حرما��ّن  من أخذ ال�لمة، أو    ق األمر: بحرما��ّن هيمنة ع�� جماعة البنات، وذلك بطرق عديدة، سواء �عل

 وار قياديّ أد من
ّ

أحيانا    االستخفاف بتدخال��ّن أو    ،أحيانا  خر�ة من ش�لهّن جوء ا�� الّ� ة داخل الفصل، أو ال�

 3ة جارحةأخرى، وقد يصل األمر ا�� استعمال إيحاءات جنسيّ 
ّ

د علماء االجتماع الذين  . و�� نفس األفق، يؤك

أن يدر�وا  دون ھ كذلك ممارسات األساتذة توّج  ةمطيّ رات واألف�ار النّ صوّ التّ  ة، ع�� أّن درسوا هذه اإلش�اليّ 

الضّ ذلك، حيث وّ�  "املعرفة االجتماعّية  �� ميدان  األبحاث  العديد من  " منيّ حت   Cognition socialeة" 

implicite  ور أك�� من تفاعلهم مع اإلناث  " أّن�
ّ

   )1/ 3-  2/ 3(قانون  تفاعل األساتذة مع الذ
ْ
   إذ

ّ
�ور  �سألون الذ

 �وّج و ة،  مون لهم مالحظات ذات طبيعة معرفيّ قّد �و   .�� الغالب أك��
ّ

لون  دة، و�تقبّ بة ومعّق هون لهم أسئلة مرك

 
ّ

 اإلجابة  حأو لت�حي����ون لهم الوقت ال�ا�� لإلجابة  و   .ةلقائيّ ال��م التّ تدخ
ّ
ھ لفهم هذه الفروقات  . واألكيد أن

 الميذ. ة للتّ املدرسيّ ة و�الوضعيّ  ،باألصل االجتما��ّ َوْصِلها من   �املة البّد 

الفروقات هو    أْبَ�َن مجال تظهر فيھ  أّن  إ��  الّسياق  �� هذا  الّتنبيھ  بالاملواد  وَوَجب   املوصوفة 
ّ

  ، ة�ور�ّ ذ

   ق ف��ا حكٌر فوّ التّ 
ّ

. بل أك�� من ذلك، ح�ى "إن أراد األساتذة تأسيس تفاعالت أك�� توازنا �شت�ي  4�ور ع�� الذ

 
ّ

ة �� اعتماد  معيار الضمنيّ   أّن ع��  ي��هن  وهو ما  ،  الّتقص�ُ� األساتذة  ع��  بدو  و�  .اإلهمالمن  �ور حي��ا  الذ

التّ  ب�ن  متساو�ة  والتّ معاملة   الميذ 
ّ

الذ جماعة  تفضيل  يروم  معيارا  الواقع   �� يخفي  واألمر  لميذات،  �ور. 

 ة قادرة ع�� التّ مطيّ األف�ار النّ  بل يتجاوزه ا�� درجة أّن  .ارس�ن ال يقف هناحسب الّد ب
ّ

نوايا األساتذة  م �� حك

 وهم  ،  وأح�امهم
ّ
   ،الفتيات املدرسة أك�� من الفتيان  عون أن تحّب الذين يتوق

ّ
انضباطا    �ور أقّل وأن ي�ون الذ

 
ّ

أنھ   كما لو  فيظهر عدم انضباط الذ�ور   .يء الذي ينتج ازدواجية �� األح�اممن الفتيات "ا�خاضعات". ال��

طبي��ّ  ذلك مرفوًضا  .الفاعل�َن ُمغِضًبا  سلو�ا  �عت�ُ�  �ونھ  رغم    ،أمر  يبدو  ُمواٍز،  قبل    �� سياٍق  من  �شدة 

 إذا  ، بينما  أنھ حيوّي ب لميذ كث�� ا�حركة والشغب  و�وصف التّ   .الفتيات
ّ
ھ  ق األمر بالفتاة  �عل

ّ
عامل  التّ   يتّم فإن

 غ��  ش. وع��  عنصر مشوّ بما ��  معها داخل الفصل  
ّ
ة �� ا�حكم  جيّ راسات عن االزدواع، كشفت الّد املتوق

 تائج املدرسيّ أثناء تقو�م النّ 
ّ

ق إم�انا��م كعبارة "يمك��م فعل أك��"  �ور تقديرات تفوّ ة: فاألساتذة يمنحون للذ

 
1- Cf-C Ziadman (1996), La mixité à l’école primaire, Paris, L’Hamattan. 
2- R. Siroto (1988), L’école primaire au quotidien, Paris, PUF. 
3- Traité des sciences et des pratiques de l’éducation « genre et éducation », par Catherine Marry et Nicole 
Masconi, p. 445. 
4- Ibid., p. 446  
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"  Ils pouvaient mieux faireأو 
ّ
املتوق من  ليس  الفتيات،  بينما  تتجاوز  "،  تقديرات  ع��  يحصلن  أن  ع 

�ّل t ce qu’elles peuventTouحھ عبارة "ة، هذا ما توّ� الفعليّ   إم�انا��ّن  يمك��ّن   " هذا  فت�ون   .فعلھ  ما 

 1وقدرا��ّن   ال إلم�انيا��ّن   ،اهنالرّ   لة لعملهّن محصّ   نتيج��ّن 
ّ
 . ونتيجة لذلك، يتعل

ّ
�ور �� املدرسة طرق  م الذ

 التّ 
ّ

الذ و�براز  الرّ عب��  تظّل ات، وممارسة سلطة  بينما  التّ   اشدين،  الرّ عالقات  مع  لدى  بادل  اإلناث  اشدين 

 
ّ
من قبل    ل تقدير أقّل ا، يتأه�ن لتقبّ ا وثقافيّ ف��يولوجيّ   من كيف يأخذن م�انة أقّل محصورة ومحدودة: فيتعل

و   .اشدينالرّ  بل  �عب��هّن.  َيِقلُّ  �ورّ�ة 
ّ

الذ للّسلطة  �خضوعهّن   واستتباعا 
ّ
التّ �تعل وا�خضوع حمّ من كذلك  ل 

 مأسسة "الهيمن  هيمنة. وهكذا يتّم الدون احتجاج ع��  
ّ

فعوض أن ت�ون املدرسة أداة ملناهضة    .ة"�ور�ّ ة الذ

واهد  و   .هذه الهيمنة تصبح آلية ل��سيخها
ّ

 تلك ال�ي  جارب املساقة آنفا،  ع�� ذلك، التّ الش
ّ
 يتعل

ّ
�ور  م ف��ا الذ

  .ةثانو�ّ للفتيات م�انة  تظّل  �� املقابل    .و��يمنون بفضلها  ،ع��ف لهم ��ا�ُ  املدرسةداخل  ة  لهم م�انة مهمّ   أّن 

 
ّ

وهذا ما سن��زه ��    .تصر�فها ع�� ال��امج  ة ال�ي يتّم د بوضوح من خالل املعارف املدرسيّ وهذه الفكرة تتأك

 
ّ
 حق.ا�حور الال

 : فاوت بین الجنسین ة والّتالمناهج المدرسیّ  -4

 
ّ

  �وري داخل ال��امج واملعارفيالحظ علماء االجتماع الفر�سي�ن �� سياق مجتمعهم، هيمنة الفكر الذ

 العلوم أعّد   أّن  ة؛ كما لواملدرسيّ 
ّ

 ت من أجل الذ
ّ

 خصيات ا�حاضرة بقوّ �ور، فال�
ّ
ة،  قافة املدرسيّ ة داخل الث

 قليال ما تّم مقابل ذلك ة، �� �� �خصيات ذ�ور�ّ 
ّ
 ت اإلشارة ا�� فئة الن

ّ
 ساء الن

ّ
ئي قمن  شيطات املبدعات الال

 بأعمال وازنة و�يجابيّ 
ُ
الّس بت املرأيّ ة داخل ا�جتمع، حيث غ ، وداخل جميع ا�جاالت  يا��يّ ة داخل ا�حقل 

 
ّ
 قافيّ الث

ّ
 ة، �� ح�ن �شار لل�

ّ
ق م��ا باألدب ع�� وجھ  ة �� مختلف حقول املعرفة �ور�ّ خصيات الذ

ّ
سواء ما �عل

ھ  .  الّتخصيص، أو العلوم اإل�سانّية ع�� وجھ الّتعميم  
ّ
وع أو حول النّ   ، حديث حول املرأة  ال وجود ألّي بل إن

 ة.  داخل ال��امج املدرسيّ 
ّ

   إن
ّ
ذات    Michèle le Doeuff"2ة حسب املصط�ح الذي أطلقتھ "  قافة املدرسيّ الث

ذكورّي  ا�خصوصيّ بامتياٍز،   masculine ،طا�ع  ��ذه  تكتفي  مطبوعة  ال  ال�ي  املسارة    ار���ّ التّ   بتجسيد 

 بروز للنّ   ى ألّي : من جهة تتصّد �عمل �ش�ل ازدوا��ّ بل إّ��ا  جال،  واالجتما�ّ� للرّ 
ّ

د ع��  وع االجتما�ّ�، وتؤك

"    أن 
َ
أهّمية    ال 

ّ
و ل  إال املرأة  وهكذا    .�م"� راأل هم  �غييُب  التّ يتّم  و��  ��  االجتماعّيةار�خ  العلوم    ،ا�حياة  و�� 

 
ّ
 قافة. �س�� هذه ال��امج املدرسيّ والث

ّ
القيام    وأّن   ،ة�ور واإلناث أن ليس للمرأة قيمة حقيقيّ ة إ�� إقناع الذ

إ�� الواقع اليومّي املعيش �� ا�حياة  ة  ها، وتنضاف هذه ا�حتو�ات ا�خفيّ باإلنجازات الك��ى ليس من مهامّ 

   من أجل إقناع املدرسّية  
ّ

 . و�� نفس الصّ باست�ان��ن�ور �عظم��م و�قناع اإلناث  الذ
ّ

د علماء االجتماع  دد يؤك

 إاملضمرة، ما ��  السّيما    ،مضام�ن ا�حتو�ات  الفر�سي�ن، أّن 
ّ
ال�ي تلك  ائدة،  قافة الّس ال ا�ع�اس مباشر للث

 
1 - Ibid., p. 445-446. 
2- M. Le doeuff (1989), L’étude et le rouet, Paris, le seuil, p. 55. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ّ

ُر بلغة أخرى،   .كر ع�� األن�ىتنب�ي ع�� اإلعالء من قيمة الذ ما  أي  -curriculum caché 1": �خفّي ا امل��اُج ُيَمّرِ

اكتساُبُھ   ( يتمُّ  املدرسة  ال��امج    -قيم...)و أدوار،  و تمثالت،  و كفاءات،  و   معارف،من  ��  أن تظهر داخل  دون 

 تمرّ   . ةالرسميّ 
ّ
�عل كذلك  اجتماعيّ ر   مات 

ّ
وتمث نماذج،  وتنقل  وأدوار ة،  وسلو�ات،  وقيمااالت،  �ساهم  ...  ، 

 ظام االجتما�ّ� ل�جنس�ن.مطابقة للنّ  . صورةنة ألنفسهمالميذ صورة معيّ �� اكتساب التّ جميعها 

فاألسرة    .املدرسة ليست الهيئة الوحيدة املسؤولة عن هذا األمرأّن  فيھ �� نظر هؤالء العلماء    ا ال شّك ممّ 

التّ  ��ذا  الهو�ّ   ،طبيعكذلك معنية  �� �شكيل  التنشئة ودورها  ا�جنسيّ ومسؤولة عن  إ�� جانب (جماعة  ة  ة 

الهو�ّ  الفيديو، ا�جاالت....). و�ا��  ألعاب  التلفزة، اإلشهار، األلعاب،  كما هو    ،ات كذلكاألقران، اإلعالم، 

 
ّ

 الش
ّ
 ع��  د الباحثون  االجتماعّية. ولكن �شّد   إ�� الهوّ�ة  سبةأن بالن

ّ
دور املدرسة داخل    ھ من ا�خطأ إغفالأن

ة، هو القيام  لفهم هذه ال��اتبيّ   املدخل األسا��يّ   و�رون أّن   .م��ي التالميذ سنوات طو�لةهذا ا�حقل، حيث يُ 

 ��    بحفر أركيولو��ّ 
ّ
وج الفتيات    اليةة، انطالقا من املفارقة التّ قافة املدرسيّ جذور الث

ُ
كيف يمكن ت��يُر ُول

ًقا، وا�حال 
ّ
 .2أّ��ّن تفّوقَن دراسّيا ع�� الفتيان؟مسالك أقّل ُحضوة وتأل

الفر���يّ  ا�جتمع  الّس   عموما، عرف  ارتفاعً ��  الب�الور�ا  ��    انوات األخ��ة  ا�حائزات ع��  الفتيات  �سبة 

�سب��ّن    وتجاوزت 
ّ

الذ    .�ور �سبة 
ّ
الث اإلقالع  ا  قا��ّ هذا  صفوف  ا�ختصّ إل ��  جعل  سوسيولوجيا  ناث   �� �ن 

 
ّ
ينت��ون  ال� بفر�سا  ما  �بية  استاب��"إ��  رو��  و  بودلو  "كريستيان  الباحثان  عليھ  Christia أطلق 

Boudelot،Establet Roger    ّاألساسي االجتماعّية   الواقعة 
ّ
واملتمث :الّد ة"   �� التّ يناميّ لة  للتّ ار�خيّ ة  ق  فوّ ة 

 . 3للفتيات را��يّ الّد 

راسات العليا  من متا�عة الّد   زمًنا طو�ال  ممنوعات  كّن   الفر���يّ أن الفتيات �� ا�جتمع    عن البيان،  غ�يّ  

حظوظ أك��    اهن أصبحت لهّن ال�ي تف��ي إ�� املهن العليا ذات القيمة، بينما �� العصر الرّ تلك  األمد،  طو�لة  

   ل لهّن الذي يخوّ   ،�و��يّ والتّ   املدر��يّ ّن  و�تمام مساره  ،املدارسللولوج إ�� �ّل  
ّ
رغم  و   .ا��االجتمق املصعد  �سل

�� نظر السوسيولوجي�ن �ان بطيئا وتدر�جيّ   أّن  بالتّ إذ    ،اهذا االنفتاح  القرن    عليم االبتدائّي بدأ  مع بداية 

هذا ال �ع�ي ، فإّن  4ات والثمانينياتي بعينو�املدارس الك��ى �� سنوات الّس   ،عليم العا��وانت�ى  بالتّ   ،العشر�ن

، و�نما  أو امل�يّ   سواء ع�� املستوى املدر��يّ   ،ةإنجازات مهمّ يق  تحق  لم �سبق لهّن الفر�سيات  الفتيات    أّن 

   –ة  �انت هناك حاالت �ل نماذج �� عصرها، وهذا ما تؤكده أبحاث تار�خيّ 
ّ
كشفت عن    –سيان  طالها الن

 الرّ 
ّ
   وا�ي دشّن ائدات الل

َ
وعن    5العشر�نو�داية القرن    اسع عشر القرن التّ   ولوج ا�جامعة واملدارس العليا ��اية

�� الظّل  تلّق �ساء عديدات قبعن   ، م��ن من 
ّ
الت  �� ة واملدارس  للمدارس االبتدائيّ   سي�� اإلدارّي �ن ت�و�نات 

 
1- Jc. Forquin (1980), L’approche sociologique des contenus et programmes d’enseignement », Perspective 
documentaire de l’éducation, n° 5, p. 31-70. 
2  - Ibid, p :447  
3- C Baudellot, Restablet (1991), Allez les filles ! Paris, le seuil (rééd. En 1992 dans la coll. « Points textuels »).  
4- Df. F-Le Lievre (1991), Histoire de la scolarisation des filles, Nathan et Rogers r. (dir), (2004), La mixité 
dans l’éducation. Enjeux passés au présent, Pairs, ENS éditoions. 
5- D. Gardey (dir) 2000), «Histoire de péonnière», dossier de la revue travail, genre et sociétés, n° 4, p. 35-50. 
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العامّ  بالقطاع�ن   وا�خاّص   العليا 
ّ
الث القطاع  بمهن  االشتغال  أجل  من  وت�و�نات  تأنيثا  ،  عرف  الذي  الث، 

وا�حا (�الكتابة  العشر�ن   القرن  ��اية  مع  التّ   ،سبة)مضاعفا  املهارات  �ا�خياطة،  و�عض  سم  الرّ و قنية 

 .1نا��ّ الصّ 
ً
ات  يينلكن مع بداية الستّ   .ماذج لم تكن سوى االستثناء الذي ال ينفي القاعدة، هذه النّ حقيقة

و  القاعدة،  ا��  يميل  االستثناء  أصبح  حيث  االنقالب،  من  نوع  بدأ  املا��ي  القرن  واهد  من 
ّ

ذلك  الش ع�� 

 الية: ة التّ املعطيات اإلحصائيّ 

-   
َ
 �ان رسو��ّن  ا،  قت الفتيات مدرسيّ عندما تفوّ 1960  سنة

ْ
   أقّل إذ

ّ
  . ة�ور �� املرحلة االبتدائيّ من الذ

التّ     ،ةإ�� املرحلة اإلعداديّ   وامتّد   2�م�ّ وتنامى هذا 
ّ

وجيھ املسبق  منأى عن التّ ب  يء الذي جعلهّن ال��

املهنيّ  املسالك  ع��  نحو  ا�حاصالت  �سبة  و�لغت  مشرّ ة.  بم��ة  الب�الور�ا     %46,2ف  شهادة 
َ
  سنة

2003  
ّ

 عب العلميّ �� الش
ّ
 ة، و�� �سبة توشك ع�� الت

ّ
 �ور. ساوي مع الذ

-  
َ
من اإلناث مستوى    %71ادس و�جت �سبة  املستوى الّس �عد  سنوات    سّت ، إثر دراسة  2001  سنة

  %56ة مقابل قنيّ ة والتّ الب�الور�ا العاّم 
ّ

 �ور.فقط من الذ

 قد  و   -
ّ
أصغر،   ووصلن �� سّن .    2003سنة    %  56,5ة كذلك �� ا�جامعات بنسبة  يات أغلبيّ لت الفتش�

ليت�ن من  نت�ن األوّ خالل الّس   صات، وقاومن ذاك اإلجراء اإلقصائّي خصّ حاضرات �� جميع التّ   وكّن 

  مقارنةة أك�� طموحا مشاريع مهنيّ   و�انت لهّن  .ا�جامعة
ّ

 �ور.بالذ

قبيل  تجاوزن   - من  أخصائيّ   ،أستاذةمهًنا  تقنيّ أو     .ةة 
ّ
تطل ا�حاماةبل  مهنة  إ��  القضاء،  و   ،عن 

  .حافة والطّب الّ� و 
ّ
 .3جالمن حكرا ع�� الرّ ت لعقود من الزّ أي جميع املهن ال�ي ظل

   إْن 
ّ
ا�جتمع    أّن   ا ع�� م�انة املرأة �� ا�جتمع، أيإيجابيّ   وامل�يّ   را��يّ ق الّد فوّ أن ينعكس التّ   بي��ّ �ان من الط

 فإ�ّ -ة �� ا�جامعةخاصّ -الت بنوع من االنفتاح االجتما�ّ�  حوّ حاول أن يواكب هذه التّ   الفر���يّ 
ُ
 �ا لم ت

ّ
م  لغ تحك

 
ّ
 الال

ّ
صة  ة داخل املسارات ا�خصّ ة أبناء األطر العليا قو�ّ �بية: حيث تبقى تمثيليّ مساواة االجتماعّية �� ولوج ال�

عب  ،م��للتّ 
ّ

  .4العلمّية الك��ى من قبيل الش
ّ
ة  ة �� مادّ خاصّ  األ�ادي�يّ  لإلنجاز سلسل الهرمّي حيث يتوافق الت

   ة األقّل ف��ض أن ت�ون املادّ يُ ال�ي    ،�اضياتالرّ 
ّ
 تأث

ّ
 را بالط

ّ
ة  ة، مع تراتبيّ غة الفر�سيّ بقة االجتماعّية مقارنة بالل

َد  ة.  وسيومهنيّ الفئات الّس 
ّ

   Rogerورو�� استابليت stia BaudelotChre  / من كريستيان بوديلو  �لٌّ وقد أك

 Establet،   القوّي   أّن إلغاء  ال��وز   �� �عد  ينجح  لم  املدرسة   �� ح�ّ   ،للفتيات   وال 
ّ
الط تأث��  زحزحة  بقة  ى 

. يبقى  5ة واالجتماعّيةفاوتات املدرسيّ للتّ   �� اح��ام تامّ   ل تّم امل�ّج   لتقّدم. �ل ااالجتماعّية ع�� األداء املدر��يّ 

 
1- S. Schweitzer (2002), les femmes ont toujours travaillé, une histoire de leur métier, XIXe-XXe siècle, Paris. 
2- J-P. Terrail (1992), « Destins scolaire de sexe une perspective historique et quelques arguments », 
populations, n° 3, p. 645-676. 
3- C. Marry, S. Schweitzer (2005), « Scolarité », M. Maruani (dir), Femme genre et société : l’état des savoirs, 
Paris, la découverte, p. 211-218. 
4 - Ibid., P :449  
5- MDURU Bellat (1990) : L’école des filles. 
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   ل �� �ّل ّج ق الفتيات ُ� تفوّ   أّن 
ّ
بكث��    مدرس هو أقّل تأث�� األصل االجتما�ّ� ع�� التّ   وأّن   ،بقات االجتماعّيةالط

 لدى الفتيات منھ لدى الفتيان. 

 
ّ

   ،ةة وا�جنسيّ الطبقيّ   :آلي�ي االنتقاء  كر أّن وا�جدير بالذ
ّ
�بية بفر�سا،  حسب الباحث�ن �� سوسيولوجيا ال�

   دارة الصّ   لم �عد تحتّل 
ّ
  .اتي ينمع ��اية سنوات الستّ   عليم اإلعدادّي سبة لألجيال ال�ي و�جت مرحلة التّ بالن

 ة ال�ي عرف��ا اإلعداديّ وعيّ فاإلصالحات النّ 
ّ
�� نفس الف��ة   – امل�يّ  إ�� الّتعليمھ وّج رق ا�جديدة �� التّ ات والط

االنتقائيّ دعّ   – الشعبيّ مت  األوساط  ذ�ور  صفوف   �� وأّن ة  الشعبيّ   ة.  األوساط  املسارات  فتيات  ذات  ة 

 
ّ
مة لهن �� املرحلة  ة املقّد ة العروض املهنيّ ة بأعداد كب��ة نظرا �حدوديّ انو�ّ الناجعة، استطعن البقاء �� الث

ا،  ة، ال�ي �عرض عل��ن ال قيمة لها مجتمعيّ ة أو التكميليّ ديبلومات القطاعات الثانو�ّ   أّن ناهيك  ة،  اإلعداديّ 

بديب الذ�ور�ّ مقارنة  املسالك  الّد   .ةلومات  [ديبلوم  ع��  ا�حاصالت  املهنيّ فالفتيات  (راسات   Brevetة] 

d’étude professionnelle ّمنافسة قو�ّ إ��    ضن)، يتعر 
ّ

 BTS  "diplômeباب ا�حاصل�ن ع�� "ة من قبل الش

technique supérieur /   ّرغم    وتنتشر البطالة �� صفوفهّن   .صمتخصّ   ديبلوم تق�ي 
ّ
التّ   رهّن توف جر�ة.  ع�� 

  -بال شك-ة تكمن  املدرسيّ   ة لدعم الفتيات �� مسارا��ّن ا�حلول املهمّ   ، إّن �ن با�حقل ال��بوّي و�� نظر املهتمّ 

  املش�ل مطروح لد��ّن   ة، ألّن راسة املهنيّ ة املشا�ل داخل سوق العمل من أجل إنجاح مخارج الّد �� استباقيّ 

��  إي �� الغالب  �جينات عدد محدود من املسالك ال�ي تؤدّ   يجدن أنفسهّن   �ّن ة أك�� من الفتيان، أل�ّ بحّد 

داخل األسرة، إ�� املرأة  ة املسندة  قليديّ ا للوظائف التّ اجتماعيّ   ممأسسة مهن �� �� الواقع عبارة عن أش�ال  

 مثل مهن ا�خدمات والتّ 
ّ
صات  �� التخصّ إفاوتات �� الولوج  ا�حفاظ ع�� التّ  ة، بينما يتّم �بية وال�ّح جارة وال�

 ة املهنيّ باعتباره مسل�ا نحو ا�حر�ّ   ،ا �ش�ل كب�� بلوم مهّم ة، حيث أصبح الّد قنيّ ة والتّ العلميّ 
ّ
إ��  سبة  ة بالن

 بنات  
ّ
 الفال

ّ
فاوتات ب�ن ا�جنس�ن تزداد  التّ   ة أّن ، خاصّ عن ابا��ن رؤوس أموال  وا�ي لم يرثن  ح�ن وا�حرفي�ن الل

 سالفة ��ا داخل األوساط  حّد 
ّ

 . 1كرالذ

عبّية، أو املنحدرات من  
ّ

�بوّي الفر���ّي أّن نجاح الفتيات أصيالت األوساط الش
ّ
ولقد أقّر خ��اء ا�حقل ال�

مر��ٌن   تحديًدا  مهاجرة  التّ بمردوديّ أصول  خاصّ ة  ونجاعتھ،  قو�ّ وجيھ  تفرقة  إحداث   �� استمراره  مع  ة  ة 

ع��  الللمعرفة   الّد قّد التّ   ،أّن   ا�حقيقةو .  ا�جن��يّ   االختالفقائمة  إعادة    را��يّ م  يلغ  لم  نتاج  إللفتيات 

  للمعرفة،    قسيم ا�جن��يّ التّ 
ْ
بلدان العالم: نجاح كب�� للفتيات مقابل تقسيم    يوجد تناقض داخل جّل إذ

  .ةراسيّ �� ا�جاالت الّد  قوّي  جن��يّ 
ّ
 .2اهرتان بقوة بقدر غ�ى البلدوتظهر هاتان الظ

يودّ  التّ علم  ما  الفر�سيون  االجتماع  عليھاء  إ��    ،أكيد  الّس استناًدا  أّن اإلشارات  هو  م  قّد التّ   ابقة، 

 وتطوّ   االقتصادّي 
ّ
راسة  �� الّد   مايز ا�جنسا�ّي التّ نحو تقليص  ة  ال يقودان بطر�قة حتميّ   شاط النسائّي ر الن

 
1- M. Duru-Bellat: Akreffer C. Marry (2001) : La dynamique des scolarité des filles, le double handicap 
questionné ». Revue française sociologie, vol 42-2 Avril-Juin, p. 251-280. 
2- D’après R. Establet (2003) « Filles et garçons à l’école : un changement social à suivre » un Laufer C. M 
Marconi (dir) : le travail du genre, les sciences sociales à l’épreuve des différences de sexe, Paris, éditions la 
Découverte.   
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 تورّية لقباقبي  ا
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املهن العموم:  خصّ فالتّ   .و��  ع��  قليلة  تبقى  فر�سا   �� ا�ختلطة  اإل�سانيّ صات  ا�حاسبات،  (العلوم  ة، 

ة، الفنون،  عليم، الكتابة، ال�ّح جارة...)، بينما نجد حضور الفتيات �� عدد محصور من ا�جاالت (التّ التّ 

يتوزّ  ح�ن   ��  واآلداب)، 
ّ

الذ تنوّ ع  أك��  بطر�قة  العلميّ �ور  املسالك  ع��  والتقنيّ عا  والصناعيّ ة  جهةة  من    ،ة 

 
ّ
ة، نالحظ صنا املعطيات الفر�سيّ و�ذا تفّح   .ة من جهة ثانية�� والعلوم اإل�سانيّ سيوالقانون واالقتصاد، الت

قو�ّ التّ   أّن  ي�ون  ثانو�ّ مي��   �� التّ ا  امل�يّ ات  التّ   ،أهيل  مراكز  استثناءً   ُ�َعدُّ   حيث -�و�ن  و��  نجد   -1االختالط 

 
ّ

الصناعيّ الذ املسالك   �� بنسب كب��ة  ��  ة وا�حرفيّ �ور  التكمي��ّ ة، واإلناث  القطاع  بأعداد كب��ة:    مسالك 

 (مساعدة �� الكتابة، �اتبة، قطاع ال�ّح 
ّ

 الية: ة التّ ده املعطيات اإلحصائيّ ة، ا�خدمات)، وهذا ما تؤك

تكنولوجيّ  - ذ�ور�ّ شعب  معظمها،  ة   �� "العلوم   %7,4ة  شعبة  الب�الور�ا  ع��  ا�حاصالت  من  فقط 

والصناعيّ التّ  العلوم    %65.5و  .ة"قنية  وقنيات  والتّ شعبة  "  %95,5الّتكميلّية.  شعبة  العلوم  �� 

 ية االجتماعّية".  الطبّ 

   1962خالل سنة   -
ّ
ة  �� العلوم االقتصاديّ   56%و  ،ة(أ)�� الب�الور�ا األدبيّ   %63لت الفتيات �سبة  ش�

التجر�بيّ   %54و  ،(ب) العلوم  الرّ   %23و  ،ة (ج)��  العلوم  (د)�اضيّ ��  �� شعبة    وغابت حص��ّن   .ة 

 .�اضيات وعلوم املهندس (ت)الرّ 

-  
ّ
  ا حضورهّن . أمّ %41.2،(د)    %58.7(ج)  %،  64%،(ب)    %83ا�� (أ)سب ارتفاعا �التّ عرفت هذه الن

الرّ  شعبة  املهندس  ��  وعلوم  هز�الفقد  �اضيات  بنسبةبقي  وهو %  8,5  ،  عن    .  �علن  مقلق  رقم 

   2لف��ات طو�لة. وجيھ ا�جنسا�ّي ة التّ استمرار�ّ 

حّق ّ◌ الّن رغم   - الذي  اإلناثّ◌ جاح  أبدينھ  رغم  و   ،قتھ  الذي  املواّد  االهتمام  جاه 
ُ
خالل  العلميّ ت ة 

االبتدائّي التّ     عليم 
ّ
جليّ يتّ   ، انوّي والث أّن �ح  يُ   ا  املسالك  هن  جَّ وَ الفتيات    ،أقّل بنسبٍة  ة  العلميّ نحو 

 ،فقط  %27,6بنسبةنة األو�� ثانوي عل�ي منخفضة  من أجل ولوج الّس   طلبا��ّن إّن  مقارنة بالفتيان.  

   %49مقابل  
ّ

تتعّد   .�ور للذ  وال 
ّ
الن مؤّه   %20سبة  ى  غ��  عامال  األب  ي�ون  معّد عندما  بينما  ل  ل، 

 
ّ

 . 3%40موا طلبا��م بلغ�ور الذين قّد الذ

العلميّ �تواصُل  و  - املسارات  داخل  الفتاة  التّ اختفاء  ذات  الب  .�م�ّ ة  �عد  ما  اختيارات  �الور�ا  فخالل 

ة للمدارس العليا، بينما بلغت  من الفتيات و�جن األقسام التحض��يّ   %29,9" �سبة  2002لسنة "

 .4ةالب�الور�ا العلميّ  من ب�ن ا�حائز�ن ع�� %38,8�سبة الفتيان 

 
1- Cf ; G. Mareau (1994) : fille au garçon au lycée professionnel, Paris, éditions de l’atelier.  
2 - D’après les données secondaires des enquêtes formation qualification professionnelle de l’INSEE , réalisée 
au Masmas (CNRS). 
3- M. Duru-Bellat (2004), op. cit., p. 57. 
4- D’après les données de la DEP Cf S. Lemaire (2004) que devient les bacheliers après leur Baccalauréat. 
Note d’information du ministère de l’éducation national, 4-14 juin.   
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َق ما-  وجيھ طوال املسار الدرا��يّ فاوتات ع�� مستوى التّ تراكم التّ   إّن 
ْ
�ان    -ليھ األرقام سابقاإأشارت    ِوف

ت معاين��ا لدى  ة ال�ي تمّ ة ا�جنسيّ مطيّ ور النّ سها الصّ ة متمايزة، وسلو�ات تكرّ اجتماعيّ نتاًجا حتمّيا لتنشئة  

الفاعل�ن    ،مختلف 
ّ
تؤث  وال�ي 

ّ
التمث ع��  بدورها  الّد ر  املسالك  حول  األساتذة  راسيّ الت  لدى  حاضرة  و��  ة. 

ة  : فمنذ املرحلة االبتدائيّ ِعماُدُه االختالف ا�جن��يّ للمسالك ا  �عتمد تصنيفا ثنائيّ إّ��ا    .الميذالتّ و واألستاذات  

 
ّ

الذ يحبّ ع��  أن  الرّ �ور  اآلداب  ،�اضياتوا  يحب�ن  أن  الفتيات  الباحثة    .وع��  ز�دمان/    وترى  �لود 

zaidman Claude   املدرسيّ   أّن القيمة  من  االنتقاص  هذا  �عت��  من  الباحث�ن  من  للفتيات  ة  هناك 

re des filles dévaluation scolai ّة للفتيان والفتيات،وجيھ، نتيجة للتنشئة االجتماعّية األوليّ �حظة الت 

   .1الميذقييم املتمايز لألساتذة تبعا �جنس التّ زة بالتّ معزّ 
ّ
 ففي املدرسة إذن نتعل

ّ
عب  م استثمار ا�جاالت والش

 ح بھ �� ا�حالة املدنيّ تبعا ل�جنس املصرّ 
ّ
 نحو املسالك ال�ي �عت�� عادة ذ�ور�ّ ھ  وّج وا�ي يخ��ن التّ ة. فالل

ّ
د  ة يتول

   مبعدات من طرف زمال��ّن   شعور ا�خوف من أن يجدن أنفسهّن   لد��ّن 
ّ

ماري ديري  �ور. وتضيف الباحثة  الذ

  - مس�وت ع��ا- ة ع�� حساب ت�لفة نفسيّ  مماثل ت�ون مقاومة الفتيات لوضع  أّن bellat -Marie Duru / بال 

 ة  أقليّ  عندما يجدن أنفسهّن 
ّ
 . 2عليھاالحتجاج و  ة تواجدهّن شكيك �� شرعيّ داخل جماعة، تروم أغلبي��ا الت

وا�جدير باملالحظة أّن اختيار املسالك ال ُيب�ُن عن القدرات والكفاءات املعرفّية واإلدراكّية فحسُب، بل 

وتضطلع بدوٍر   .نةراسية تفتح ا�جال أمام مهن معيّ أن املنا�ج واملسالك الّد عن سؤال الهوّ�ة أيًضا السّيما  

 ة ا�جنسيّ �� بناء الهو�ّ   كب��ٍ 
ّ

 ة �� اختيار مسالك الّد أهميّ   ل عنصر آخر ال يقّل ة. و�تدخ
ّ
ل  راسة أال وهو تمث

الرّ   ا�حتمل، ألّن   املستقبل امل�يّ  �� توافق مع عالم  ينب�ي  اشدين ومع سوق العمل، الذي �علم هذا األخ�� 

 
ّ
 �ذا �ان معّد و   3ا.  ا وعموديّ للوظائف أفقيّ   قوّي   � بتقسيم جن��يّ ھ يتم�ّ مسبقا أن

ّ
اشطات قد عرف  ساء النّ ل الن

  %80ا (نموّ 
ّ
سوق العمل الزال �شتغل   ). فإّن 2000�شيطات خالل سنة  سنة كّن  49و 25ساء ما ب�ن من الن

 والزالت هناك مجاالت ووظائف لم �شملها االختالط �عد.   ،وفق توظيف جنسا�ّي 

ال�  تنحصر الوظائف 
ّ
الن الرّ   ساء �ش�ل أسا��يّ ي �شغلها  ال�ي �شغلها  وتبلغ �سبة    . جالمقارنة مع تلك 

 
ّ
سنة    %54(مقابل  2006صنيفات ا�خمس األك�� تأنيثا لسنة  داخل التّ   %56ساء  الوظائف ال�ي �شغلها الن

 صنيفات ا�خمس األك�� ذ�ور�ّ )، بينما التّ 1990
ّ
 معظم ا  ة. تحتّل من الوظائف الذ�ور�ّ   %25ل  ة تمث

ّ
ساء  لن

    %67ب      le secteur tertiaire(الثالث)  كمي��ّ وظائف القطاع التّ 
ّ
�بية  ومن القطاعات األك�� تأنيثا نجد ال�

   %40، و�ضم هذين القطاع�ن  %63ب    والقطاع ا�خدما�ّي   %72والعمل االجتما�ّ� ب  
ّ
 من الن

ّ
فات.  ساء املوظ

 
ّ
 يزداد عدد الن

ّ
 ساء الل

ّ
 وا�ي يتقل

ّ
 التّ ب  دن وظائف ال تتطل

ّ
  �غّض   ب دواما �امال، �ش�ل مستمّر أهيل، وال تتطل

مستواهّن النّ  عن  ت�و���ّن   ،را��يّ الّد   ظر  مجال  الشابّ وعن  الفتيات  والزالت  املشا�ل  .  مع  اصطدام   �� ات 

 
1 -Calude Zaidman, éducation et socialisation, Ouvrage collectif, Dictionnaire critique du féminisme, Dir 
Helena Hirata et autres, éd Puf , 2000. Pp. 49-54  
2- CF. N MOSCONI R. DAHL- Lanotte (2003): «C’est technique, est-ce pour elles ? Les filles dans les 
sections techniques industrielles des lycées. Travail; genre et société ; n°9 ; avril ; Pp. 67-86. 
3 -Claude Zaidman;op; cit .Pp 49-54 
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 خاصّ   الك��ى ال�ي يطرحها اندماجهّن 
ّ
جال  و��ن الرّ   ة بي��ّن بات الشهر�ّ ة مع �عميق الفوارق ا�حاصلة �� املرت

ع��   ل عند توفرهّن �� املعّد   %20راسة باألمس، زمالء العمل وأزواج اليوم، فوارق قد تصل إ��  لّد أصدقاء ا

 .يبلوم ونفس املسار امل�يّ لنفس الّد  عند حياز��ّن %15�� �سبة �بلوم و نفس الّد 

التّ   إّن  العمل وفق منطق  يتقاطع  اشتغال سوق  ا�جنس�ن  ب�ن  طر�قة  إ�� حّد  فاوتات  اشتغال  كب�� مع 

 ة األشغال املن�ليّ حيث غالبيّ  ،األسر
ّ
من العمل   %60املن�لّية وعمال األ من   %70إ�� املرأة ة، مسندة �بو�ّ ة وال�

تقر�ر    ال��بوّي  الفر���يّ صادر  حسب آخر  املركز  والّد   عن  هذه    �ّل   .INSEE1ة  راسات االقتصاديّ لإلحصاء 

التّ امل�وّ  أثناء  مسبقا  الفتيات  �ستحضر��ا  اختيارا��ّن   ،امل�يّ   ملشروعهّن   حض��نات  (عندما    وأثناء  للمسار 

 
ّ
 يتمل

ّ
 بع).  كن االختيار بالط

أّن  األبحاث  التّ   كشفت  امل�يّ مسألة  العمل  ب�ن  بقوّ وا�حياة األسر�ّ   وفيق  املراهقة  ة تطرح نفسها  ة منذ 

 
ّ

طالق. يفرز هذا االستباق  األمر ال �شغل فكر الفتيان ع�� اإل   �� ح�ن أّن   ،امل�يّ   رن �� مستقبلهّن عندما يفك

   .وجيھ الفار��ّ جزءا من التّ 
ّ

 املهنيّ و ة،  �ور اختيارا��م املدرسيّ يب�ي اإلناث والذ
ّ

ة باعتماد عامل  خصيّ ة، وال�

لألدوار داخل األسرة، كما    قسيم ا�جن��يّ والتّ   ،للوظائف  قسيم ا�جن��يّ واملقصود هنا التّ  .الواقع االجتما��ّ 

 قسيمات ثابتة وغ�� قابلة للتّ هذه التّ   لو أّن 
ّ
 غي��. والل

ّ
صات  خصّ عن إ�� التّ وا�ي قاومن و�شدن التغي��، وتطل

 
ّ

   ة هّن �ور�ّ الذ
ّ
ا�جنس�ن:  الل ب�ن  املساواة  تر�ية أساسها مبدأ  اآلباء  هّن من  وا�ي استفدن من  حظ�ن بدعم 

املقّد  ذاك  مع  مت�ا��  إل �ش�ل     خوا��ّن م 
ّ

وجدوا،  الذ إن  دراس��ّن وذلك  �ور  متا�عة  أجل  مجال    من  داخل 

، ��  راسات العلياو�� الّد   ،ة وا�ختلطة �� الب�الور�احصيلة هاتھ االختيارات غ�� االعتياديّ �ّن  "ذ�وري"، و 

إدماجيّ   ال�ي ظروف  إ��   قادت 
ّ
موف    ،قةھ 

ّ
الل الفتيات  صادف��ا  ال�ي  بتلك  باختيارامقارنة  قمن  أك��  وا�ي  ت 

 أمّ   .تواضعا
ّ
 ا الل

ّ
إل��ّن  ة والوظائف املسندة  ة �ارثيّ املهنيّ   ت�ون بدايا��ّن فرا،  وا�ي غادرن مقاعد الدراسة مبك

 ناهيك عن  ،  �عيدة عن مجال ت�و���ّن 
ّ
" تدفعھ  Coût de la transgression"ثمن العصيان" "  إّن   .2ي األجور تد�

 بالتّ 
ّ
الل الفتيات  قرّ أكيد  الذ�ورّي رن  وا�ي  العالم  الشع�يّ مواجهة  منخفضة  ،  ت�لفتھ  ت�ون  ثمن  ا�جامد.   ،

 
ّ
�ور  سبة  بالن

ّ
الذ قرّ إ��   الذين 

ّ
الن العالم  غمار  خوض  �سائيّ   سائّي روا  مجاالت   �� (الكتابة، واالستثمار  ة 

 
ّ
النّ الن علم   سيج، 

ّ
الل و فس،  اآلداب).  �سعون  �غات،  ما  سرعان  لكن  صعبة  اندماجهم  بداية  �انت  إ��  ن 

 .      3بجانب الفتياتحسن األ 

 

 
1 - Ibid., Pp. 451 - 453  
2 - Ibid., P. 453 
3- Tcouppie, D. Epiphane (2001) : « Que sont les filles et les garçons devenus? orientation scolaire atypique et 
entrée dans la vie active ». Céreq Bref, n° 178, sept. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 خاتمة ال  -5

اعدة،  �� نقل املعارف إ�� األجيال الصّ ِوفق تصّور علماء االجتماع، ال تنحصر وظيفة الّنظام الّتعلي�ّي  

انتقاء   إ��  ذلك  تتجاوز  ما 
ّ
املقّد نوعيّ إن املعارف  املدرسيّ ة  ا�جماه��  طبيعة  بحسب  جنسيّ مة  املتمايزة  ا  ة 

قلب  واجتماعيّ  فمن  التّ ا.  تراتبيّ تتفرّ   علي�يّ النظام  ومسالك  شعب  يتّم ع  ا�جنس    ة  آلي�ي  وفق  انتقاؤها 

 
ّ
غ��  نشئة املتمايزة و وجيھ القائمة ع�� ا�جنس يجب مساءلة التّ فاوتات ع�� مستوى التّ بقة. ولفهم التّ والط

األسراملت�افئة   داخل  والبنات  األوالد  حسب  ،ب�ن  إغفالھ  يجب  ال  ما  لكن  املدرسة.  املهتم�ن    وداخل 

 
ّ
  للمهامّ   �� تقسيم سوسيوجنسا�ّي إللمعرفة يف��ي    وسيوجنسا�ّي قسيم الّس التّ   أّن هو  �بية  �سوسيولوجيا ال�

 ولألدوار. 

ر عالم املدرسة   
ّ
��  إضآل��ا، تف��ي    ، و�� ع��غ��ات ال�ي تنتج داخلھالتّ ��  �ش�ل عميق �� ا�جتمع ويؤث

 تحوّ 
ّ
ما  وتظّل ُمخرجات املدرسة أساسّية للّتغي�� واإلصالح، رغم    1سيج االجتما�ّ�،الت عميقة �� مجموع الن

  لدى اإلناث إ�� تمي�� �� املسارات. �حيح أّن   � املدر��يّ م�ّ صعو�ة تحو�ل التّ رغم  يروج داخل سوق العمل، و  

الّد قّد التّ  �سبيّ �عزّ   را��يّ م  موقعهّن ز  لهّن   ا  ويسمح  ا�جتمع،  النّ   ��  أدوارهّن بإعادة   �� و��  األسر�ّ   ظر  ة 

 �� ا�حياة االقتصاديّ   مشارك��ّن 
ّ
ى �� ا�جال  فح�ّ   �� وضعي��ّن.  إ�� �غي�� جذرّي   ھ ال يف��ي �ش�ل آ��ّ ة، غ�� أن

التقّد   الدرا��يّ  حيث  و نفسھ،  بارز  نظّل   غ��م  فيھ  فعليّ   مش�وك  مساواة  بلوغ  عن  ��   .ة�عيدين  مساواة 

ة ع�� املسالك ال�ي تقود إ�� جال هيمنة قو�ّ و��ذا يبقى للرّ ��ا.  املسارات الّدراسّية للفتيان والفتيات، و�� مآال

للّس  (االقتصاديّ أش�ال مختلفة     تظّل حيث  ة).  مز�ّ الرّ و ة،  القضائيّ و ة،  ياسيّ الّس و ة،  لطة 
ّ
ساء متمركزات  الن

 ة �� املهن ا�خدماتيّ بقوّ 
ّ
 ة).  �بية، ال�ّح ة (ال�

 امنا هذه قد يتقاسم الرّ و�� أيّ 
ّ
 ساء  جال مع الن

ّ
  اكتساب املعارف ونقلها.من    ��ّن �عض الكفاءات ال�ي تمك

اإلنتاج    الهيمنة ع��حّق  و   ،أحادّي   املعرفة �ش�لجديدة من  تقر�ر نماذج    يحتفظون ألنفسهم بحّق غ�� أّ��م  

 �� اج��ادات نظر�ّ إة  رورة امل�ّح . فال أحد ينفي اليوم الضّ 2الثقا��ّ 
ّ
 .وع االجتما��ّ �بية والنّ ة حول موضوع ال�

وذلك  . 3ةمستو�ات املنظومة التعليميّ  ع�� �ّل  تنصّب و ة، ة سوسيولوجيّ �� أبحاث ميدانيّ إ�ستند اج��ادات 

التّ  دعامات  تحليل  أجل  األساتذة  حوّ من  انخراط  بتعز�ز  الكفيلة  ا�حجج  وتطو�ر  جهة،  من  واملقاومة  ل 

 فاوتات ب�ن ا�جللتّ   الميذ واآلباء �� ا�جهود ال�ي تروم وضع حّد والتّ 
ّ
ھ    .�بية من جهة ثانيةنس�ن �� مجال ال�

ّ
إن

�� مجال   الباحثون  �بو��ن، و�� مقّدم��م 
ّ
ال� الفاعل�ن  �ّل  �عبئة  تتّم  لم  ينَجَح ما  أن  يتسّ�ى ألّي إصالح  لن 

�بية
ّ
 . 4سوسيولوجيا ال�

 
1 - Christian Baudelot et Roger Establet, Allez les Filles! éd Du Seuil, Paris, 1992 
2 - Ibid, P. 454 
3 - François Dubet et Marie Duru-bellat, op, cit. P. 18 
4 -François Dubet et Marie Duru-Bellat, 10 propositions pour changer l’école, éd seuil, 2015 
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تق��ح د�ي وماري ديري بال الصدد،  الّد  Bellat -Marie Duruو�� هذا  أولو�ّ ع��   ولة 
ّ
ال� �بية ع��  ة دعم 

آخر،  .االختيار توعية  و�تعب��  استبداديّ التّ   تق��ح  رؤ�ة  فرض  دون  واآلباء  للنّ الميذ  تبديد    ،ماذجة  تاّم  أو 

املؤنث.  لألنموذج   أو  للتّ و�الّتا��  املذكر  ا�حّق ي�ون  واملساواة  الميذ  االختيار  الرّ التّ إّن    .��  ب�ن  جال  فاوتات 

 
ّ
 والن

ّ
 ساء غ�� قابلة للذ

ّ
ال�  غ�� أّن  ة.  �بيو�ان �� 

ّ
 ال�

ّ
فاوتات  باب واع�ن بدواليب تلك التّ �بية كفيلة بجعل الش

  إل��م  ة ال�ي تفرضها عل��م اليوم وغدا. هذا الو�� شرط أسا��ي بالنسبةوالقيود القو�ّ 
ّ

ح�ن ل�ي يص��وا مس�

 .1جل القضاء عل��األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - François Dubet et Marie Duru-bellat, op, cit .p109 
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 برامج االجتماعّیة ال

 باب في تونس في ظل المشاکل المعاصرة للشّ   

 ة دراسة سوسیودیموغرافیّ  

 
 

 

 الملخص: 

 
ّ
ال ب�ن  االحتجاجيّ من  ا�حر�ات  خالل  رفعت  ال�ي  املطلبيّ شعارات   ة 

ّ
ال امتّد ة  العشر�ّ �ي  ع��  -2010ة  ت 

ة، سنس�� �� هذا املقال إ�� �� تو�س "تفعيل ال��امج االجتماعّية حق موش مزّ�ة". وع�� هذه ا�خلفيّ   0202

نب�ّ  أهميّ أن  الّدولة  ن  برامج     االجتماعّية ة 
ّ

للش الّس املوّجهة  منظور  من  تو�س   �� االجتماعّية  باب  ياسات 

باب �� تو�س والصّ سمية. ثم، و�� مرحلة ثانية، نجرد أهم املشا�ل  الرّ 
ّ

عو�ات  االجتماعّية ال�ي �عا�ي م��ا الش

 
ّ

تدخ  ال�ي تحول دون 
ّ

تدخ تقييم  �� معا�ج��ا. و��ون  وناجع  ال��امج االجتماعّية ع��  ل اجتما�� وقائي  الت 

ع إليھ شباب تو�س اليوم من ضرورة ان��اج سياسة عموميّ 
ّ
دة  ة محّد ة تضع برامج اجتماعيّ أساس ما يتطل

 صفة دون ح�� أو تمي��.االهداف ومن

املفاتيح: االحتجاجيّ   ال�لمات  ا�حر�ات  االجتما��،  ل 
ّ

التدخ باب، 
ّ

الش االجتماعّية،  الّدولة  ة  برامج 

 . املطلبية

 
Abstract: 

Among the slogans raised during the 10-year-old demanding protest movements in Tunisia 

(2010-2020) was the activation of the ‘right not favor’ social programs. 

In this framework and at an initial stage, we are going to elucidate the importance of the 

social state programs designed for Tunisian youth both methodologically and analytically and 

in the light of the official social policies. Then and at a further stage, we are going to identify 

the most important social problems that young people are experiencing and the difficulties that 

obstruct preventive and effective social intervention in addressing them. The evaluation and 

assessment of social program interventions is based, accordingly, on what Tunisia’s young 

people are looking for today: a public policy that promotes specific and equitable social 

programs without any bias or discrimination. 

Keywords: social state programs, young people/youth, demanding protest movements. 

 هالل صویديد. 
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ة واالجتماعّية.  �غّ��ات جذرّ�ة ع�� املستو�ات الّسياسّية واالقتصاديّ   2011شهد العالم العر�ي منذ سنة  

باب ونادت بتغي�� االنظمة  
ّ

الّسياسّية ال�ي أثبتت فشلها  وقد �انت تلك التغّ��ات ناتجة عن 'ثورات' قادها الش

ة وغ��هم
ّ

 . 1�� تحس�ن ظروف عيش الفئات الهش

االحتجاجيّ  ا�حر�ات  تلك  مطالب  أبرزت  املطلبيّ وقد  االثر  ة  لها  �ان  االجتماعّية  املشكالت  من  جملة  ة 

باب وأوضاعهم املهنيّ 
ّ

ة  ميّ ة وأدوارهم االجتماعّية، مما استد�� اهتمام الهيئات الرسالكب�� �� معيش الش

العر�ية البلدان  من  كب��  عدد   �� الّسياسّي�ن  الفاعل�ن  ومختلف  االجتماعّي�ن  أثبتت  2والباحث�ن  وقد   .

باب التو���ّي أن االحاطة ��م 
ّ

الدراسات االخ��ة ال�ي اعتنت با�جهود ال�ي تبذلها الّدولة التو�سّية تجاه الش

 
ّ
� عالقة 'إيجابية' معهم. وما نالحظھ اليوم، أن  عا��م وشواغلهم بنظر االعتبار شرطان ل�حفاظ ع�وأخذ تطل

 
ّ
مؤث وأ��م  االجتما��  املشهد  طليعة   �� يزالون  ال  باب 

ّ
مطالب��م الش خالل  من  الّسيا��ّي  املشهد   �� رون 

 باستمرار إحداث التغي�� االجتما�� �� اتجاه ما يضمن ا�حّد االد�ى من العيش الكر�م. 

الباحث�ن   ا�ختّص�ن  الّدولة ع�� إحداث  ورغم تظافر جهود  �� عدم قدرة  املتمثلة  الّسياسّية  �� االزمة 

برامج   وضع  ع��  والعمل  االجتما��  املشهد  من  إقصا��م  ومحاوالت  بل  باب، 
ّ

الش من  املطلوب  التغي�� 

 اجتماعيّ 
ّ
لتطل باالستجابة  تفي  ال  لألهميّ ة  ونظرا  الديمغرافيّ عا��م،  'فئة  ة  ��ا  تحظى  ال�ي  واالجتماعّية  ة 

باب
ّ

الدقيق ع�� مشكال��م االجتماعّية، وتحديد أهم  الش التعّرف  الّسسيولوجّية  الّضرورّ�ات  '، صار من 

والتّ  مصا�حهم  خدمة   �� تفشل  بحيث  االجتماعّية  الّدولة  برامج  تنفيذ  ل 
ّ
اعط ال�ي  من  العوائق  خفيف 

 ل. معانا��م من سوء التكّيف االجتما�� مع أوضاع اجتماعية سريعة التحوّ 

باب' �ش�� نظرّ�ا إ�� من ينتمون إ�� ة الّد ال الذي نب�ي عليھ إش�اليّ ينطلق الّسؤ 
ّ

راسة من أن �لمة 'الش

�ا وكما  ة ال�ي تقع ب�ن ما �عد الثمانية عشرة سنة وأواسط الثالثينات من عمر اال�سان، ولك�ّ املرحلة العمر�ّ 

 ا  يولوجيّ ، ال تؤدي سوس Pierre Bourdieuأشار عالم االجتماع الفر���ي بيار بورديو
ّ
إ�� �عامل اعتباطي    إال

باب'  3مع هذه ا�حدود العمر�ة لتخالف املعا�ي ال�ي يحتو��ا �جل املفهوم
ّ

. وتز�د صعو�ة التعامل مع 'الش

" �� �عر�فھ بأنھ "مرحلة من ا�حياة �ع�� عن  François De Singlyإذا ما اتبعنا خطى "فر�سوا دو سنغ��" "

االستقالل ومرحلة يحاول ف��ا ال�خص البحث عن ذاتھ، دون الس�� إ�� أّي االنفصال عن التبعّية وعدم  

باب وما �عيشھ فعليّ 4مساعدة"
ّ

ا: فهم من جهة مطالبون  . و�ذلك نجد أنفسنا أمام تناقض ما يقال عن الش

والتحرر   االستقالل  إ��  �سعوا  بأن  ثانية  جهة  من  م��م  و�نتظر  االجتماعّية  القوالب  ضمن  ي�ونوا  بأن 

ة فإ��ا تضعها ع�� أساس أ��ا "مجموعة  لتعو�ل ع�� الذات. وح�ى إذا ما وضعت الّدولة برامج اجتماعيّ وا
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 .2.  احالم وماالت : التغير الّسياسّي و االجتماعي لثورات الربيع العربي مصر نموذجا ،عزة سلطان: ثورات الربيع العربي 
3- Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Edition de Minuit, Paris 2002, P143-135. 
4- François De Singly, «Jeunesse et pouvoir sur soi», Dans Agora débat/ Jeunesses, 2010/3 (N 56), Pp 25-33, 
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2011 . 
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نمية االجتماعّية وتحس�ن اال�شطة ال�ي تتطلب موارد �شر�ة ومادية و�تم إرساءها لبلوغ هدف لھ عالقة بالتّ 

� ا�خدمة االجتماعّية يتم ت�و�نھ  ياق �عرف املمارس امل�ي بأنھ "متخصص �مستوى العيش". وضمن هذا الّس 

باب  ة ح�ى يمكنھ من التّ ة مهّم نظرّ�ا وتطبيقيا ع�� أسس معرفيّ 
ّ

دخل امل�ي إلحداث التغّ��ات �� مجال الش

الضرور�ة احتياجا��م  اشباع  تحّد 1مع  مقاييس  الدوام،  ع��  توضع،  ال  املقابل  و��  العدالة  ".  مدى  د 

ال�ي يمكن أن تحّق  أو للمجتمعات ا�حليّ قها تاالجتماعّية  ال��امج لألسر  أو لفئات اجتماعية محددة  لك  ة 

باب.  
ّ

 مثل الش

 وهنا يمكننا التساؤل عن: 

 باب التو�سّيون ا�ع و الديمغرافّية ال�ي  املشكالت االجتماعّية
ّ

 �ي م��ا الش

  ّدخل ��دف معا�جة هذه املشكالت ة املعدة للتّ ال��امج الرسمي 

 م تلك ال��امج قيّ ت كيفية 

 راسة ومنهجها: اق الدّ سی    -2

 ة املعتمدة الهدف م��ا ا�حصول ع�� معلومات عن ا�جتمع االص��،نة ا�حصصيّ اختيار العيّ 

 فات ن بتشكيل عينة تتضمن افرادا يمثلون ا�جتمع، و�تّم اختيارهم وفقا للصّ و و�قوم ف��ا الباحث

 أو ا�خصائص.  

 من�جية قائمة ع��:لإلجابة عن �ل هذه التساؤالت، �عتمد هذه الورقة 

  ّسنة.  35و 16شاب وشابة ت��اوح اعمارهم ب�ن  20ة م�ونة من عينة حصصي 

  ّاجتماعي�ناخصائي�ن عشرة ة شملت  عينة حصصي . 

ر�انة، بن عروس، تو�س، منو�ة)  أ شملت ف��ة ت��اوح ب�ن شهري جوان و جو�لية بواليات تو�س الك��ى (

بإعداد   املقابالت  ف��ا  األ تناولت  من  جملة  ع��  تقوم  دقيقة  من�جية  ع��  اعتمد  موجھ  سئلة  استبيان 

�ع�ّ التوج��يّ  عن  ة  للّد أ�  االجتماعّية  ال��امج   �� باب 
ّ

الش البحث  راء  شملها  ال�ي  املقابالت  دفعت  كما  ولة. 

 إ��    �ن االجتماعّي�ن ودورهم امل�يّ امليدا�ي �ختلف االخصائيّ 
ّ
ة  أ من وط  حّد �ي من شأ��ا ان تحداث التغّ��ات ال

 ليھ شباب اليوم. إما يأمل 

 

 

 

 

 
سوان،   -1

ٔ
عبد المنصف جنس شروان، ممارسة الخدمة االجتماعّية في رعاية الشباب وقضاياهم، المكـتب الجامعي الحديث، ا

 . 7، ص2006
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باب التوزيع التا��:شملت عيّ 
ّ

 نة الش

باب حسب الفئة العمر�ّ توزيع عيّ 
ّ

 (ميدان البحث)  ةنة الش

                                                 

 (ميدان البحث)  �ن االجتماعّي�ن حسب م�ان العملتوزيع عينة االخصائيّ 

 

باب �� عالقة    ّن أومن الثابت  
ّ

دراسة موضوع لھ أهمية ك��ى �� العلوم االجتماعّية و�ختّص بدراسة الش

هة ال��م من جهة واالخصائي�ن االجتماعّي�ن كفاعل�ن �� خدمة تطبيق هذه ال��امج  بال��امج االجتماعّية املوّج 

 من جهة اخرى. 

بع �� الدراسة وال�ي سئلة املطروحة وا�حة ومتداولة. و�اعتماد املن�ج املتّ حاولنا قدر االم�ان ان ت�ون اال  

 
ّ

تمك منطقيّ ان  بواسطتھ  بطر�قة  وترتي��ا  معطياتھ  وتنظيم  جمع  من  الكّ� لباحث  املن�ج  ب�ن  و�مزجنا    ي ة، 

 .هة قمنا بمعاينة الوضع القائم ع�� ما هو �ائن والوصفي من خالل االستبيانات املوّج 

11%

37%
36%

16%

16-18

19-24

25-29

30-35

9%

40%49%

2%

اریانة

بن عروس

تونس

منةبة
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د جمع بيانات  الظروف املالئمة والعالقات املوجودة ب�ن املتغّ��ات. كما �عدى املن�ج الوصفي مجرّ وتحديد  

 .1ة حول الظاهرة ا�� تحليلها وتفس��ها وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج م��اوصفيّ 

باب العمحاولنا قدر االم�ان أن ت�ون االسئلة املوّج 
ّ

ة ومستواهم  ر�ّ هة وا�حة ومتداولة مراعاة لفئة الش

 
ّ

 ننا من بلوغ جملة من النتائج ت�ون أك�� عمقا �� مجال الدراسة. التعلي�ي ومع ذلك يظل بحثنا محاولة تمك

 مشکالت الّشباب وتطلعاتهم:  -3

 
ّ
باب التو�سّيون اليوم واحدة من أهم ال��وات الوطنيّ يمث

ّ
ة، باعتبارهم أوسع الشرائح االجتماعّية  ل الش

باب التو�سّي�ن إناثا  من حيث العدد، "إذ حّد 
ّ

،  2014% من جملة التو�سّي�ن سنة  23وذ�ورا  دت �سبة الش

. ومن  2�ان"  الّس   % أي ما يقارب النصف من إجما��ّ   49,3سنة    30�ان االقل من  �� ح�ن بلغت �سبة الّس 

 
ّ
ا إذا ما تم  ديمغرافيّ �ان �� تو�س، تم��ا  ة الّس ھ ا�جتمع من طاقات، �شهد شبابيّ جهة ما يمكن أن �ستغل

ة واستغاللها ال بوصفھ  ات الوطنيّ ة واالجتماعّية ال�ي تنشدها االس��اتيجيّ توج��ھ نحو االهداف االقتصاديّ 

�� الواقع االجتما�� فحسب، بل وأيضا باعتباره   فاعال اجتماعيا لھ القدرة ع�� التأث�� حاضرا ومستقبال 

 ة واالجتماعّية والّسياسّية. من ال��امج االقتصاديّ نمية ترتكز عل��ا العديد طاقة فعالة للتّ 

متنوّ  مجموعة  نالحظ  أن  من  امليدا�ي  البحث  مكننا  باب  وقد 
ّ

الش �عيشها  ال�ي  املشكالت  من  عة 

املستجو�ون. وقد أبرزت معا�جة نتائج االستبيان املوجھ للشباب عالمات إقصاء اجتما�� تمارس عل��م ع��  

 جميع املستو�ات وهو ما زاد م
ّ

سا��ا  لها االجتما�� و�� مؤّس ن حّدة ا�عدام الثقة �� الّدولة و�� برامج تدخ

 العاملة �� هذا ا�جال. 

 تمثالت الّشباب التونسّي للمواطنة والمجتمع: -3-1
باب' مرحلة االنتقال نحو االستجابة إ�� جملة من املعاي��  

ّ
�� التمثالت االجتماعّية السائدة، �عت�� 'الش

'...إ�خ. وكث��ا ما �غفل هذه التمثالت ما تقتضيھ تلك  الن�ج االجتما��' و'االستقالل الذا�ّي القيمية من بي��ا '

 
ّ

للش االجتما��  الوجود  الستمرار  أساسيا  شرطا  �عت��  أساسية  حاجيات  توفر  من  و��  االستجابة  باب، 

 
ّ
ا��  القائمة' نظرا    ب عن اضطراب عالق��م با�جتمع، لرفضهم 'املنظومة املعيار�ة االجتماعّيةحاجيات ت��ت

باب' أّن �ُ ات هو ما  ة. إن عدم توفر تلك ا�حاجيّ ة ا�حياتيّ غياب االمن، واالستقرار وتحقق الهو�ّ 
ّ

  شعر 'الش

ة" كما ما ورد ع�� لسان  الهيا�ل الّسياسّية "ال يبدو أ��ا مهّيأة ملعا�جة مشا�لهم اليوميّ   موقعهم مهّمش، وأّن 

ما   وهذا  البحث،   �� املشارك�ن  مقوّ أحد  الّد يفقدهم  االجتما��ّ مات  ��    فاع  الفع��  وجودهم  تحقيق  ع�� 

 ا�جتمع.

 
ومفهومه وادواته واساليبه، دار الفكر للطباعة و النشر، االردن، الطبعة السابعة  ذوقان عبد الرحمان عبيدات، البحث العلمي  -1
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أو   أو ا�جموعات تماما  ال�ي �ستبعد من خاللها االفراد  "العملية  فإذا اعت��نا االقصاء االجتما�� تلك 

حثنا، إذ أن  ، تب�ن لنا أنھ موجود لدى قسم هام من املشارك�ن �� ب1الة �� ا�جتمع"جزئيا عن املشاركة الفعّ 

باب املستجو��ن اعت��وا أ��م "يواجهون صعو�ة االندماج �� ا�جتمع"، و�ينوا أن من ب�ن  )  %  40(
ّ

من الش

الّس  "تجاهل  ذلك  وراء  ال�امنة  الّس االسباب  هذا  واصفا  أحدهم،  لسان  ع��  جاء  ما  وهو  لوك، لطة". 

باب ال يقتصر �� تأث��ه عل��م فحسب، "با�حقرة". ومن الوا�ح أن هذا املش�ل االجتما�� الذي �عانيھ ال 
ّ

ش

ى"  Gendreau  بّ�نكما  بل  
ّ
ر  مختلف الشرائح االجتماعّية    أ�

ّ
باب املهّمشتتأث

ّ
من خالل التأث��    2وضعية الش

التأقلم   وتبعا لذلك تظهر س��ورات .و�� تقسيم العمل ف��ا وتوزيع املسؤوليات3�� تركيبة العائلة النواة مثال

با�ي مع هذه االوضاع و�أ��ا س��ورات بديلة ملا �ان معتمدا �� سياقات اجتماعيّ 
ّ

ة سابقة، حيث يؤكد  الش

"Marc Montousée  باب عادة ما يتأقلمون مع البيئة االجتماعّية ال�ي ينتمون إل��ا داخل مجموعات
ّ

" أن الش

ذلك: لغة تخاطب متشا��ة، اهتمامات وأذواق    متجا�سة تتقاسم االدوار وتتشارك �� االهداف والقيم مثال

 .4ة بأفرادهاة مع مقتضيات التنشئة االجتماعّية ا�خاصّ متقار�ة...ا�خ فتنصهر �عفو�ّ 

 ولكن، و�� ظل الوضعيات االجتماعّية العس��ة ال�ي يمرّ 
ّ

باب ال�
ّ

جوء إ�� عائال��م ون ��ا، عادة ما يخ�� الش

   70ة. فقد كشفت نتائج البحث أن  االصليّ 
ّ

باب املبحوث�ن يرون أن املؤش
ّ

رات االقتصادية الراهنة  % من الش

�� تو�س ال "تن�ئ با�خ��" و�ذلك سوف تجعلهم �� تبعية دائمة للعائلة لعدم قدر��م ع�� �عو�لهم ع�� ذوا��م 

"يأسهم من   املستقبل" وعن  "مخاوفهم من  أك�� من نصف هؤالء عن  البلوغ، وعّ��  ح�ى سن متأخرة من 

و��ن طل��ا من االصدقاء، و��    االسرة  ية تجاوز هذه ا�حواجز". و�جمع هؤالء ب�ن طلب املساعدة منإم�ان

% من شر�اء البحث، ومع    8  لون عدم التعو�ل ع�� الّدولة، حيث، وحسب بحثنا امليدا�ي،ا�حالت�ن يفضّ 

الجتماعّية"، كما �عرض  "لم يخ��وا ال�جوء إ�� مصا�ح الشؤون ا  ،ف االجتما��أ��م �عانون من سوء التكيّ 

ة" رغم  % م��م إ�� "مشا�ل مختلفة" ومع ذلك "لم يطلبوا املساعدة من ا�ختّص�ن �� الهيا�ل الرسميّ   41

 "دقة وصعو�ة االوضاع". 

خصوصيّ  أوضاع  ذات  فئات  ببعض  ثمة  تمتعها  رغم  االجتما��  االقصاء  من  أخرى  أنواعا  تواجھ  ة 

ال��وض االجتما��. و�الفعل تتمتع �عض هذه الفئات بمنظومة    ا�خدمات وال��امج املتاحة داخل وحدات

باب من حام�� االعاقة، "من  
ّ

العالج والتنقل ا�جا�ي و�سهيل إجراءات �عث املشاريع، وأفادنا أحد هؤالء الش

 
1- www.unexwa/org/ar/news يلجنة اقليمية تابعة لالمم المتحدة ، تعمل تحت اشراف المجلس االقتصادي و االجتماع . 

2- Odile Rissoan, « Les relations amicales des jeunes: un analyseur des trajectoires sociales lors du passage à 
l'âge adulte », Dans Genèses 2004/1 (no54), P-148-161 . 
3- Odile Rissoan, Trajectoires amicales et construction des positions lors du passage à l'âge adulte: enquête 
auprès d'un amphithéâtre d'étudiants en première année, Thèse de doctorat en Sociologie,  Sous la direction 
de Yves Grafmeyer,  Soutenue en 2002 à Lyon 2. 
4- Marc Montousée et Gilles Remourads «100 fiches pour comprendre la sociologie» 2000, édition librairie l, 
édition numéro 3, P.70. 

http://www.unexwa/org/ar/news
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عا�ي االحاطة بحام�� االعاقة أمثا��، وحر�ات فرديّ 
ّ
من فيھ آفاق  ؤ ة أوسع ومجتمع أك�� تحّضرا، آأهم تطل

باب". مست
ّ

 قبلية ل�افة الش

 : الّشبابقتصادیة المتاحة أمام االمكانات اال -3-2
د  

ّ
   70أك

ّ
ت��أ البطالة  أن  باب 

ّ
الش من  البحث  شملهم  ممن   % �� آثارها  و�ن  شواغلهم،  قائمة  اليوم  س 

 
ّ

باب الذين شملهم البحث أن    40د  واقعهم وخيمة سواٌء أ�انت مادية، اجتماعية أو نفسية. وأك
ّ

% من الش

أن عدم وجود  إذ  اليومية،  �� حيا��م  �ع��ضهم  ال�ي  اهّم املشكالت  باعتبارها  االو��  املرتبة  البطالة تحتل 

املادّ  استقاللي��م  عدم  إ��  نظرا  م�ّحة  لهم  تبدو  �حاجات  االستجابة  عدم  لهم  �سبب  قاّر  مادي  ية  دخل 

 ة. ولكن هذه ا�حاجة ال تتو واالقتصاديّ 
ّ
ل ع�� ما يرغبون �� ا�حصول عليھ  كن من ا�حصو ف عند عدم التّم ق

ة" بالغة ذلك أ��م �عزون عدم  من السلع وا�خدمات مثال، بل تتجاوزها لتسبب لهم �� "هشاشة اجتماعيّ 

ت�اف “عدم  إ��  قار  شغل  ع��  "باملعارف"  ؤ  حصولهم  �ع�ي  التشغيل:   �� الوساطة  و"  العمل"   �� الفرص 

 .إ�خ.العلمية �� سوق الشغل" .. داتو"ضعف قيمة الشها

باب وشعوره باالنتماء  
ّ

بابية مؤسس لهو�ة الش
ّ

وتأكيدا ع�� أن "االستقاللية" �� هذه املرحلة العمر�ة الش

أن العبور إ�� مرحلة البلوغ يتم من   Olivier Gallandإ�� مجتمعھ وقدرتھ ع�� تحصيل االع��اف بھ، يرى  

الشاب تدعو  عتبات  �عدة  مرورا  مع�ن  اجتما��  مركز  اكتساب  اجتماعيّ   خالل  أدوار  تحدد  إ��  جديدة  ة 

�� ��اية الدراسة، البدء  و   �� أر�عة  تلك العتبات املهمة     Galon. وقد اختصر1بمقتضاها ا�حّدود العمر�ة"

سات االدماج  جھ بحوث حديثة إ�� اعتبار دولة مؤّس ، وتتّ 2ة، مغادرة من�ل الوالدين والزواج�� ا�حياة املهنيّ 

 .3السياقمهمة �� هذا  االجتما��ّ 

عبد القادر الزغل الذي �عت�� أن من مشكالت  وسيولو�� ل يمكن لنا العودة إ�� البحث الّس و��ذا الفهم  

باب العر�ي بصفة عامة "عدم قدر��م ع�� العبور إ�� مرحلة الن�ج �� ظّل 
ّ

ة  ا�عدام الفرص االقتصاديّ  الش

لك ناتجة  تمعت��ا أن هذه االوضاع   4ما��"ال�ي بإم�ا��ا تحقيق مستوى مع�ن من الرفاه االقتصادي واالجت

 
1- Olivier Galland, 2004, Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 2004.  
2- Sébastien Pesce, «Les jeunes, de Olivier Galland», Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n°8, 
Automne 2009, mis en ligne le 08 janvier 2010, consulté le 05 décembre 2021. url: 
http://journals.openedition.org/sejed/6443.   
3- Marie-Ève Turcotte et Céline Bellot, «Vers une meilleure compréhension de la contribution des services 
sociaux à l’insertion sociale de jeunes adultes en difficulté», Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], 
n°8 | Automne 2009, mis en ligne le 08 janvier 2010, consulté le 05 décembre 2021. Url : 
http://journals.openedition.org/sejed/6433.  
4- Abdelkader Zghal, Note pour un débat sur la jeunesse et changement social, Cahiers du CERES, Série 
sociologie, N°10, Tunis 1984, P11. 

http://journals.openedition.org/sejed/6443
http://journals.openedition.org/sejed/6433
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من االقرار أن هناك فشال ذريعا �� تثم�ن رأس املال    عن فشل مؤسسات التنشئة االجتماعّية، إذا "ال بّد 

 .1وتصر�فھ �� سوق الشغل وتحو�لھ إ�� رأس مال اقتصادي"

أو مث��ا   باب، 
ّ

الش إما غائبا عن تفك�� هؤالء  �ع�ّ للقلق ومسبّ و�بدو أن املستقبل،  للر�بة، كما  � عنھ  با 

 سم البيا�ي املوا��:الرّ 

  1سم البيا�ي رقم الرّ 
ّ
باب نحو املستقبل: تطل

ّ
 (البحث امليدا�ي)  عات الش

 عور بالمواطنة:من غیاب الثقة إلى انعدام الشّ  -3-3
تمثال��م وع��  االقتصادية،  و  االجتماعّية  االوساط   �� املصاعب  واقع  معا�ش��م  ع��  ة  الضبابيّ   بناًء 

عدم  واملبنيّ  ع��  غ��    الثقة،ة  االجتماعّية  باملؤسسات  عالق��م  من  شك   �� أنفسهم  باب 
ّ

الش يجد  "كما 

. و�عت�� الثقة �� املؤسسات االجتماعّية من أهم العناصر املش�لة ملفهوم املواطنة، ألن ا�عدامها  2ة"العائليّ 

ة العاملة �� هذا  االنتفاع با�خدمات ال�ي تقدّمها الهيا�ل الرسميّ أو منح ا�حّد االد�ى م��ا بمع�ى غياب أثر  

الّسيا��ّي ع�� قاعدة االمتثال  -ا�جال. �عّرف املواطنة بأ��ا االنخراط �� ا�جتمع واالنتماء إ�� ا�جتمع املد�ي

عامّ  ا�حقوق  لھ، بحيث تضمن  مة 
ّ
املنظ القانونية  والّسياسّية ومللقواعد  ��  ة وم��ا االجتماعّية  التأث��  ��ا 

 .3لطةة ممارسة الّس كيفيّ 

 
ّ
الث ا�عدام  باملواطنة وممارس��ا، هو  الشعور  إزاء  حاجزا  يقف  أنھ  يبدو  املؤّس ما   �� الرسميّ قة  ة.  سات 

باب �� تو�س ال يختلف عن وضع نظرا��م �� العالم العر�ي، وحسب �عض الّد 
ّ

راسات، يبدو أن وضع الش

ما �علق االمر بالثقة �� 
ّ
 حيث أظهرت دراسة وطنيّ  4ةاملؤسسات العموميّ �ل

ّ
باب  ة قام ��ا املرصد الوط�ي للش

باب يثقون �� املؤّس  8أن  2014سنة 
ّ

 . 5ة، كما يظهره الرسم البيا�ي التا��سات العموميّ % من الش

 
1- Ibid. 

ميدانية عن عينة من طلبة جامعة جيجل: مشكالت الشباب في ظل التغييرات االجتماعّية الراهنة في  ، دراسةعباس يزيد -2
 . 10ص، 2016،الجزائر

 .5: ص2014الرسمية الجمهورية التونسية. ةالشباب تونس. المطبعالمرصد الوطني للشباب .ازالة الحواجز امام اشراك  -3
4- Arabe opinion index Main Results in brief P7-2020-2019. 

 . 117-116ص 2016،  ،الجديدة لدى الشباب. تونس، المطبعة الرسمية التونسية المرصد الوطني للشباب ظواهر السولكية -5
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باب �� مؤّس 2الرسم البيا�ي رقم 
ّ

 )البحث امليدا�ي( عم االجتما��ّ سات الّد : مدى ثقة الش

، تثبت تفاصيل نتائج  سات العمومية ذات العالقة املباشرة بالدعم االجتما��ّ و�ذا ما �علق االمر باملؤّس 

أن   من   61بحثنا  املستوى    %  ارتفاع  مع  خاصة  ترتفع  النسبة  هذه  وأن  ال�جرة،   �� يفكرون  املستجو��ن 

يخ�ّ  معظمهم  أن  شك  وال  استالتعلي�ي.  لعدم  نظرا  مالذا،  بوصفها  ال�جرة  االجتما�� �ون  الوضع  قرار 

، 1ةنظاميّ   غ�� و  أ  ة )، سواء أ�انت هذه ال�جرة نظاميّ 2021والّسيا��ّي واالقتصادي إ�� حّد هذه ال�حظة (أوت  

 بيل الوحيد لضمان عيش كر�م" حسب تفك�� العديد من شر�اء بحثنا. أل��م �عت��و��ا "الّس 

 باب في تونس: هة للشّ الموجّ   االجتماعّیة برامج  ال  -4

  �ساعدهم  ال�ياالجتماعّية  لقد اعتمدنا �� بحثنا اهمية ودور الفاعلي�ن االجتماعّي�ن �� تقييمها لل��امج  

ع�� تحقيق مجموعة من االهداف من بي��ا قياس مدى ضعف هذه ال��امج وقدر��ا ع�� تحقيق معاي��  

ما�� واختبار نجاع��ا �� موضوعية �ساير الوظائف االجتماعّية وا�حكم ع�� مدى مالءم��ا للواقع االجت

 بلوغ االهداف املرصودة ع�� املستوى الوط�ي.

 
ّ
هة وال�ي يمكن أن تنتفع ��ا هذه الفئة  �ابط ب�ن مختلف ال��امج االجتماعّية املوّج ومن هذا الباب ي�ون ال�

باب و�ستعرضها اعتمادا ع�� التوزيع ا�خاص لوزارة الشؤون االجتماعّية. 
ّ

 الهامة من الش

 :االجتماعيھوض نّ برامج ال -4-1
هة  �شمل ال��امج االجتماعّية �ل الفئات بما �� ذلك االسر، االفراد، ا�جماعات وا�جتمعات وخاصة املوّج 

ة بواسطة  للشباب، ال�ي �عت�� اليوم �� أمّس ا�حاجة إ�� هذه ال��امج ال�ي �ستند إ�� إجراءات خصوصيّ 

املاديّ  ا�حاجيات  إشباع  من  تمكن  واملعنو�ة  خدمات  االجتما��ّ ة  االدماج  بمختلف    وتضمن  واالنتفاع 

 ا�حقوق ع�� املستوى الوط�ي. 

 

 
1- Analyse du système de la gestion de la migration de main d’œuvre en Tunisie, 2021, P12.  
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 ال��نامج الوط�ي إلعانة العائالت املعوزة:  -أ

 يتضمن هذا ال��نامج خدمت�ن رئيسيت�ن: 

دنان�� �عنوان �ل ابن متمدرس (أق��ى   10دينار شهر�ا زائد    15: منحة شهر�ة قارة:  ا�خدمة االو�� •

باب، يتضمن هذا ال��نامج خدمة تقديم مساعدات سنو�ّ أبناء)،    3حد  
ّ

ة لفائدة  وفيما يخص الش

 ة. التالميذ والطلبة املعوز�ن بمناسبة العودة املدرسيّ 

تھ  : ما يمكن مالحظتھ أن هذا ال��نامج يط�� عليھ الطا�ع املادي فقط، ورغم أهميّ ا�خدمة الثانية •

 �� أحد م�ونات ا�خدمة االجتماعّية وفيما ي��: افيعت�� ثانو�ّ 

 1ةتوزيع املنتفع�ن بال��نامج الوط�ي للعائالت املعوزة حسب الفئة العمر�ّ 

 ا�جموع  سنة فما فوق  60 ]سنة 59 -41   [ب�ن    ]سنة 40 – 20  [ب�ن سنة  19 من أقل  الوالية 

 15726 7227 7084 1402 13 تو�س 

 3168 1843 1215 109 1 أر�انة 

 7024 3458 2978 587 1 بن عروس 

 4346 2193 1803 347 3 منو�ة

هامّ  �سبة  �عت��  االجتماعّية  ال��امج  بمختلف  املنتفع�ن  �سبة  أن  نالحظ  أن  عدد  يمكن  حيث  من  ة 

باب الذين شملهم ال��نامج الوط�ي إلعانة العائالت املعوزة (أقل من  
ّ

املستفيدين، أما بالنسبة لعدد الش

ا��ا بدرجة أو��  سنة) فالنسبة �عت�� ضئيلة، وسبب ذلك أن هذه الفئة �عّول ع�� إم�انيّ   40و  20و��ن    19

 
ّ

 سنة فما فوق).   60جوء إ�� برامج الّدولة مقارنة بنسبة الشيوخ (دون ال�

 ذوي االعاقة: باأل�خاصال��وض  -ب

   2005لسنة    83د  يرتكز هذا ال��نامج ع�� ا�حقوق ال�ي نص عل��ا القانون التوجي�ي عد
ّ
ق بال��وض  واملتعل

العاديّ   باأل�خاص ا�حياة   �� إدماجهم  عملية  و�سهيل  وحماي��م  االعاقة  ال��بو�ّ ذوي  واالوساط  ة،  ة 

 ة واالجتماعّية.ة، الر�اضيّ ة، الثقافيّ املهنيّ 

 تت�خص جملة ا�خدمات املقدمة لهذه الفئة دون تحديد املستفيدين كما ي��:و 

 تحديد مقاييس االعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة.   -

 إعداد برنامج وط�ي للوقاية من االعاقة.  -

 تتمثل مهم��ا �� الكشف املبكر عن االعاقة واالحاطة والتوجيھ. ،ة للتأهيلإحداث وحدات جهو�ّ  -

 
 .46ص  2014دليل اإلحصائيات االجتماعّية، وزارة الشؤون االجتماعّية  -1
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االعاقة   - لذوي  املشاريع  �عض  كتمو�ل  املعوز�ن:  للمعوق�ن  رزق  موارد  برنامج  ع��  �عث  القادر�ن 

 
ّ

 ن �ل متحصل ع�� بطاقة إعاقة قادر ع�� العمل و�رغب �� �عث مشروع خاص. العمل، احداث آلية تمك

 .20031برنامج وط�ي لإلدماج املدر��ي انطلق منذ سنة  -

 : برامج الدفاع االجتماعيّ  -4-2
ر التفكك  تكريسا للبعد الوقائي، ��تم مؤسسات وهيا�ل ال��وض االجتما�� بحماية ا�جتمع من ظواه

املشكالت  االنحرافاالسري،   من  وغ��ها  ا�جر�مة  ال��امج  االجتماعّية،  من  جملة  تنفيذ  خالل  من   ،

العمر�ّ  شرائحها  اختالف  ع��  الهشة  بالفئات  لإلحاطة   ا�خصوصية 
ّ
الظ مختلف  من  للوقاية  واهر  ة 

 ال�ي يمكن أن ��ّدد استقرار االفراد واالسر وا�جتمع. االجتماعّية

 لوط�ي للعمل االجتما�� �� الوسط املدر��ي:ال��نامج ا -أ

�عت�� هذا ال��نامج من أهم االليات الوقائية امليدانية املوجهة لفائدة االطفال املهددين باالنقطاع   -

 
ّ

 راسة، و�س��دف التالميذ الذين يواجهون صعو�ات ع�� املستوى الدرا��ي.ر عن الّد املبك

 ومساره الدرا��ي. �ع�ى هذه االلية �شؤون التلميذ  -

 سنة.  16��تم بحق الطفل �� التعليم إ�� حدود  -

 كما �ع�ي هذا ال��نامج: 

 .ةل�ن وغ�� امل�جل�ن �� بداية السنة الدراسيّ بامل�ّج  -

 .باإلسعافالتالميذ املرتقون  -

 .دون بالطرد �� حالة الرسوباملهّد  -

 .املنقطعون خالل السنة الدراسية -

 .ا�حالون ع�� مجالس ال��بية  -

املبكر عن الدراسة ومظاهر عدم    واالنقطاعدف الرئي��ي لهذا ال��نامج �� وقاية التالميذ من االخفاق  اله

 التكيف املدر��ي. 

 كما يقدم هذا ال��نامج خدمات متنوعة تتمثل ��:

 :اجتماعية *

 توف�� مساعدات ظرفية للتالميذ املنتم�ن إ�� العائالت املعوزة. -

 ة.سّماعات وكرا��ي متحركة لفائدة القاصر�ن عن ا�حركة العضو�ّ ت طبية، اتوف�� نظار  -

 عو�ات ع�� مستوى التواصل مع االبناء. إرشاد العائلة لتجاوز الصّ  -

 
 . 2015لسنة والّتعليم لة ربيّ للتّ التونسي  التقرير الوطني -1
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 التوّصل إ�� مصا�حة التلميذ مع عائلتھ �� صورة وجود خالفات.  -

 *بيداغوجية: 

 االشعار عن اضطرابات التعليم. -

 تقييم مكتسبات التلميذ. -

 حصص تدارك. تمكينھ من  -

 *نفسية: 

 مساعدة التلميذ ع�� التأقلم داخل املؤسسة. -

 االنصات ملشا�لھ وتوعيتھ و�رشاده.  -

 ة.  النفسيّ  االضطرابات التعهد بالتالميذ ذوي  -

 *�حية: 

 .ة للتالميذ �� بداية السنة الدراسيةتقديم فحوصات طبيّ  -

-  
ّ

 .ةة وا�حسيّ ر عن املشا�ل االدراكيّ الكشف املبك

 .االجتماعّيةذ الذين �عانون إعاقة ع�� مسايرة وضعيا��م مساعدة التالمي -

 :والتأط�� العائ��ّ   باألسر حاطة اال  -ب

-  
ّ

تف�� العائليّ عند  املشكالت  ظاهر  لضمان  ي  ا�جال  هذا   �� العاملة  االجتماعّية  الهيا�ل  تتدخل  ة 

 استقرارها وتواز��ا وأبرزها: 

 ��ا وحّد  .املشكالتة هذه أتوف�� مساعدات مادية للتخفيف من وط •

ال��بيّ  • حول  مشا�ل  من  �عا�ي  ال�ي  االسر  لفائدة  وتحسيس  توعية  حصص  ال��نامج  يكرس  ة  كما 

 الوالدية، ومشكالت املرافقة.

أسري   • مناخ  خلق  العمل ع��  خالل  باب من 
ّ

الش لفئة  مباشرة  غ��  بطر�قة  ال��نامج  و�تدخل هذا 

  2016لبية "وقد بلغ عدد االسر املتعهد ��ا سنة  وا�ع�اساتھ الّس سليم قصد الوقاية من التفكك العائ��  

 ".1أسرة  2079

باب والكهول:  االجتما��ّ ال��نامج  -ج
ّ

 لإلحاطة بالش

باب بصفة مباشرة، كما تكّف  -
ّ

لت مراكز الدفاع  �عت�� هذا ال��نامج من ال��امج ال�ي �س��دف فئة الش

بتطبيّ  االجتما��  سنة  واالدماج  منذ  بيداغوجيّ   .2013قھ  مقار�ة  ع��  ال��نامج  هذا  ع��  ويعتمد  �عمل  ة 
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االحاطة االجتماعّية، النفسية وال��بو�ة لأل�خاص املهددين باالنحراف ومتا�ع��م بواسطة تدخالت فعلية،  

 ة. ا والعمل ع�� حماي��م من االنحرافات السلوكيّ ��دف إ�� إعادة تأهيلهم و�دماجهم اجتماعيّ 

 جون:من الّ�  االحاطة باملسّرح�ن -د

 �عمل هذا ال��نامج ال�ي تتو�� تنفيذه الهيا�ل ا�جهو�ة لل��وض االجتماعّية ع��:

، من خالل توظيف آليات االدماج االقتصادي  جون ع�� االدماج امل�يّ مساعدة املسّرح�ن من الّ�  -

 لفائد��م.

 االحاطة بأسرهم وتوج��هم حسب ال��امج املوجودة.  -

التأهيل واالدماج املتاحة لفائدة  داخل الفضاءات ال�جنيّ ة  تنظيم مداخالت دور�ّ  - ة ضمن برامج 

 املتوفرة �عد �سر�حهم. اإلدماجة  باآللياتاملساج�ن للتعر�ف 

باب ال�ي تتجاوز أعمارهم   -
ّ

 سنة.  18�شمل هذا ال��نامج فئات الش

 :امليدا�ّي   االجتما��ّ العمل  -ه

ه قصد إرساء مقار�ة جديدة  ؤ ، تم إ�شااالجتما��ج  هناك برنامج تأهيل توف�� مراكز الدفاع واالدما -

، ال��بوي والنف��ي �� الوسط املفتوح لفائدة االطفال والشبان غ��  االجتما����دف إ�� توسيع مجال تدخلها  

 . اجتماعيااملتكيف�ن 

 كما ��دف هذه املقار�ة إ��: -

 مل بالوسط املفتوح.ع�� ا�حيط باعتماد الع االجتما��دعم انفتاح مراكز الدفاع واالدماج  •

 .االجتما��ف ية إ�� سوء التكيّ والوضعيات املؤدّ   االجتماعّيةاملساهمة �� رصد الظواهر  •

الت دون اندماجها  حعو�ات ال�ي سا�ي وا�حّد من الصّ مصا�حة الفئات املس��دفة مع النسيج املؤّس  •

 .واالجتما��ّ   االقتصادّي 

فاع واالدماج االجتما�� ال�ي تقدمها مراكز الّد   ما نالحظھ أن هذا ال��نامج يندرج ضمن ا�خدمات  •

باب وقد تم تقديم مجموعة من ا�خدمات  لفائدة    %7بنسبة تقارب    2018وال�ي �عهدت ��ا خالل سنة  
ّ

الش

 خدمة.  2274بلغت قيم��ا ا�جملية 

نوات  ا �� عدد املس��دف�ن مقارنة بالّس يجب أن �ش�� إ�� أن هذا ال��نامج شهد تراجعا مستمرّ   لكّن  •

 .1) 2019سنة  1246املاضية ( 

أّن  • يالحظ  االخصائيّ   ما  �شت�ي  ولكن  باب، 
ّ

الش فئة  مع  مباشرة  بصفة  يتدخل  ال��نامج  ون  هذا 

ة وك��ة العمل داخل املراكز وهذا ما  ات اللوجستيّ املبحوث�ن �� املقابلة االولية من ضعف االم�انيّ 

 ر سبب تراجع عدد املستفيدين من هذا ال��نامج.يفّس 
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   Fiche descriptive -تحليل وثيقة عمل من خالل 

 ة ملراكز الدفاع واالدماج االجتما��: جتماعيّ اوالنظر �� ملف حالة 

 ة:العمر�ّ  تصنيفا للشر�حةالبيانات العامة تضمنت  -

 السن  الفئة 

 سنوات  6أقل من  طفل 

 ]سنة  35إ��  16من  [ شاب

 ]سنة  50إ��  36من  [ كهل 

 فما فوق  سنة 60 مسن 

 فيما يخص وضعية التدخل �شمل: -

 .مختلف الشرائح االجتماعّية  •

 .الفئات ال�ي �عيش صعو�ات توافق عائ��ّ  •

 .رةاالطفال املدمنون ع�� مواد مخّد  •

 التّ  •
ّ

 .هات العاز�اتل لفائدة االّم دخ

 ح�ن من الّ� املسرّ  •
ّ
 .ذين �عيشون صعو�ات اندماج اجتما��جون الل

 ة أخرى: برامج اجتماعیّ  -4-3
عيد الوط�ي موجهة للباحث�ن عن  ع�� الصّ   ھ أخرى نجدهاإضافة ملا سبق ذكره، هناك برامج اجتماعيّ 

 
ّ

 اب بأش�ال مختلفة.بشغل و�ستفيد م��ا فئة الش

التّ   اإلطار و�� هذا      �و�ن امل�يّ يمكن أن نب�ي ع�� برامج وزارة 
ّ
شغيل العاملة �� هذا ا�جال ملواجهة  والت

باب و�سهيل عمليّ   االجتما��ّ لم  مش�لة البطالة �� الّس 
ّ

 لدى الش
ّ

تنفيذ هذه    غل، و�تّم ة إ�حاقهم �سوق الش

 ال��امج ع�� الو�الة الوطنيّ 
ّ
 ها: ية ومن مهاّم وال  24ع ع�� شغيل والعمل املستقل وتتوزّ ة للت

 تقديم توج��ات للباحث�ن عن شغل. -

   .الذا�ّي  املستقّل  غرى ومساندة مشا�ل العمل ا�حّر مساعدة املشاريع الصّ  -

 
ّ
 ل هذه ال��امج ��: وتتمث

 االن ) متواصل إ�� حّد SIVP 2009ة (برنامج االعداد ل�حياة املهنيّ  •

 .برنامج التأهيل واالدماج امل�يّ  •

 .ةة التطوعيّ املدنيّ برنامج ا�خدمة  •

الشها • أ�حاب  ع��  الت�جيع     داتبرنامج 
ّ
املعط عدد  العليا  القانون  وتفعيل  العمل  عن    38ل�ن 

  .لم يتم العمل بھ إ�� حد هذه ال�حظة) 2020(حديث العهد 
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باب املنتفع�ن ��ذه ال��امج سنة التّ  سم البيا�ّي ح الرّ و�وّ� 
ّ

 20141ا�� فئة الش

أ�عاد   - أثبتت مختلف  الّد لقد  أّن هذه     راسة 
ّ

   ملف
ّ
الط االدارّي ا�حاالت االجتماعّية يط�� عليھ    ا�ع 

�ع�ّ   2الب��وقراطي املقّد � عن محدوديّ الذي  االجتماعّية  ا�خدمات   ة 
ّ

الهش للفئات  باب  مة 
ّ

والش االسر  ة من 

ن ولم  الذين �عانون وضعيات اجتماعية صعبة. وا�جدير بالذكر أن �ل قوان�ن ال��امج االجتماعّية لم تح�

 �غي��.  يطرأ عل��ا أّي 

الّد  - أن مراكز  أيضا  الّد   فاع االجتما��ّ نالحظ  العلميّ متغافلة عن  املطلو�ة م��ا  راسات  والبحوث  ة 

 
ّ
ا�خط الوطنيّ حسب  للّد ة  االجتما��ّ ة  من  فاع  وغ��هم  باب 

ّ
الش احتياجات  ��خيص  دون  حال  ما  وهو   ،

أّم الفئات �ش�ل متجّد   د. 
ّ
بالن  ا 

ّ
للش  باب  سبة 

ّ
الش أّن املستفيدين وحسب  املبحوث�ن فيعت��ون  ال��امج    بان 

فقط م��م بمختلف   10شاب وشابة) ينتفع    50من ب�ن (  االجتماعّية ال �ستجيب ملشاغلهم والحظنا هنا أّن 

 نوات االخ��ة. ال��امج االجتماعّية �� الّس 

 غل: ة االندماج في سوق الشّ بکي وامکانیّ ضعف العمل الّش -5

باب �� مجتمعنا الرّ ال�ّ   االجتماعّيةظر إ�� خصائص املشكالت  بالنّ  
ّ

اهن، وال�ي تندرج ��  ي �عيشها الش

التكيّ  عدم  معّق االجتما��ّ ف  سياق  عوامل  ينتج  ما  غالبا  وال�ي  النف��يّ ،  ا�جانب  ف��ا  يتداخل    دة 

"  واملادّي  ّباالجتما�� هو  املبحوث�ن  أفعال  ردود  خالل  من  نالحظھ  فما  التّ بالّسيا��ّي،  وت�امل  غياب  نسيق 

نسيق وتبادل ا�خ��ات ب�ن  عاون والتّ د االختصاصات، �عتمد ع�� التّ خل متعّد من تّد   االدوار" وملعا�ج��ا ال بّد 

�ن والهيا�ل  تتظافر فيھ جهود الفاعل�ن االجتماعّي�ن والنفسانيّ   العديد من ا�ختّص�ن �� إطار عمل شب�ّي 

 .ا�ّي ة بما �� ذلك النسيج ا�جمعيالعموميّ 
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باب    ن املبحوث�ن أّن ن االجتماعّي�ّ أفادنا أغلب االخصائي�ّ  
ّ

مش�لة البطالة �عت�� من أهم مشا�ل الش

املبحوث�ن التّ  االجتماعّي�ن  االخصائي�ن  أحد  و�رى  ها 
ّ
حل الّدولة  ع��  يصعب  أخرى  جهة  ومن  اليوم،  و���ّي 

 
ّ
من    وا�حة ومدروسة من قبل الّدولة ل�حّد ھ  باع ووضع سياسات اجتماعيّ حسب قولھ" تتطلب البطالة ات

 
ّ
قليل من حّد��ا، أل��ا تتطلب تظافر �ل جهود املؤسسات املعنية، وال بد من  سبة أو ع�� االقل التّ هذه الن

 
ّ
ل ممن�جة للقضاء ع�� الظاهرة ولو ع�� املدى البعيد". ات

ّ
 باع مقار�ات تدخ

 خل العالجي والوقائي: صعوبة التدّ  -6

 عن جملة من الصّ  االجتماعّي�نن قدية لألخصائي�ّ القراءات الن ت كشف
ّ

 لهم لها: عو�ات ال�ي �عيق تدخ

دخل، حيث رات �عت�� من أك�� املشكالت ال�ي تواجھ ا�ختّص�ن أثناء عملية التّ دمان ع�� ا�خّد اإل  -

باب إ�� مؤّس 
ّ

 ة لعدمسات عالجيّ ع�� أك�� من نصفهم عن �جزهم عن توجيھ ا�حاالت االجتماعّية من الش

 
ّ
 رها.  توف

-  
ّ

أك الفاعلكما  االليّ و ن االجتماعيّ و د  املعتمدة �سبب عدم قدر��م ع�� ن عن عدم رضاهم عن  ات 

 
ّ
باب  إ�� عدم وجود مراكز إعادة تأهيل مجانيّ   باإلضافةاهرة أو السيطرة عل��ا،  حصر هذه الظ

ّ
ة ملعا�جة الش

 رة. االجتماعّية املدّم  اآلفاتمن 

أك�� من   - باب  ائي�ّ % من االخص70كما ��جز 
ّ

الش ل �حل �عض مشا�ل 
ّ

التدخ ن االجتماعّي�ن ع�� 

 ف حديثة �ا�خمول والشعور باليأس...ا�خ. ها االدمان والبطالة ومشكالت أخرى يمكن أن تصنّ أهمّ 

ة يضفي  ال��امج االجتماعّية أصبحت رهينة ملعاجلة مشا�ل معنيّ   وأفادتنا أخصائية اجتماعية " أّن  -

 
ّ
 ا�ع املادي وال تتمتّ عل��ا الط

ّ
دخل  ة التّ د عمليّ ة وا�حة تحّد زمة" من هنا نفهم غياب اس��اتيجيّ ع باملرونة الال

 ة إل��م. ة ترتكز ع�� أغلب ا�حاالت االجتماعّية الوافدإ�� اعتماد عملهم ع�� أساليب ب��وقراطيّ  باإلضافة

   ن االجتماعّي�ن أّن ة من إجابات االخصائي�ّ وأثبتت املعطيات املستمّد 
ّ
رة �� تو�س  ال��امج االجتماعّية املتوف

باب، �� الواقع �س��دف �ش�ل مباشر 
ّ

% فقط من هذه الفئة ولم ينتفع ��ا   43واملعتمدة ع�� مساعدة الش

 % فقط من حرفاء ا�خدمة االجتماعّية.  7سوى  

نراه   ت�ون هزليّ فما  تتّم ا��  ة نظرا  اليوم مشاهد  لم  إذا  الوضع  الفئة    صعو�ة  لهذه  وتوج��ها  مراجع��ا 

باب ع�� املستوى الوط�يّ 
ّ

 .�ش�ل يتما��ى مع عملة هذه الفئة العمر�ة من الش

 
ّ

 عار الذي انطلقنا منھ "ال��امج االجتماعّية حّق موش مزّ�ة". لنعد االن إ�� الش

 الصّ  يخلص هذا البحث ا�� اهّم 
ّ
 �ي: ب �االعو�ات وت��ت

راسة يمكننا أن �ستخلص وجود مشكالت جديدة حاصلة �� أوساط الفئات  �� هذا املستوى من الّد  -

باب بصفة خاصة، 
ّ

   �اإلدماناالجتماعّية بصفة عامة ولدى فئة الش
ّ

ة، نكبوتيّ بكة العّ مثال ع�� الش

ا توجد أيضا مشكالت ليست جديدة عن  ة...ا�خ. كم، االلعاب االلك��ونيّ وسائل التواصل االجتما��ّ 

املوّج  االستبيان  نتائج  حسب  م��ا  وذكر  لألخصائي�ّ ا�جتمع  ع��  ھ  االدمان  م��ا  االجتماعّي�ن  ن 
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   ، لكن تف��يّ لو�ّي والّس   رات مثال والبطالة واالنحراف االخال��ّ ا�خّد 
ّ
واهر �� أوساط الفئات  هذه الظ

يجعل  العمر�ّ  ما  هو  واالجتماعّية   ة 
ّ
املتوف االجتماعّية  وال��امج  االخصائي�ّ ا�خطط  لدى  ن  رة 

 االجتماعّي�ن لم �عد تتمتع بالنّ 
ّ
 زمة. جاعة الال

باب وتطلعا��م وهو ما   -
ّ

ال��امج االجتماعّية املوجودة �� الوقت الراهن ال �ستجيب إ�� طموحات الش

باشرة لهذه الفئة مع  % من املتدخل�ن االجتماعّي�ن عاجز�ن عن تقديم خدمات م  70جعل أك�� من  

رة والبطالة وحسب تقييمهم  تزاد انتشار الظواهر االجتماعّية وخاصة م��ا االدمان ع�� املواد ا�خّد 

أغلبيّ  فإن  االجتماعّية  بتدهور  لل��امج  يقرون  امليدا�ي  البحث  شملهم  الذين  بابية 
ّ

الش الفئة  ة 

 املستوى املعي��ي و�بقى دون املأمول. 

باب �� ا�حياة املهنيّ   اعّية والّسياسّية ال�ي شهد��ا تو�س، فإّن رغم االنجازات االجتم -
ّ

ة ال  إدماج الش

 
ّ

أك ما  لنا االخصائييزال مشروع ح�� ع�� ورق وهو  بأّن يو ن االجتماعو ده     ن 
ّ
ت��أ قائمة  البطالة  س 

باب بمختلف آثارها االجتماعّية النفسيّ 
ّ

 ة. ة واملاديّ طموحات الش

املستفيدين من - انتفاع  يفّس   �شهد �سب  تراجعا م�حوظا  ال��امج االجتماعّية  املتدخل�عض  ن  و ره 

االقتصادّي يو االجتماع املستوى  بضعف  االم�انيّ للّد   ن  قلة  مع  اللوجستيّ ولة  واملاديّ ات  كما  ة  ة، 

 
ّ

باب التو���ّي وما �عيشھ من وضعيات اجتماعيّ وعيّ ة والنّ يّ رات الكمّ �عكس املؤش
ّ

ة صعبة  ة واقع الش

   2020الصادر ��    38م تفعيل القانون  ليل ع�� ذلك عدوالّد 
ّ

  داتهاا�خاص بتشغيل أ�حاب الش

ة دائمة للعائلة  سنوات فما أك�� تجعلھ �� تبعيّ   10العليا العاطل�ن عن العمل ومن طالت بطال��م  

  ح�ى سّن 
ّ

 رة من البلوغ.متأخ

باب �� مختلف ال��امج ح أهميّ ا�� يوّ� التّ  يا�ّي سم البّ والرّ 
ّ

 ) ميدان البحث( االجتماعّية ة آراء الش

 

48,5%

27,3%

19,2%

رأي الشباب في البرامج اإلجتماعیة

جیدة 

متوسطة

دون المأمول
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 خاتمة:  -7

عو�ات ال�ي يواجهها  الصّ   ة ال��امج االجتماعّية �� ظّل راسة النظر إ�� أهميّ �ان أساس مشروع هذه الّد  

 . ة وآثرها ع�� املستوى الوط�يّ ة ا�حر�ات االحتجاجيّ ة فهم أهميّ شباب اليوم، ومن ثّم 

ل  ارتفاع معّد   يفرض رقابات جديدة، لعّل   الواقع االجتما��ّ ياق، أن  من املفيد القول �� هذا الّس  

 
ّ
 رة ��جز عن معا�ج��ا �� اطار : البطالة يجعل االطر واالليات املتوف

 �. وا�خارّ�   غياب التمو�ل الداخ��ّ  -

  الثقل الب��وقراطّي  -
ّ
 خاذ القرارات. �� ات

باب. ثقل املوارد البشر�ّ  -
ّ

 ة لتأط�� ومرافقة الش

-  
ّ
 الت

ّ
متوف ظاهرة  ر  �خيص  تفاقم  ا��  أدى  مما  ضعيفة  تبقى  ونتائجها  ا�حلول  ولكن  وجّيد 

 البطالة. 

عاب أعداد كب��ة وهامة من العمال، لكن هناك  ية �� تو�س و�مك��ا استسوق الشغل مهمّ  -

 . عيد العاملّي غياب وا�ح لألف�ار وال��امج ا�جديدة املوجودة ع�� الصّ 

 يّ سات تقليدحكم �� سوق الشغل من قبل مؤّس التّ  -
ّ
�� االقتصاد الر���  إجهوا  ة وأر�اب عمال ات

 غ�� مشغل.

والفئة املنتفعة ��ا، وهو ما �غذي شعور الفئة    االجتماعّيةراسة ا�� وجود قطيعة ب�ن ال��امج  تخلص الّد 

بابيّ 
ّ

 الش
ّ

ل�ن  ة باليأس وا�خوف من املستقبل �� ظل إحباط مساع��م ا�حتملة �� غياب رؤ�ة وا�حة للمتدخ

 . �ن باتت ال �ستجيب ملتطلبات ا�جتمعاالجتماعيّ 
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 مینالفکر المعّقد أساس اإلبداع عند المتعلّ 
 بین رودولف شتاینر وإدغار موران 

 

 

 الملخص: 

) وادغار Rudolf Steinerمن رودولف شتاين� (  الفكر املعّقد عند �ّل   ع��وء  ��دف هذا املقال إ�� �سليط الضّ 

) وأهّمّيتھ)Edgar Morinموران   ،   
ّ
املتعل �عليم  اإلبداع.  األذكياء  م�ن  ��  ع��  أّن   وتحف��هم  النبيھ    ذلك  املتعلم 

ن هذه الدراسة ستب�ّ و اهتمامھ.    تعة �� مجاال ألبحاثھ و�ساؤالتھ املتنوّ   وابت�اراتواملوهوب يبحث دائما عن حلول  

   أّن 
ّ
عندهم  ة خاصة، تطور اإلبداع  م�ن األذكياء واملوهو��ن دائما ما يحتاجون إ�� ممارسات �عليميّ مثل هؤالء املتعل

املعّقد.   تفك��هم  بتحف��     ّن وأو�سمح 
ّ
تتطل املمارسات  فضولهم،  هذه  تث��  تداب��  اتخاذ  ال�ي   وتدعمب  األ�شطة 

اإلبداع أمر أسا��ي   إ�� التأكيد ع�� أّن   أيضا  الفصول الدراسية. كما �س�� هذه الدراسةداخل  تحديات    تفرض

   هلتثقيف املتعلم�ن األذكياء واملوهو��ن، ألن تطو�ر 
ّ
يث��    وهو ماد إم�انيات اإلمتاع لهم،  �� التدريس يمكن أن يول

 
ّ
ضرورة أن  �� ا�ختام، إ�� اإلقرار ب  ،راسةتخلص هذه الدو   م عند �ل فرد م��م.   الفضول واإلثارة والرغبة �� التعل

 
ّ
املعل املتعلم�ن  ي�ون  هؤالء  و��جيع  لتحف��  تام  استعداد  ع��   األ مون 

ّ
والتح� واملوهو��ن،  إبداعية  ذكياء  بروح   �

 
ّ
مّية.ة، وممارسة الّتفك�� النّ ومستقل

ّ
 اقد والّتأّم��، �� العملية التعليمّية الّتعل

 ، الفكر املعّقد، اإلبداع، إدغار موران، رودولف شتاين�. ذكياءاأل  املتعلم�ناملفاتيح: ال�لمات 

Abstract: 
This article aims to highlight the importance of complex thought in educating intelligent learners and 

motivating them to create, in both Rudolf Steiner and Edgar Morin. Because a talented and intelligent 

learner usually speaks with surprise, because he is always looking for solutions and discoveries for his 

research and various questions in his field of interest. This study will show that such intelligent and 

talented learners always need special educational practices, developing creativity and allowing them to 

stimulate their complex thinking. Such practices require curious measures and encourage activities that 

present challenges and obstacles to them during classrooms. The study will also seek to emphasize 

that creativity is essential for educating smart and talented learners, as developing creativity in teaching 

can generate possibilities for their enjoyment, raising curiosity, excitement and a desire to learn for each 

of them. Finally, this study will conclude that teachers must be fully prepared to motivate and encourage 

these intelligent and talented learners, be creative and independent, and practice critical and reflective 

thinking, in the learning process. 

Keywords: Intelligent learners, complex thought, creativity, Rudolf Steiner, Edgar Morin. 
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ساس إالبداع عند المتعل
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 المقّدمة:  -1

ة، األمر الذي جعل  ة، واقتصاديّ ة، وحضار�ّ ة، ودينيّ ا�جتمع اإل�سا�ي بتغي��ات اجتماعية، وسياسيّ   مّر 

التغي هذه  تالئم  تر�و�ة  نظر�ات  عن  يبحثون  ال��بو��ن  واملفكر�ن  الفالسفة  من  تمّر الكث��  ال�ي  ��ا    ��ات 

  ا،�ان الصراع ظاهر   إذا لهؤالء املفكر�ن،  ة جّد ة التار�خية مهمّ النظر�ات ال��بو�ّ   �انت �ّل   ،مجتمعا��م. لذا

والتجر�ة،    ة ع�� العقل ا�خالص وأخرى ع�� ا�حواّس ، ب�ن نظر�ات مبنيّ اليوممنذ ا�حضارة اليونانية ح�ى  

هذه النظر�ات نتاج فلسفة تجابھ التغي��ات ال�ي حدثت   وغ��ها ع�� تنمية النوا�� الروحية. لقد �انت �ّل 

ا�جتمعات وجّس  لدى  رغبة  ال دت  ��  ااملفكر�ن  املستمّرة  املعر��ّ لّس ��  والكمال  الكمال اإل�سا�ي  ، �� وراء 

 
ّ
 يم.علباالرتقاء بالتّ  الذي لن يتحقق �� اعتقادنا، إال

عدم اهتمام املتعلم�ن    إ��ّ في هذه السنوات األخ��ة من ممارسة التدريس، أصبح من الوا�ح بالنسبة  ف

، خاصة ��  ممال  ااملدرسة م�انون ��  �� معظم األوقات، يرى املتعلموباملدرسة واملعرفة املنقولة من خاللها.  

األو�� الّتعليم  املراحل  يتعاون  فبات  .  من  أن  للغاية  املهم  من  وأصبح  .  اإلش�الهذا  لتدارك  املعلمون  من 

ت�ون  أن  و ، والبحث والّتفك��،  لسة ع�� ا�حوار والتفاعمؤّس ب�ن املعلم واملتعلم  إ�شاء عالقات    الضرورّي 

ھ مركز العملية التعليمّية ال هامشا ف��ا.   
ّ
 املدرسة فضاء مرغبا للمتعلم �شعره بأن

 و ،  عتمد الفكر املعّقد �� ا�حّل ن ال��بية ال�لية املت�املة ال�ي �أ  و�عتقد
ّ

ده �ل من رودولف  هذا ما يؤك

) (Rudolf Steinerشتاين�  موران  وادغار   (Edgar Morin  والتعليم ال��بوي  التنظ��  حقل   �� نجد  حيث   .(

بتعليم  �عرف  ما  بمدارس  البديل  تطبيق  .)waldorf(فالدورف    أو  املدارس  هذه  للنظر�ة    ا فعليّ   ا�عت�� 

(  ال�ياالجتماعّية   شتاين�  خاللها  من   Steinerنادى 
ّ
والث واإلخاء  وا�حقوق  واملساواة  با�حر�ة  وال�ي  )  قافة، 

�خص   �ّل   ) للتعليم إ�� أّن waldorf�ش�� مؤسسة (فالدورف  و ف��ا التعليم ضمن مجال الثقافة.  يتموقع  

األفراد اآلخرون بتحديد �ون لھ وجهة نظر مختلفة عن األفراد اآلخر�ن، ولكن من املهم أن يقوم تيمكن أن 

ب  الضرورّي أما هو �حيح  املعلمون أيضا    نفسهم، ومن  القيام    ،ولو قليال  ،أن �ساهم  �� مساعد��م ع�� 

 
ّ
ة غ�� معطاة، وال توجد حقيقة مطلقة.  فإن املعرفة مبنيّ اختالفات  ھ ح�ى لو �انت هناك  بذلك. وهذا �ع�ي أن

عة لبعض مشا�لهم،  ول ع�� مجموعة من ا�حلول املتنوّ لذلك، بإم�ان املتعلم�ن من خالل إبداعهم ا�حص

 أيضا اح��ام تفك��هم املعّقد.  ومن املهّم 

راء  آل   اتجديد، للوهلة األو��،  ) الذي جعل عقائده األساسية تبدوSteinerسنعرج ع�� أطروحة شتاين� (

نقيض من املسارات  ع�� الو   ،. ولكن) خاصة فيما يتعلق بالنمّو Jacques-Rousseau Jeanجان جاك روسو (

)، من خالل تأسيس Maria Montessori) ومونتيسوري (John Deweyال�ي اتخذها املعاصرون مثل ديوي (

إن خطة شتاين�  ف  ،)Winkler, 2019: 221-225�عليمهم ا�جديد ع�� األف�ار التجر�بية لعلم نفس الطفل (

)Steinerمأخوذ للتعليم  ال�وني  ة)  األن��و�ولوجيا  من  طبيعة  بال�امل  ندرك  أن  نر�د  كنا  "إذا  الروحية:  ة 

النحو   هذا  ع��  ا�خفية،  البشر�ة  الطبيعة   �� النظر  خالل  من  نبدأ  أن  علينا  يجب  املتطور،  اإل�سان 

). الحظ Steiner, 4 :1996فاإل�سان صورة مصغرة من ال�ون، �ل القوى واألف�ار �� ال�ون �عمل �� كيانھ" (

 واإل درسية، مقاومة �عض املعلم�ن لفهم الّتفك�� املعّقد  ) �� الفصول املSteiner(شتاين�  
ّ
م�ن  بدا�� للمتعل



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 و األذكياء،  
ّ

أكيد ع��  دريس �ش�ل عام لتحف�� املتعلم�ن األذكياء والتّ � ذلك �� عدم استعداد هيئة التّ �تج�

   أهمية الّتفك�� اإلبدا��ّ 
ّ
رة أو  الواحدة؛ واإلجابات غ�� املتكرّ ية التفاصيل الواردة �� الفكرة  ق بكمّ فيما يتعل

 ة، والقدرة ع�� �غي�� الّتفك�� أو تصميم الفئات، ثم عمليّ غ�� العاديّ 
ّ
ف�ار  أخاذ القرار وا�حكم، واختيار  ة ات

�ل  مختلفة سبق تقديمها حول املوضوع نفسھ. وعن افتقارهم إ�� طرق التحف��، إذن فاإلبداع
ّ

ال    ��ذا الش

 . )Steiner, 1996 76:لھ أن ي�ون ( تطو�ره كما ينب�� يتّم 

عليم وتكراره،  س�ن �سبب رتابة التّ ذكياء كث��ا ما �شعرون بأ��م غ�� متحمّ األ أغلب املتعلم�ن  أّن  أعتقد  

ا يبدو، كما  �� أك�� �عقيدا ممّ بل  ذكياء املسائل ليست �سيطة  األ ن  و ��ا هؤالء املتعلم  الطر�قة ال�ي يحّل   إّن 

 . قليدّي عليم التّ التّ نمط مشا�لهم يتجاوز كث��ا  رق �حّل إبداعهم �� إيجاد ط أّن 

   إّن  
ّ
املتعل لدى  اإلبداع  معّق فهم  أمر  األذكياء  القضايا،  م�ن   العديد من  أّن  د ويعتمد ع��  �عقيد    كما 

   حديد النف��يّ التّ 
ّ
املمارسات التعليمّية ال�ي    أّن   إذة،  فسيّ راسات النّ من خالل الّد   لإلبداع ال يمكن فهمھ إال

 تطوّ 
ّ

 ر اإلبداع وتمك
ّ
ب  ذكياء  األ م�ن  ن من إثارة الّتفك�� املعّقد للمتعل

ّ
 تتطل

ّ
ظر  إعادة النّ   أهّمها  خاذ تداب��،ات

��يئة التدريس، ثم إعادة النظر �� املنا�ج والبيداغوجّيات املعتمدة،    ا�خاّص   �و�ن البيداغو��ّ �� طرق التّ 

بي البحث عن  املتعلم�ن و��ّج حيث يجب  تث�� فضول  داخل  يات  تحّد ال�ي تفرض  ع األ�شطة  داغوجّيات 

    )، ال �عطى لإل�سانSteinerالفصول الدراسية. إن املعرفة الذاتية ا�حقيقية بالنسبة إ�� (شتاين�  
ّ
عندما  إال

ندما يحاول  ة لألفراد اآلخر�ن، فاإل�سان ال يصل إ�� معرفة حقيقية بالعالم إال ع�ون لديھ مص�حة ومحبّ ت

ذلك،   ما  حّق و �خص  نفسھ  فهم  قد  ا�جيّ   .ا��ون  الذ�ّي فاملعلم  املتعلم  مزاج  مع  يتعامل  إذن، هو من    د 

توقع دائما ما هو موجود وليس ما هو غ�� موجود، يتطلب األمر  ي�جب أن  و ،  اعائقال باعتباره    ا إلهامبوصفھ  

ا لتحقيق  محاولة  مجرد  من  بدال  املتعلم  ملزاج  وا�حة  املهّم معا�جة  فمن  مصطنع،  �ش�ل  جعل    لتوازن 

  التعلم الذا�ّي   وتحف��هم ع�� إجراء أبحاث حول مجال اهتماما��م، إّن   ،املتعلم�ن املوهو��ن يدر�ون قدرا��م

 حيحة للتأمل �� إم�انا��م ا�خاصة، ولك�ّ هو الطر�قة الّ� 
ّ
ق أيضا باحتياجا��م التعليمّية ومصاع��م  �ا تتعل

 ).74Steiner :1922 ,-77وقيودهم ( 

ھ يرفض،  ) فEdgar Morinدغار موران (إأما  
ّ
والتجزيء  من منظوره، �ل فكر يقوم ع�� وهم البساطة  إن

 حيح ودالال��ا ا�حقيقيّ خذ معناها الّ� ، ال تتّ تصّوره  معرفة، حسب  �ّل   عقيد. إّن واالخ��ال ومحار�ة التّ 
ّ
  ة إال

ن املواد التعليمّية وتدريسها منعزلة �عضها عن �عض، يتع�ّ   . فعوض الفصل ب�نداخل سياق، أي؛ داخل �ّل 

، �جعل املتعلم قادرا  عل��اإيجاد طر�قة لن�ج الروابط الضرور�ة ب�ن هذه املواد وا�حقول املعرفية ال�ي تحيل  

  �� املستقبل ع�� مواجهة الواقع املعّقد واملركب بطبيعتھ. واقع، �ستوجب ا�حياة فيھ مواجهتھ بالتس�ح ب�ّل 

 ��يّ منطق تخصّ   املعارف املمكنة �عيدا عن �ّل 
ّ

ات و�أسرها داخل عالم محدود ومغلق أي؛ ما  ، يقتل الذ

 ص. �عرف �عالم التخصّ 

( ترجع   املعّقد   complexe�لمة 
ّ
الال ال�لمة  إ��   () مع    �ّل إ��  تحيل  و )،  complexusتينية  منسوج  هو  ما 

ماسك وال��ابط  ذلك ع�� وجود نوع من التّ   أك��، يدّل املعّقد هو �سق يتواجد بدوره �� �سق    �عضھ �عض، إّن 

(موران،   مش��ك  �سيج  ش�ل  (موران  52  :2015ع��  يقول  اإلطار  هذا   ��  .(Morin  عن أتحدث  "عندما   :(



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
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 التّ 
ّ
)، أي؛ املنسوج مع �عضھ �عضا…،  complexus(  تي�ي البدائي ل�لمة �عقيدعقيد فأنا أعود إ�� املع�ى الال

 
ّ
 إن

ّ
 نات املتنافرة ا�جمّ من امل�وّ سيج  ھ ذلك الن

ّ
 ر معھ التّ عة �ش�ل يتعذ

ّ
ھ ذاك الذي يطرح مفارقة  فر�ق بي��ا، إن

واملتعّد  (ز�تو�ي،  الواحد  بو ).  39  :2015د"  أيضا  والتفاعالت  وصفھ  عرفھ  واألفعال  األحداث  من  "�سيجا 

 واالرتدادات والتّ 
ّ
 حديدات واملصادفات ال�ي �ش�

ّ
). ويستنتج (موران  19:  2004اهرا�ي" (ادغار،  ل عاملنا الظ

Morin ّمن خالل هذا الت ( 
ّ
).  11: 2009ھ ال يمكننا حصر أو ت�خيص املعّقد �� �لمة �عقيد (لوغاي، حديد أن

 
ّ
 ألن

ّ
واهر املعّقدة عن طر�ق إخضاعها لفعل  نا سنسقط آنذاك �� خطأ املنا�ج التقليدية ال�ي �عاملت مع الظ

�ان همّ التّ  وال�ي  واالخ��ال،  التوصّ   الرئي��يّ   هابسيط   هو 
ّ
الال و�زاحة  النظام  إ��  زاد من    ،يق�نل  وهو عمل 

الواقع �سمّ وأدّ   ، �عقيد  ما  إ��  (موران  ى  بMorinيھ  نظر�ّ ـ  )  تمارسھ  �انت  ال�ي  العق��"،  املعرفة  "الع�ى  ة 

املعارف    صنيف ل�ّل � والتّ أش�ال الغموض من أجل الوصول إ�� الوضوح والتم�ّ   ة. ولتجاوز �ّل الكالسيكيّ 

عقيد، فا�خالفات املعرفية  ) �� هذا اإلطار: "إننا مازلنا عميانا فيما يخص مسألة التّ Morinيكتب (موران  

)…ا�خ تجاهل��ا  Feyerabend، ف��ابند (Lakatos)، ال�اتوس  Kuhn)، طوماس �ون (Popperب�ن �ارل بو�ر(

 
ّ
ھإتنا،  ل جزءا من بر�ر�ّ ومررت عل��ا �� صمت، وهذا الع�ى �ش�

ّ
   ن

ّ
نا مازلنا ننت�ي إ�� عصر األف�ار  �شعرنا أن

 ة، مازلنا �� عصور ما قبل تار�خ الفكر البشرّي ال��بر�ّ 
ّ

ب يمكنھ أن �سمح لنا بإضفاء طا�ع  . وحده الفكر املرك

 ).Edgar, 2005 :24ر ع�� معرفتنا ( التحضّ 

ھ    ،فيما يتعلق بال��بية،  )Morin(موران  يرى   
ّ
يتحدثون دون    ااألذكياء أفراد  ن و عادة ما ي�ون املتعلمأن

حلول    ،يق�ن عن  دائما  يبحثون  املتنّوعة  أل��م  اهتمامهم.  عن  و ألسئل��م  مجال   �� ألبحا��م  اكتشافات 

   وهذا �ع�ي  فا�حديث مع عدم اليق�ن �ع�ي البحث عن حقائق للقضايا ال�ي سبق الّتفك�� ف��ا،
ّ
  وجود  ھ ال أن

)  Morinهم ا�حقائق �� مجاالت مختلفة من املعرفة. يؤكد (موران  ، بل هناك فرص لفو��ائية  حقيقة مطلقة�

   أّن 
ّ

اح��ام جميع وجهات النظر ا�ختلفة حول    فمن املهّم   ،دة تمامااملعرفة والّتفك�� ال يصالن إ�� حقيقة مؤك

التّ ، و املعرفة  �� القائمة  إ�� العقالنية املفرطة  التعليميّ �اإلضافة  ينب�� أن �شمل املمارسات  ة سبل  عليم، 

التّ  عملية   �� املشارك�ن  األفراد  ب�ن  عاطفية  روابط  مهمّ إقامة  العاطفة  فحالة  والتعلم،  جّد عليم  أثناء  ة  ا 

ا�خارج من  واالضطرابات  األحداث  �ستوعب  ف�ي  والتعليم.  أّن   ،ال��بية  �ع�ي  الّد   وهذا  تجد  حسابات  ماغ 

 . )Edgar, 2014: 207نفسها دائما �� نفس الوقت، �� حالة من املعرفة والعمل (

 دریس والتعلم: یة الخیال واإلبداع أثناء عملیة الّتأهمّ  -2

من اإلبداع وا�خيال جانبا من جوانب    �ّل ويعت��  ر �� عملية اإلبداع.  إن العالقة ب�ن ا�خيال واإلبداع تفّس 

ظر إ�� ا�خيال  عمل، �� ح�ن يمكن النّ   نوجدها �� أّي  عملية ا�خلق. فاإلبداع هو ا�جودة ال�ي ينب�� لنا أن

دريس الطر�ق الذي ينب�� لنا أن �سلكھ �� اخ��اع ��يء جديد. يمكن أن يؤدي تطو�ر اإلبداع �� التّ بوصفھ  

�� نفوسهم، فالطر�قة   والرغبة  واإلثارة  الفضول  يث��  األذكياء، ألنھ  للمتعلم�ن  اإلمتاع  إم�انيات  إ�� خلق 

اإلبداعية  العمل مع األ�شطة  �� تطو�ر مهارات    املث��ة لالهتمام ��  الفن مثال  أهمية  ت��ز  والفنية، حيث 

فالفن �� نظرنا هو البعد الذي يرتفع فيھ اإل�سان من مخلوق طبي�� إ�� �ائن مبدع.   .اإلبداع �� �ل �خص
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ّ
  �� تخطيط املدرسة  ا �ج. فاإلبداع ليس موجودا، تفك��ا جديرا بالّتأّمل ينطوي ع�� النّ ب منّ فاألمر يتطل

بالعمل    يتّم   وقتنا، بل ع�� العكس من ذلك، العمل املدر��يّ   ��   وأهدافها للفرد  بطر�قة مجزأة، ال �سمح 

 
ّ
  إقامة عالقات مع �ّل  . فمن املهّم اإلبداعق ية تحّق برؤ�ة �ل

ّ
ل مجال املعرفة نفسھ، وتقديم  األ�عاد ال�ي �ش�

الذي  ي  تحّد فإّن ال  ،  Morin)مورانوفق ( و ).  2002Edgar , 115:-119(  ؤال الواحدوجهات نظر مختلفة للّس 

يحّق يواجھ   أن  هو  ال��بية  التّ معلم  فكر  من  فهما  لفهم  ق  أساسية  جديدة  فئة  فالتعقيد  لألشياء،  عقيد 

ھوحقيقة املعّقد    ،موذج الفكري ا�جديدالنّ 
ّ
التّ   أن علم الذا�ي والتنظيم الذا�ي �� هذه  يجب تطو�ر ظاهرة 

عن طر�ق التوازن غ�� الدينامي�ي الذي �س�� إ�� عمليات   (ن و ء واملوهو�ن األذكيا و ال�ائنات ا�حية (املتعلم

  �:إ�� ما ي� عقيد،فيما يتعلق بالتّ �ش�� "موران" . ) 333Edgar :2014 ,-335(تكيف جديدة

 م نفسھ �� ظل الّس عقيد يقّد التّ   إّن 
ّ
سم ��ا الفو��ى، واالضطرابات، مات املز�جة ال�ي ال تنفصم وال�ي تت

 والغموض، و 
ّ
   ،يق�ن. ومن هناالال

ّ
واهر من خالل قمع الفو��ى أي؛ من خالل استبعاد  تأ�ي ضرورة ترتيب الظ

 
ّ
إلزالة الغموض، يجب توضيح العناصر وتمي��ها وتبيان  و   ،ظام واليق�نيق�ن لتحديد عناصر النّ حاالت الال

�ي البصر إذ نجحت �� إزالة  ة، تجازف بأن تجعلنا عُ ات الضرور�ّ مثل هذه العمليّ   . ولكّن �سلسلها الهرمّي 

(موران  يفّسر  ).  11Edgar :2005 ,-15(  عمياناخصائص أخرى للبشر�ة. والواقع، كما زعمت، أ��م جعلونا  

Morin  (  ذلك ب�ون 
ّ
إ�سان    �ّل   سم بھ النظر إ�� األمور ع�� نحو مختلف ينبع من إدراك أّن التعقيد الذي يت

للتوصّ املشا�ل بط   قادر ع�� استخدام اإلبداع �حّل  إ��  رق مختلفة واكتشاف مجموعة من االحتماالت  ل 

يتمتّ   حلول �ختلف مجاالت املعرفة، ف�ّل  التّ فرد  بالذ�اء والعواطف واملشاعر، و�مكنھ  عب�� عن خيالھ  ع 

ا  ماغ عصبيّ طرق عمل نظام الّد   لوجودهم؛ و�ما أّن   للبشر وضرورّي   لق�ن أمر أسا��يّ التّ   بطرق مختلفة. إّن 

% �ش�� إ�� 98% من اإلجما��، �� ح�ن أن  2�جسم ع�� صلة بالعالم ا�خار��، ال تمثل سوى  ال�ي تجعل او 

العمليات الذهنية الباطنية، وال�ي �ش�ل عاملا نفسيا مستقال �سبيا، حيث يحتاج إ�� األحالم، والرغبات،  

20Edgar :2002 ,-�خار�� (رنا للعالم اور، والتخيالت... هذا العالم يتحكم �� رؤ�تنا أو تصوّ واألف�ار، والصّ 

24 .( 

ينشأ    يئا) عن ا�خيال باعتباره شSteiner) ما قالھ (شتاين�Van Alphen�� مقابل ذلك �شرح (فان ألف�ن   

ة �� اإلبداع مثل العواطف واألحاسيس. فا�خيال يخلق إم�انيات  ن جوانب مهمّ ي. و�تضمّ من اإلدراك ا�ح��ّ 

ـ  تشافات ا�جديدة، فهو �سبب تفك��ا �شيطا �خلق ما، يمكن وصفھ بلالبت�ار واإلبداع واإلنجازات �� االك

نقيح  ع والتّ رات مرنة، وقادرة ع�� التوّس ة" �� تصوّ هذه "الصور ا�حيّ   "الصور ا�حية" �� أذهان املالحظ. إّن 

 
ّ
 )  Steiner(شتاين�   إّن   :) �� مقالتھVan Alphen�ضيف (فان ألف�ن  و ما زادت خ��اتنا وكفاياتنا.  �ل

ّ
ة،  الحظ بدق

 
ّ

عور واإلرادة لدى اإل�سان، وعالق��ا مع مظاهر ا�خيال واإللهام وا�حدس األع�� ع��  طبيعة الّتفك�� والش

 ظر�ة التعليمّية �شأت من هذه املالحظات. أّم النّ   وا��. حيث �ش�� إ�� أّن التّ 
ّ
ق با�جانب "الرو��"،  ا فيما يتعل

أّن Steinerيش�� (شتاين�ف يمكن من خاللھ تطو�ر    إذما �� األمر،    أهّم هو  إ�سان    دي ل�ّل التم�� الفر   ) إ�� 

وأساسيّ  روحية  صفات  بمثابة  وا�حدس  واإللهام  ا�خيال  أيضا  ويعت��  كذلك.  األخالقية  لتنمية  قيمھ  ة 

 ). 23Alphen :2011 ,القدرات البشر�ة (



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا

ٔ
  الناصري محمد   ا
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ن، مستخدما أساليب  باحثا للطبيعة "الروحية" لإل�ساوصفھ  ) ينظر إ�� نفسھ بSteinerو�ان (شتاين�

ال�ي    ة األساسية للكيان البشرّي �ش��، "الرو��"، إ�� التفرديّ   إذ  ،ةالستكشاف ا�خ��ات البشر�ّ   البحث العل�يّ 

والس�� الدائم إ�� املعرفة. فهو �عزو ا�خيال واإللهام وا�حدس كصفات روحية،   ،تنشأ م��ا القيم األخالقية

 .)178Steiner :1987 ,-182�ة (و�أمر أسا��ي للكشف عن اإلم�انات البشر 

فمن املهم أن يوفر    ،دريس) أيضا ع�� أهمية ا�خيال �� التّ Morinيؤكد (موران    نفسھ،  و�� هذا الّسياق

 
ّ
ها، وأن يحرض، بطر�قة مت�املة، ع��  التعليم القدرة الطبيعية للعقل ع�� صياغة املشا�ل األساسية وحل

 
ّ

للذ ال�امل   االستخدام 
ّ
و�تطل حرّ �اء،  �امل  االستخدام  هذا  وا�خيال،  ب  الفضول  وممارسة  التعب��  �ة 

األسا��يّ  ومن  بحر�ة.  استنادا  واإلبداع  املعرفة  الرّ   اكتساب  �عّد إ��  ب�ن  الر�ط  تتيح  ال�ي  أ�عاد وابط  د 

 .  اوء ع�� مدى �عقيدهياقات، ثم �سليط الضّ الّس 

 التعقید أساس المعرفة العالمیة:  -3

ة. واملعرفة املعّقدة �� ال�ي �ستلزم الوصول إ�� املعرفة العامليّ  ) Morinد حسب (مورانعليم ا�جيّ التّ   إّن 

 
ّ

معّق تمك هو  ما  فهم  من  ولتثقيفن     د، 
ّ
اإل�سان  يعّد و م�ن،  املتعل حالة  لتدريس  وذلك  ضرور�ا.  أمرا   هذا 

روري  عا، ووضع الفرد �� ال�ون وعدم فصلھ عنھ، و��ذا املع�ى فمن الضّ املت�املة �� أك�� مجاالت املعرفة تنوّ 

 
ّ
  أّن     (Morin(موران  بّ�ن  ) وفيما يتعلق باملتعلم�ن األذكياء،  23Edgar :2002,(  بل إلصالح الفكرر الّس أن نوف

 قدرا��م اإلبداعية ال �عمل �ش�ل سليم �� الفصول الدراسية �سبب نقص التّ 
ّ
م�ن أو  در�ب املناسب للمعل

متخصّ  خدمة  �ّل غياب  �ستحضر  تطورا��م.    صة  فأ�عاد  ا�حالة،  هذه  املقّد   إّن و��  املدر��ي  م  التعليم 

 للمتعلم�ن اال 
ّ
ھ منع إبداعهم وخيالهم من  ذكياء، بصفة عامة، لم �ستحضر احتياجا��م التعليمّية، كما أن

 
ّ

الفكرّي   إّن   .�التج� النموذج  �غي��  يتطلب  لألذكياء  املعّقد  الّتفك��  �ش��    فهم  حيث  مدارسنا.   �� القائم 

لواقع وفصلھ و�ضفاء  هناك نموذجا قديما، وهو مبدأ قديم يقودنا إ�� تبسيط ا  ّ◌ إ�� أن  Morin)(موران

 
ّ
الرس�يّ الط التّ   ا�ع  منفصلعليھ دون  خلق  ،عب�� عما هو  إذ   ودون  الواقع.  �عقيد  أو  املعّقدة  ا�جموعات 

النّ  الفكرّي يرتبط  بالتّ   موذج   القديم 
ّ
الط الذي يجعل  ما  عليم  لهم  يدّرسھ  الب �ستن�خون فقط  املعلمون 

  وهو ة وتحديدها، اختيار املفاهيم والعمليات املنطقيّ  سهم ��موذج � هذا النّ  دون الّتأّمل �� تلك املعرفة. إّن 

وظيف��ا،    ما  �� و�تحكم  الرئيسية  الفئات  و�فكرو و يمثل  األفراد  �عرف  الطر�قة  وفقا  ن  و�تصرفو ن  ��ذه 

 . )23Edgar :2002,( الة ف��م ثقافيّ لنماذج م�ّج 

التّ    يرتبط نموذج 
ّ
��دف  و �س�� إ�� وحدة املعرفة،    عل�يّ صات ال�ي �� ن�ج  خصّ شابھ ب�ن التّ عقيد بالت

الفكر ليس  إذ أّن  .  هاهذا الن�ج إ�� توف�� فهم جديد للواقع الذي يضع عناصر تمر ب�ن التخصصات وع�� 

ر �عطيل املتعلم�ن ع�� ا�حركة؛ فعل يأ�ي و�ذهب، و�مكن معھ تطو�ر املعرفة.  وهذا ما ي�ّ�  جامدا، بل يدّل 

 
ّ
خط اخ��ا��ّ بتفك��  ا  ي   نموذجھ 

ّ
ال� مع   لبساطة، 

ّ
�سل املقابل،  و��  ا�حاضر،  ع��  (شتاين� �ك��  )  Steinerط 

 ة التّ يّ وء ع�� أهمّ الضّ 
ّ

امل الذي  غلب ع�� عملية إعادة التأهيل. كنموذج يحتذى بھ، ويش�� إ�� التعليم الش

 
ّ

ال  و ب ع�� الّتفك��.  در�رجة األو�� بالتّ ع�ى بالّد نوات �ُ التعليم �� هذه الّس   د ع�� تنمية اإل�سان بأسره؛ إّن يؤك
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  ).9Wiechert :2010,-10ولكن �غذية وتحف�� �شاط الفكر (  ،يقصد من املعرفة تحميل العقل ما ال يطيق

ــب  ى) ما �سّ� Steinerابتكر(شتاين�  وقد ل املتعلم  أال يتحمّ بدريس االقتصادّي" الذي ينادي من خاللھ  "التّ   ــــــــــ

 و ).  15Steiner :1921 ,دون جدوى منھ (  املعر��ّ   املثقلة بالكّم   واملوادّ ما ال يطيق من املعرفة  
ّ

ز مثل هذا  �رك

الفكرّي التّ  البعد  من  أ�عد  هو  ما  ع��  واملادية،  عليم  االجتماعّية،  العواطف  ب�ن  فيدمج   ،

�جمال  تطبيق الفضائل الثالث ا�حقيقة وا  ة. حيث يتّم ة والروحيّ واإلبداعية/البد��ية، وا�جوانب ا�جماليّ 

(شتاين� �عليم   ��  Steinerوا�خ�� 
ّ
الث املراحل   �� رائدة  كزخارف  املبكرة،  )،  للطفولة  ي�ون  فالث  عندما 

بتقليد أ�شطة الكبار، فاملتعلم�ن الصغار  ن  غالبا ما �ستمتعو   ،ن جدا �� لع��مو ن الصغار �شيط و املتعلم

ون القيم األخالقية ملعلم��م وأولياء  صّ اخلية للبالغ�ن الذين �عتنون ��م، و�متفات الّد يقلدون أيضا الصّ 

 أمورهم دون و��؛ إ�ّ 
ّ

 ).1970urriculumC ,: 175ون من البيئات األصلية حيث تزرع ا�خ�� بو�� (�م يتغذ

 ما الحاجة إلی تغییر النموذج الفکري؟   -4

قدات  موذج الفكري عبارة عن مجموعة �املة من املعتد للغاية؛ ألن النّ إن �غ�� النموذج الفكري معّق 

محّد  مجتمع  أفراد  و�مشاركة  واألساليب،  أّن ف د.  والقيم  الوا�ح  تحّد   �ّل   من  تفس��ها  ثقافة  طر�قة  د 

 للوتقييمها  
ّ

مع�ّ تدخ �� مجال   ل 
ّ
أن �� مجتمعنا هو  نراه  املعرفة. وما  تزال هناك مقاومة  ن من مجاالت  ھ ال 

في السياق التعلي�ّي فياقات االجتماعّية.  ا�جاالت والّس غي��، واالستثمار �� اإلبداع، واالبت�ار �� مختلف  للتّ 

إ��   سينت�ي األمر ��ذه ا�حقيقةو دريس نحو التعقيد.  هناك مقاومة لتغي�� طر�قة التّ   ، مثال،الذي أنت�ي إليھ

 نيا  جعل التعليم مض
ّ
 اوشاق

ّ
 ا. (ال يزال التغي�� �� مجتمعنا العر�ي شاق

ّ
  ب)، من املهم إذن إيجاد طر�قة للتغل

  .العمل التعلي�ّي ع�� نحو مبدع وخالقعامل مع داب�� التعليمّية ال�ي ال تتع�� التّ 

لنا أن نو�� املز�د من االهتمام مليوالتنا  :  أك��  ذلك  لنشرح التغي��، فينب��  إذا كنا نر�د أن نفهم تطور 

(جهاز املناعة ا�خفي)    الالقو�ة ح�ى ال تتغ��.  وهذا االهتمام سيساعدنا ع�� أن نكتشف �� أنفسنا قوة وجما 

باستمرار بخلق   التغي��، حيث سنقوم  إ�� منع  نميل من خاللها  ال�ي  الدينامية  العملية  الكشف عن  أي؛ 

طرق   طاقة جديدة لدعم  النظام، سنطلق  إذا استطعنا فتح هذا  التغ��.  ا�خالقة، حديثة  أسباب  للرؤ�ة 

يبّس  الذي  النموذج  هذا  سينت�ي  التدريسحيث  عملية  للمتعلم�ن   حّد و�  ،ط  اإلبداعية  اإلم�انات  من 

أّن ما أشاهده أنا من خالل تجر�ة فص��، ف .تضمي��ا �� معظم ا�حاالت �� املدرسة املوهو��ن، والذي ال يتّم 

سلوكيّ  مختلفون  إ��م  بل  فحسب،  العادي�ن  املتعلم�ن  من  أسرع  ليسوا  املوهو��ن  إ��م  املتعلم�ن  أيضا،  ا 

 ل إ�� اكتشافا��م بقدرا��م ا�خاصة. عم املنظم، أل��م قادرون ع�� التوصّ ى من الّد األد� يحتاجون إ�� ا�حّد 

 يركز التحدي النّ 
ّ
 موذ�� الكب�� ع�� الّتفك�� �� ت�و�ن معل

ّ
ن من استيعاب العالم الذي  م جديد، ح�ى يتمك

 
ّ
 �عيش فيھ �� وضع �سمح لھ بتحو�لھ. يتطل

ّ
التجزئة، و�بحث عن  ما يتغلب ع�� نموذج  ب هذا االق��اح معل

دوره كباحث ووسيط،  ي�ون  حيث  هادفة،  بطر�قة  و�تصرف  ممن�جة،  نظر  وجهة  مسارات مختلفة، مع 

 .)87Edgar :2002 ,و�تعاون من أجل تطو�ر متعلم مت�امل (



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا

ٔ
  الناصري محمد   ا
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ف��ا    إّن  الّتفك��  �ع�ي  كنظام  املدرسة   �� معّق بوصفها  الّتفك��  يتّم وحدة  (�سيج)  و�عادة    دة  تنظيمها 

ال�ّل تنظيمها ب�ن  عالقات  إلقامة  وتتفاعل  واملتنوّ   ،وأجزائھ  ،  الواحد  إّن و��ن  املؤّس   ع.   �� سة  الّتفك�� 

 التعليمّية ع�� أ�ّ 
ّ
  حيث   دون جزء.  �ّل ال  و   ،ھ ال يوجد جزء بدون �ّل �ا صورة ثالثية األ�عاد �ع�ي االعتقاد بأن

 
ّ
 ال يمكن فهم األجزاء إال من خالل ال�

ّ
حركة بأثر رج�� للتغذية والتغذية الراجعة. ��    � / ا�جزئّي �ابط الك�

وخصوصيّ ف خصائصھ  ب�ل  أك��  نظام  من  جزء   املدرسة 
ّ
إن األخرى.  األنظمة  مع  تتفاعل  ال�ي  �شمل  اتھ  ھ 

 ما يتكرّ   ) �ّل Morinحسب (موران    �ع�ي  ظام، الذي النّ 
ّ
ر ضمن قانون. ويشمل أيضا االضطراب، الذي  ر و�ؤط

ويشمل    ،ؤالنحراف عن بنية معينة، والصدفة، وعدم القدرة ع�� التنبّ �ل ما هو غ�� منتظم، وايحيل ع��  

  .)89Edgar :2002 ,-90ن النظام / االضطراب، ( أيضا املنظومة ال�ي تتضمّ 

واالقتصادّي   واالجتما�ّ�  التار���  الواقع   �� املتعلم  إلدخال  ذلك،  من  أ�عد  نذهب  أن  الضروري  من 

 والدور الرئي��يّ   (الك��) ضرورّي   ا�حوار ب�ن ا�جزء (ا�جزئي) وال�ّل   لهذا، فإّن والثقا�� والسيا��ّي والدي�ي.  

 و هذا التعقيد �� العالقات.    للمعلم هو إعطاء ا�حياة ل�ّل 
ّ
  ،ةم أننا مواد �وكبيّ من دوره أيضا أن يظهر للمتعل

 ة لوضع أنفسنا �� ال�ون. علينا استجواب حالتنا البشر�ّ حالتنا البشر�ة ضرور�ّ   وأّن 
ّ
ال عن  ساؤل أوّ ة �ع�ي الت

) و�� االع��اف بحالة اإل�سان  Morinة للغاية بالنسبة إ�� (موران  مسألة أخرى مهّم  م�انتنا �� العالم. هناك

�عليم املستقبل يجب أن يتمحور حول حالة اإل�سان،  فإّن  وحسب تصّوره، ال�ي لم يتم تناولها �� املدرسة. 

ا�حياة ��ذا �  �ا عالقة �شأت منذ �شأة اإل�سان � يمكن الفصل بي��ما، أل�ّ اإل�سان لھ عالقة بال�ون، وال  ألّن 

وهكذا،   املستحيل  املع�ى.  (موران  فمن  مفهوم   ��Morin معّق فكر  تطو�ر  �ائنا  )،  اإل�سان  اعتبار  دون  د 

 ا...ا وتار�خيّ ا واجتماعيّ ا وثقافيّ ا ونفسيّ بيولوجيّ 

 
ّ

يفك ال��بوّي ال  النموذج  هذه    ا�حا��ّ   ر  املتعّد ��  ألّن األ�عاد  للموضوعات،  م،دة 
ّ
املتعل (موران  لـوفقا     

Morin 
ّ
مشت ومقّس )،  لفك  ت  طر�قة  توجد  ال  اآلخر.  عن  منفصل  أحدهما  مختلفة،  مدرسية  مواد  ب�ن  م 

ارتباط اإل�سان �� التار�خ وا�جغرافيا والعلوم وغ��ها. يجب أن نتعرف ع�� اإل�سان ك�ائن معقد، ك�ائن  

 ذي 
ّ
(موران    التأكيد ع�� أّن   من املهّم و التفاعل ينتج ا�جتمع. نحن جزء من ا�جتمع ونتفاعل. ب ھ  عالقات، ألن

Morin ��ع يق��ح  بي��ا.  فيما  االتصال  و�عادة  روابط  إقامة  يق��ح  بل  املكتسبة،  املعرفة  إلغاء  يق��ح  ال   (

 املعلم�ن الر�ط ب�ن املعارف وجعلها حية وتوصف �عدم اليق�ن. ف�
ّ
ما زاد فصلنا ب�ن املعارف، �لما فقدنا  ل

التّ  ع��  والتّ القدرة  االتصال  و�عادة   حليل 
ّ
أن أي  والتعقيد،  أو  وليف  املعلومات  وضع  ع��  القدرة  نفقد  نا 

الصلة(  ذات  املعرفة  تضيع  لذلك  ذواتنا،  اكتشاف  إعادة  ع��  القدرة  ونفقد  سياقها،   �� Edgar ,املعرفة 

2002: 97(. 

تقّد  ما  نا  و�ناء ع�� 
ّ
فإن أّن م،  التّ   �عتقد  أهّم ممارسة  واحدة من   �� يجب    دريس  ال�ي  املركز�ة  املشا�ل 

 ا. مواجه��ا إذا أردنا �عليما معقدا وسياقيّ 
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 تعقید عملیة إدماج المتعلمین الموهوبین في المدرسة:  -5

لم يناقش    �عقيد �عليم املتعلم ذي اإلم�انيات العالية أك�� بكث�� مما �عتقد موظفو التدريس؛ وهو تحّد 

  ياق �� كث�� من األحيان بكفاءة �� الّس 
ّ
�سبب ظروف اإلدماج ال�ي    ، وذلك ب عليھاملدر��ي، ناهيك عن التغل

يطرحهما   ما  غالبا  فهناك سؤاالن  املوهو��ن،  املتعلم�ن  إدراج  حول  نقاش  �ان هناك  إذا  املدرسة.  توفرها 

تخصص�ن �� التعليم، لقد ظل �� اعتقادهم أن  املعلمون. فمن ناحية، هذه املناقشة مث��ة ل�جدل ب�ن امل

املتعلم�ن املوهو��ن االذكياء ال يحتاجون إ�� عمل ومجهود خاص، ومن ناحية أخرى، ال يبدو أن ا�حلول  

 
ّ

 .أن، تل�ي االحتياجات التعليمّية ا�خاصة لهؤالء املتعلم�ناملق��حة �� هذا الش

 
ّ
 الكث�� من املؤل

ّ
غم من  املتعلم�ن األذكياء واملوهو��ن، ع�� الرّ   أّن   فكرة  ع��  وء الضّ   ون طف�ن ال��بو��ن  �سل

�ون لد��م احتياجات  ت وقد    ،صة وجهد جبارامتالكهم مهارات (موهبة عالية)، يحتاجون إ�� خدمة متخصّ 

واالجتماعّية،  ة  ة والعاطفيّ ترتبط هذه االحتياجات با�جوانب املعرفيّ و   ،�عد من أ�عاد التنمية  �عليمية �� �ّل 

 
ّ
ويش�� �ّل  نمية ا�خاصة ��م ،  �عليم ��دف إ�� متا�عة جميع جوانب التّ وجود    ھ سي�ون من الضرورّي أي أن

وتجنّ من   مت�امل،  �ش�ل  املوهو��ن  باملتعلم�ن  خاص  �عليم  وجود  أهمية  إ��  وشتاين�  طر�قة  موران  ب 

 العام. ياق املدر��يّ التدريس االخ��الية وا�جزأة املوجودة �� الّس 

 العمل باإلبداع في سیاق المدرسة:  -6

 و   ،يبدو أن العمل باإلبداع �ع�ي ا�حاجة إ�� تجر�ة العالم
ّ
فاعل مع  م و�م�انية التّ ��� توسيع تجر�ة املتعل

اإلبدا��ّ  �شاطھ  أساس  ست�ون  ال�ي  العناصر  وتنويع  بإثراء  �سمح  ال�ي  حولھ  من  واألشياء  ، املوضوعات 

�� هذا املن�ج، ي�ون ل�خيال واإلبداع أهمية كب��ة    يزداد�قدر ما  و ر املعر��،  تطوّ فضال عن توسيع إم�انيات ال 

فاعل  يمكن للتّ   . حيثوتفاعالتھ مع العالم من حولھ  ��ا ويعتمدان ع�� نوعية تجارب املتعلم وكمي  ،للتعلم

  تعلم لتنمية حّس دافعا إبداعيا، باإلضافة إ�� قيادة امل  اب�ن املوضوعات والبناء النشط للمعرفة أن يوفر 

 
ّ
ه املعر��، وزادت قدرتھ اإلبداعية.  زاد نموّ ،  ما زاد ثراء تفاعل الفرد مع العالم من حولھالتعاون وا�حوار. ف�ل

بأّن  القول  �عادل  والتّ   وهذا  املعرفة  حولبناء  من  األشياء  مع  �عيشها  ال�ي  واإلبداع.  ن جارب  ا�خيال  �عزز  ا 

وسيلة   إذن  باإلبداع  العمل  �ّل مهمّ سي�ون  تطو�ر  لتحف��  مع    ة  مت�امل.  �ش�ل  املوهو��ن  املتعلم�ن  من 

 
ّ
 �ة التّ �ك�� ع�� حرّ ال�

ّ
د فرصا لالع��اف  عب�� أثناء التدريس وع�� االح��ام املتبادل، األمر الذي يمكن أن يول

 :ما ي�� ، بناء ع�� تجر��ي ا�خاّصةأق��حو علم. دريس والتّ باالختالف خالل عملية التّ 

املتعلم�ن حر�ة االختيار ب�ن الطرق ا�ختلفة �حل املش�لة، من خالل تنويع إم�انيات األ�شطة  منح  •

 املق��حة.

التّ  • ع��  املتعلم�ن  الفضاءات  مساعدة  استكشاف  فرص  توف��  مع  ا�ختلفة؛  أف�ارهم  عن  عب�� 

 .ة �لما أمكن ذلكراسيّ ا�ختلفة، وترك املساحة املادية ا�حدودة للفصول الّد 

   ��جيع •
ّ
 املتعل

ّ
ال� بمشاريعهم  القيام  ع��  للتعرّ م�ن  �وسيلة  ومواه��م؛  خصية  مهارا��م  ع��  ف 

 .و��جعهم ع�� أن ي�ونوا مبدع�ن



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا

ٔ
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ة أو  ماح للمتعلم�ن بطرح األسئلة واختبار فرضيا��م، ح�ى لو بدت غ�� �افية أو غ�� منطقيّ الّس  •

 .�خيفة �� البداية

•  
ّ
 .ا�حفظ ال��ك�� ع�� جّنبوت  ،م��جيع الفضول للتعل

أخرى   • احتماالت  ب�ن  من  املعرفة،  من  مختلفة  مجاالت  حول  أبحاث  إلجراء  خيارات  الطالب  منح 

 .للعمل باإلبداع

 :االستنتاجات  -7

ي املتمثل �� فهم الفكر املعّقد للمتعلم�ن املوهو��ن �� املدرسة �عتمد  من املمكن االستنتاج أن التحّد 

يط السليم للفصول الدراسية وفقا الحتياجا��م التعليمّية  خطع�� �شكيل هيئة تدريس خاصة للقيام بالتّ 

  ض أيضا ع��خطيط إ�� أقسام دراسية ذات أ�شطة إبداعية وأن تحرّ ة. و�نب�� أن �ستند هذا التّ ا�خاصّ 

م�ن فضول هؤالء املتعلم�ن استثارة 
ّ
 الذين يحتاجون إ�� خدمة خاصة.  واهتمامهم. هؤالء املتعل

ھ 
ّ
ھ من ا�جدير باملالحظة أن

ّ
عليمّية ال�ي �شمل العمل باإلبداع إال  تحدث املمارسات التّ   يمكن أن  الع�� أن

 
ّ
و�تمث مبتكر.  �ش�ل  والعمل  إبدا��  �عليم  قبول   �� الراغب�ن  للمعلم�ن  جيد  تدر�ب  هناك  �ان  أحد إذا  ل 

للتّ التحّد  فرص  إيجاد   �� عموما  املدرسة  تواجهها  ال�ي  ��جيات  اإلبداعية عليم  اإلم�انات  تنمية  ع��    ع 

 . أيضا ليس فقط للمتعلم�ن بل للمعلم�ن وتطو�رها،

تطو�ر اإلبداع  إّن لذا فا �عتقد. قد ي�ون التعقيد �� فهم تفك�� املتعلم�ن ذوي اإلم�انات العالية أك�� ممّ 

التعليم يمّر  �� املدرسة  ��  الذين �عملون  املهني�ن  إبداع  ب أن �عرف املعلمون  يج إذ    ،بالضرورة بمستوى 

للتغلب ع��   ضرور�ا  ي�ون هذا شرطا  أن  و�مكن  والتعليم،  التدريس  أثناء عملية  يواجهو��ا  ال�ي  العوائق 

 صعو�ة العمل باإلبداع. 

امليّ  املفاهيم  إنتاج  �عيد  ال  للتعليم  الف�ي  الن�ج  ولكنّ إن   تة، 
ّ
يتطل وهذا  ھ  وديناميكية،  مرنة  مفاهيم  ب 

ح  ضرورّي  اليوم.  عالم  حيّ ��  كصور  املفاهيم  هذه  تظهر  حيّ يث  عالقة  خالل  من  الذين  ة  املعلم�ن  مع  ة 

 
ّ
والتمث باألحاسيس  تقسيم �عملون  ا�حا��  التعليم  ويعزز  الصور.  �� هذه  تنمو  أن  يمكن  ال�ي  العقلية  الت 

 ملتعلم�ن ذوي اإلم�انات العالية. امن إبداع  إ�� ا�حّد ، �� اعتقادنا، سينت�ي بھ  وهو مااملعارف؛  

ل  تجزئة املعرفة مرتبطة إ�� حّد   ستنتج �� األخ�� أّن � ) Morin(موران    ـــكب�� ��يمنة الذ�اء ا�جزئي وفًقا 

التعليم وتوسيع إم�انيات  Steinerو(شتاين�  �� النظرة االخ��الية ا�حالية  التغلب ع��  )، لذلك يجب علينا 

واإلبداع. وا�خيال  واالخ��اع  االبت�ار  مع  (شتاي  وقد   العمل  من  Steinerن�قدم  جديدا  شكال  مشروعھ   ��  (

 
ّ

والش الّتفك��  ت�امل  والرّ أش�ال  والفنيّ عور  اإلبداعية  األ�شطة  خالل  من  وهذا  غبة  البيداغوجيا.   �� ة 

  ظر إ�� �ل من الفرد وا�جتمع والطبيعة. فمن املهّم �ة األخالقية، بالنّ ة وا�حة: تطو�ر ا�حرّ االندماج لھ نيّ 

 
ّ

حول    والّتأّم��ّ   وممارسة الّتفك�� النقدّي   ،� بروح إبداعية ومستقلة��جيع املتعلم�ن املوهو��ن ع�� التح�

زة حيث يتمتع  وء ع�� أهمية خلق بيئة محّف ) الضّ Morinدريس والتعلم. ��ذا املع�ى، سلط (موران  عملية التّ 

بحرّ  التدريس  فر�ق   ف��ا 
ّ
املعل ع��  كذلك  و�جب  التعب��.  الّس م��ة  بالتّ ن  للمتعلم�ن  أف�ارهم  ماح  عن  عب�� 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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  اتالوضعيّ   ا�ختلفة، وتوف�� فرص البحث �� البيئة التعليمّية، ومنحهم حر�ة اختيار طرق مختلفة �حّل 

فإّن  و�التا��،  التّ   املش�لة.  يفرضها  ال�ي  ا�حدود  يتجاوز  أن  لھ  يمكن  املعّقد  املوّح الفكر  ما  وهو  د،  عليم 

 نات اإلبداعية. يمكن من تطو�ر اإلم�اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ّ
ساس إالبداع عند المتعل

ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مينالفكر المعّقد ا

ٔ
  الناصري محمد   ا
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 :ینيّ تّ عر السّ تجییل الشّ 

 جییر ة التّ یادة وإشکالیّ بین عقدة الرّ  
 اخبة" عینةّ "الموجة الصّ  

 
 

 

 

 الملخص: 

ات  ينيّ منذ ستّ   قد العرا��ّ ال�ي شاعت �� النّ   جييل العقدّي تقوم فكرة هذا البحث ع�� تفنيد مقولة التّ 

   القرن العشر�ن، و�ع�ي أّن 
ّ

جييل  عشر سنوات. وقد ساعد �� ترسيخ مقولة التّ   عر�ة تتوالد �ّل األجيال الش

فھ �عض شعراء عقد الّس   العقدّي 
َّ
روا للعقدية، ودافعوا عن أنفسهم بوصفهم  ما أل

َّ
تينيات من كتب، ف��ا نظ

 شعر�ّ 
ً
. وسجيال

ً
وافع  اخبة) للشاعر سامي مهدي، مبين�ن الّد نقف عند أحد هذه الكتب وهو(املوجة الصّ ا

 جييل ألنفسهم. ات تجي�� التّ دين إش�اليّ ومحّد  جييل العقدّي غبة �� التّ وراء هذه الرّ 

 التّ ال�لمات املفتاحية: 
ّ

 جييل، الش
ّ

 تينيات.عراء، العقد، الّس عر، الش

 

 

Abstract: 
The idea of this research is based on rejecting the idea of the decadal generation 

that has been popular in Iraqi criticism since the sixties of the twentieth century, which 

means that poetic generations reproduce every ten years. The books written by some 

poets of the sixties contributed to the consolidation of the idea of the decadal 

generation, in which they looked at decadal and defended themselves as a poetic 

generation. 

 We shill study one of these books, which is (The Loud Wave) by the poet Sami 

Mahdi, showing the motives behind this desire in the generation, also identify the 

problems of limiting the generation to themselves. 

Keywords: Decade, Generation, Reflecting, Poetry, Poets, Sixties. 

 

 د. نادیة هناويأ. 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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 : یادة وعقدة الرّ   االنقطاع الجیليّ  -1

الّس  سنوات  من  �انت  وتار�خيّ مفصليّ   1969إ��    1960تينيات  ألّن ة  أجمع،  العالم  مستوى  ع��  ف��ا    ة 

. وشملت تأث��ات هذه ا�حرب مختلف  واالش��ا�ّي   دت أ�عاد ا�حرب الباردة ما ب�ن القطب�ن الرأسما��ّ تجّس 

الّس الصّ  واالقتصاديّ عد  واالجتماعيّ ياسية  الصّ   ،ةة  األد�ّي وم��ا  األور�ّي   عيد  الغرب  واالن�لو    داخل  �عامة 

 بخاصّ  سكسو�ّي 
ّ
  ، ظام العاملّي خيبة األمل بالنّ عكست ة �� انجل��ا وفر�سا وأمر��ا لت حر�ات شبابيّ ة، فتش�

القارّ وهو   آثارا كب��ة ال ع��   أبلدان    ع�� ة حسب، بل  واألمر�كيّ ة  ت�ن األور�يّ ما ترك 
ّ
الال تينة وأفر�قيا  مر��ا 

   أيضا،  والشرق األوسط 
ّ

 فأصيب الش
ّ

تينية  ام و�قية االقطار �عدوى ا�خيبة الّس باب �� العراق ومصر والش

 العامليّ 
ّ
وتمث التّ ة.  هاجس   �� ا�خيبة  تلك   لت 

ّ
وط الذي  األدبيّ مرد  الكتب  ترجمة   �� متصاعدة  حركة  ة  دتھ 

 ة،  والفكر�ّ 
ّ
ة جيفارا  ة الب���امو وثور�ّ تينيات بوجودية سارتر وال انتمائية �ولن ولسن وعبثيّ ر أدباء الّس فتأث

الغموض وأدّ  ا�جنوح نحو  إ�� سلوكيّ كممارسة ودو�ر�ھ كتنظ��. وهو ما �ّجع ع��  النّ ى  فور وموجات  ات 

ا�جتمعالتمرّ  واالغ��اب عن  والتّ   ،د  املوروث  الصّ ورفض  باأل قاليد وقطع  الّس لة  ح�ىجيال  �عب��    "ابقة  �اد 

عوى هو  ف ع�� هذه الّد املتطرّ   راع الطبقي .. و�ان الردّ ات أن ي�ون نقيضا للصّ جيال �� �عض األدبيّ صراع األ 

  .1"نھ ليس هناك أجيال بل صراع طبقات أ

التطرّ  العراقيّ وهذا  األدباء  يألفھ  لم  ا�جي��  الصراع   �� األر�عينيات  ف   �� ألّن ر�ّ   ،وا�خمسينياتون   ما 

فتأقلموا    ،أك��هم �انوا متقار��ن �� انتما��م إ�� طبقات برجواز�ة أو وسطى بما ف��م الذين قدموا من األر�اف

  ،سريعا مع املدينة
ّ
وم��ا   ،ست تقاليدها ا�خاصةلوا فئة �ان لها دورها �� تطو�ر القصيدة العر�ية. وأّس وش�

 
ّ

 و   ،عراء الكبارترجمة نصوص الش
ّ

  عن تواصلهم ال  �ين أوّ ، مع�ّ 2عر العامليوضعها �� ش�ل مختارات من الش

سبقهم الذي  ا�جيل     ،مع 
ّ

ثانياومؤك املعاصرة  روح  وُعّد   ،دين  ثالثا.  بال��اث  التّ   واالعتداد  ر�اديّ هذا  ا  طو�ر 

 
ّ

العرب �� ون و سھ األدباء العراقيّ عر�ة األو�� ال�ي حصلت من دون انقطاع عما أّس بوصفھ هو ا�حداثة الش

والثالثينيّ العشر�نيّ  واالر�عينيّ ات  جماعتا    ،اتات  بھ  قامت  ما  امل�جر  أالسيما  أدباء  والديوان ومعهما  بولو 

 ة.من تطو�ر �� أوزان القصيدة العموديّ   األمر��ّي 

يتطوّ  أن  �ان لألدب  القديم وا�جديد  ر ويستمّر وما  ب�ن     ،لوال هذا االمتداد لألجيال 
ّ
الال حق من  فيأخذ 

 ه أو يجرّ و�ضيف إليھ أو يقلّد   ، ابقالّس 
ّ
تھ،  انقطاعھ عن أدب أمّ   ، ة أخرى ر ا�جيل بأدب أمّ ب غ��ه. وال �ع�ي تأث

  
ً
و نافرا سبقھ  الذي  ا�جيل   من 

ً
مّم   مزدر�ا الّس تراثھ،  شعراء  �عض  عكسھ  قد  �ان  بذلك    ،تينياتا  وأرادوا 

ثانية تأسيس حداثة شعر�ّ  أيد��م  لكّن   ،ة     ،ذلك لم يكن ع�� 
ّ
�انوا واع�ن  و�ن الذين  لعالقة  باما ع�� أيدي 

 
ّ

   ،دوا القصيدة العر�يةعر�ة ب�ن ال��اث وا�حداثة وال�ي ��ا جّد الش
ّ

عر�ة الشامية  وطوروها. وأع�ي ا�حداثة الش

 
  ،غالي شكري  -1

ٔ
 العنقاء الجديدة صراع اال

ٔ
 . 6، ص1993، 3ط  ،بيروت للطباعة، دار الطليعة ،دب العربي المعاصرجيال في اال

 وترجم  ،عر الروسّي ووضع حسب الشيخ جعفر مختارات من الشّ  ،عر االنجليزي وضع السياب مختارات من الشّ  -2
ٔ
دونيس لشعراء ا

يضا مختارات من هولدرلن و ،عر العربيمته لديوان الشّ فضال عن مقّد  ،سان جون بيرس وكـفافيسمثل ين عالميّ 
ٔ
 وللبياتي ا

ٔ
ركون ا

مريكيعر م توفيق صايغ مختارات من الشّ وقّد  .وجالل الدين الرومي والسهروردي
ٔ
ومثله فعل فؤاد رفقة وصالح عبد الصبور   ،اال

 وغيرهم. 
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ا�خمسينيّ  مطلع  ا�حاج  أ���ي  ��ا  دشَّ لها  ورافقھ  ،اتال�ي  والتأسيس  بلور��ا  و�وسف    ��  ا�خال  أدونيس 

 وآخرون.

لم الّس   ول�ن  شعراء  لبعض   يرق 
ّ
ال� مع  التواصل   تينيات 

ّ
الش فإّن �اث  العر�ي،  بالتحديث    عري  ان��ارهم 

 
ّ
رعات املستجدة �� العالم، معلن�ن قطيع��م جاه تقليد املوضات الطارئة والصّ الغر�ي �ان كب��ا، فساروا بات

ينظرون بانتقاص إ�� املا��ي   ،وادعاءردين م�ابرة ضهم �عضا أيضا، منف عدين ع�� �متمرّ و  ،ادمع جيل الروّ 

 
ّ

 الش
ّ
 عري القر�ب والبعيد بدعوى أن

ّ
   عر بالطاقة املطلو�ة.ھ لم يمّد الش

ّ
عر  ولذلك ثاروا بقصد �غي�� حركة الش

  وهو ما يحتّج 
ّ

 بھ الش
ّ
 ة. ة العقديّ رون ل�جيليّ عراء املنظ

وم��م طراد    ،جييل انفصاال عن شعراء ا�خمسينياتاد يرّ�خون �� مقاال��م فكرة التّ وراح شعراء ونّق 

دد، األمر الذي دفع ناقدا مجايال لھ هو عبد ا�جبار عباس  الكبي��ي الذي كتب عددا من املقاالت �� هذا الصّ 

ا (شعر الشباب  وعنوا��  1970عام  نشورة �� مجلة ال�لمة املبالنقد واحدة من تلك املقاالت    إ�� أن يخّص 

   ) العرا�� املعاصر  
ّ

ة  دا ما رافق تلك ا�حماسة من أخطاء تار�خيّ را ع�� حماسة الكبي��ي ل�جيلية ومحّد مؤش

 ة. ونقديّ 

 
ّ

الش �ان هذا حال  الّس و�ذا   �� ف عراء  املقاالت،  كتابة  تأليف    ّن إتينيات ع�� مستوى  األمر ع�� مستوى 

أهمّ  أك��  �ان  ألّن يّ الكتب     ة. 
ّ
تجل نوافيھ  التّ ت  العقدّي يا  من�جيّ   جييل  �� بطر�قة  كب��  �ش�ل  ة، وساهمت 

 ة. ة نقديّ �ا ظاهرة أدبية، تنطوي ع�� اصطالحيّ ة و�أ�ّ تصو�ر العقديّ 

 
ّ
 والكتب ال�ي أل

ّ
ة) لفاضل و(الروح ا�حيّ   ،ة ��: (املوجة الصاخبة) لسامي مهدي رون للعقديّ فها شعراء منظ

الّس  و(��افت   العزاوي 
ّ

الش و(انفرادات  كر�م  لفوزي  ا�جنا�ي، تيني�ن)  القادر  لعبد  ا�جديد)  العرا��  عر 

 اخبة) لي�ون عيّ ( املوجة الصّ   وسنأخذ واحدا من هذه الكتب وهو
ّ
جييل  ل ع�� ما �� القول بالتّ نة ��ا ندل

 جي��.  التّ ة اإلصرار ع�� �ادة و�ش�اليّ من عقدة البحث عن الرّ  العقدّي 

أوّ  أسباب،  جملة  ينب�ي ع��  الكتاب  لهذا  �� واختيارنا  األخرى  الكتب  لسائر   
ً
زمنيا الكتاب سابق  أّن  لها 

   ، وثان��ا أّن 1994جييل وصدرت طبعتھ األو�� عام  أليف �� موضوعة التّ التّ 
ّ
  ف قصد التّ املؤل

ً
جييل موضوعا

، وثال��ا أّن 
ً
   ومن�جا

ّ
 أك��  ف �ان فيھ متوّس املؤل

ً
تي�ي ح�ى ر�ت  جييل الّس من غ��ه �� معا�جة موضوعة التّ عا

 صفحات الكتاب ع�� األر�عمئة صفحة.  

 (املوجة الصّ   ق إ�� املنا�� ال�ي تناولها كتاب وقبل أن نباشر التطرّ 
ّ
ما األهداف ال�ي    :نا نتساءلاخبة)، فإن

 ذا تجر�ة شعر�ّ 
ً
جييل؟ وملاذا أثار  وع التّ مثل موض  ة معروفة ع�� خوض غمار موضوع تار���ّ حملت شاعرا

 
ّ
 ما األهّم   ،ف هذا املوضوع �عد مرور ر�ع قرن تقر�با؟ أو باألحرى املؤل

ّ
ف يكتب ��  ية الكب��ة ال�ي جعلت املؤل

 تھ وانت�ى زمنھ؟  موضوع هدأت �ّج 

 متيّس اإلجابة تبدو ش�ليّ   لعّل 
ً
 رة �� مقّد ا

ّ
ة  شعر�ّ ف ع�� ( رسم صورة �حركة  مة الكتاب، وف��ا عزم املؤل

 
ّ

الش تار�خ   �� جوهر�ة  أهمية  الّس ذات  حركة  أع�ي  ا�حديث  العرا��  أحدث   ،تينياتعر  الذي  ا�جيل  حركة 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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 تحوّ 
ّ

ن �� فصول الكتاب  املتمعّ   غ�� أّن ،    1عر العرا�� ووضعھ �� إطار ا�حداثة ا�حقيقية)ال ملموسا �� الش

ومحصّ  أّن ومباحثھ  سيجد  ا�ختامية  االنقطاع  التھ  الت  ،أمر  ل�جيلية  وليس  االحتجاج   �� ا�حدا�ي  حول 

  ،العقدية
ّ
 ف.   هو الذي راهن عليھ املؤل

�سمية جيل الستينات ال تقوم ع�� أساس تقسيم األجيال  "  ة �� املقدمةنفى أمر العقديّ قد  �ان    ول�ن

 أبدا أن يظهر �� �ّل 
ً
ن  جيل ره� ظهور أّي  عقد من الزمان جيل جديد ألّن  وفق العقود الزمنية، فليس شرطا

، ناهيك عن  طبيق العم��ّ د قول �عيد عن التّ مجرّ    نفيھ ذاك ظّل ، فإّن 2"بحركة ا�جتمع وظروفھ املوضوعية

 د بھ �� املقّد ا �عهّ ّم مل املؤلف  تنصّ 
ّ

   ،اتمة وا�خاتمة من ناحية عدم االنحياز للذ
ّ

عراء  وتكريس ا�جهد للش

ا�جماعيّ  بصف��م  تحوّ   ،ة اآلخر�ن  عن   والبحث 
ّ

الش ا�خاصّ العاّم عر  الت  ال  مّم ة  التّ ة،   �� أوقعھ    ناقضا 

 
ّ
 موضوعية.  والال

ة ع�� شعراء  �اديّ هو الرغبة �� إضفاء الرّ   جييل العقدّي ي التّ وال مناص من القول إن الهدف من وراء تب�ّ 

�  تينيون من تجر�ب ع�� مستوى القصيدة أو ع�ما قام بھ الّس   ة أّن اد بحّج تينيات لي�ونوا �الشعراء الروّ الّس 

   ،وما مارسوه من �شاطات  املستوى العمل األد�ّي 
ّ
قد  ت  كتشكيل ا�جماعات وكتابة البيانات و�صدار ا�جال

 أعطاهم حركيّ 
ّ
� ع��ا املؤل جييل  ل من هذه املوجة �ان التّ املتحصّ   اخبة، بيد أّن ف بـاملوجة الصّ ة خاصة، ع�َّ

 ة وكثسلبيّ  ،الذي �انت تبعاتھ �� الكتاب موضع الرصد العقدّي 
ّ
 ل عل��ا ما يأ�ي:��ة، يدل

 ) إهمال التّ 1
ّ

 ب�ن عقدينجارب الش
ً
أو حشر الكب��ة م��ا ــ كما حصل مع الشاعر   ،عر�ة ال�ي وقعت وسطا

.  الكب�� حسب الشيخ جعفر ــ لت�ون ستينيّ 
ً
 ة قسرا

2 
ّ

 عر بالتح�ّ ) الالموضوعية �� تقييم حركية الش
ّ

 � إ�� الش
ّ
الرؤ�ة واالنتماء.  ف  عراء الذين يوافقون املؤل

 جارب ال�ي اختلفت �� تحزّ بكث�� من التّ  وهذا ما أضّر 
ّ
 أو �انت خارج االنتماءات.   ،ف��ا مع املؤل

الّس 3 بحدّية  القطع  التّ )  جعل  العشر  متّ نوات  وغ��  مبتورة  قبلها  جارب  بما  وال    )ةا�خمسينيّ (صلة 

 )ةالسبعينيّ (متواصلة مع ما �عدها  
ّ
تيني�ن الذين ال تجر�ة شعر�ة وا�حة  ء الّس الشعرا   ، وهذا من حسن حظ

   لكّن   ، هم هذا ا�حشرجارب الوا�حة والكب��ة الذين أضرّ فُحشروا مع أ�حاب التّ   ،لد��م
ّ
  املؤل

ً
ف رآه أمرا

، فقال:
ً
�� حركة ا�جيل نفسها ال ��م�ي ما آل إليھ الشعراء �� ما �عد أو ما بلغھ منجز �ل م��م وهذا  " طبيعيا

بينما يبدو ظل مؤ�د    ،مبدع مهم كحسب الشيخ جعفر باهتا هنا برغم منجزه الشعري ما يجعل ظل شاعر  

 
ً
 وا�حا

ً
  .3"الراوي الذي قد ال يحسب �� الشعراء كثيفا

   عميم الزم�يّ ) التّ   4
ّ

ة  ماء بخلطة غ�� متجا�سة وعشوائيّ ة والنّ يّ عراء ع�� درجة واحدة من الفنّ جعل الش

 �� لتجارب تتفاوت نوعيّ 
ً
 قدر��ا ع�� الصّ ا

ّ
 جر�ب ف��ا. عر�ة والتّ مود أمام أتون ا�حركة الش

 
 . 7، ص 2014، بغداد ، طبعة مزيدة ومنقحة، للنشر الموجة الصاخبة: شعر الستينات في العراق، دار ميزوبوتاميا ،سامي مهدي -1
 .27صالمصدر نفسه،  -2
 .10صالمصدر نفسه،  -3
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إّن   5 العقدّي التّ   )     جييل 
ّ
للمؤل النّ ف صورت�ن؛ صورة املؤرّ أعطى  ب�ن  اقد، و�خ وصورة  الصورت�ن  جمعھ 

كقولھ:( بلورة أف�اري/    "نحن ـ"وليس ال  "،األنا "عب�� عن ا�جموع الشعري بلغة  ت�ون املفارقة وا�حة �� التّ 

 
ّ
 �ي انت�ي إ�� جيل جديد) تقو�ة حج�ي �� ا�حاورة/ إذ�اء إحسا��ي بأن

، وليس ألحد أن �ع��ض،   ،جييل جعل للمؤلف اليد الطو��) التّ   6
ً
 أو انتقاصا

ً
وهو يحكم و�قّيم مبالغة

 
ّ
أو هو محسوب ع�� ا�جيل  ،ادما محسوب ع�� جيل الروّ إف ـ واحد من ثالثة: و�ن اع��ض فهو ـ �� نظر املؤل

 أو هو ضائع ب�ن ا�جيل�ن.   ،ا�جديد نفسھ

سھ من بنيان �� مقابل االعتداد بمن  ما أّس �و   ،ابق من منجزاتالّس   مھ ا�جيل الشعرّي ) االس��انة بما قّد 6

إن ا�جيل الذي سبقهم لم يكن بمثل حيو���م واندفاعهم وعنادهم وال بمثل فهمهم للثقافة  " ون ينييّ هم ستّ 

 ذا قضية شعر�ة    .لقد �ان �ل م��م يضع يده ع�� جرحھ و�م��ي غ�� عا�ئ بن�فھ  .ح��م للمغامرةو 
ً
�ان جيال

 شق طر�قھ بنفسھ من دون أن يت�ئ ع�� مت�أ
ً
 خالقا

ً
إذا قيل    .1"..�ان جيال ابتكروا تداخل الروّ   ّن إأما  اد 

 داخل لم  هذا التّ   البحور �� شعرهم، فسي�ون رّد املؤلف هو أّن 
ّ
  ،ةاهرة العامّ يصل عند الرواد إ�� مستوى الظ

 تيني�ن. بينما هو كذلك عند الّس 

 ) التّ   7
ّ
  ومن ثّم   .ع�� حدة وتحديد خصائص شاعر�تھ  ظر �� �ل اسم شعرّي ف من النّ عميم أعفى املؤل

مثل    يّ وأغل��ا �شاطره االنتماء السيا��  ،أصا�ع اليدين  ع�� أسماء لم تتعّد   ،�� تمثيالتھ وتحليالتھ  ،اقتصر

 خالد ع�� مصطفى وعبد األم�� معلھ وحميد سعيد. وعّم 
ّ

  تيني�ن �افةعراء الّس م أح�امھ وآراءه ف��م ع�� الش

. وما ال خالف فيھ  2"ون خالل ثالث أو أر�ع سنوات أن يفرضوا وجودهم �� جميع ال�حفتينيّ استطاع الّس "

ة  ال تضيف االنتماءات أو عدمها أيّ   ومن ثّم   .ةولھ معاي��ه ا�جماليّ   ،الشعر فوق حسابات الزمن املعتادة  أّن 

 
ّ

 عر.  قيمة إ�� الش

 ) تخصّ   8
ّ
 ف النّ صت تحليالت املؤل

ّ
  ، دة من جانباب �� أسماء ونصوص محّد ا�ي من الكتّ قدية �� ا�جزء الث

 ومحصورة �� جزء من سنوات الّس 
ّ
 واعت��  .  3من جانب آخر  1969و  1964ها أي ما ب�ن  تينيات وليس �ل

ّ
ف  املؤل

ة ا�جيل �عد، ح ف��ا �خصيّ فيھ بدايات �سيطة لم تتوّ�   بب برأيھ أّن والّس   غ�� مهّم   1964ما قبل عام    أّن 

 
ّ
قصائد حسب الشيخ جعفر وسعدي يوسف وفاضل العزاوي ومحمود ال��ي�ان وحس�ن    ف أّن وفات املؤل

 مردان �انت �� تلك السنوات قد �ّج 
ً
 الفتا

ً
 عر�يا

ً
  ات ياب �� مطلع الستينيّ ة الّس اعر�ّ ش  كما أّن   ،لت حضورا

  قد
ّ
 ات

ّ
 تجر�بيّ خذت خط
ً
 ومهمّ ا

ً
 جديدا

ً
.  ا

ً
 ا

الّس  هذه  �ع�ي  كتابوال   �� الصّ   لبيات   (املوجة 
ّ
أن  اخبة) 

ّ
محط من  يخلو   ھ 

ّ
وأش وثّقت  عهد  ات  ع��  رت 

   و�ان فيھ املشهد الثقا��ّ   ،امضطرب سياسيّ 
ّ

   ،خاصة  عرّي بالعموم والش
ّ
 تأث

ً
 بممتأثرا

ً
 كب��ا

ً
�ات العصر. تغ�ّ را
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بوصفها (الفترة التي بها تكون الجيل وا

 .بقوله هذا على المستوى النقدي ولم يف المؤلفوانطالقه نحو مستقبله الشعري) 
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ّ
ات القسم األول ش�ل شهادة س��يّ وقد   خذ 

ّ
وث  ة 

ّ
املؤل املهنيّ قت مس��ة  الّ� ف  مع  الثقافيّ ة  ة وم�اسب  حافة 

 انخراطھ �� حزب البعث أك�� مّم 
ّ

 ة. عر�ّ ا وثقت تجر�تھ الش

 
ّ

 أما ما ذكره عن الش
ّ

در  تنّ   محّل ة �ش�لھ  باب وكيف �انت غرابة لغ��م وغموض شعرهم وعفو�ّ عراء الش

  أّما ما  ،لهم  ومالطف��م  الشعراء الكبار 
ّ
 ذكره عن صعو�ات الط

ّ
فجميعها    ،شر وحقوق املؤلف املهدورةبع والن

.  �ي ما زالت إ�� يومنا هذا ع�� حالها لم تتغ�ّ ف ،ة بجيل دون جيلخاصّ  ليست
ً
 � كث��ا

 ة الكتّ ��ية من انتمائھ إ�� جمعيّ يبدأ شهادتھ الّس 
ّ
ومرورا �عالقاتھ    ،1959ست عام  ف�ن ال�ي تأّس اب واملؤل

واملسؤوليّ  االنتماء  �شار�ونھ  الذين  واملهامّ باألدباء  عر��يّ   ات  �ش�ل  وساق  بھ.  انيطت  مواقف    ال�ي 

التّ   �� النّ   ،ار�خ األد�ي أسراراومشاهدات تكشف  قاط ع�� ا�حروف حول عالقات األدباء �عضهم  أو تضع 

   صل إ�� حّد باري الذي و صعلك وصور التّ وأسباب التّ   ،ببعض
ّ
�انت  ال�ي  الغ��ة  مظاهر  و   ،باأليدي   شابكالت

من ذلك ما ذكره املؤلف عن محسن جاسم املوسوي و�عانده �� ما    ،حامية الوطيس ح�ى ب�ن األخ وأخيھ

(أبناء    ل يديرها �� جر�دةفحة الثقافية نفسها ال�ي �ان األوّ ينشر مع أخيھ عز�ز السيد جاسم وع�� الصّ 

 ثّم دور ح�ى العدد الثامن عشر ت بالصّ ة ال�ي استمرّ النور) األسبوعيّ 
ّ
 فت عن الصدور. توق

املهّم  الّس   ��حظ  املال   واألمر   هذا 
ّ
الت    أّن   �جي��ّ رد الس��ي 

ّ
إ�� املؤل ينتمون  ف ��مل ذكر شعراء مناوئ�ن 

 بملؤلف  ا�عذر  ال يمكن أن  عات أخرى. و تجمّ 
ّ
رغبتھ    يناقضذلك  إذ أّن    ،ةھ �ان بصدد تقديم شهادة �خصيّ أن

 ث بلسا��م.  �� أن ي�ون هو املدافع عن شعراء عقد الستينيات وهو املتحّد 

 : جییر ة التّ عري وإشکالّیلّشجییل ا التّ  -2

من    وامن ساهم �� تأسيسها واش��ك �� هيأة تحر�رها �ان ، ألّن ) شأن خاّص   96(شعر  �ان لصدور مجلة

الصّ  ع��  امل�انة  الشعرّي ذوي  أوال  ،حفّي والّ�   عيدين  أل�ّ   ،هذا  مجلةوثانيا  �عاضد  جاءت  ��    �ا  (ال�لمة) 

 
ّ

 نظ��  عر�ة والتّ اهتمامها با�حداثة الش
ّ

   ،عر ا�جديد، وثالثاللش
ّ

 بالبيان الش
ّ

وما    ،ل ن عددها األوّ عري الذي دش

 أثاره من ردود أفعال قو�ة آنذاك استمرت إ�� الّس 
ّ
ــ وال �ستبعد أن ت�ون  وان��ت بالتّ   ،حقةنوات الال خاصم 

 خاصم سياسيّ أسباب هذا التّ 
ّ
ثم فاضل    ،ع�ن عليھ هما فاضل العزاوي وسامي مهدي أوالة ب�ن اثن�ن من املوق

.
ً
 العزاوي وفوزي كر�م الحقا

حول    ت اآلراءمنع صدورها، واختلف  تّم ي  قبل أن) أر�عة أعداد �� بضعة أشهر    96(شعر    من مجلة   تصدر 

 من الرّ أيّ   ، ولكّن بب م�يّ الّس   ، ورأى سامي مهدي أّن بب سيا��يّ الّس   أسباب املنع، فالعزاوي رأى أّن 
ً
أي�ن يظل ا

 ��  ممّ   ،الشاعر�ن فيما �عد من اختالف حول البيان الشعرّي   غ�� مقنع �سبب ما جرى ب�ن
ً
ا تج�� وا�حا

 ة). (املوجة الصاخبة) و(الروح ا�حيّ  كتاب��ما

البيان والدة  �حظات  كب��ة  بحماسة  مهدي  سامي     ، سرد 
ّ
مجل إصدار  ا��   وسعيھ 

ّ
بالش �ع�ى  أسوة  ة  عر 

 �� إعطاء افتتاحية العدد األوّ   ةالطارئيّ   وكيف أّن   ،با�جالت اللبنانية
ً
ل اسم البيان.. وهو ما ينفيھ  �انت سببا

 
ّ

 هذا البيان لم يكن �� األصل مقالة.    د أنھ هو من كتب البيان. وأّن فاضل العزاوي الذي أك
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ٔ
 د. نادية هناويا
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   ومهما �انت ا�حقيقة؛ فإّن 
ّ
ما  ھ �عزز م�ان��لكنّ   ،جييلز رغبة الشاعر�ن �� التّ �ك�� ع�� البيان ال �عزّ هذا ال�

، ال �شق �حداثتھ غبار.
ً
 كمنظر�ن لعقد من السن�ن أمده عشر سنوات، بدا �� نظر��ما حداثيا

ر هذا التّ 
ّ
  نازع ب�ن الشاعر�ن حول �سبة البيان الشعري �� أن ت�ون النتائج �افية �ي �شيع �سمية ولقد أث

 نقديّ   ،(ا�جيل الستي�ي)
ً
 ح�ى صار مفهوما

ً
ر ال ل��يء سوى توكيد ما  ت مفاهيم و�سميات أخ ومنھ اشتّق   ،ا

 تيني�ن من تم�ّ للّس 
ّ

 عر.  � �� عالم الش

التّ  تجّ��ت   هكذا 
ّ

الش  جارب 
ّ

الش البيان  لصا�ح  يصّب عر�ة  البيان  وراح  العكس.  وليس  صا�ح    عري   ��

 
ّ
   ،عوا عليھالشعراء الذين وق

ّ
نذاك، فهل آعراء  وهم أر�عة ال غ��. وهذه �سبة ضئيلة بالقياس إ�� عدد الش

   ،لك�عد ذ  ،يحّق 
ّ
ة �� كتابة هذا البيان  القصديّ   تيني�ن قاطبة مع أّن ھ تجسيد لفكر الّس تجي�� البيان و�أن

 آراء أدباء الّس   ومتنازع عل��ا إ�� اليوم؟!  ،مش�وك ف��ا
ً
، وهم أنفسهم  يتينيات جموكيف ي�ون البيان عاكسا

ً
عا

 
ّ
   �انوا �� حالة �شٍظ

ّ
يني�ن �انوا تّ الّس   ل ع�� أّن وانقساٍم وا��زاٍم وصعلكٍة وعدم وئاٍم..وصور أخرى كث��ة تدل

 
ّ
 متفرق

ً
 ة يصعب معها جمعهم ع�� أمر واحد؟! شيعا

 ا ما قيل عن تمرّ أمّ 
ّ
، فالشعراء ا�حز�يّ ھ أيضا لم يكن عامّ دهم فإن

ً
ون �انوا مل��م�ن وخاضع�ن ألجندات ا

 الذين �انوا �� حّل من أّي ال��ام.  سياسيّ  أحزا��م �عكس غ�� املل��م�ن
ً
 ا

 
ّ

تينيات إ�� ثالث فئات: أدباء ا�حياة  ر عز�ز السيد جاسم أدباء الّس و�سبب هذا االختالف صّنف املفك

 الصّ   الذين يدخلون �� خضّم 
ّ

ائخة وا�حتضرة،  راع لتنشيط قوى ا�حياة البازغة ولدحر القوى الهرمة الش

ضرة ا�حياةوأدباء املوت الذين ير�دو 
ُ

 أن يمّد   ،ن فرض ُسّنة املوت ع�� خ
ً
ر  وا �� عمر ما تقرّ و�حاولون عبثا

 موتھ حتميّ 
ً
   ،ا

ّ
و�ادت هذه الفئة تط��   ،ا�حدود  األدباء ا�ختلطون الضائعون العابرون �ّل   هم  الثةوالفئة الث

 
ّ
 .. 1نةع�� الفئت�ن األخر��ن حاملة معالم جديدة تجعلها شبھ متوط

وج عن  فضال  تم�ّ هذا  تجي��  وال  اآلخر�ن  مع  خلطها  يمكن  ال  تجارب  ذوي  شعراء  ال�ّل ود  لصا�ح  ،  �ها 

�ان أهم شاعر ��  "وأو�ح مثال ع�� ذلك تجر�ة الشاعر عبد الرحمن طهمازي الذي قال عنھ سامي مهدي:  

 
ّ

عھ  ع��م باهتمامھ بال��اث وحسن اطال   ا�جموعة وأك��هم عناية بالكتابة حول الشعر وقضاياه وهو �شذ

 وقد    طهمازي "  وقال �� موضع آخر:   .2"عليھ
ً
 وأرص��م رأيا

ً
أحد شعراء الستينات وكّتا��ا بل هو أبكرهم وعيا

�ان من أقر��م إ�� من ُسموا بجماعة كر�وك أو ببعضهم �� األقل. لھ �� النقد ونقد النقد إنتاج غز�ر أما ��  

َفَت األنظار إليھ بما كتب من نقد وشعر ولكن كتاباتھ النقدية توصف ب
َ
العسر  الشعر فهو �حيح مقل.. ول

باليباس الشعر�ة  الوصف األخ��  .3"وكتاباتھ  ما فيھ من االنطباعية  ،وهذا     ،ع�� 
ّ

أّن يؤك الشاعر    د  تجر�ة 

 لطهمازي فر�دة 
ّ

 عر بالفكر.   �و��ا اق��نت بمزج الش

 
دبي عزيز السيد جاسم،  -1

ٔ
قالم، العدد الرابع، الصرع اال

ٔ
  .110-091ص ،9651، مجلة اال

 . 70ص، الموجة الّصاخبة،  مصدر سابق، سامي مهدي -2
 .119صالمصدر نفسه،  -3
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 ف ع�� عامّ عّس تجارب الكب��ة و�عميمها بوالتجي�� لم يقتصر ع�� مصادرة التّ 
ّ

جييل  عراء بحجة التّ ة الش

 ،  العقدّي 
ّ

اعر�ة عن ا�جيد. وهو ما ُو�ح �� ا�جزء الثا�ي  بل شمل أيضا تأكيد شاعر�ة املتواضع ونفي الش

 ) من خالل:الت النّص (تحوّ   وحمل عنوان ) املوجة الصاخبة(من كتاب 

ني�ن �شار�ونھ  ) مقارنة املؤلف سامي مهدي قصائد معينة لبدر شاكر السياب بقصائد شعراء معيّ   1

 الفضل لصا�ح األخ��ين،   االنتماء ا�حز�ّي 
ً
مثل مالك املطل�ي وخالد ع�� مصطفى وع�� جعفر العالق، مج��ا

(املسيح �عد   تذهب أ�عد منو  ،(قافلة الضياع) فقصيدة ( التيھ) ملالك املطل�ي مثال رآها أفضل من قصيدة

السياب   شاكر  لبدر  االيديولوجيةلالصلب)  رسال��ا  عن  وتف�ح  مباشرة  قصيدة  "  بينما  .1�و��ا  تنغلق 

ع��   مفتوحة  عالقا��ا  تظل  ال�ي  مالك  قصيدة  �عكس  ل��تد  إال  ا�خارج  مع  ت��اسل  وال  ذا��ا  ع��  السياب 

  .2"ا�خارج فتستقبل عدة قراءات وعدة تأو�الت

 وغاي
ّ
 ة املؤل

ّ
 م�ّ بع �� تجي�� التّ ف من وراء ذلك بالط

ّ
ليس ثمة  "  عراء ا�جايل�ن لھ، لعلمھ أن� لعموم الش

 . 3"جيل شعري جديد .. إال إذا �انت لھ إبداعات جديدة تختلف عن إبداعات االجيال ال�ي سبقتھ

2   
ّ
ة جعلھ ��حب البساط من  السياسيّ � لصا�ح الشعراء الذين �شاطرونھ الرؤ�ة  م�ّ ف التّ ) تجي�� املؤل

ا بالرد  مّ إصد،  ع الرّ و اخبة) موض(املوجة الصّ   حة لكتابغر�مھ فاضل العزاوي سواء �� هوامش الطبعة املنّق 

ة لشعر فاضل  ة) من أقوال أو بما قام بھ من تحليالت نقديّ (الروح ا�حيّ   عاه فاضل العزاوي �� كتابھع�� ما أدّ 

 العزاوي.  

�ان أثر عبد الوهاب البيا�ي    1961و  1960قصائد العزاوي املؤرخة بالعام�ن    قول إّن فمثال ذهب إ�� ال

 
ً
 ع�� قصيدة (أقنعة البوذي) للعزاوي    ، وأّن 4وسعدي يوسف ف��ا وا�حا

ً
قصيدة غين��ب��غ تنطبق حرفيا

   وأّن 
ّ

 من عيوب الش
ً
 �ل املفتوح الذي أدخلھ الّس عيبا

ّ
عر العرا��. تينيون �ان العزاوي نفسھ أدخلھ إ�� الش

الغرابة    وفّضل عليھ سر�ون بولص ألّن  الذي اصطنع  العزاوي  �� لغتھ يختلف عن فاضل   
ً
 نموذجا

ً
تحوال

 
ّ
بلغة استعار�ّ والط العزاوي لم تكتب  أّي رافة واملفارقة. و�عض نصوص    ة بل لغة شعر�ة بكماء ال تحتمل 

�انت رسالتھ ايديولوجية صر�حة وهو ما  تأو�ل، ولذا لم يف�ح �� ��ج شبكة حية من العالقات الداخلية ف

محاولة عابثة وعقيمة إ�� ا�حد الذي دفعت الشاعر إ�� صرف النظر عن إعادة  " جعل "قصائده املي�انيكية"  

 .5"�شرها �� دواو�نھ 

 
 .267-266صالمصدر نفسه،  -1
   .269صالمصدر نفسه،  -2
 .219صالمصدر نفسه،  -3
 .129صالمصدر نفسه،  -4
  .283صالمصدر نفسه،  -5

ٔ
 العزاوي فاضل ورد ا

ٔ
، جيل الستينات في العراق،  الروح الحية ينظر: للقصائد.بب هو فقدانه السّ  ّن ا

 .286،279،274) ص 2003، 2فاضل العزاوي( بغداد: دار المدى، بغداد، ط



.  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ينّي تّ عر السّ تجييل الشّ 
ٔ
 د. نادية هناويا
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قصيدة مؤ�د الراوي تنت�ي إ�� ما ان��ت إليھ " وقارن تجر�ة فاضل العزاوي بتجر�ة مؤ�د الراوي فوجد أن

د قول   1"ل العزاوي قصيدة فاض ل شاعر عر�ي معاصر بدأ استعمال األساط��،  السياب أوّ   أّن   من يرى   وفنَّ

   ألّن 
ّ

اب �� استعمال األسطورة ال�ي بدت عنده  يّ وألن نازك سبقت الّس   ،�ن العرب سبقوهعراء الروما�سيّ الش

 عليھ عبد الوهاب البيا�ي الذي  عاء و�عادة كنائيّ وليست وراءها ضرورة بل ��(مودة) وادّ   ،نابية
ً
ة، مفضال

 ة �� صنع �خصيات ومدن أسطور�ة. ق انجازات مهمّ حّق قد رآه 

 مع شاعر آخر كب��
ً
 �عبد الوهاب    ،وهو ما حصل أيضا

ً
ه سامي مهدي متأثرا هو حسب الشيخ جعفر، فعدَّ

؛ 2واألساط�� و�� البحث عن امرأة غائبة �شبھ عائشة ال�ي �انت أقوى رمز�ة عند البيا�يالبيا�ي �� القناع  

جعفر أن  وهنا نتساءل: هل هناك شاعر لم يبحث عن امرأة �� شعره؟! وكيف لشاعر مثل حسب الشيخ  

تجر�ت طول  الروسية شعره وال سرده ع��  لينا  صورة  فارقت  ما  الذي  عائشة وهو  صورة   �� امرأتھ  ھ  يجد 

 
ّ
�ل هذا  وراء  من  مهدي  سامي  مقصد  أن  بيد  التّ وعرضها؟!  هو  العقدّي ھ  تتج�ّ   جييل  فيھ  التّ الذي  جارب  � 

 
ّ

 اآلخر.  هاعر�ة �عضها لصا�ح �عضالش

   غم من أّن ) ع�� الرّ   3
ّ
 �� كتابة العراقي�ن قصيدة الن��    �جلة  ف ال ينكر أّن املؤل

ً
(شعر) اللبنانية تأث��ا

والقافيتحرّ  الوزن   من 
ً
للتّ   فإّن   ،ةرا لصا�ح  خضوعھ  القصيدة  هذه  كتابة  مشروع  تجي��  أج��ه ع��  جييل 

 من كت��ا من شعراء ا�خمسينيّ تّ الّس 
ً
 سر�ون و�� مقّد  ،اتيني�ن وحدهم، متناسيا

ً
  م��م حس�ن مردان، وعادا

 لقصيدة ن�� عراقية حقيقيّ 
ً
 بولص أول من وضع أساسا

ّ
 . 3عر بثقة وجدارةة وجادة تنت�ي إ�� الش

ع�� نصوص قصائده هو، جعلھ يجّ�� أح�امھ ع�� نفسھ لصا�ح    حليل النقدّي ) ممارسة املؤلف التّ   4

 
ّ

 عراء ا�جايل�ن لھ �� الّس الش
ّ
  عن نفسھ بضم�� الغائب:ثم أردف قائال    ،ل مثال قصيدتھ (الغائب)تينيات، فحل

 �� قصيدت�ن متأخرت�ن هما "ح�ن �علمنا األسماء"  
ً
 ولكنھ أك�� �عقيدا

ً
 مقار�ا

ً
(وسيفعل سامي مهدي شيئا

بينما أهمل تجارب شعراء مهم�ن مثل حسب الشيخ جعفر الذي وجده   يوازي سامي  "و"حاشية األرض") 

ز ولكن كال م��ما سلك طر�قا مختلفا ال يتشابھ  مهدي �� عدد القصائد ال�ي استعمل ف��ا األساط�� والرمو 

  .4"مع اآلخر إال �� حدود ضيقة 

ه  إ�� ذكرها مع ابتسار كب�� �شوّ   نھ يضطّر إو�ذا وجد نفسھ غ�� قادر ع�� تجاهل تجر�ة شعر�ة ما، ف

فقال    ،لم �ستطع أن يتجاهل حسب الشيخ جعفر  ،ع إيقاعا��اوتنوّ   ،فح�ن ذكر تداخل البحور   ،حقيق��ا

مخّل   ،عنھ إيقاعا��ا    و�اختصار  وتنوع  البحور  تداخل   ��  
ً
ومكتمال  

ً
نا�جا  

ً
نموذجا سنوات  �عد  (وسيقدم 

وكذلك ذكر    ،5و�ع�ي بذلك قصيدتھ "هبوط أ�ي نؤاس" املنشورة �� ديوانھ الرا�ع (ع�� ا�حائط �� املرآة))

ن فان التدو�ر �ليا �ان أم جزئيا غدا  ومهما يك" بل قال: ،ولكنھ لم �عق��ا بتحليل  ،(الر�اعية األو��) قصيدة
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قصيدة    �� القصيدة  أن  الستيني�ن  الشعراء  لبعض  الح  ح�ى   .. السبعينات  مطلع   �� شائعة  ظاهرة 

 .1"املستقبل 

وختمها    ،واستعرض مقاطع من قصائد حميد سعيد ومالك املطل�ي وعبد األم�� معلھ و�اس�ن طھ حافظ

ال أسلو�ية  ف 
ّ
وظ ف��ا  طو�لة  لھ   تّ بقصيدة 

ّ
مقل أهمّ دو�ر،  من   

ً
ناحية  ال من  جعفر  الشيخ  حسب  ر�ادة  ية 

 �ش�ل غ�� مباشر التدو�ر ع�� ا�جموع الشعري من ناحية أخرى ع�� القول:  ومعمّ 
ً
تزايد استعمالھ ــ أي  "ما

 . 2"باطراد التدو�ر ــ �� شعر الستين�ن 

   جييل العقدّي و�سبب التّ 
ّ
 ، الشيخ جعفر بطر�قة الكسر وا�ج��عامل مع شعر حسب  ف التّ �عمد املؤل

 ع�� القارئ تفّرد تجر�ة هذا الشاعر  فهو ما أن �شيد بھ ح�ى يؤاخذه، وما أن يؤ�ّ 
ً
د ن�جھ ح�ى يرفضھ، مضيعا

إن أول من فتح باب التدو�ر �� القصيدة العر�ية ا�حديثة هو الشاعر  "  الكب��. وذلك ع�� شا�لة قولھ مثال:

ك أر�ع قصائد مبكرة أقدمها قصيدتھ الشمس والنمل غ�� أن أن�ج تجارب  السوري خليل خوري فلھ �� ذل

التدو�ر وأقر��ا إ�� الكمال الف�ي �� الشعر العرا�� �� تلك القصائد ال�ي كت��ا حسب الشيخ جعفر ذلك أن  

 . 3"حسبا تمسك ��ذه التجر�ة وقدم ف��ا محاوالت عدة 

اف بأن الش�ل الذي اختاره هنا قد ضيق حركتھ وحد  ينب�� االع�� " أو كقولھ وهو بصدد الشاعر نفسھ:

من حر�تھ وار�خھ بدرجة أو بأخرى لقوان�ن النظم ولكن يبقى للتجر�ة العقلية والروحية �� هذه ا�حاولة  

نھ  أمعيار آخر. و�بقى أن الشاعر قّدم محاولة جديدة ومختلفة �� استعمال األساط�� والرموز وا�ح�ايات و 

ھ سرعان ما �ستدرك أيضا بأن التدو�ر عند حسب الشيخ جعفر  ولكنّ   ،4"ياتھ ا�خاصةصنع �� ال��اية ح�ا

وأن خالد    ،وأ��ا عرفت عند صالح عبد الصبور   ،اها مشاكسة الشاعر األوزان يق��ب من ظاهرة أخرى سمّ 

 يوسف رائد ف��ا و�� موجودة �� شعر طراد الكبي��ي ومالك املطل�ي وحميد سعيد.  

املؤاخذا هذه  التّ و�عد  �ان  ف��ا  ال�ي  واالستدرا�ات  كتاب(املوجة  ت  من  الثا�ي  ا�جزء   ��  
ً
وا�حا جي�� 

 اخبة)، فإننا نتساءل أين التّ الصّ 
ّ

صها املفك
ّ

(الصرع    ر عز�ز السيد جاسم وسماهاجييل من ظاهرة أخرى �خ

و�عا�ش    د�ّي تيني�ن بوصفها ظاهرة ارتجاج أوتنطبق ع�� أدب الّس   ،شد األد�ياألد�ي)؟! و�� ع�� عكس الرّ 

وتت�ح �� بودل��ية �لودو�ل    .ة �� أور�ا وأمر��او�� حركة عامّ   . مزمن ب�ن تناحرات سي�ولوجية و�يولوجية

 أوفو�ونر�ة  
ّ
وتت بالتّ راجون.  ر�ودسم  إ��  استيقاظ  فمن  الالجدوى    ،غاير؛  بصيحات  هوس  إ��  �عقل  ومن 

 .5والعبث واال��حاق واالنزواء

 
 . 331صالمصدر نفسه،  -1
 . 325ص المصدر نفسه،  -2
 .328-327المصدر نفسه، ص -3
 .372صالمصدر نفسه،  -4
ّن و. 10،9صص  الصرع االدبي، ، ،ينظر: عزيز السيد جاسم -5

ٔ
ّكده الكاتب هو ا

ٔ
دبي  مّما ا

ٔ
كما  ،عن االصطراعال يختلف الصرع اال

 
ٔ
ديبا بمفرده إنّ نّ ا

ٔ
دب ككّل ما تشمل ه ظاهرة ال تشمل ا

ٔ
دب يمجّ  ،اال

ٔ
دب ينظر لإلنسان بتصغير واحتقار ،د اإلنسانفا

ٔ
وقد يكون عند  .وا

ديب نفسه
ٔ
 سمة من سمات انهيار اإلنسان في العصر الحديث. هو و ،اال
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ٔ
 د. نادية هناويا
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اد ومن  ية تجارب سابقة �جيل الروّ تجارب، عّدها املؤلف ستينية، �� �غييب فنّ لقد ساهم تجي�� فنّية  

و�حثوا �� بطون الكتب عن    ،استنفذوها�ن  ا�خمسينيّ   ينيون مس��لكة وأّن تّ قبلهم، فاألسطورة وجدها الّس 

 فلم يدعوا ملن �عدهم شيئا ذا بال.   ،أساط�� مغمورة ح�ى أدر�وها

 وانطالقا من هذا التّ 
ّ
مز  �ن استخدام الرّ �� أذهان ا�خمسينيّ   ة ال�ي ��ا قّر ل سامي مهدي الكيفيّ جي�� عل

 
ّ
 واألسطورة بأن

ّ
 من شروط كتاب��م الش

ً
 الزما

ً
عر ا�حديث. ولذلك اقبلوا عل��ا إقباال مفرطا ح�ى ھ �ان شرطا

 1حولوها إ�� مودة
ّ
 . وزعم املؤل

ّ
 تينيات الذين صنعوا أساط��هم ا�خاصّ ل شعراء الّس ھ أوّ ف أن

ّ
�اء  ة من دون االت

مادّ  الغائب:ع��  بضم��  قائال  مس��لكة،  أسطور�ة  الّس "  ة  أوائل  من  مهدي  سامي  �ان  الذين  ر�ما  تيني�ن 

، و(إن سامي مهدي �ان أحد الشعراء الستيني�ن الذين سعوا إ�� 2"تلمسوا هذا املفهوم إن لم يكن أولهم

 ،  3� ذلك �غض النظر عن قيم��ا الفنية)خلق أساط��هم ا�خاصة ورموزهم وقّدم محاوالت متنوعة �
ً
خالطا

التار�خية   ،لألسف بال�خصية  األسطور�ة     ،ال�خصية 
ّ
يحل ع��  وهو  وخالد  املطل�ي  مالك  قصائد  ل 

 مصطفى.

سلبيّ   إّن  من  اآلخر  هو  �ان  واملنقود  الناقد  دور  املؤلف  التّ ممارسة  العقدّي ات  متّ جييل  تجر�تھ  ،  خذا 

 ا للشاعر الّس تطبيقيّ الشعر�ة أنموذجا  
ّ
� النّ   قد   اقد . وهو بلعبھ دور الشاعر ودور النّ ي�يّ ت قد لصا�حھ، ج�َّ

 : ع�� الّنحو اآل�يور�ن السابق�ن عليھ ة الّد وجعل دور القارئ مصاَدرا بميالن كّف 

 أوّ 
ّ
ھ (سامي  ّصِ ع�� اسموفّضل استعمال ضم�� الغائب �� النّ   ،حليلھ ترك استعمال ضم�� األنا �� التّ ال: أن

(عوليس سامي مهدي جندي مقاتل عاد إ�� مدينتھ و�يتھ وزوجتھ �� إجازة .. هو غ��    مهدي) كقولھ مثال إّن 

   ، عوليس األود�سة.. )
ّ
ات أ�ي  وشرح استعمالھ �خصيّ   ،(رماد الفجيعة)  ل بواك�� قصائد ديوانھ األول وحل

قد كث��  فاصيل. ورافق هذا النّ ھ أفرط �� سرد التّ خيلية �أقنعة، ولكنّ ندباد وعن��ة وليلة األ الغفاري والّس  ذّر 

 تدليل ع�� الكيفيّ  عميم من دون أّي من التّ 
ّ

ابق�ن  عراء الّس ة ال�ي ��ا �انت األقنعة مختلفة عن استعمال الش

   وقد  ،لها
ّ
لة  ف تحليل تجارب شعر�ة أخرى اشتغلت ع�� األسطورة �ي يقنعنا أك�� با�حصّ �ان حر�ا باملؤل

 ��ا آنفا ال أن يقصرها ع�� نصوصھ هو ال غ��. ال�ي انت�ى إل

 
ّ
أن األساط��ثانيا:  استعمال   �� قصائده  فّضل  الستيني�ن"  ھ  الشعراء  من  غ��ه  �ان  وقت  يزالون    ��  ما 

 .4"يتعاملون مع األساط�� والرموز �� إطار النماذج ال�ي صنعها بدر السياب وسواه من شعراء جيلھ

 
ّ
كما    .تيني�نا�خمسيني�ن أفادوا من تجارب الّس   ھ �ان كث�� اإلطالق �� أح�امھ من قبيل قولھ إّن ثالثا: أن

بال أساتذة أو هو ناتج عن أزمة نقد أو قطيعة  ا�جيل ليس    كقولھ إّن   ،�عض أقوالھ تقاطعت مع تطبيقاتھ  أّن 

 أو عقدة قتل األب. 

 
 . 348صمصدر سابق،  ، الموجة الّصاخبة،سامي مهديينظر:  -1
 . 333صالمصدر نفسه،  -2
 .363-362صالمصدر نفسه،  -3
 . 338ص، المصدر نفسه -4
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   �ش�� إ��ونحن إذ  
ّ

 سلبيات تجييل الش
ّ
 نا ال ننكر ما يتمتّ اعر لنفسھ ونقده لقصيدتھ، فإن

ّ
اعر  ع بھ الش

نقديّ  إم�انيات  مهدي من  و�حثيّ سامي   ة 
ّ
تدل كتبُ ة  ذلك   ل ع�� 

ّ
أل ال�ي  كتابھ  قبل  الصّ   فها    ، اخبة)(املوجة 

�� التجديد والر�ادة الشعر�ة �� العراق) و( الثقافة  و (و  ،1988  )مطدها مثل (أفق ا�حداثة وحداثة النّ و�ع

و( تجر�ة    2001  )و( ��اد التكر�� رائد النقد االد�ي ا�حديث �� العراق1993  )العر�ية من الشفاهية إ�� الكتابة

 
ّ

الش صا�غ  والفنيةتوفيق  الفكر�ة  تتّ� وغ��ها م  ،2009  )عر�ة ومرجعيا��ا  ف��ا  ال�ي  الكتب  حّد ن  طبع  ح  ة 

 ة املنقودة.ھ امل���� نحو معا�جة املادّ سامي مهدي �� التوّج 

 فإذا �انت املادّ 
ّ
ور  ھ من�جھ �ش�ل واع نحو الّد اقد يوّج النّ   �ادية، فإّن ت العراقية الرّ ة املنقودة �� ا�جال

والفّن  األدب  تحديث   �� لعبتھ  األعوام    الذي  ا�حديثكمجلة    1954-1945ب�ن     الفكر 
ّ
ا�جديدةوالث   قافة 

العر�ي  و  األسبوعو األر�عةوال�اتب   الفصول 
ّ

أّن ، مؤك أوليّ "كتابھ    دا  تار�خ األدب  محاولة  �� نطاق  ة تدخل 

وسط  وتار�خ األف�ار و�ش�� إ�� أدوار �عض األدباء والفنان�ن العراقي�ن �� نقل القيم األدبية و�شاع��ا �� ال

الثقا�� منذ ما �عد ا�حرب العاملية الثانية ولعلها تدحض االدعاءات ال�ي تنسب إ�� آخر�ن من غ�� العراقي�ن  

  .1"من دور مزعوم �� تحديث األدب والفن �� بالدنا 

اقد  التفنيد هو املن�ج الذي يجعل النّ   دونيس، فإّن أح�ن ت�ون املادة املنقودة عبارة عن شاعر مثل    ولكْن 

دونيس و�� ا�حداثة، آخذا عليھ عدم إشارتھ إ�� املصادر ال�ي أسمة �� شعر    ى ألهّم مهدي يتصّد   سامي 

�ن �� مشروعھ حول قصيدة  ص أف�ار الغر�يّ عليھ تقمّ   عائبا ع��ا لنفسھ،  يقتبس م��ا ا�حداثة األور�ية و�ّد 

سّم   ،الن�� ما  م أو  إ��  واإلساءة  برنار  سوزان  ال�اتبة  أف�ار  �سو�ق  جناية  وأناه  الن��  قصيدة   ��   شروعها 

ما  "أ تب�ى   ادونيس 
ّ
تبن برنار  كتاب  من  ن�� عر�يةلتقطھ  لكتابة قصيدة   

ً
أساسا واعتمده   

ً
مطلقا  

ً
بينما   ،2"يا

 
ّ

 ه رائدا من روّ عر�ة وعّد احتفى بتجر�ة توفيق صا�غ الش
ّ

خاص    عر�ة وصاحب مشروع شعرّي اد ا�حداثة الش

 إيقاعيّ ومتم�ّ 
ً
  � ألنھ أوجد نظاما

ً
 من الوزن والقافيةا

ً
، خاليا

ً
   وكّرس لھ �ّل   ،بديال

ّ
 . 3ةة والفنيّ قافيّ إم�انياتھ الث

 : خاتمة  -3

 �ان رسميّ خليد �� التار�خ أيّ التّ   ّن إى القول  مؤدّ 
ً
 أو شعبيّ ا

ً
، أدبيّ ا

ً
 أو عاّم ا

ً
 ��خص واحدا

ً
، ليس رهنا

ً
ح�ى   ،ا

 
ّ

 �� القيام ��ذا األمر، و�نما هو خص متخصّ و�ن �ان هذا ال�
ً
ساتيا و�عد زمن  نجازه مؤّس إعمل قد ي�ون  صا

التأر  املراد  ا�حقبة  من  بالقليل  للتّ   �خليس  يضمن  و�ما   لها. 
ّ
الن  وثيق 

ّ
ال� عن  والبعد  الذاتية  �اهة  خصنة 

 ة. واألهواء واملصا�ح النفعيّ 

 طرائق املؤرّ   تتفاوت   ومثلما 
ّ

ق للش
ّ
 خ�ن �� ما وصل إلينا من تار�خ أد�ي وث

ّ
 من  عر والش

ً
طبقات ابن  عراء بدءا

 بمعاجم شعراء العصور اإل 
ً
م ومرورا

ّ
 سال

ّ
رة والعصر ا�حديث، فإن للشعر املعاصر  سالمية والعصور املتأخ

 خ�ن تبعا لطبيعة املتغ�ّ تار�خھ األد�ي وفيھ تتباين أيضا طرائق املؤرّ 
ّ

خ�ن أنفسهم  عر�ة وما لهؤالء املؤرّ �ات الش
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 د. نادية هناويا
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 لتّ ا  وال مراء �� أّن من أهواء أو تنافس واح��اب.  
ّ
 ار�خ األ ت التّ خليد �� �جال

ّ
عر ــ فيما ينب�� للتار�خ أن  د�ي للش

ــ   رغبات عابرة وتخندقات ممن�جة وميول مص�حية وآنية، بل هو    ال ي�ون ثمرةيذكره ويش�� إليھ بالبنان 

 وأعم جدوى.  
ً
 أس�ى من ذلك تحصيال

 التّ  إّن 
ّ

أو جما��، ي��ك بصمة ع�� املستو��ن   إنجاز فردّي  بفعلو�تأ�ى  عر فعل تلقائّي خليد �� �جل الش

   واملوضو��ّ   يّ الف�ّ 
ّ

زمنيّ للش مرحلة  خالل  لال عر  �عطي  ال�ي   �� البصمة  وهذه  ما.   ة 
ّ

الش    عرّي سم 
ّ
من  حظ ھ 

للمرحلة ال�ي عاصرها    ار�خ األد�ّي يضمن لھ م�انة ع�� صفحات التّ   ع�� نحوفيش��ر عطاؤه،    ،خليد األد�ّي التّ 

بل �ستمر شاخصة ووا�حة ح�ى تلقي   ،زوال تلك املرحلةبوال تزول هذه البصمة  أو ا�حقبة ال�ي عاش ف��ا.  

   ،بظاللها ع�� مراحل أو حقب قادمة تأ�ي من �عدها، قد تكتفي بتقليد هذه البصمة
ّ

ن من تطو�رها  وقد تتمك

 أو تتجاوزها إ�� غ��ها. ،أو تب�ي عل��ا
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ّ
 الال
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 نظریة العوالم الُممکنة: 

 مدخٌل إلی دراسة العوالم القصصّیة في إحدى نوادر الجاحظ  

 
 

 

 

 الملخص: 

      
ُ

�اث السردي القديم بمعاول بحث حديثة، وتحُدونا رغبة عميقة  هذه ال��دف
ُ
دراسة إ�� النبش �� ال�

الراوي،   ُيصورها  ال�ي  القصصّية  العوالم  خصائص   �� والبحث  مكنة 
ُ
امل العوالم  نظر�ة  أصول  دراسة   ��

النّص األ   �� النّص األد�ي، فالّراوي   �� إثارة قضّية املرجع واإلحالة  �� اآلن ذاتھ  ُيحيُل ع��  محاول�ن  د�ي ال 

 مع�ى املرجع �� النادرة بالصياغة  املرجع (أمكنة، أ�خاص، أشياء) بقدر ما ُيحيُل ع�� مع�ى املرجع. 
ُ
و�رتبط

   الفنّية ال�ي ِصيغ ��ا، و�املقام الذي ورد فيھ.

مكنة ـــ املرجع ــــ اإلحالة ـــ العالم املرج�� ـــ الراوي. ال�لمات املفاتيح:
ُ
    العوالم امل

 

 

 

Abstract: 
The target of this study is to dig in the ancient heritage narration with modern materials 

research.  We have a deep desire to study the origin of the Theory Possible Worlds, and search 

the characteristics of the narrative world that the narrator formulated trying at the same time 

studying Referent and reference in the literary text.  The narrator in the literal text did not 

transmit to the reference as well as he refers to the meaning of the reference. The meaning of 

the reference is related to the technical drafting that it was drafted with and the context that 

comes in.  

Key words: Possible worlds, reference, Actual Reality, narrator.   
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 : ُمقّدمة  -1

فهناك من اهتم بالبناء القص��ي لقد س�� العديد من الباحث�ن إ�� دراسة النادرة من جهات عديدة،  

� وجهُھ  1وال�خصيات واألفعال ال�ي ت��ُض ��ا �� إطار م�ا�ي وزما�ي ُمحّدد
ّ
. وهناك �عض الدارس�ن من و�

نائية ا�جد واله
ُ
ولكن  .  2زل �� النادرةشطَر خطاب الراوي وخطاب ال�خصيات، فدرس مسألة ا�حجاج وث

ت رهينة محبس السرديات النصّية (املن�ج اإل�شائي  
ّ
ها ظل

ّ
رغم ك��ة الدراسات األدبّية حول النادرة، فإّن ُجل

 البنيوي)، فقّل االهتمام بمسألة العوالم القصصّية، ودور الذات �� �شكيلها. 

نطلق آثرنا دراسة عوالم النادرة ُمس��دين بإسهاما 
ُ
ري نظرّ�ة  ومن هذا امل

ّ
ت السرديات االستداللية وُمنظ

مكنة
ُ
امل    ( Theory  Possible Worlds ) العوالم 

ٌ
 بوجود  داللّية ومنطقّية وسيميائّية،  ، و�� نظرّ�ة

ُ
�ع��ف

فيھ �عيُش  الذي  الواق��  عاملنا  قابل 
ُ
ت أخرى  ُممكنة  الواقع  عوالم  أنَّ  هذا  ويع�ي   .(Reality)     ��إ ينقسُم 

و  أّولهما  مرج�ّ�  قسم�ن:  ُممكٌن  (Actual Reality)اقع  واقع  وثان��ما  املعيش،  الواقع  وهو   ،(Possible 

Reality) ّ��3، وهو واقع تخيي . 

معرفّية   مشارب  ذات  حديثة  بحث  بمعاول  القديم  السردي  �اث 
ُ
ال�  �� النبش  إ��  إذن،  دراستنا   

ُ
��دف

صد مظاهر القصصّية ُمحاول�ن �� اآلن ذاتھ  ُمختلفة، وتحُدونا رغبة عميقة �� دراسة العوالم القصصّية ور 

 إثارة قضّية املرجع واإلحالة، ودور الراوي �� �شكيل العوالم القصصّية.  

ما �س�� قدر اإلم�ان   
ّ
ها ع�� النص، إن

ُ
ط

ّ
سل

ُ
نا �

ّ
ا ع�� هذِه املنا�ج ا�حديثِة، ال �ع�ي أن

َ
ش�ُ� إ�� أنَّ اعتمادن

ُ
و�

مكنة؟ وكيف �شأت هذه النظر�ة  
ُ
إ�� االستئناِس ��ا الستقرائھ وس�� أغواره. فما املقصود بنظرّ�ة العوالم امل

املرو�ّ  العوالم  أّن  ُسوقها؟ وهل  حيُل ع�� عوالم  واستوْت ع�� 
ُ
ت أّ��ا  أم  املرجع   ع�� 

ً
حيُل فعال

ُ
ت النادرة   �� ة 

ُھ انخرط �� عملّية �شكيل العوالم القصصّية
ّ
 إزاء ما ينقُل أم أن

ً
   ؟ُممكنة؟ وهل لِزم الراوي ا�حياد فعال

 

 
ــ   95ص ص  1992، 4، دار سعاد الصباح، طقراءات مع الشابي والُمتنبّي والجاحظ وابن خلدونانظر: عبد السالم المسدي،  -1

140  . 
 انظر على سبيل المثال:  -2

خبار الجاحظالبالغة والسرد محمد مشبال، 
ٔ
، الك السعدي، مطبعة الخليج العربي، جامعة عبد المجدل التصوير والحجاج في ا

 . 2010المغرب،  -تطوان
فريقيا الشرق، بالغة النادرة، محمد مشبال

ٔ
 .2006المغرب، ، دار ا

دب الجاحظالسيد عبد الحليم محمد حسين، 
ٔ
  االشتراكية، الدار الجماهيرية للنشر واإلعالن، الجماهرية العربية الُسخرية في ا

 .1988، 1العظمى، ط 
نموذًجاجميل الحمداويانظر:  -3

ٔ
حمد المخلوفي ا

ٔ
، ص  0162، 1، ط، العوالم الُممكنة بين النظرّية والتطبيق، قصة الموناليزا ال

10 . 
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 ة: في ُمقاربة نظریُّة العوالم الممکن  -2

املن النظرّ�ات  أهّم  مكنة من 
ُ
امل العوالم  عت�ُ� نظرّ�ة 

ُ
ُممكنة  �  بوجود عوالم 

ُ
�ع��ف ال�ي"  طقّية والداللية 

أخرى، بُموازاة عاملنا ا�حا�� الذي �عيُش فيھ تجار�نا الذاتّية واملوضوعّية مع اآلخر�ن. ويع�ي هذا أنَّ الواقع  

Reality)(    ��ينقسُم إ�� الواقع ا�حا(Actual Reality)مكن
ُ
ّول  ، فالواقع األ ( Possible Reality )، والواقع امل

تخيي�ّ�   واقع  هو  الثا�ي  الواقع  بينما  والبصر  بالع�ن  ونراُه  ونتلّمسُھ  ُھ 
ُ

درك
ُ
ن خار�ّ�،  ّي  ح��ّ ماّدّي  واقع  هو 

ا  
ً
ا انطالق ا وجمالي� ا، أو يتحقق فني� واف��ا��ّي واحتما�� باألساس، ُيمكن أن ُيوجد خياليا أو ذهنيا أو إبداعي�

تلقي مًعا"
ُ
د اختلف الباحثون �� أصل هذه النظرّ�ة، فهناك من يرى أنَّ أصولها  . وق1من منظور ال�اتب أو امل

 عر�ّية، وهناك من �عت�ُ� أّن أصولها غر�ّية، وسُنحاول �� هذا السياق تتّبع �شأ��ا. 

 :نظریّة العوالم الُممكنة في الفكر العربي -2-1
مكنة لها أصوٌل �� الفكر اإلسالمي

ُ
، ذلك أّن مسألة العوالم  يرى طھ عبد الرحمن أّن نظر�ة العوالم امل

مكنة وقع ا�خوض ف��ا �� ُمختلف مدارس الفكر اإلسالمي من نحو مسأل�ْي " الّصالح واألص�ح" و"دليل  
ُ
امل

ا �� ا�حديث عن عوالم اإلم�ان، فاعت��  2ا�جواز"
ً
. ويستنُد عبد الرحمن �� ذلك إ�� الغزا�� الذي �ان سباق

 . 3ع عن تقديره"اإلم�ان "�ّل ما قدرُه العقل ولم يمتن

وعالم   الواقع  عالم  ب�ن  الّتناقض  عدم  أي  ساق 
ّ
اال� أّولها  لإلم�ان،  عقلية  ا 

ً
روط

ُ
ش الغزا��  وضع  وقد 

إ��   . و�اإلضافة 
ً
تاًما وُمكتمال أّن �ّل إم�ان قابل للوقوع يجُب أن ي�ون  الّتمام أي  ثان��ا، فهو  أّما  اإلم�ان، 

ساوي أّي أّن العالم الذي تحّقق �� الواقع يجُب  الشروط العقلّية وضع الغزا�� ثالثة شروط  
ّ
وجودّية: أّولها الت

مكنة غ�� ُمتناهية ت��ايُد  
ُ
متنا�� أي أّن العوالم امل

ّ
أن ي�ون ُمساوً�ا للعالم الذي ُيمكُن أن يتحّقق. وثان��ا الال

مران، ويع�ي أّن �ّل عالم من  �� �ّل وقت، فالعالم الواق�ّ� لُھ عدد ال محدود من النظائر. أّما ثال��ا، فهو الع

 .4العوالم املمكنة هو من إ�شاء الذات، ف�ي ال�ي �سكنھ و�عرف تفاصيلھ الّدقيقة

 معُھ من جهة أخرى، ف�حيٌح  
ُ

ونحُن �� هذا الّسياق نتفُق مع طھ عبد الرحمن من جهة، لكّننا نختلف

 �� الثقافة العر�ّية اإلسال 
ٌ
ولعّل ما نلفيھ من اختالف �� تأو�ل عالم    .مّيةأنَّ مسألة العوالم املمكنة موجودة

 عليھ كذلك من تباين وا�ح �� اإلحالة ع�� الواقع املرج�ّ� �� كتب  
ُ

اآلخرة عند مفّسري القرآن، وما نقف

مكنة �� 5الس��ة والتار�خ خ�ُ� مثال ع�� ذلك
ُ
. لكن رغم هذه اإلرهاصات ال ُيمكُن القول إّن نظر�ة العوالم امل

 
نموذًجا جميل الحمداوي،  -1

ٔ
حمد المخلوفي ا

ٔ
 . 10، صمرجع مذكور ، العوالم الُممكنة بين النظرّية والتطبيق، قصة الموناليزا ال

صول الحوار وتجديد علم الكالمانظر طه عبد الرحمن،  -2
ٔ
،   2000، 2، طــ الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، المغربفي ا

 .136ص
 . 120، ص4، تحقيق الدكـتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط تهافت الفالسفةالغزالي،  -3
-28، ص1986، 1ونظرية العوالم الُممكنة، العدد في إشكالية السببية هند الغزالي ، تجديد السبب المناظرةطه عبد الرحمن،  -4
حال الباحث على الغزالي،  .92

ٔ
نوار في مجموعة رسوقد ا

ٔ
 .12، ص4، جائل إالمام الغزاليمشكاة اال

خبار التاريخ.  ناتناول -5
ٔ
لة التباين في إحالة المؤرخين على المرجع من خالل نماذج من ا

ٔ
الالوي،   وليد عبد انظر: ،لمزيد التوسع مسا

خبار التاريخ
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية  هالدكـتورا ، بحث لنيل شهادة ٕاشكالية التكلم في ا

ٓ
داب والحضارة العربية، كلية اال

ٓ
في اللغة واال
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ٔ
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عر  التأو�الت  نظرّ�ة  من  مجموعة  ُمجّرد   �� اإلسالمي  العر�ّي  �اث 
ُ
ال�  �� إشارات  من  عليھ  وقفنا  فما  �ّية، 

والتصّورات للما��ي أو للمستقبل، وال ُيمكُن بأّي حال من األحوال أن نطلق ع�� هذه التأو�الت اسم النظرّ�ة  

 حة. ألّن من أوكد مبادئ النظر�ة أن ي�ون لها من�ج صارٌم وأسس معرفّية وا�

 :نظریّة العوالم الممكنة في الفكر الغربي -2-2
مكنة ظهرت أّول مّرة مع الفيلسوف األملا�ي اليبن��  

ُ
 (Leibniz)يرى �عض الدارس�ن أّن نظر�ة العوالم امل

ا واحًدا  
ً
�� القرن السا�ع عشر، واعت�� أنَّ �� عقل اإللھ توجُد عوالم ُممكنة ُمتعّددة، وقد انتقى االلھ عامل

ا مرجعي� ا 
ً
عامل لي�ون  مكنة 

ُ
امل العوالم  هذه  جملة  مثل  1من  الباحث�ن  من  العديد  حاول  الزمن  تقّدم  ومع   .

إعادة  (Emberto Eco)وام��تو اي�و   ( David lewis)  ودافيد لويس  ( Blantiga)و�النتي�ا     (Hintikka)هانتي�ا

مكنة من جديد، فحّرُروها من ر�قة عقل اإللھ شيًئا فشيًئا، وجعلوها مرتبطة �عقل  
ُ
دراسة نظرّ�ة العوالم امل

نتجھ هذه امللكة من خيال وفرضيات وقصص ُمتخّيلة وأمنياٍت ُمختلفة. 
ُ
 اإل�سان، وما ت

العالم املرج�� والعالم املمكن، فاألّول هو العالم الذي تحّقق ع�� أرض الواقع    وقد مّ�� ُجلُّ الباحث�ن ب�ن

و�عيشھ، أّما الثا�ي، فهو عالم لم يتحّقق، لكّنھ ُيمكن أن يتحقق، وال ُيمكُن إدراكُھ إال عن طر�ق الذهن،  

واية واألقصوصة واملسرح  ال�ي نجُدها �� الر   وقد تتجّسُد عوالم اإلم�ان إبداًعا من نحو العوالم التخييلّية  

حيُل عليھ إحالة حقيقّية،  
ُ
حا�ي املرجع، لكّ��ا ال ت

ُ
والنادرة، فعوالُم ُبخالء ا�جاحظ �� عوالٌم تخيلّية، قد ت

�خ ُممكنة للعالم املرج��
ُ
ما �� �

ّ
صوص األدب واألعمال    2إن

ُ
وعندها، فإّن اإلحاالت ال�ي يقوم ��ا الراوي �� ن

 القولّية ال�ي ي��ُض ��ا الراوي �� إحاالت ُمفرغة من املع�ى ا�حقيقي. 

ما وقع استقطا��ا من لُدن �عض الدارس�ن إ�� 
ّ
إن ولم تبَق هذه النظرّ�ة رهينة الفلسفة وعلم املنطق، 

من الباحث�ن األوائل الذين اهتّموا بمسألة الّصدق ��   (Thomas Pavel)بافيل    توماسوُيعت�ُ�  مجال األدب.  

صوص األدب واإلحالة
ُ
وجان  الذي أعاد طرح سؤال سول كر�بك    (David lewis)دافيد لويس  ، إضافة إ��  3ن

ما هو نظ�ٌ� من ماري شاف�� ودول��ال
ّ
مكن ال ُيمثل الواقع، إن

ُ
 .4ھالذين أجمعوا ع�� أّن العالم امل

 
ستاذ محمد بن محمد الخبّو، السنة الجامعية جامعة صفاقس، تونس بصفاقس، 

ٔ
، (بحث مرقون موجود  2020 -2019، إشراف اال

داب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  ي قاعة الدوريات بمكـتبة كلّيةف
ٓ
   .194-120،ص)اال
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N. Goodman, manières de faire du monde, op cit, p 135 . 

 انظر:  -3
Thomas Pavel,Univers de la fiction,Paris,seuil,coll, « Poétique » 1988, P. 210. 

 انظر:  -4
Thomas Pavel, Inconplete Worlds,Ritual Emotions, Fhilosophy and literature, oct, vol 7, n2, 1983, Pp45-
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ّ
 الال
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مكن الن��ّي، فاعت��ت أّن العالم األّول  
ُ
و�� السياق ذاتھ مّ��ت ر�ان ب�ن العالم الفع�� الن��ّي والعالم امل

من   انطالقا  العالم  هذا  ل 
ّ
و�تش� معّ�ن،  وزمان  ُمحّدد  م�ان   �� ال�خصيات  فيھ  توجد  الذي  "العالم  هو 

�َ�ب لل�خصيات صفا��ا من خالل عالق��ا  سلسلة األفعال ال�ي تمنح للعالم التخيي�� هوّ�تھ وحقائقھ، و 

. أّما العالم الثا�ي، فهو ناتج عن األعمال  1بالعالم من جهة أو�� وعالقة ال�خصيات فيما بي��ا من جهة ثانية"

 . 2العقلّية لل�خصيات من نحو األحالم والتذكر والتنبؤ وغ��ها من األعمال الباطنية األخرى 

العوالم مقدودة   بالعالم وملا �انت هذه  بافيل ور�ان مسألة اإلحالة وعالق��ا  تناول توماس  اللغة،    ، من 

ا، الن��ّي عاملا إحالًيا نصي� الفع�ّ�  العالم  ُمقابل  النّص ُصورة   فجعلت ر�ان  ُل منھ 
ّ
العالم الذي ُ�ش� "وهو 

من جهة �ونھ نّصا  العالم الفع�ّ� الن��ّي [...] وال ُ��مل ر�ان صفة النوع الذي قد ي�ون ُمالزما للتخييل، وهو 

من    (Narratorial actual World)سردّيا فتبتكر ُمصط�حا ال نظ�� لھ �� الفلسفة وهو العالم الفع�� للّراوي  

 . 3خالل راوي النص التخيي�� ّو�حدد باملقام التلّفظي للّراوي"

حا�اة أن ُين��ئ ال�اتُب "�� نطاق  
ُ
حا�ي الواقع، ذلك أّن األصل �� ا�

ُ
 أّ��ا ت

ُ
والناظُر �� هذه النادرة ُيالحظ

وهُم أّ��ا من الواقع وقد ذهبت  
ُ
ا ت

ً
     (Käte Hamburge )هامبورغر�ات  حبكة قصصّية دقيقة ُمتخّيلة، أحداث

تخّيل من أحدا
ُ
 ملا هو �� عالم الناس"إ�� أّن ما يقوم �� النّص السردّي امل

ٌ
حا�ي الواقع ُمخالف

ُ
 . 4ٍث ت

 : العوالم القصصّیة بین المرجعي والتخییليّ  -3

األحداث وال�خصيات  �ستوجُب مّنا دراسة العوالم القصصية الوقوف ع�� ُم�ّونات هذه العوالم مثل  

 �ستعملها الراوي لبناء وامل�ان والزمان، 
ً
 أساسية

ً
عُد هذه العناصر رك��ة

ُ
نا �� 5عواملھ املروّ�ةإذ �

ُ
. وليس هدف

العالم   إحالة  مدى   �� البحث  إ��  �س��  بل  للنادرة،  القصصّية  العوالم  ُم�ونات  استعراض  السياق  هذا 

ھ 
ّ
 ع�� ما وقع �� العالم املرج�� أم أن

ً
القص��ّي ع�� املرجع. فهل أّن العالم القص��ّي �� النادرة ُيحيُل فعال

 ن؟ ُيحيُل ع�� ما ُيمكُن أن ي�و 

 :على المرجعواإلحالة العوالم القصصیّة  -3-1
ّتصلة،  

ُ
رق عديدة من نحو أسماء األعالم وال��اكيب االسمّية واألماكن و�عض الضمائر امل

ُ
نجُز اإلحالة بط

ُ
ت

ش��ات "ولهذا التنّوع �� مفهوم اإلحالة دور خط�� �� صياغة املراجع [...] ال  
ُ
وقد تتجّسُد اإلحالة كذلك �� امل

 
1-Ryan, Possible worlds, Artificial Intelligence and narrative theory, op cit, p 113.                        

  .114-113المرجع السابق ص انظر -2
نبياءنوارة محمد عقيلة،  -3

ٔ
نبياء الشخصية القصصّية لال

ٔ
ني ونصوص قصص اال

ٓ
لدين، صفاقس ــــ  مكـتبة عالء ا،  بين النص القرا

 . 54- 53ص، 2018، 1تونس، ط
ليف مجموعة من ، معجم السرديات :محمد بن محمد الخبّو، ضمن -4

ٔ
محمد القاضي، الرابطة الدولية للناشرين  الباحثين إشرافتا

 . 75-74، باب التاء، مادة تخييل، ص 2010، 1المستقلين، دار محمد علي للنشر تونس،ط
 لمزيد التوسع انظر:   -5

ين "، موقع الكـتروني: الجمعّية الدولّية للُمترجمين واللغويالعالم الحكائي في الدراويش يعودون ٕالى المنفىمحّمد نجيب عمامي، "
 .2022- 03 -10تاريخ  الدخول : يوم   http://www.wata.cc/forums/showthread.php?954-العرب،

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?954-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A


ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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حال عليھ. أي الذي ُ�سّميھ  سيما أّن 
ُ
اإلحالة األو�� ال تتصوُر ُمنقطعة عّمن يقوم ��ا، أو لنقل عّمن ُيدرُك ا�

دركة  ( Alain Rabatel)"آالن رابتال"
ُ
. 1ال�ي ال تنفصل عّما تدركُھ من مدر�ات" (Sujet percevant)الذات امل

حيُل  �� هذا السياق ب�ن العبارة اإلحاليّ   (Frege)وُ�م�ُ� فراغ  
ُ
ة والعبارة ا�حملّية، و�رى أنَّ العبارة اإلحالية ت

سند فقط
ُ
 . 2ع�� املرجع، أّما العبارة ا�حملّية فت

 أّن الراوي يحرُص ع�� اإلحالة ع�� العالم املرج��
ُ
تأمُل �� هذا النص الذي نحُن منھ �سبيل ُيالحظ

ُ
، وامل

تحدث ع��ا مثل ُز�يدة والنديم، و�دخل   من خالل عدة قرائن نصّية، أهّمها ال�خصيات و�تو�ُح ذلك  
ُ
امل

ز�ُل  
ُ
وت حقيقتھ  فتقّرر  وظروفھ،  وعواملھ  بأ�حابھ  ا�حدث  "تقّيد  سياق   �� األعالم  ألسماء  الراوي  إيراد 

حيُل 3إ��امُھ"
ُ
 ت

ٌ
ا من األحداث ال�ي ت��ُض ��ا هذه ال�خصيات، ف�ي أحداث

ً
 كذلك انطالق

ُ
. وتتحقُق اإلحالة

 ُسكر ز�يدة و�هدائھ قميصھ لنديمھ، ثم ُمحاولتھ اس��جاع القميص.  ع�� الواقع، من نحو 

إذن فهذه األفعاُل ال�ي ت��ُض ��ا ال�خصيات �� أفعاٌل مرجعّية وقعت �� زمن ا�جاحظ، وقد نقلها لنا  

 �� كث�� من  
ً
وض �� التفاصيل الدقيقة، ف�ان سرُدُه لألحداث ُمجمال

ُ
راو غ�� ُمشارك �� األحداث دون أن يخ

 ألحيان.  ا

ش��ات  
ُ
امل و�عض  "ليلة"،  مثل  الزمانية  ش��ات 

ُ
امل �عض  من  ا 

ً
انطالق املرجع  ع��  الراوي  إحالة   �

ّ
وتتج�

ؤكُد أّن العالم القص��ي ُيحيُل ع�� الواقع املرج��. 
ُ
امل�انية من نحو "عند الصباغ"، و�� جميعها قرائن ت

هذه   ��ا   
ُ
تتلفظ ال�ي  األقوال  ت�ون  أن  كذلك  ف�ي  وُ�مكُن  املرجع،  ع��  دالة  عالمة  مة 

ّ
ت�ل

ُ
امل ال�خصيات 

 �� كالمها، ومثال ذلك استشهاد ز�يدة بقول الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم " ُجمع  
ً
 مأثورة

ً
�ستعمُل أحياًنا أقواال

ھ �� بيت، وأغلق عليھ، ف�ان مفتاحھ السكر"
ّ
  .4الشّر �ل

 
ُ
 عن القرائن النصّية، ُيمكُن أن تتحّقق اإلحالة

ً
 كذلك، إذا نظرنا �� القرائن غ�� النصّية، ونقصُد  وفضال

ش��كة،  
ُ
غة من أوكد املعارف امل

ُ
تلك ا�خلفّية الفكر�ة والثقافّية ال�ي �ش��ُك ف��ا الراوي واملروي لُھ، و�عدُّ الل

ش��ك بي��م
ُ
حيُل ع�� العالم امل

ُ
غة الّراوي �� ذاُ��ا لغة املروّي لھ ب�ّل ما تحملھ من دالالٍت ت

ُ
ا. ولهذا سنجُد  "فل

ما سيعتمُد ع�� ُب�ى ذهنية ت�ون ُمش��كة ب�ن الّراوي واملروّي لُھ  
ّ
أّن الّراوي لن يقول �ّل ��يء عن العالم، و�ن

الن��ّي" الفع��  للعالم  جاور 
ُ
ا� الن��ّي  اإلحا��  بالعالم  قة 

ّ
ُمتعل أّ��ا   �� شّك  ال  و��  �لمة  5[...]  وحسُبنا   ،

 
 . 75-74، صمكـتبة عالء الدين صفاقس تونس ، مداخل ٕالى الخطاب إالحالي في الروايةمحّمد الخبو،  محّمد بن -1
تي "قولنا القط نائٌم" ، "وتعتبُر كلمة القّط عبارة -2

ٓ
 لتوضيح الفرق بين العبارة اإلحالّية والعبارة الحملّية اشتشهد فراغ بالمثال اال

كل عبارة حملّية. ومثل هذا التقسيم يقوم إحالّية، وكلمة نائم عبارة حملّية، وفي 
ٔ
ر عبارتان إحاليتان، وا

ٔ
ر" فالقط والفا

ٔ
كل القط الفا

ٔ
"ا

ّنه يمنح االسم ليس مبّررها 
ٔ
نطولوجّية ونحوّية ال

ٔ
سس ا

ٔ
ن واحد لى ا

ٓ
ن تحيل على   لسانيا باعتبارهفي ا

ٔ
الوحدة الوحيدة التي يمكن لها ا

ّنه يقوم على النقص 
ٔ
سس نحوّية ال

ٔ
المنطقي في الفعل (الذي يقتصي فاعال ليحيل) لينفي عن هذه الوحدة كّل طاقة  الكائن وعلى ا

المهيري وحمادي صمود،  المركز الوطني   رعبد القادترجمة ، معجم تحليل الخطابإحالّية" باتريك شارودو ودومينيك منغنو، 
 . 474ص للترجمة، تونس دار سيناترا.

سلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  -3
ٔ
 .389، منشورات الجامعة الُتونسّية، (د ت) صخصائص اال

 .36، ص1989 سوسة، دار المعارف،، البخالءالجاحظ،  -4
نبياءنوارة محّمد عقيلة،  -5

ٔ
ني ونصوص قصص اال

ٓ
نبياء بين النص القرا

ٔ
 .329-328، مرجع مذكور، صالشخصّية القصصية لال
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 الال
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ال�لمة استند إ�� ما �عرفُھ املروي لُھ ُمسبًقا عن �لمة "قميص"، ولعّل    "قميص"، فالراوي عندما ذكر هذه

   �� تكرار هذه ال�لمة أك�� من مّرة وعدم تفس��ها دليل ع�� أّن اإلحالة ُمش��كة ب�ن الراوي واملروي لُھ.

دركة،
ُ
 كذلك بالذات امل

ُ
ما ترتبط

ّ
حال عليھ فحسب، إن

ُ
 دائًما با�

ُ
وما تحملُھ من    بيد أّن اإلحالة ال ترتبط

ا قامت بھ �خصّية ُمعينة  
ً
حال عليھ، فُيمكُن أن �سُرد الراوي حدث

ُ
جاه ا�

ُ
ُمعتقدات وآراء إيجابّية أو سلبّية ت

ا عادًيا.  
ً
ا طر�ًفا. لكن ُيمكُن أن �سُرد راو آخر ا�حدث ذاتھ ويعت��ُه حدث

ً
 ويعت��ُه حدث

حيُل ع�� العالم املرج��، وهو ما  ج��ٌّ من خالل ما تقدم أّن العوالم  
ُ
القصصّية �� النادرة �� عوالٌم ت

ُيث�ُ� انتباهنا أّن �عض م�ّونات العوالم املروّ�ة مثل   استنتجناُه من القرائن النصّية وغ�� النصّية. لكن ما 

ة ع�� املرجع  واألشياء تلتبُس أحياًنا بجهات اعتقاد الراوي واملروي لھ، فتخرُج بذلك من اإلحال  1ال�خصيات

 إ�� اإلحالة ع�� عوالم اإلم�ان.

 : العوالم القصصیّة وإحالتھا على عوالم التّخییل واإلمكان -3-2
أرسطو   حسب  يتوافق  وهو  واإلدراك،  باإلحساس  اليونان  فالسفة  عند  التخييل  مفهوم  ارتبط  لقد 

(Aristote )  حا�اة
ُ
�خيال " قّوة للنفس تحفظ  �� ح�ن يرى الفالسفة املسلمون أّن ا  )Mimesis(مع مفهوم ا�

ش��ك من صور ا�حسوسات �عد غيبو�ة املادة [...] وقد قرن الفارا�ي وابن سينا التخييل  
ُ
ما ُيدركھ ا�حسُّ امل

بالوهم الذي ُسّ�ي قوة وهمّية �ستخدمها ا�خيال وُيعارضها العقل. وتحّدث �ل من الفارا�ي وابن سينا عن  

ضم من  ال�ي  الباطنّية  اإلدراك  صور  قّوة  استعادة  القوة  هذه   �
ّ
وتتو� فكرة، 

ُ
امل أو  تخّيلة 

ُ
امل القوة  ��ا 

ما تتعّدى  
ّ
صّورة، إال أّن وظيف��ا ال تقتصُر ع�� االستعادة فحسب، و�ن

ُ
خ��نة من ا�خيال أو امل

ُ
ا�حسوسات ا�

خصوص  ، فُتصبح بذلك عملّية التخييل إعادة خلق جديد ع�� سمت م2ذلك إ�� وظيفة ابت�ارّ�ة ُمتمّ��ة"

تلقي.  
ُ
 للتأث�� �� امل

ما ينقُل واقًعا آخر ُممكنا  
ّ
ؤلف �� النصوص األدبّية ال ينقُل الواقع مثلما حدث، إن

ُ
ونفهُم من ذلك أّن امل

قرائُن عديدة   الراوي  استعمال  خالل  األد�ي من  النص   �� الّتخييل   �
ّ

و�تج� ا�خاصة.  رؤ�تھ  حسب  لُھ 
ّ
ُ�ش�

املباش  غ��  ا�خطاب  الداخلأهمها استعمالھ  والتبئ�� من  واملونولوغ  م�ّونات    .3ر  اكتساب   �� وُيسهُم ذلك 

حيُل عل��ا �� الواقع.
ُ
 العوالم القصصّية معا�ي جديدة غ�� املعا�ي األصلّية ال�ي ت

 
ّما الشخصّية من الشخصّية فالشخُص هو الشخص ميُز في هذا السياق ن  -1

ٔ
فهي الكائن  ،الكائن المرجعي الذي يعيُش في الواقع ، ا

 . لمزيد التوسع انظر:  التخييلي الذي يعيش في العالم القصصي
حمد السماوي، ضمن ـــ 
ٔ
 .  270، مرجع مذكور، باب الشين، ماّدة شخصّية، صمعجم السردياتا
ة بحوث   ،محمد بن محمد الخبّو، مجنون بني عامر من الشخص إلى الشخصية: بين متباين النصوص والمقاماتـــــ 

ّ
ضمن مجل

داب والعلوم اإلنسانّيةجامعية
ٓ
ّية اال

ّ
 . 21- 9، ص2010، 8بصفاقس، عدد  ، جامعة صفاقس، كل

Jean Duboit, Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse ,  Paris, 1973,p 368. 
 .  74-73صمرجع مذكور، باب التاء، مادة تخييل، ، معجم السردياتمحمد بن محمد الخبو، ضمن:  -2
 لمزيد التوسع انظر:   -3

Gérard Genette, Fiction et diction, éd, seuil, Paris, 1991 Pp 47- 55.  
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 مع�ى املرجع �� النادرة بالصياغة الفنّية ال�ي ِصيغ ��ا، و�املقام الذي ورد فيھ، فقميص ز�يدة �� 
ُ
و�رتبط

هما ماثل �� القميص املرجع الذي تّمت اإلحالة عليھ، وثان��ما قائم �� ما ظفر بھ هذا  النّص لھ وج
ُ
هان: أّول

ت خاصة �� س�� ز�يدة إ�� اس��جاعھ �شّ�ى الطرق �عد التفو�ت فيھ من جهة أو��، 
ّ
القميص من قيمة تجل

 
ّ
 1ا�حوار ا�جد��ّ ب عن هذا  و�صرار النديم ع�� إبقائھ عندُه، وعدم إرجاعھ لز�يدة من جهة ثانية، وقد ترت

معا�ي جديدة، إذ أصبح القميُص و�ضرب من املفارقة موضوع القائم ب�ن ز�يدة ونديمھ اكتساب القميص  

ليلة،   ز�يدة  سكر   " والصداقة  املوّدة  ع��  ة 
ّ
دال عالمة   �ان  �عدما  صديقْ�ن  ب�ن  لھ  نزاع  صديقا  فكسا 

 . 2قميصا"

استعملها ز�يدة ونديمھ مثل األمر واالستفهام والنداء والُدعاء �� ترسيخ  وأسهمت األساليب القولّية ال�ي  

حيُل عليھ، ومع�ى 
ُ
مع�ى جديد للقميص، وهو تقر�با ما أشار إليھ فر�جھ ح�ن مّ�� ب�ن املرجع ا�حقيقي الذي ن

 باللغة �� سياق ُمع�ن
ُ
 .3املرجع الذي ُيصاغ

لة ع�� املرجع إ�� ا�حديث عن مسائل أعمق من قبيل وجهة  و�أخذنا هذا التباُين الوا�ُح �� مستوى اإلحا

 ف��ا  
ٌ
ھ منخرط

ّ
نظر الراوي للعالم واألشياء. فهل أّن الراوي ُمحايٌد �� عملية �شكيلھ للعوالم القصصّية أم أن

 وموّجھ لها توج�ً�ا مخصوًصا؟  

 : والعوالم القصصّیة في النادرة الراوي   -4

 : بالحیادُموھما الراوي  -4-1
   إّن الناظر

ً
ا غ�� ُمشارك ف��ا ُمستعمال

ً
ُھ راو غ�� مشارك �� ا�ح�اية، �سرُد أحداث

ّ
 أن

ُ
�� موقع الراوي ُيالحظ

"أقبَل"، وما دام ذلك كذلك، فإّن   "َ�عث" و ضم�� الغائب، وهو ما �ستجليھ من �عض األفعال مثل "كسا" و

للعالم واألشياء �� رؤ�ة من ا�خارج   الّراوي أقلَّ علًما  و    (Vision from outside)رؤ�تھ   ما ي�ون ف��ا 
ً
عادة

 من ال�خصيات
ً
فال ينُقُل للمروي لُھ إال ما يراُه أو �سمُعُھ ُدون أن يخوض �� أف�ار  (ز�يدة والنديم)،  ومعرفة

قّدم مثلما وقعت، ال بحسب تأو�ل الّراوي وتقديره وأهوائھ.  ، 4ال�خصّيات و�واط��ا
ُ
 أي أّن األحداث ت

 
Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, traduit de l’Anglais par Claude Harry, editions du Seuil, Schaeffer,  Pp. 
12-14. 

حد الطرفي -1
ٔ
خر. وتنتهي الُمحاورة باقتناع ا

ٓ
ن ورصانة  الحوار الجدلّي: يّتسم طرفاُه بالتكافؤ المعرفّي. فُيقّدم ُكّل منُهما ُحَجًجا إلقناع اال

 التوّسع، انظر:  الُمتحاورين وتعّقلهم وتوازنهم. لمزيد
 Sylvie Durrer, Le dialogue dans le Roman, Nathan, université, 1999, Pp 91-92. 

   .36ص ،سابق ، مصدر البخالءالجاحظ،  -2
 انظر:   -3

Lubomir Dolezel, Heterocosmica, Fiction and Possible worlds, published by, the Johns Hopkins 
university press, Baltimore and London, 1998, Pp 3- 4. 

 .  ,p 75 P, éd Gallimard, Paris 1946, Temps et RomanPouillon- .76انظر:  -4
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ّ
 الال
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الراوي ع حِرص  وحاول كذلك  وقد  واألشياء،  مة 
ّ
ت�ل

ُ
امل وال�خصيات  األحداث  جاه 

ُ
ت رأيھ  إبداء  �� عدم 

أفعال   سرد  إ��  زوعھ 
ُ
ن م��ا  ُمختلفة،  أقنعة  وراء  التخّفي  ع��  انحيازُه   

ُ
تكشف ال�ي  ش��ات 

ُ
امل طمس 

باشر 
ُ
ل ف��ا باستعمال ا�خطاب امل

ّ
صُدُر  ي "وقواُم هذا ا�خطاب قول ال�خصّيات، ونقل أقوالهم دون التدخ

عن إحدى ال�خصّيات فُينقل بحرفّيتھ. وتكُمن مهّمة الّراوي �� إيراد كالم ال�خصّية الذي ينت�ي إ�� املروّي  

 عليھ من حوار  ،1لھ بطر�قة مباشرة، أي ُدون وساطة هذا الّراوي"
ُ

ب�ن   ( Dialogue)2ومثال ذلك ما نقف

 أفعال  
ً
مة، ثم يورُد أقوالها بطر�قة مباشرة مستعمال

ّ
ت�ل

ُ
ُز�يدة ونديمھ، إذ يقوُم الراوي بتعي�ن ال�خصَية امل

 القول مثل "قال" و"قالوا".  

بواطن   إ��  الولوج  دون  هيآ��م  ووصف  أقوالهم،  ونقل  ال�خصّيات  أفعال  �سرد  الّراوي  اكتفى  وقد 

 ملا يظهر ��
ً
وجوههم من مالمح ُحزن أو خوف، وهذه الطرائُق �� اإلدراك تندرج "ضمن    ال�خصّيات إال تأو�ال

ُھ ال �ستطيع  
ّ
ما ُ�سميھ فاولر بالنمط التبئ��ي من صنف (د). و�� قرائن تدلُّ ع�� أّن الذي ُيدرُك ُيوهُم أن

هور �� هيأة  . غ�� أّن هذا ا�حرص الشديد من لُدن الراوي ع�� ا3إدراك امل�امن والسرائر بطر�قة ُمباشرة"
ُ
لظ

حايد �عكُس �� حقيقة األمر انخراطُھ �� عملية �شكيل عوالم النادرة. 
ُ
 ا�

 : الراوي ُموّجھا للعوالم واألشیاء -4-2
لقد اعت�َ� العديُد من الُنقاد أنَّ الرؤ�ة من ا�خارج �� رؤ�ة موضوعّية ألّن الّراوي غ�� ُمشارك �� ا�ح�اية، 

من ا�خارج ُدون الّتعب�� عن أراءه آرائھ، لكن مهما س�� الراوي إ�� التخّفي  وهو ما يجعلُھ يرى العالم واألشياء  

 انخراطھ �� بناء العالم، ووكدنا ما وجدناُه من انتقائية �� �شكيل  
ُ

ُھ ُسرعان ما ينكشف
ّ
واإل��ام با�حياد، فإن

مھ، لكنھ  فالّراوي ُيفّصل القول �� حدث التفو�ت �� القميص وُمحاولة ز�يدة اس��جاعھُ األحداث،  
ّ

، وُ��خ

  �� التفاوُت  القميص، و�دعم هذا  يورُد أحداثا أخرى ُمجملة من قبيل ُسكر ز�يدة و�هداء  ُمقابل ذلك   ��

 طر�قة تقديم األحداث توجيَھ الراوي. 

ُل ذلك ضمن ما  
ُ

تكّررة ع�� ا�حدث الواحد، فُيعيدُه أك�� من مّرة. و�دخ
ُ
وقد �عمُد الّراوي إ�� اإلحالة امل

بأشياء  (Searle)س��ل  ُ�سميھ   االهتمام  ُدون  بھ،  والتعر�ف  األشياء  ��يء من  املرج��، وهو "عزل  بالعمل 

ما يدخل ��  
ّ
أخرى. وقد انخرط القائل فيما تقّدم �� قول �عض األشياء. وتكرار الصور �� أش�ال ش�ى، إن

در�ات بالقول"
ُ
��ي شيًئا فشيًئا، وتكتسُب  ، فتك�ُ� بذلك قيمة املرجع (القميص) �� العالم القص4توجيھ امل

 معا�ي أخرى غ�� املع�ى األص��.

 
 . 186صماّدة خطاب مباشر، باب التاء، ، مرجع مذكور، معجم السردّياتمحمد بن محمد الخبّو، ضمن  -1
قوال من  إّن الحوار هو  -2

ٔ
 لحظة االلتقاء إلى لحظة االفتراق مع ما يصحُب هذه اال

ُ
كـثر ُمنذ

ٔ
قوال الُمتبادلُة بين شخصين فا

ٔ
ّنُه اال

ٔ
وُحد� با

محمد نجيب عمامي، ضمن  هيائت وإيماءات وحركات وكّل ما ُيخبُر عن ظروف التواصل ترُد جميعها في شكل خطاب إسنادّي".
 . 159ماّدة حوار، ص، حاءباب ال، مرجع مذكور يات، معجم السرد

إشراف محمد نجيب العمامي، دار محمد    ، وجهة النظر في الروايةضمن  هل التبئير من الخارج قائم على الحياد؟محمد الخبّو، - 3
 . 158ص ،1علي الحامي،ط

 . 160ص، سهالمرجع نف -4
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ل الّراوي �� تركيب األحداث و�شكيلها وفق منطق سب�يّ 
ّ

دُّ انتباهنا، هو تدخ
ُ

كر �ان  بيد أنَّ ما �ش ، فالسُّ

سبًبا �� إهداء ز�يدة قميصُھ لصديقھ، وقد �سّبب فعل ز�يدة �� خوف النديم وقلقھ من اس��جاع ز�يدة  

للقميص �عد حالة السكر، وساهم �ل ذلك �� تحّول القميص (لباس خاص بالرجال) إ�� برن�ان (لباس  

سهُم إعادة التشكيل ��  خاص بالنساء)، وتحّول ز�يدة من هاٍد إ�� ُمطاِلب باس��جاع ما أ 
ُ
هدى لنديمھ، و�

 دعم قصصّية النادرة. 

سببات �� مستوى �شكيل األحداث إ�� موقف الّراوي، ومن ورائھ  
ُ
 ب�ن األسباب وامل

ُ
نا هذا الر�ط

ُ
وقد ُيحيل

ب الكشف عن العلل واألسباب وفق منطق عق�ّ�، 
ّ
ا�جاحظ، الذي ُيؤمُن مثل بقية املع��لة بأّن ا�حقيقة تتطل

ف وُمعتقداتھ الدينّية والفكرّ�ة. وقد
ّ
   أسهم ذلك �� �شكيل مخصوص للمرجع خاضع إليديولوجيا املؤل

ما نقل بواطن ال�خصيات،  
ّ
اوي بإعادة �شكيل األحداث ع�� هيأة مخصوصة فحسب، و�ن ولم يكتف الرَّ

خصّيات مثلما يتو�ُح �� ا�جدول اآل
ّ

 �ي:وعّ�� عن �عض ال�حظات النفسّية ال�ي عاش��ا ال�

 

 الشاهد  ال�حظة النفسية ال�ي نقلها الراوي 

فلما صار القميص ع�� النديم خاف البدوات. وعلم أن ذلك من هفوات  " خوف النديم من اس��جاع ز�يدة القميص منھ  

 1فجعلھ برن�انا المرأتھ"  من�لھ،السكر. فم��ى من ساعتھ إ�� 

"فلما رآه صمم أقبل عليھ فقال: يا هناه! إّن الناس يمزحون و�لعبون وال   تصميم النديم ع�� عدم إرجاع القميص لز�يدة 

 2 القميص عافاك هللا"يؤاخذون ���يء من ذلك، فُرد 

 

مة  
ّ
ت�ل

ُ
 عن نقل بواطن ال�خصيات، قد يقوُم الراوي أحياًنا بتحو�ل أقوال �عض ال�خصّيات امل

ً
وفضال

سع الُهّوة ب�ن الكالم الذي تلّفظت بھ ال�خصّية وما نقلھ الّراوي ع��ا، ومن ذلك قولُھ  
ّ
سرُد، فتت

ُ
إ�� أفعال �

، فأصل الكالم �� هذا املثال أّن ز�يدة قال: "أين قمي��ي؟ وملن  3وتفّقده"فلّما أصبح سأل عن القميص،  "

روى "سأل" و
ُ
"تفّقد"، فما �ان �� األصل كالًما تلّفظ بھ    أعطيتُھ؟" لكّن الراوي حّول كالم ز�يدة إ�� أفعال ت

 ابتداع الراوي، فهذا  
ُ
ا ُيروى، وهنا تكمُن عملية

ً
جاه عائلتھ أض�� حدث

ُ
ا�خطاُب املروّي هو خطاٌب  ُز�يدة ت

ُممكن من جملة ُممكنات ُمختلفة ناتٌج عن تأو�ل الراوي ملا تلّفظ بھ ز�يدة �� العالم املرج��، وهو تأو�ٌل  

 عن انخراط الراوي وتوج��ھ ل�خطاب من جهة وللعوالم القصصّية من جهة أخرى. 
ُ

 يكشف
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جاه ذا��ا،
ُ
  ، ذلك قولُھ "عِلم أنَّ ذلك من هفوات الُسكر"ومن    وقد يخ��ُل الراوي كذلك كالم ال�خصّية ت

ما اكتفى باخ��الھ �� فعل "عِلَم" وهو فعل 
ّ
فالّراوي �� هذا السياق لم ينقل لنا قول ال�خصّية مع ذا��ا، إن

 ساهم �� إرساء عالم ُممكن �� ذهن النديم.   ( Epistemic Modality)ُموَجھ توج�ً�ا معرفًيا 

 �� هذه ا
ُ

 عن رغبة  وُ�مكُن أن نقف
ُ

لنادرة ع�� أك�� من مضمون قضوي، ولكّن ا�جهات تختلف، فا�حديث

توج�ً�ا تقو�مًيا أي ما   �� املرة األو�� ُموجًها  تكّرر أك�� من مّرة، ف�ان ا�حديث  �� اس��جاع القميص  ز�يدة 

م �� كالمھ من أح�ام وتقو�مات للمضام�ن القضوّ�ة "
ّ
ت�ل

ُ
ران وشراءُه و�يعُھ  أما علمت أّن هبة السك  ُيبديھ امل

 .1وصدقتُھ وطالقُھ ال يجوز؟"

 �� املّرة الثانية ٌموّجها توج��ا إلزاميا  
ُ

، وهو ما �ستصفيھ من     ( Appreciative Modality)و�ان ا�حديث

استعمال ز�يدة أسلوب األمر" إّن الناس يمزحون و�لعبون وال ُيؤخذون ���يء من ذلك فُرد القميص عافاك  

، إذ نجُد انطباًعا   ( Expressive Modality)ا �� املرة الثالثة، فقد �ان ا�حديث ُموّجًها توج��ا �عب��ًيا  . أمَّ 2هللا"

ُح لزوجة النديم، وُيعدُّ هذا التوجيھ  
ُ

ت�لمة، ويعت�ُ� ز�يدة أنَّ القميص يص�ُح لزوجتھ كما يص�
ُ
لل�خصّية امل

 وجها من وجوه الذاتية. 

ك بھ. وقد ُوّجھ ا�حديث ��  فيتمثُل �� عدم إرجاع النديم القميص والتمّس أّما املضمون القضوي الثا�ي،  

املّرة األو�� توج�ً�ا معرفيا، ف�ان النديم ب�ن الشك واليق�ن " خاف البدوات وعِلم أّن ذلك من هفوات السكر.  

ج�ً�ا تقو�مًيا، إذ نجُد وُوّجھ ا�حديث �� املرة الثانية تو   3فم��ى من ساعتھ إ�� من�لھ، فجعلُھ برن�اًنا المرأتھ"

 .4�� كالم النديم �عض التقو�مات " إ�ي وهللا قد خفُت هذا �عينھ"

� لنا   
ّ

هور �� ُصورة الرائي املوضو��، فإّن حيلتُھ ُسرعان ما انكشفت، فتج�
ُ
ورغم حرص الّراوي ع�� الظ

ة ز�يدة اس��جاع  انخراطھ �� �شكيل العالم القص��ّي من خالل ترك��ه ع�� حدث مخصوص، وهو ُمحاول

ا أخرى. وُيعت�ُ� ذلك وجًها من وجوه القصصّية �� النادرة. 
ً
 القميص، لكنُھ �� ُمقابل ذلك يطرُح أحداث

إنَّ ما �سُرُدُه الراوي خاضٌع �� ��اية األمر لرؤ�ة راوي الرواة، فهو الذي تخّ�� أحوال ال�خصيات واألشياء،  

نادًما،   نفعل بما ينقل، ّل نقاش وكالم وجدال،  وجعل من قميص ز�يدة محفجعل ز�يدة 
ُ
امل "وهو ُحضور 

 . 5يرو�ھ مرات شّ�ى، أو ُيصّوُرُه تصو�را بد�ًعا"

ا من كيفية �شكيل ُصور طر�فة لل�خصيات �� مستوى أفعالها  
ً
 الراوي كذلك انطالق

ُ
و�ظهُر انخراط

 
ً
تاحة، فخاطب ز�يدة  وأقوالها، وحسُبنا ُمحاولة ز�يدة إقناع النديم باس��جاع قميصھ ُمستعمال

ُ
 �ّل الُسبل امل

،  6�� مرحلة أو�� عقل النديم، فقال " أما علمت أّن هبة السكران وشراءُه و�يعُھ وصدقتُھ وطالقھ ال يُجوز"
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إ�ّ� ح�ى أهبھ لك عن طيب نفس"، ثم يّمم  وخاطب �� مرحلة ثانية قلب النديم، فنحا من�� اإلغراء "ُرّدُه 

، وفعل "عا��" هو فعل  1هناه إّن الناس يمزحون و�لعبون، فُرّد القميص عافاك هللا"وجهُھ نحو اإلثارة "يا  

الزمان    �� الفعل  انقضاء  تدّل ع�� طلب  الُدعاء  �� سياق  أّ��ا  إال  الّدالة ع�� االنقضاء،  املا��ي  �� صيغة 

ستقبل.  
ُ
 امل

اإل��ام   ُمحاولتھ  فرغم  القصصّية،  العوالم  �شكيل   �� فعلُھ  يفعُل  الراوي  أّن  تقّدم  ما  خالل  من  بّ�ٌن 

حايد الذي ينقُل األحداث
ُ
من ا�خارج دون االنخراط �� عملية �شكيلها و�خراجها،    بالظهور �� هيأة الراوي ا�

أهّمها   لعّل  خالل عدة قرائن نصّية وغ�� نصّية،  ما استنتجناُه من  ، وهو 
ُ

تنكشف فإّن حيلتُھ ُسرعان ما 

خصّيات وأقوالها، و�كساب  
ّ

�� �شكيل أحوال ال� ل 
ّ

التدخ إ��  تنظيم األحداث وفق منطق سب�ّي، إضافة 

�� دعم قصصّية    املرجع معا�ي جديدة القرائُن  سهُم مثل هذه 
ُ
و� املرج��،  العالم   �� ُيحيُل عل��ا  ال�ي  غ�� 

 النادرة.  

 : خاتمة  -5

سعينا �� هذا البحث إ�� دراسة العوالم القصصّية �� النادرة ومدى إحال��ا ع�� املرجع، فتبّ�ن لنا منذ  

حيُل ع�� املرجع، وقد  
ُ
تجّسدت هذه اإلحالة بجملة من القرائن، م��ا ما هو  الوهلة األو�� أّن هذه العوالم ت

ش��كة  
ُ
ق بالذهنّية امل

ّ
ي، و�تعل ن��ّي من قبيل التعب��ات اإلحالّية والتعب��ات اإلشارّ�ة، وم��ا ما هو غ�� ن��ّ

ا �جيبة وغر�بة من  
ً
ف نفسھ، فهو ال ينقُل أحداث

ّ
 باملؤل

ٌ
ب�ن الّراوي واملروّي لھ، وم��ا كذلك ما هو ُمرتبط

ا واقعّية.ق
ً
ما ينقُل أحداث

ّ
لكن تبّ�ن لنا أّن عوالم النادرة تن�اُح �� كث��    بيل ما نجدُه �� "ألف ليلة وليلة"، و�ن

حا�اة، فتلتبُس بجهات اعتقاد الراوي، وعندها  
ُ
من األحيان عن اإلحالة ع�� العالم املرج��، وتنحو من�� ا�

ون، من جنس ما وقفنا  تخرج العوالم القصصّية من اإلحالة ع�� ما هو �ا
ُ
ئٌن إ�� اإلحالة ع�� ما ُيمكُن أن ي�

 عليھ من تباين ج�ّ� �� اإلحالة ع�� قميص ز�يدة. 

إّن ما وجدناُه من تبايٍن �� مسألة إحالة العوالم القصصّية ع�� املرجع جعلنا ندرُس صورة الراوي من  

حداث واألقوال. بيد أّن عملية اإل��ام ُسرعان  خالل هذه العوالم، فألفيناُه يتظاهُر با�حياد �� عملية نقل األ 

ما انكشفت فظهر انخراطُھ �� �شكيل عوالم النادرة ع�� نحو مخصوص من خالل عّدة قرائن، لعّل أهّمها  

القص��ّي،   للسياق  خاضعة  جديدة  معا�ي  املراجع  بإكساب  تعلقة 
ُ
امل ال�ي تلك  ا�ح�ي  عملية  فإّن  و�ذلك 

 تأو�لية ُيرا�� ف��ا الراوي أقدار املروي لُھ.ي��ُض ��ا الراوي �� عملّية 
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 : الُملحق (النص)

َر ُز�يدة ليلة، فكسا صديقا لھ قميصا، فلما صار القميص ع�� النديم خاف البدوات . وعلم أن  
َ

وَسك

ذلك من هفوات السكر. فم��ى من ساعتھ إ�� من�لھ، فجعلھ برن�انا المرأتھ. فلما أصبح، سأل عن القميص،  

إليھ، ثم أقبل عليھ، فقال: ما علمت أن هبة السكران و  وتفقد ك قد كسوتھ فالنا. فبعث 
ّ
إن لھ:  ه. فقيل 

 ي�ون �� حمد، وأن ُيوّجھ الناس هذا م�ي ع��  
ّ
شراءه و�يعھ وصدقتھ وطالقھ ال يجوز؟ و�عد فإ�ي أكره أال

� ح�ى أهبھ لك صاحيا عن طيب نفس، فإ�ي أكره أن يذهب ��
ّ

كر، فُرّده ع� يء من ما�� باطال . فلما رآه  السُّ

صمم أقبل عليھ فقال : يا هناه ! إن الناس يمزحون و�لعبون وال ُيؤاخذون ���يء من ذلك، فرد القميص  

ي وهللا قد خفت هذا �عينھ، فلم أضع جن�ي إ�� األرض ح�ى جيبتھ المرأ�ي. وقد  
ّ
عافاك هللا. قال لھ الرجل: إ�

ردت �عد هذا �لھ أن تأخذه فخذه. فقا: �عم آخذه، ألنھ يص�ح المرأ�ي  زدت �� الكم�ن وحذفت املقاديم. فإن أ

كما يص�ح المرأتك . قال : فإنھ عند الصباغ . قال : فهاتھ . قال : ليس أنا أسلمتھ إليھ. فلما علم أنھ وقع. قال  

: ُجمع الشر �لھ �� بيت، و   ـــــ ص��: بأ�ي وأمي رسول هللا   ـــ حيث يقول  أغلق عليھ ، ف�ان  هللا عليھ و سلم 

       مفتاحھ السكر.

 .36، ص 1989 سوسة، دار املعارف، ،البخالء ا�جاحظ،
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 :قائمة المصادر والمراجع

 : المصادر
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 :العربیةالمراجع 
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 .2016، 1، طأنموذًجا
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   .2015، 1، إشراف محمد نجيب العمامي، دار محمد ع�� ا�حامي،ط�� الرواية
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 إرادة القّوة في حالة الّضعف 

 أو في استالل الوجود من رحم العدم 

 
 

 

 

 

 الملخص: 

إّن إرادة القّوة من طرف اإل�سان �� حالة ضعفھ �� تحّسس االستقواء ع�� منطق ا�خيبة �� الوجود. 

هذه ا�خيبة عّ��نا ع��ا بالضعف الذي يداهم اإل�سان �� وجوده. وحقيق بنا �� هذا املوطن أن �ش�� إ�� أّن  

ب ع�� املشهد امل�ا�ّي  محاولة املرء االستقواء ع�� ا�خيبة �� محاولة ثالثّية املواجهة. مقّد 
ّ
م��ا محاولة التغل

ل �ّحا وقفرا، وذلك عن طر�ق تحقيق الذات بتحر�رها من تأث��ات ا�خيبات ال�ي طرأت ع�� املأوى  
ّ
الذي يمث

حظة.  
ّ

 �� آنية ال�

  
ّ

أّما جوهرها فس�� الذات إ�� مجا��ة كّر الزمان من خالل تأصيل الكيان، وهو ما نتبّينھ �� عالمة بث

الزمن    ا�حياة محاها  ال�ي  ا�حياة  فمظاهر  األيقونات.  �عض  واستحضار  الديار  ومحاورة  املوات  الر�وع   ��

 أعادها اإل�سان �� مضماره ا�خطا�ّي اإليحائّي الرامز الذي ال �عدو أن ي�ون حلما جميال. 

ي أّن الذات  أّما خاتم��ا فمقاومة الدثور بفرض عالم حيا�ّي مجازّي، القصد منھ نحت الوجود. وهذا �ع�

ونحت وجودها، �� ذات   تذو�تي��ااإل�سانّية �� سياق معاودة الوجود �غية تأصيل كيا��ا وتحقيق ذاتّي��ا أو 

لت أحالمها �� لوحة الواقع
ّ
صة لنشاطها.   1قد رسمت عاملها ا�حالم وش�

ّ
 الذي أخضعتھ الع�ن الرائية وامل�خ

 اإلدراك التذو��ّي. –ال�و�ّي الدثور  –إحالم الواقع   –تحقيق الذات   –تأصيل الكيان  ال�لمات املفاتيح:

   

 

 

 

 

 

 
ردن، طقراءة الّنص الشعري الجاهليموسى ربابعة،  -1

ٔ
 .30، ص 1998، 1، مؤّسسة حمادة ودار الكندي للنشر، اال

عدي د.  فتحي السِّ
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Abstract: 
The will to power on the part of man in a state of weakness is a feeling of bullying 

on the logic of disappointment in existence. This disappointment is expressed by the 

weakness that overwhelms man in his existence. It is true for us in this homeland to 

point out that the attempt of one to gain strength over disappointment is a three-way 

confrontation. Its premise is an attempt to overcome the spatial landscape that 

represents scarcity and desperation, through self-realization by liberating it from the 

effects of the disappointments that occurred in the shelter in the immediate moment. 

Its essence represents the self’s quest to confront the affliction of time through the 

rooting of the entity, and this is what we see in the sign of breathing life into the dead 

quarters, the dialogue of the homes, and the evoking of some of the times. The 

manifestations of life erased by time are restored by man in his rhetorical and 

suggestive context, which is nothing more than a beautiful dream . 

The conclusion of this confrontation was represented in resisting the revolution by 

imposing a figurative world of life, the aim of which is to sculpt existence. This means 

that the human self, in the context of re-existence in order to root its entity, achieve its 

subjectivity or subject it and sculpt its existence, is a self that has drawn its dreamy 

world and formed its dreams in a painting of reality that the visionary and personifying 

eye has subjected to its activity . 

Keywords: the rooting of the entity - self-realization - dreams of reality - cosmic 

destruction - subjective realization.   
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 العتبة البحثّیة أو الّنص المنطلق:  -1

 تقول ميمونة:

تر  أن  ال�جاعة  قلبك.  لھ  و�قوى  الشّك  ع��  تص��  أن  ونقصانك  "ال�جاعة  وقصورك  بنفسك  �ىى 

ع�� األسافل ��جيال    لتسقط األعا��كفا�ي التعا��    أن ال تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغوار والوهاد.  و�جزك،

 بالدمار ��جيال بالقضاء". 

 فُتجيب ميارى: 

ن�ىئ ا�حب".
ُ
 "سنخلق الر�اح العواصف ونخلق الرعود الزالزل. سُنن�ىئ الّسد ون

 فينتصر غيالن لفكرة ميارى قائال:

م هذه األرض ال�جاعة والبأس والشّدة ح�ى يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن  
ّ
"�عم سُنن�ىئ ونخلق، سنعل

وحّب القحط. وننفخ �� �ّل �ىيء حياة. ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لننش�ّن ولنخلقّن خلقا  

 ألّن القّوة والوثبة فينا".

 ونة إ�� القول: فتنت�ي ميم

ي ألرى إ�� �عيد �عي�ي. أرى و�ال، دمارا وثبورا. �انت ميارى ُعتّيك وست�ون خسرانا.  
ّ
"هذه يا غيالن ال��اية و��

يلة ليلة ا�خيبة والسقوط هوّ�ا"
ّ
 . 1الل

 : المقّدمة  -2

القّوة اإل�سانّية   إرادة  نتحّدث عن   ح�ن 
ّ

الصورة.    مذ واقع  إزاء  اك 
ّ

مذ ن�ون  حالة الضعف ا�حسوس، 

والب��   وا�خراب  العناء  ع��  الباعث  الواقع  �ع�ي  الوجودّي.  املنظر  جّسدت  ال�ي  الواقعّية  الصورة  نقصد 

ات اإل�سانّية. 
ّ

 واإلقفار والوحشة. و�� مظاهر فاجعة للذ

إليقاع املر�ر �� الوجود وهو ما �عّ�� عنھ  ولعّل �� التقاء املشهد الفاجع بالواقع الواجع ينشأ نوع من ا

ومثل هذا    باإل�شاد الفنائّي أو بمناشدة الفناء كحّس تفّج�� ع�� الوجود الذي تحّول من اإلعمار إ�� الّدمار. 

)، وهو  Cosmogonieا�جدب وهذا الفراق ُ�شعران الذات اإل�سانّية بالعقم. وهذا ما ُ�عرف بنشأة ال�ون (

 .2رء �عا�ي حالة مأساوّ�ة داميةاألمر الذي جعل امل

ص عالماتھ ومظاهر الّدمار فيھ فيمقط هذا   
ّ

والرأي عندنا، أّن اإل�سان وهو يقف �� ال�ون ��خ

الّدمار. فليس   الوجود من رحم  ق قوامھ استالل 
ّ

بفعل خال يقوم  بذلك  ھ 
ّ
فإن ب مقطا. 

ّ
الُقل ب 

ّ
ا�خل املنظر 

ھ حّس ا
ّ
ات مرّوعا، ذلك أن

ّ
 لّزوال �� عنفوانھ استعدادا لنسف املوجودات.كحّس املوت للذ

 
  .140، 133،134، 128ص ،1992، 1ط ، دار الجنوب للنشر، تونس،الّســدمحمود المسعدي،  -1
سطورةإلياد، ميرسيا  -2

ٔ
قس واال

ّ
 ،، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقخّياط، ترجمة نهاد المقّدس والّدنيوّي: رمزّية الط

ولى 
ٔ
 . 50ص، 1987سوريا، الطبعة اال



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)278( 

 : في الخلق األنطولوجّي -3

ا�حتوم،  القدر  حقيقة  أمام  لها  قّوة  حول وال  أْن ال  جّيدا   ��� اإل�سانّية  الذات  أّن  القول،  نافلة  من 

ق من رحم العدم ال
ّ

قّوة و�الرغم من ذلك تؤمن باإلبداع وا�خلق. وهذا ما عّ��نا عنھ باستالل الوجود ا�خال

 الدهرّ�ة الداهمة. 

م هذه  
ّ
وضمن هذا اإلطار يقول غيالن متحّديا الفرض ال�و�ّي املقّدر ع�� اإل�سان: "سُنن�ىئ ونخلق سنعل

األرض ال�جاعة والبأس والشّدة ح�ى يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن وحّب القحط. وننفخ �� �ّل �ىيء حياة.  

 . 1ش�ّن ولنخلقّن خلقا ألّن القّوة والوثبة فينا"ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لنن 

الذات  أنموذج  غيالن  �س��  ال�ونّية.  ا�خاطر  من  يحم��ا  الذي  الذات  صرح  هو  الّسد  بناء  أّن  نفهم 

إ�شاء وخلق   الذا�ّي. فاإل�سان دون  تنقدح عنده شرارة اإلدراك  الوجود   �� إ�� نحت موطئ قدم  قة 
ّ

ا�خال

 �ستسلم للضعف  هو ��ىي �  وابت�ار وتحّد،
ّ

 الذات املس�ونة بتأصيل كيا��ا هو أال
ّ
� الوجود من�ىّي. فحظ

من   وهذا  الزوال.  مظاهر  من  يحم��ا  صرحا  سّدها  وتب�ي  العدم  تقارع  أن  عل��ا  بل  للعدم،  قيادها  و�سلم 

ع إل��ا إّبان حلول العدم �� �ّل �ىيء.
ّ
 استدعاء القّوة والتطل

بات االف
ّ

�ىئُ فمن ُيمعن النظر �� املرك
ْ
م    –سنخلق    –علّية ال�ي يتصّدرها التنفيس [سُتن

ّ
م...]   –سنعل

ّ
�عل

ُيالحظ س�� اإل�سان إ�� تكرار والدة ال�ون و�عم�� امل�ان و�ذلك يّتجھ املع�ى إ�� الت�ّ�ك أو التقد�س املرتك�ّي.  

ط إرادة الذات. فالنوائب
ّ

ھ قّوة تنش
ّ
نا نؤّول العدم أصل النوائب، ع�� أن

ّ
ل مسار    ومن ثّمة فإن

ّ
عط

ُ
لم �عد �

ما أصبح ال�ائن ينشط بالنوائب. 
ّ
 انوجاد املوجود �� الوجود، إن

 : في ُمقارعة العدم  -4

للذات. املهّددة  الهز�مة  حلول  رغم  القّوة  إرادة  دت 
ّ
من    تول الوجودّي  املسار  �غي��  ن�حظ  نا 

ّ
أن غرو  فال 

عّ�� عنھ بواقع الصورة    -مأساوّ�ة الفناء  
ُ
إ�� �شيد إنتشاء وهو ما      -أي الصورة الواقعة �� الواقع وهو ما �

أردنا �سميتھ صورة الواقع. نقصد الصورة املنتقاة واملش��اة من قبل الذات ال�ي عل��ا ُيب�ى الوجود األفضل  

صورتھ  واألمثل  �� الواقع  خلق  إ��  األصلّية  صورتھ   �� الواقع  عن  املسعدي  بطل  غيالن  عدول  فإّن  إذن   .

ل خلقا جديدا للوجود ووالدة متجّددة لل�ون. وع�� هذا األساس ي�ون قد رسم نموذجھ املثا�ّ�  
ّ
االش��ائّية يمث

 .2�� ا�حياة

الو   �� املاثل  للمرء فرصة �سف االفتقار  يتيح  لھ  ولعّل هذا ما  القاحل فيتسّ�ى  الواقع  ضع املاحل و�� 

ل �� وجود أقفر، سفت عليھ الرمال  
ّ
بذلك �شييد إرادة االقتدار. والوجھ فيما نقول أّن واقع الصورة املتمث

الذات اإل�سانّية ضعفا وافتقارا، بيد أّن نفي الذات لواقع الصورة االفتقارّي   وعصفت بھ الّر�اح، أصاب 
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لة �� الواقع الفظيع وعكست    وغوصها �� صورة الواقع
ّ
املتمّناة، ت�ون قد باعدت املشا�لة ا�حقيقّية املتمث

 رؤ���ا لھ وفق إدراكها البص��ي وا�حدوس واملأمول. 

ات الشاعرة بخلقها الوجود خلقا جديدا  
ّ

و�ناء ع�� ما تقّدم فإّن القّوة ا�حادسة املش��اة ال�ي أ�شأ��ا الذ

ت االقتدار  قيمة  خلقت  قد  الصورة  ت�ون  واقع  عن  عدولھ   �� غيالن  أّن  من  مراء  فال  االفتقار.  ع��  مّردا 

لة �� االقتدار ف�ان سّموها  
ّ
وخوضھ غمار صنع صورة الواقع، ي�ون قد أعاد للذات أفضلّي��ا ال�ونّية املتمث

� انتقاال من االفتقار الوجودّي  
ّ

إ�� االقتدار  ع�� افتقارها. أَو ليس استبدال واقع الصورة بصورة الواقع يج�

 األنطولو�ّ�؟ 

ھ يصّور هذا الواقع �� ذاتھ   
ّ
ب�� «اإل�سان ال ُ�شا�ل بصورة الواقع الذي يصّوره مشا�لة حقيقية ألن

ھ ح�ن �عرض لتصو�ره يحرص ع�� أْن يخلق صورتھ خلقا جديدا... ومثل ذلك  
ّ
ويعكس رؤ�تھ لھ. ومن ثّم فإن

 . 1جديدة ال�ي خلقها األدباء ب�ن عناصر الصورة ا�ختلفة»يفرض ع�� الّدارس�ن استكشاف تلك العالقات ا�

الزمن   لل�ون بصرّ�ا و�ص��يا قد تفّجع الضمحالل الفضاء ا�خصيب ومخافتھ  املتأّمل  و�ذا ي�ون املرء 

الرهيب. و�موجب ذلك �ّح منھ العزم ع�� تحو�ل رهبتھ من الواقع الفظيع إ�� رغبة ذاتّية تج�� �� جوهرها  

 ث ع�� حّب ا�حياة وطي��ا. �� رغبة قوامها تحو�ل الواقع حسب أهوائھ وميوالتھ. ا�حلم الباع

 في االقتدار تمّرد علی االفتقار  -5

إ��  -و�ن �انت طيف خيال-إّن واقع الصورة بما هو حركة الزمن ا�خؤون قد حّولھ غيالن بمعّية ميارى 

ل فع
ّ
قا و�حساسا بقدرة الذات ع��  صورة واقع يحكمها اإلدراك الذا�ّي. هذا اإلدراك الذي ُيمث

ّ
ال إرادّيا خال

ا�خلق واالنبعاث. ولهذا �ان الُبّد من رّد االعتبار إل��ا. واستنادا إ�� هذا، فإّن تدّرج الذات من االفتقار إ��  

االقتدار قد حّول ا�خطاب القو�ّ� الدائرة رحاه ب�ن فواعل القّصة: [غيالن، ميمونة، ميارى] من �شيد فناء  

 ء انتشاء. إ�� غنا

إّن اقتدار الذات �� هذا املوضع هو تصي��ها جحفل االبتالء واألتراح محفل انتشاء وأفراح. فال مراء من  

أّن هذا من شأنھ أن ُيضفي ع�� الفضاء امل�ا�ّي جّوا احتفالّيا احتفائّيا. والفضل �� ذلك عائد ال محالة إ��  

قة  
ّ

خال للوجود   �� ال�ي  للذات  ا�خيالّية  ل�حركة  القّوة  وتأّه��ا  الذاتّية  بقدر��ا  ووع��ا  اقة 
ّ

عش ولإلرادة 

 التحليل باملثال ليكتمل السبيل البح�ّي.  نطّعم. وضمن هذا السياق، يمكن أن 2النشيطة ا�خفية
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 صوة الواقع املاحل القاحل:

 

ّح الوجود        االستسالم لل�جز           الرضاء بالقصور             
ُ

 الضعف أمام الدمار         اإليمان ��

 

 

 غياب إرادة ا�خلق               غياب الفاعلية                           الكسل وا�خمول               حالة ُضعف             

 

 سقوط األعا�� ع�� األسافل                                 النقص وال�جز الذا�ّي                                        

 

ثور والعدم                                     حالة ضعف وجودّي                                            سمات الدُّ

 

 االستسالم للضعف �� حالة الضعف                                                              

 

 الشاهد القو�ّ� الدال ع�� هذه ال��سيمة املستقاة عقب التحليل والتأو�ل:                     

 

 

 تقول ميمونة:                                                                        

تص��  أن  ونقصانك    "ال�جاعة  وقصورك  بنفسك  تر�ىى  أن  ال�جاعة  قلبك.  لھ  و�قوى  الشّك  ع�� 

و�جزك، أن ال تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغوار والوهاد. كفا�ي التعا�� لتسقط األعا�� ع�� األسافل ��جيال  

 . 1بالّدمار ��جيال بالقضاء"
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 صورة الواقع املش��اة 

 الضعف.أو إرادة القّوة �� حالة 

 

 التغّ�ي بال�جاعة والبأس       بت�ار حياة ال �ا�حياة  ا                         خلق الر�اح العواصف            خلق الّرعود  

 

 

 تأصيل الكيان الذا�ّي               ا�خلق األنطولو�ّ�        ا�خلق واالبت�ار واإل�شاء       سّر الفاعلّية  

 

 

ق              إكس�           
ّ

 عالمة وجود وسمة خلود                                  � الوجود ا�خال

 

 

 إرادة القّوة �� حالة الضعف                                                     

 

 

اة عقب التأو�ل �� مستواه األنطولو�ّ�:  الشاهد القو�ّ� الدال ع�� هذه ال��سيمة         
ّ

 املتوخ

 

 

جيب ميارى:                                                                      
ُ
 ت

ن�ىئ ا�حب"
ُ
 "سنخلق الر�اح العواصف ونخلق الرعود الزالزل. سُنن�ىئ الّسد ون

 فينتصر غيالن لفكرة ميارى قائال:

م
ّ
هذه األرض ال�جاعة والبأس والشّدة ح�ى يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن   "�عم سُنن�ىئ ونخلق سنعل

وحّب القحط. وننفخ �� �ّل �ىيء حياة. ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لننش�ّن ولنخلقّن خلقا  

 .1ألّن القّوة والوثبة فينا"
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 : في التدّبر الوجودّي أو الواقع المشتهی  -6

الدمار    �� �سري  اإلعمار  تصي��  ع��  اقتدارها  إ��  واألحّبة  واملرأة  املأوى  افتقارها  من  الذات  تدّرج  إّن 

واقع   بصورة  الفظيع  الصورة  واقع  استبدال  خصبا وجودّيا هو  ال�ون  خواء  إزاحة  رفيعوتحو�لها  نقصد   .

ات.  الضعف �� جحفلھ العدمّي الفظيع بحثا عن اإلرادة سليلة القّوة �� �حظة  
ّ

�شهد مداهمة الضعف الذ

 وهو ما وسمناه باستالل الوجود من رحم العدم.

 ا�حياة �� الوجود تجاوزا للهنات و�ضفاء  
ّ

وهكذا فإّن غيالن قد محا ا�حاجز الضعفّي املاثل �� العدم و�ث

لقّن خلقا  قيمة ع�� ا�حجارة املوات. فهو القائل: "لنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لننش�ّن ولنخ

ل الطبيعة فكرا وأحال الفكر إ�� الطبيعة1ألّن القّوة والوثبة فينا"
ّ
 . 2. ومن ثّمة ي�ون قد ش�

الحظ أّن التأّمل الذا�ّي للوجود وقد أضناه العدم أض�� تدّبرا للوجود وفهما لل�ون واعتبارا ل�حياة. و�ذا  
ُ
ن

ل سّمو القّوة ع
ّ
مث

ُ
نا نالحظ أّن عدول  �ان مبحثنا �� إرادة الذات ال�ي ت

ّ
�� حالة الضعف املفروضة �ونّيا، فإن

ات عن واقع الصورة وُولوجها �� صورة الواقع �ان بدافع االنفعال والعاطفة
ّ

 . 3الذ

ب امل�ان كما نقلتھ لنا ميمونة قائلة: "ال�جاعة أن ال   
ّ
د عن صدمة الذات إزاء خل

ّ
نقصد االنفعال املتول

ار والوهاد. كفا�ي التعا�� لتسقط األعا�� ع�� األسافل ��جيال بالّدمار ��جيال  تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغو 

قا.4بالقضاء"
ّ

خال ل�حياة  غيالن  لدى  الشأن  وهو  قا��ا. 
ّ
ومتعل ل�حياة  املرء  حّب  بالعاطفة  و�ع�ي  يقول:    . 

وا� الهزل  أهلها من  يتوب  والبأس والشّدة حّ�ى  ال�جاعة  م هذه األرض 
ّ
ج�ن وحّب "سُنن�ىئ ونخلق، سنعل

لننش�ّن ولنخلقّن خلقا ألّن   �� �ّل �ىيء حياة. ولنقومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد.  القحط. وننفخ 

 .5القّوة والوثبة فينا"

 : في عالقة اَأللف باِإللف  -7

عھ إ��  
ّ
نالحظ أّن دوس غيالن ع�� واقع الصورة وتوقھ إ�� صورة الواقع أو رفضھ حاالت انكساراتھ وتطل

ذات منظر   دارة  أو  ال�حراء  �� عرض  ح�ى  املقام  �� هذا  واإللف  اإللف.  إ��  تحّن  ألوفا  خلق  اقتداراتھ، 

 . 6ال�ون املأوى واملرتكن�جيب ف��ا ميالد �ون رحيب. فالّتوق إ�� اإلرادة هو هاجسال ينفصل عن حبّ 

 
 .134، صالمصدر نفسه -1
دبيّ الصّ مصطفى ناصف،  -2

ٔ
 .27ص ،م 1958هــ /  1378مصر، ، ، مكـتبة مصر للنشر، القاهرةةورة اال

3- B. R. Mullik, Literary criticism, its principales and history, Chand and Delhi, New York, 1969, p71.  
 . 128ص، مصدر سابق، الّســد، محمود المسعدي -4
 .134ص ،المصدر نفسه -5
ندلسحسناء بوزويتة الطرابلسي،  -6

ٔ
ولى ، تونس – ، دار محّمد علي الحاّمي للنشر، صفاقس حياة الشعر في نهاية اال

ٔ
الطبعة اال

وت 
ٔ
 . 404ص، 2001ا
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مسّيجا    وتجعلھ  ب�ل�لها  اإل�سان  ع��  تنوء  مأساة  هو  ميمونة  رؤ�ة   �� املتجّسد  الصورة  واقع  إّن 

بانكسارات جّمة من بي��ا حياة غائمة [سقوط األعا��، الت�جيل بالقضاء، الت�جيل بالّدمار] و�جاعة غائبة  

 قائمة [الرضاء باألغوار والوهاد].   ال نطمح إ�� ا�جبال] ومظاهر خراب [ال�جاعة أن

هو واقع فظيع جعل الذات �عيش جزع ا�حياة    إّن واقع الصورة املأساوّي الذي أصاب من الذات االنكسار

 . وقد اجتمعت لذلك ثالثة معاجم و��:1وقلق الوجود بما باعتبارهما حدثْ�ن ليس لإل�سان عل��ما يدان

 املاثل فـــــــــي العدم و�يمان اإل�سان بال�جز كمــــــا فـــــــــــي قـــــــول ميمونة: أو ال�ح ال�و�ّي   م�جم األسر الوجودّي 

 "ال�جاعة أن ال تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغوار والوهاد. كفا�ي التعا��".  

ال�امن �� خالء الوجود وحلول القفر بدل اإلعمار كما دّل ع�� ذلك رأي    وم�جم الوحشة واالستيحاش

 ع�� األسافل ��جيال بالّدمار". لتسقط األعا��مونة: "مي

ي ألرى    وم�جم الفناء 
ّ
الّرابض �� البالء �اسر األنا و�ستدّل عليھ بقول ميمونة: "هذه يا غيالن ال��اية و��

ليلة ا�خيبة والسقوط   يلة 
ّ
الل ُعتّيك وست�ون خسرانا.  إ�� �عيد �عي�ي. أرى و�ال، دمارا وثبورا. �انت ميارى 

 . 2ا"هو�ّ 

   �� ا�حياة  مأساة  قوامها  وجودّية  صورة  واقع  ل 
ّ
�ش� أّ��ا  ُيالحظ  املعاجم  هذه  توا�ج   �� واملتأّمل 

عنفوا��ا. وهكذا أض�� واقع الصورة املأساوّي وقول ميمونة كتلة كالمّية صّماء ال ينفصل ف��ا املع�ى عن 

ال�ي فرضها واقع ا�حالاملغ�ى القتامة الوجودّية  إّن مثل هذه  إ�� منفى وجعلت من    .  م 
ّ
املت�ل أحالت مقام 

 �ون قفر خواء خالء. 
ّ

 وحدتھ غر�ة. فال مرفأ لروحھ وال مأوى لها إال

الذات بضرب من ضروب االنكسار. ولعّل م�ّ�ر    فمثل هذه السمات املأساوّ�ة من شأ��ا أن تكّبل 

ة بالتنا�� والفناء. و�سبب من هذا  ذلك هو شعور املرء بأّن ا�حياة غامضة وأّن �حظة ا�حّب الوجودّي مهّدد

 . 3سرعان ما �غرق واحات االخضرار �� مجاهل الصمت والعدم والبّ�ن والرحيل

 : وقود اإلدراك التذویتّي -8

ا �ان من سمات اإل�سان إرادة السمّو بذاتھ و�حثھ املستمّر عن األفضلّية الوجودّية وتوقھ إ�� اخ��اق  
ّ
مل

لذي كّبلھ االنكسار جّراء صدمتھ أمام الواقع املاحل لم يرتكن إ�� لعنة الزمان  ا�ُحجب ال�ونّية، فإّن غيالن ا

، إيمانا منھ بقدرة  4ولم ينس امل�ان، بل تمّرد ع�� االستسالم وعمد إ�� �سو�ة الوضع امل�ا�ّي واإلصالح الذا�ّي 

إ��   الصورة  �� تحو�ل واقع  ل 
ّ
املتمث الذا�ّي  ا�خلق. ولعّل هذا ما يجعلنا حيال مفهوم االقتدار  الذات ع�� 

 صورة واقع حلمّية اش��ائّية ميسمها استالل الوجود من رحم العدم. 

 
1- Jolivet (Regis), Le problème de la mort, édition Fontenelle, Paris 1950. Pp 48-50. 

 . 140ص ،مصدر سابق، الّسـدمحمود المسعدي،  -2
 . 74ص ،1987، 1ط مصر،، دار الثقافة للنشر، القاهرة، تّيارات معاصرة في التراث العربيسعد دعبيس،  -3
ولى جانفي  –، مطبعة التسفير الفّني، صفاقس  الكيان والبيان محّمد بن عّياد،    -4

ٔ
 . 124ص، 2013تونس، الطبعة اال



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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عائد إ�� ا�خّيلة ال�ي    وتجدر اإلشارة إ�� أّن الفضل �� تحّول الوضع الذا�ّي من االنكسار إ�� االقتدار 

ل �� الواقع الفظيع لتجعلها تنت�ىي بنفسها  
ّ
املتمث ت وقود اإلدراك التذو��ّي. أخرجت الذات من أسرها 

ّ
ظل

انتقتھ   الذي  الوجود  أو  املتخّيل  العالم  فإّن  املعطى،  واملوجودات. ووفق هذا  العالم، عالم األشياء  داخل 

   -ف�ان لها املشت�ى والنعيم  -الذات  
ّ
ص من ر�قة واقع ا�حال ومالذا تلوذ بھ الذات للهروب  مث

ّ
ل عنصر تخل

حظّي واملباشر
ّ

 .1من مأساوّ�ة ال�

والفضاء   املدى  خلّو  فيھ  ورأت  البصر  بفوتوغرافّية  الواقع  ميمونة  صت 
ّ

�خ عيانّية    -فل�ن  رؤ�ة  و�� 

ورة الواقع املراد واملتمّ�ى. و�ان  فإّن غيالن وميارى عمدا إ�� ا�خّيلة �ستلهمان م��ا ص -أصابت م��ا االنكسار

عمادهما �� هذا هو فوتوغرافّية البص��ة ال�ي أتاحت للذات فرصة االقتدار ع�� ا�خلق. وهو اقتدار رّوض  

ُيلّ�ي أحالمها ويستجيب ملطل��ا الوجدا�ّي   إمالءات ال�ون وجعل الوجود �� أح�امھ يأ�ي صاغرا إ�� الذات 

 شت�ى. املبت�� و�خيارها الوجودّي امل 

م، 
ّ
بات الفعلّية [سنخلق، سنن�ىئ، سُنعل

ّ
إّن الذات من خالل استعمالها للمناو�ل ال��كيبّية وأساسها املرك

م هذه األرض ال�جاعة والبأس والشّدة حّ�ى 
ّ
لُننش�ّن...] كما هو بارز للعيان �� قولها: "سُنن�ىئ ونخلق سنعل

�ّل �ىيء حياة. ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من  يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن وحّب القحط. وننفخ ��  

فينا" والوثبة  القّوة  ألّن  خلقا  ولنخلقّن  لننش�ّن  أحدثت  2السّد.  قد  والتعب��.    علقة .  ال��كيب  ب�ن  ت��يرّ�ة 

األرض   إخصاب  قوامها  الوجود الستحالة  الواقع وقفر  القو�ّ� ع�� فظاعة  ا�خطاب  و�مقت�ىى ذلك سما 

وعودة ا�حياة إ�� امل�ان وسر�ان األمل �� اإل�سان. وهو ما ي��جم علّو الذات �� محفلها االقتدارّي ع�� الزمن  

 �� جحفلھ االنكسارّي.  

 : لوجود في إحالم ا  -9

إّن �شّبث الذات برغب��ا الوجودّية قد أسهم �� توالد اإل�شائّية االش��ائّية وعمادها صورة الواقع ال�ي �� 

ّدت مواده من حلم تمّنتھ الذات �غية زرع األمل �� الر�وع املوات. ف�ان من تداعيات املقام واقع  
ُ
عالم حالم ق

ل مواجهة  
ّ
ذاتّية �� وجھ الزمن ال�ا�ح و�زاء خواء امل�ان الوا�ح. ��  متمّ�ى يفيض أمال وحياة. وهو ما يمث

 مواجهة يتوق من خاللها صاح��ا إ�� فرض اقتداره الذا�ّي ع�� انكسارات فرضها الواقع ال�و�ّي عليھ.

عها إ�� صورة الواقع املنتقى واملشت�ى قد  
ّ
ومن هذا املنظور، ت�ون الذات اإل�سانّية من خالل تطل

حظة أمل و�ن �ان هذا األمل من الوهم ي��ل. وضمن هذا اإلطار، إ�� أّن التفاتة غيالن إ�� أحلمت وجودها ب�

�ان بدافع ا�خوف من   النماء ا�جّسد �� صورة الواقع املتمّ�ى ورفضھ الفناء املاثل �� واقع الصورة املوجود

 ا�خراب البا�� الباعث ع�� زوال ا�حياة.  

 
سيسها -1

ٔ
  ُيحّقُق مغاير وُولوج عالم تتمّناه، يدخل في حّيز رفض العالم غير المرغوب فيه  َواِقًعا  إّن هروب الذات من الواقع الفظيع وتا

فضليّ 
ٔ
نظر ة. ــة ومكانتها الكونيّ تهــــا الوجوديّـــ للذات ا

ُ
 .134صسابق، ، مرجــع الكيان والبيانمحّمد بن عّياد، ا

 . 134ص، مصدر سابق، الّسـدمحمود المسعدي،  -2
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ب هو الذي حّفز املرء  وهكذا فإّن ا�خوف من مظهر الرعب و 
ّ
ب الُقل

ّ
ل

ُ
رعب الذات من املشهد امل�ا�ّي ا�خ

ن الذات من خالل طاق��ا الكالمّية من خلق الزمن اإل�سا�ّي الرائق.  1ع�� القيام بجهد حيوّي 
ّ

. وهو ما مك

ل الواقع �� صورة حلمّية أو هو يصّور و 
ّ
جودّية  وع�� هذا األساس، أض�� نبع الكالم �� فضائھ ا�خيا�ّ� �ش�

 اإل�سان االش��ائّية بمنظار انتقاء األفضلّية ال�ونّية. 

لقد ظّل إحالم الواقع باألمل املسّور بإرادة الذات النّ�اعة إ�� استالل الوجود من رحم املأساة والعدم، 

ل زمنّية الفرد داخل املنظومة ال�ونّية
ّ
ف املسعدي �� روايت2تمثيال لفظّيا للوجود الذي �ش�

ّ
ھ الّسد  . وقد وظ

ــة وسمت صــورة الــواقــع املش��ــى بتــوازي التقابــل (
ّ
فظــّي مقابلـــــة لغو�ـ

ّ
)  Parllélisme antithétiqueالتمثيــل الل

[االستسالم   ميمونة]  �جز  مقابل  غيالن  [إرادة  آنفا  املذ�ور  الشاهد   �� تبّيّنا  فقد  الصورة.  لواقع  املقابل 

عز�مة   مقابل  ال�و�ّي  املتماثالت  للدمار  تقارن   �� «للنفوس  أّن  نالحظ  وجودّية].   لعراقيل  تحّدي  ف��ا 

 ». 3باالنفعال إ�� مقت�ىى الكالم و�يالعواملتشا��ات واملتضاّدات وما جرى مجراها تحر�ك  فتشافعها

ا  بضر��ا صفحا عن واقع الصورة و�شّب�� وما يمكن ُمالحظتھ هو أّن تدّرج الذات من االنكسار إ�� االقتدار

الهو�ة    تخّصةتجّسد �� مناشدة    –�ع�ي العالم الواهم الذي أنتجتھ قّوة ا�خيال التذو��ّي    –بصورة الواقع  

فَر. 
ْ
تْ�ن ضاعتا �� خضّم واقع الصورة باعتبارها �وًنا أق

ّ
 الذاتّية ونحت األفضلّية الوجودّية الل

لتا رّدا للقيمة ا�حياتّية الضائعة. وهكذا  ومن ثّمة فإّن صورة الواقع املنتقاة ووجودّية الفرد املش��اة م 
ّ
ث

يتبّ�ن جلّيا أّن ا�خيال الذي منح املرء عاملا حاملا قوامھ ا�حياة �� �خا��ا والوجودّية �� عطا��ا والطبيعة ��  

مت قيود االنكسار. 
ّ
 نما��ا قد أتاح لإل�سان سمة االقتدار ال�ي بمقتضاها تحط

لت مرآة الذات ا�حاملة  فال مراء من استنتاج أّن الطاقة ا�خ
ّ
قة ��ذا املن�� من املنا�� قد مث

ّ
يالّية ا�خال

ل عدمّية الوجود والتواجد الوجودّي إ�� وضعها  
ّ
بالوجود. وأّن تحّول الذات من وضعها االنكسارّي الذي يمث

لفناء  االقتدارّي الذي يجّسد أفضلّية االنوجاد وكذلك صعودها بالواقع الذي يكتنف وجودها من جحفلّية ا

إ�� محفلّية الّنماء، هو تمثيل لصرخة الوجدان املثالّية املتسامّية �� أعماق اإل�سان لينتصر ع�� القيود  

. ولعّل إحالم غيالن وميارى للواقع ُ�عّد �� وجھ  4املكّبلة لكينونتھ. فيتسّ�ى لھ بذلك توحيد عناصر الكيان

ان �� الكينونة، فتـنبثق تبعا لذلك حياة �عدم العدم  من وجوهھ من التعار�ف ال�ي ��ا يمتّد انخراط اإل�س 

 . 5لتوجد

 
1- Ruth L.Munroe, Schools of Psychoanalytic thought, An exposition, Critique and Attempt at Integration, 
Holt, New York, 1955, p581. 

، ترجمة وتقديم سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار  الوجود والّزمان والّسرد، فلسفة پول ريكور ديفيد وورد،  -2
 . 64ص، 1999، 1طلبنان،  ،المغرب / بيروت ،البيضاء

دباءحازم القرطاجني،  -3
ٔ
، تقديم وتحقيق محّمد الحبيب بن الخوجة، منشورات دار الغرب اإلسالمي، منهاج البلغاء وسراج اال

 . 45-44ص، 1986، 2طلبنان،  ،بيروت
 . 35ص، 1995، 2طسوريا، ، ر، دمشق، دار الغــربال للنشـــفلسفــة إالنسان الثائـرنــدرة اليـــازجـــي،    -4
 . 120ص، 2005، 1طتونس،  ،، منشورات دار صامد، صفاقساتيقا الموت والسعادةعبد العزيز العّيادي،  -5
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� عدما  
ّ

ومن هذا املنطلق، فإّن �سو�ر الذات بواقع هو مش��اها ورفضها الفظاعة امل��ّبصة بال�ون، ُيج�

يملؤه الوجود و�نسف وجودا يفزعھ العدم إذا ما فهمنا أّن اإل�سان مس�ون ��اجس وجود لھ مصدر الفيض  

فإذا ما �ساءلنا، لَم مواجهة الذات الواقع؟ وملاذا سع��ا الدائم إ�� �غي�� املوجود والوجود؟ �انت    الدائم.

أن يفيض عّما هو موجود اإلجابة الوجود ��  أو خاصّية  ال�ون  يكن تحو�ل غيالن واقع  1أّن م��ة  لم  أَو   .

ات من انكسارها الذي أصا��ا إ��  الصورة إ�� صورة واقع مشت�ى فيضا عّما هو موجود؟ أال �عّد تدّرج الذ

� هذا وذاك إرادة قّوة ��  �أال يمكن أن �عت  اقتدارها الذي ناشدتھ عدوال عن املوجود وطموحا إ�� املنشود؟

 حالة الضعف؟ أال �ع�ي هذا استالل الوجود من رحم العدم؟

ال�ي خّولت لھ املالذ من  -ملبت��ومّما ينب�� اإلشارة إليھ، أّن يق�ن املرء بأّن صورة واقعھ املشت�ى وعاملھ ا

قة ال�ي    -واقع الصورة ا�حاطة بالبالء واملنوطة بالفناء  
ّ

�� التقنية ا�خيالّية أو �� الطاقة ا�خيالّية ا�خال

ھ تبعا لذلك استأنف الرحيل ذهنّيا بحثا عن مع�ى آخر ل�حياة يراه أ�سب وأجدر وأخلق  
ّ
تنسيھ فاجعتھ، فإن

ي الذي تحّركھ إرادة املرء، يلّ�ي للذات مطل��ا األس�ى �� الوجود. بإ�سانّيتھ وأدحض للموت
ّ

. ولعّل هذا التم�ى

ب اقتدارها ع�� انكسارها. واستنادا إ�� ما ذكرنا ي��اءى لنا جلّيا أّن نفور غيالن من ا�حياة ��  
ّ
و�ع�ي بھ �غل

الذا سعادة  عن  بحث  هو  ومب�جها  محفلها   �� ا�حياة  استدعاءه  ��ا 
ّ
وقل ��ا 

ّ
ال�ونّية.  خل املنظومة  داخل  ت 

 سعادة �ستقط��ا مصادر ثالثة و��:

ق الذات با�حياة  
ّ
تخييل ما �ش��يھ الذات أن ي�ون وقوامھ العقل املدّبر املقبل ع�� حّب ا�حياة. ويعّد �عل

ا كّنا  .  2بحثا عن ا�حاسن الوجودّية. وهو ما يفتح اآلفاق ع�� املصدر الثا�ي للسعادة و�ع�ي بھ حّب الذات
ّ
ومل

نتحّدث عن حّب الذات �� مسارها الوجودّي وضمن مس����ا الوجدانّية، فإّن ذلك يمّهد ملصدر السعادة  

 الثالث ونقصد بھ غر�زة حّب البقاء. 

وهكذا �غدو العقل الذي بواسطتھ تدّبر غيالن الوجود �� نمائھ بدل الوجود �� فنائھ ويعّد حّب الذات 

ال�ونّية للذات اإل�سانّية وأيضا غر�زة حّب البقاء، أقوى وازع ل�حياة يخّول للمرء    ال�ي �� ترجمان األفضلّية 

�� وجهها   ل�حياة  اقتدارها تجسيدا  إ��  انكسارها  الذات من  تدّرج  �عّد   
ً
إجماال ا�حياة ظاللھ.  يلقي ع��  أن 

ا�جدب وأساسھ  املوجود،  املعطى  وجهها   �� وليس  والنماء.  العطاء  ذلك  وقوام  و��ذا    املشت�ى،  والفناء. 

ينب�� أن ي�ون عليھ الوجود � �ّل ما 
ّ

ُيج� إّن وازع ا�حياة هذا الذي ذكرنا  ي يمكننا القول، 
ّ

. ونحن  3التم�ى

ل 
ّ
نتقّفى تدّرج الذات من افتقارها إ�� اقتدارها، �ش�� إ�� أّن خلق اإل�سان ل�حياة وسط املوت ال�و�ّي يمث

 ا�حياة �� الر�وع املوات. شعور اإل�سان با�جليل الذي �شعره باقتدا
ّ

 ره ع�� الفعل وع�� ا�خلق وع�� بث

 
 . 98ص، 1991، 1طلبنان،  ،، منشورات المركز الثقافي العربي، بيروتلعبة المعنى: فصول في نقد إالنسانعلي حرب،   -1
ّن  -2

ٔ
و تشتهيه. ومن ثّمة   ال يذهبّن بنا الظّن ا

ٔ
نانية، إّنما نعني به خلق العالم الذي تبتغيه الذات ا

ٔ
حّب الذات ضمن هذا اإلطار هو اال

على منح ذاته  اعتباره قادرا يضحى حّب الذات هو المثال الرفيع الذي يجعل بريق العقل يتوّهج ُبشرى بميالد الوعي في اإلنسان 
فضليّ 

ٔ
ساس فإّن حّب الذات يترجم حّب المرء القتداراته ونسفه النكساراته.ة المنتقاة في الوجود. وعلى هذاال

ٔ
 ا اال

3- Robert Mauzi, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIII siècle, Armand 
Colin, Paris, 1969, Pp 110-111.  
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  �� القدرة واالقتدار والرغبة  لنا  ھ ما لم يكن 
ّ
أن التأو��ّ�، يتوّ�ح عندنا  التحلي�ّ�  و�ناء ع�� هذا املسار 

فت لالنتباه ضمن  1نحت األفضلّية الوجودّية للذات، فإّن ما عدا ذلك �عّد خلوا من القيمة
ّ

هذا املقام،  . والال

أّن املرء �� مثولھ أمام ا�خراب الوجودّي وتفّجعھ إزاء الفظاعة الوجودّية، لم �ستكن لنائبات الزمان ولم  

ل مقارعة لالغ��اب  
ّ
ي��زم أمام النوازل الدهرّ�ة القاهرة. فقد حّول واقع الصورة إ�� صورة واقع. وهو ما يمث

 ا�حياة �� الر�وع    عّل هذا من شأنھ أن يو�� لنا بأّن س��الذا�ّي وامل�ا�ّي والوجودّي والوجدا�ّي. ول
ّ

غيالن لبث

ب ع�� �ّل ما �عوق حرّ�ة اإل�سان عن تحقيق إم�انّيا��ا �� 
ّ
املوات هو تجّل إلرادة ا�حياة وطموح إ�� التغل

 . 2الوجود

 : علی سبیل الخاتمة  -10

يدها صورة واقع متمّ�ى و�حالمها  إّن مواجهة الذات االنكسار الذي أصا��ا ورفضها واقع الصورة و�شي

ر، بل بفضل هذا ا�حلم الذا�ّي الوجدا�ّي  
ّ
الوجود نماء وخصبا وعطاء من شأنھ أن يخّفض الشعور بالتوت

ات �� تمّردها ع�� فظاعة الواقع وخلقها الواقع  3وهذا اإلحالم الوجودّي يزداد الشعور بقيمة الذات
ّ

. إّن الذ

��اية.  بمنظار حلمها واش��ا��ا �� تج
ّ

 �� الال
ّ

 سيد صورة اإل�سان الذي ال ير�ىى أن �عيش إال

ولعّل هذا ما يكسبھ نحتا ل�حياة �� أفضلّي��ا واستنباطا من ممكنات الوجود فيتسّ�ى لھ بذلك تحقيق 

هذا  4الذات خالل  من  نا 
ّ
فإن عديدة،  ومناح  عّدة  سبال  يّتخذ  الكيان  وتأصيل  الذا�ّي  التحقيق  �ان  ول�ن   .

عل�ّي القائم ع�� مسار تأو��ّ� منوط برؤ�ة أن��و�ولوجّية، نالحظ أّن نحت الكيان �ان عن طر�ق  البحث ال

اإلرادة. هذا املطلب الذي ُيطلب �حظة الضعف فُيدرك. و�موجب ذلك، ي�ون استالل الوجود الرفيع من  

 رحم العدم الفظيع.

 

 

 

 

 
1- P. U. F, Esquisses d'Alain, tome III : La Recherche du bonheur, Paris, 1968., p31. 

 .160ص، 1985، 1طسوريا،  ،، منشورات اّتحاد الكـّتاب العرب، دمشقعبر مصطلحه الفكر الوجودّي عدنان بن ذريل،   -2
، 1طلبنان،  ،منشورات دار الراتب الجامعيـــة، بيروت، ـــةة والعقليّ ة إالعاقــة الجسميّ سيكولوجيّــ عبد الرحمان العيسوي،  -3

 .68ص، 1997
، 1طلبنان، ، ة للعلــوم، بيروت، منشورات الــدار العربيّ ــةــة والتربويّ علــم النفس وتطبيقاته االجتماعيّ عبد العلي الجسماني،  -4

 .309ص، 1994
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 الموروث الثقافّي وأثره الفنّي في البناء الّروائّي: 
 روایة ریحة بوتفاحة أنموذجا 

 
 

 الملخص: 

ع��   ا�جنس  وقابلية هذا  تطورها  ومراحل  أنواعها  أهّم  م��ز�ن  بالرواية  التعر�ف  املقال  �� هذا  حاولنا 

�� بناء الرواية   االنفتاح ع�� �ل األلوان وا�خطابات األدبّية واإلبداعّية ومن بي��ا املوروث الثقا�� وأثره الف�يّ 

لروائّية حليمة �خم��ي البا�� .  وقد ملسنا قدر��ا ع�� توظيف هذا املوروث    "ر�حة بوتفاحة"خاّصة �� رواية 

بنا  ال��ا�ّي الذي ش�ّل منجزها اإلبدا�ّ� وشّيد  الذي فتح أعيننا ع��  ءحيث استثمرت هذا املع�ن  الف�ّي  ها 

 
ّ

 عب التو���ي. عادات وتقاليد جزء من الش

ام الثورة الرقمية املتسارعة الساعية إ�� �غي�� نمط ا�حياة بمختلف مناح��ا سعت ال�اتبة إ�� العودة  أم

 
ّ
لبناء رواي��ا. وقد وف الثقا��  املوروث  أهّم إ��  �� ضبط  إ�� حد كب��     قت 

ّ
الروائّي  عناصره موظ فة األسلوب 

�� تر�تھ األصلومن خالل ذلك استطاعت أن ترّ�   ،يّ الف�ّ  ة مع االنفتاح ع�� مظاهر ا�حداثة، يّ خ املوروث 

الروائي    جعل من النّص   ة �� تناغم تامّ حداثة ��لت من املا��ي دون أن تلغيھ ومنفتحة ع�� مظاهر ا�جّد 

 ة وا�حضارّ�ة. تلتقي فيھ �ل ا�خطابات اإلبداعيّ  فضاءً 

املفاتيح  الروايةال�لمات  �عر�ف  الثقا��ّ   -:  الف�يّ   -ا�حضارة  -املوروث  ا�جملا  -البناء  السرد    -لسرد 

 .االس��جا��ّ 

Abstract: 
This research is concerned with defining the novel and identifying its most important types and stages 

of development and the ability of this literary genre to open to all colors and literary and creative 

discourses, including the cultural heritage and its artistic impact on the construction of the novel, 

especially in the novel of Rayha Boutafha by the novelist Halima Lakhmiri Al-Baji. The novelist has a 

tremendous ability to employ this heritage, as she invested this heritage resource that formed her 

creative achievement and built her artistic structure, which opened our eyes to the customs and 

traditions of a part of the Tunisian people. The writer sought to return to the cultural heritage to build her 

novel in the face of the accelerating digital revolution in changing the lifestyle in its various aspects. She 

has succeeded to a large extent in controlling the most important elements of heritage, employing the 

artistic novelist style, and through that she was able to consolidate the heritage in its mother environment 

with openness to the manifestations of modernity. This modernity was issued from the past without 

canceling it and at the same time open to the manifestations of renewal in perfect harmony that made 

the novelist text like a space in which all creative and civilized discourses meet.  

Key words: the novel, Cultural legacy, Civilization, Technical build, Overall narrative, retrospective 

narration. 

 نور الدین الجابليد. سمیر 
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 : مقدمة  -1

ورا م�حوظا ومرت  
ّ
بأطوار عّدة، وتنوعت مجاال��ا من ذلك الّرواية الروما�سّية  عرفت الّرواية العر�ّية تط

التجر�بّية الّرواية  إ��  لتّتطور  والتار�خّية  والواقعّية  الّرواية    .والبوليسّية واالجتماعّية  دينامية  تتوقف  ولم 

غ��ّية    -الس��    والّرواية  الس��ذاتّيةعند هذه ا�حدود، بل نزعت من�ع التجّدد والّتنوع. فظهر ما �عرف بالّرواية  

فھ  ع بقابلية هذا ا�جنس ع�� التأقلم مع الواقع وتكيّ ماء والتنوّ ر هذا النّ فّس اهن.  و�ُ ال�ي نمت �� العصر الرّ 

ھ  
ّ
�� حاجة    يظّل مع األعصر املتعاقبة. ورغم وفرة املباحث النقدّية وجدي��ا املهتمة ��ذا النمط األد�ّي، فإن

بالك الّس   ّم إ�� مز�د من االهتمام مقارنة  �� ذات ا�جال. ضمن هذا  ياق  ال�خم من اإلصدارات اإلبداعّية 

 . املوروث الثقا�ّ� وأثره الف�ّي �� البناء الّروائّي: رواية ر�حة بوتفاحة أنموذجال مقار�تنا املوسومة بــــ " تتن�ّ 

باملوروث الثقا�ّ�.    ل �� إطار ا�حرص ع�� معا�جة الّنصوص الّروائّية التو�سّية ذات الصلةو�� مقار�ة تتن�ّ 

دون غ��ها، من ب�ن عدد هائل   2للّروائّية حليمة ا�خم��ي البا�� 1وقد وقع اختيارنا ع�� رواية ر�حة بوتفاحة

من الّروايات التو�سّية، نظرا �خصوصّي��ا وطراف��ا. وهذه الطرافة مستوحاة من املع�ن ال��ا�ّي الذي ش�ل  

الّروائّي  بنا  ، منجزها  التو���ّي ء وشيَد  القطر  من  �جزء  الثقافّية  العادات  ع��  أعيننا  فتح  الذي  الف�ّي  ها 

 وتحديدا الشمال الغر�ّي.  

تب �� شأنھ.  ع�� ازتنا معطيات عديدة  ّف لقد ح
ُ

الثورة    أّولهاالهتمام ��ذا ا�جانب رغم ما قيل فيھ وما ك

فت ما  ال�ي  املتسارعة  ا�حياةئالرقمّية  نمط  �غي��  إ��  ساعية  الفت  �ش�ل  ور 
ّ
تتط �ّل    ،ت  ع��  والقضاء 

قا�ّ� التو���ّي خاّصة، لذلك آثرنا  ندرة املباحث ال�ي اهتمت باملوروث الث �ا وثان�خصوصّية ثقافّية وتار�خّية. 

 
ّ
ون األد�ّي لن�صد مظاهر حضوره �� الّرواية وأثره �� بنا��ا الف�ّي والدال�ّ�. باإلضافة إ�� رغبتنا  االهتمام ��ذا الل

 
ّ
 �� إماطة الل

ّ
الدرس، رغم صدورها منذ ف��ة طو�لة  من  ولم تنل حظها   ،�ال�ط األضواء عثام عن رواية لم �سل

 �سبّيا.   

تقت��ي هذه املقار�ة أّوال التعر�ف باملوروث الثقا�ّ� ورصد أش�ال توّزعھ �� البناء الّروائّي. وثانيا كيفّية  و 

مستوى   وع��  وامل�انّية  الزمانّية  واألطر  األحداث  حيث  من  الفنّية  الّرواية  م�ونات  من  م�ونا  استقامتھ 

 ال�خصّيات. 

خذ املوروث الثقا�ّ� أصناف 
ّ
وآخر ال مادي مثل    ،عّدة من التعب��ات وتوزع إ�� ش�ل�ن: تراث ثقا�ّ� مادّي   اات

 ي، فالتّ نا �� هذا املبحث املوروث غ�� املادّ الغناء والرقص والكتابة.... وما ��مّ 
ّ
ال    ،إذن  ،قافّية ��عب��ات الث

 
ّ
ما �� مظهر من مظاهر ضم  ل أدواٍت تمث

ّ
ان ا�خلود واالستمرارّ�ة  ل��سيخ تلك املوروثات الثقافّية فحسب، و�ن

(ن��/ شعر)؟   أدبّية مختلفة  ألوان   �� تاب تجسد��ا 
ُ

الك الثقا�ّ� واإل�سا�ّي. فكيف استطاع  وديمومة اإلرث 

رِجمْت تلك ا�خصوصّية الثقافّية إ�� آثار فنّية نقلت تلك املوروثات وأعادت صياغ��ا �� ش�ل 
ُ
وهل فعال ت

 
 . 2010، تونس 1تونس، ط -حليمة الخميري الباجي، ريحة بوتفاحة، دار الجنوب للنشر -1
صيلة والية باجة من مواليد  -2

ٔ
داب  1977حليمة الخميري الباجي ا

ٓ
داب العربّية بكلّية اال

ٓ
غة واال

ّ
ستاذّية في الل

ٔ
. متحصلة على اال

ّول عمل روائّي لها.
ٔ
  بمنوبة. ورواية ريحة بوتفاحة ا
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حوتھ من موروث ثقا�ّ� غ�ي ومتّنوع َجسَد عادات    ملا  :ر�حة بوتفاحة" ف�ّي. لقد عّن لنا استنطاق م�ن رواية  

وأها�� باجة بصفة خاّصة. وقد تمّ�� األسلوب الف�ّي للّرواية بالبساطة    ،عاّمةوتقاليدهم  أهل الشمال الغر�ّي  

ألثر الف�ّي متأتّية  فاذ إ�� عمق الفل�لور الثقا�ّ� التو���ّي. ولعّل طرافة هذا اوالسالسة. إذ تمكنا بفضلھ من النّ 

املقار�ة تحديد   �� هذه  البسيطة م��ا. وسنحاول  تفاصيلھ حّ�ى  ب�ّل  املنقول  اليومّي  بالواقع  التصاقها  من 

  ، �� اآلن ذاتھ  ،و تحديد أنواعھ  ،مفهوم الثقافة بصفة عاّمة واملوروث الثقا�ّ� وعالقتھ باألدب بصفة خاّصة

رق توزّ 
ُ
 عھ �� ثنايا الّرواّية وكيفّية مساهمتھ �� بنا��ا الف�ّي والدال�ّ�.قبل إنجاز عمل إجرائّي تطبيقّي يتعلق بط

 تحدید المفاهیم:  -2

 مفھوم الثقافة:   -2-1
 
ّ
 إّن مقولة الث

ّ
بس املوجود ب�ن لفظة حضارة ولفظة ثقافة  قافة مقولة غامضة، وغموضها متأت من الل

�و�ولوجيا لتضع حدا فاصال لهذا ا�خلط بأن حّددت مفهوما شامال للثقافة كظاهرة  (....) وقد جاءت األن�

 اجتماعّية �لية �شمل القيم واملعاي�� واملثل واملعارف واملهارات والرؤى والتّ 
ّ
ا�حضارة تختلف    الت. علما أّن مث

 
ّ
ا ليطّور نفسھ و�حقق  قافة من حيث أّ��ا مجموعة الوسائل ا�جماعّية ال�ي �س�� الفرد إ�� ابتداعه عن الث

�� املنشود لإل�سانّية �� شّ�ى املعارف والفنون. بخالف الثقافة ال�ي �� ذلك ا�خزون ا�جما�ّ� من الثوابت  الّر 

 ،الُروحّية واملادّية ال�ي يكتس��ا الفرد ليندمج ��ا �� مجتمعھ و�خلق عالقة تآلف وتفاعل بينھ و��ن محيطھ

) بالقول: "بأّ��ا جملة األنماط  R. Lintonھ. و�� هذا السياق �عرفها لنتون (  و�ينھ و��ن الفضاء الذي �عيش في 

التعلم" طر�ق  املتوارثة عن  أفراد ا�جموعة  ب�ن  املش��كة  تايلور    .1السلوكّية  بأّ��ا ذلك  (Taylorويعرفها   "(

املقومات األخرى ال�ي   ن املعرفة والعقيدة والفّن واألخالق والقانون والعادات و�ّل ال�ّل املعقد الذي يتضمّ 

 هذه التعر�فات تقودنا إ�� محاولة التدقيق �� مقوالت املوروث الثقا�ّ�.   2يكتس��ا اإل�سان كعضو �� ا�جتمع"

 تعریف الموروث الثقافّي:  -2-2
(و،ر،   �� اإلرث وجذرها الفعل الثال�ّي   ،حسب م�جم املعا�ّي   ،إن جذر �لمة موروث ورث و�لمة تراث

راثا تركمن تر )  وقيل:  ،ث
ُ
.  3نتقل من جيل إ�� جيل، وُ�قال ورث يرث ورثة أو إرثا أو تراثا"اإرثا    . وورثك ت

غة  ويعرّ 
ّ
الل  �� ال��اث  السابق    اإلنجل��يةف  ا�جيل  من  نقلها  تّم  ال�ي  املوروثات  من  مجموعة  ھ 

ّ
اآلباء    – أن

ة: فاملوروثات املادّية ��  معنو�ّ أخرى  و   ع هذه املوروثات إ�� موروثات ماّدية إ�� ا�جيل ا�حا��، وتتفرّ   -واألجداد

ات وطرائق صناع��ا، أّما املعنوّ�ة ف�ي مجموع العادات والتقاليد املعمول ��ا و�� غياب  �ّل األدوات واملعّد 

مايز  فنقاط التّ   ،�ل��ما، خاّصة املوروث الثقا�ّ�، ال �ستطيع اإلقرار بوجود حضارة تم�� الشعوب عن �عضها

 
1- R. Linton. Le fondement culturel de la personnalité, trad. par A, Lyotard ,pref. J.C . Filloux. Paris.1. Dunod, 
1965, P.3.  
2- G.Rocher, Introduction à la sociologie général, Montréal, H.M.H. ptee , 1968, 3 vol. t1 “l’action 2 sociale : 
culture, civilisation et idéologie“,P.103- 129. 
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ّ

عط��ا  املناعة    ،كثافة املوروثات من مجتمع إ�� آخر� ��  تتج�
ُ
ف�ي ال�ي تمنح الكيانات ا�خصوصّية والهوّ�ة  و�

الضّ  والتّ ال�ي  تحفظها من  �عرّ ياع  �� حال  ا�ع�اسات سلبّية ع��  ال��ي  لها  للمخاطر، فا�حروب مثال  ضها 

ع�� بنا��ا أجيال.   تضارة �عاقبأحيان كث��ة �عصف ب�ّل ما أنتجھ اإل�سان من حفي  األفراد وا�جماعات، ف

إ�� ضرورة حفظھ وصيانتھ   الثقا�ّ�  بالشأن  املهتم�ن  إ�� دعوة  املنظمات وا�جمعيات  ا�خاطر حفزت  هذه 

ُدِن ا�ختصّ   ��خشية أن تطالھ يد العابث�ن  
َ
ال    ،�ناألزمات.  وقد وجدت هذه التحذيرات أذانا صاغية من ل

الفكر والفّن.   أهل  املسألة ��خيصا دقيقا وتوّس   إذبل حّ�ى من قبل  �� ��خيص  �عر�ف  ساهموا   �� عوا 

ي�ّي وال��اث الطبي�ّ� وال��اث الثقا�ّ�. فال��اث الثقا�ّ� هو �ّل ما لھ صلة املوروث الثقا�ّ� ليشمل ال��اث الّد 

يل إ�� جيل، باملوروثات املعنوّ�ة ال�ي �شمل العادات والتقاليد، العلوم، اآلداب والفنون ال�ي تّم نقلها من ج

�ع�ّ  تفرّ و��  عن  فئة  �  طقوس  وتمّ��ها  د  ع��  تحتوي  ال�ي  ا�ختلفة  املناسبات  تأدية  طر�قة   �� أخرى  عن 

غوّي، ال��اث العل�ّي، ال��اث ا�حضارّي). وتتنوع التعب��ات عن هذا  ومراسم �سّ� 
ّ
ى ال��اث الشع�ّي (ال��اث الل

 الكتابة.قص أو بالشعر و املوروث في�ون إّما بالغناء والرّ 

  هو   إّن التداخل الذي يمكن أن يالحظھ الباحث وهو يتناول مقار�ة املوروث الثقا�ّ� �� الّرواية العر�ّية

وهو ما يحتاج    .التقارب ا�حاصل ب�ن املصط�حات من قبيل ا�حضارة والّتار�خ واملا��ي والعادات والتقاليد

تالف أش�الھ قديما وحديثا غايتھ مقاومة النسيان  إ�� ضبط وتدقيق. ولعّل استدعاء املوروث الثقا�ّ� ع�� اخ 

 نا من م�وّ م�وّ   "من أجل أن تبقى و�ستمّر 
ّ
ر لها من إم�انات ووسائل  نات فسيفساء العالم، وذلك ب�ّل ما يتوف

غة األداة األمثل �� تجسيد هذا املوروث وتخليده، ع��  1خر والكتابة وال��جمة "حت ع�� الّ� �النّ 
ّ
. و�عت�� الل

من وتقارع النسيان. ولم �شذ ال�اتبة  ات �� نصوص روائّية فنّية �غالب الزّ ك ا�حوادث والوقائع واملرو�ّ رسم تل

عن غ��ها من الّروائي�ن �� نقل ال��اث الثقا�ّ� �جتمعها بجمعھ وتدو�نھ �� نّص روائّي متح من ال��اث الشع�ّي 

راحھ وأتراحھ و�� عاداتھ وتقاليده، ونقلت لنا  ومن يوميات التو���ّي �� طر�قة عيشھ وكيفية لباسھ، و�� أف

ُيجّس  ف�ّي  إ�� خطاب  تفاصيلھ  ب�ّل  اليومّي  الزوايا وحفالت  الواقع   �� دار 
ُ
ت ال�ي  وا�حكيات  املرو�ات  تلك  د 

 
ّ
 األعراس و�� مجالس الن

ّ
ھ ب�ن األصالة وا�حداثة، أصالة  ة املدينة... وما مّ�� هذا الّنص الف�ّي جمعُ سوة و�� أزق

املبدع�ن    �ادت و��  ال  فلو  والتق�ي،  العل�ي  التطور  نتيجة  املتسارعة  االجتماعّية  املتغ��ات  ��ا  �عصف 

ندثرت �ّل املوروثات وتالشت بحكم التطور ال والّروائي�ن وتن��هم إ�� ضرورة صون اإلرث الثقا�ّ� للشعوب،  

ف واألجداد �� أعمال فنّية ي�ون ال��اث  اإل�سا�ي �� شّ�ى ا�جاالت. من هنا تتأ�ى الرغبة �� تخليد مآثر األسال 

ولعّل   وا�خلود.  واالستمرار  الديمومة  وتنشد  النسيان  تقارع  ال�ي  الصلبة،  وأساسا��ا  أر�ا��ا  أحد  الشع�ّي 

 أن هذا الن�ج إذ  ا�خم��ي من ب�ن هؤالء اللذين سل�وا هذا املسلك،  
ّ
عادت إ�� ال��اث واستلهمت نصوصھ. إال

ئق، ومن أسباب ذلك ضعف التمثل املعاصر لعناصر ال��اث إذ تقول الباحثة س��ا  ال يخلو من شوائب وعوا

قاسم: " ل�ي يخرج الفنان العر�ّي من املأزق الذي �عيش فيھ يجب أن يتمثل ال��اث تمثال حديثا، بمع�ى أن  

 
بيض، الثقافة الشعبّية في الّرواية العربّية مناهضة العقد االستشراقّي الكليانّي، مجلة نزوى العدد   -1

ٔ
بريل 102رضا اال

ٔ
،  2020، ا
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ثره الفنّي في البناء الّروائّي 
ٔ
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الالمادي (هو الذي �شمل  . فال��اث  1�ستخلص البنيات ال��اثّية ويستوع��ا ثّم ُ�عيد صياغ��ا �� قالب جديد"

�ّل العادات والتقاليد واألدب والشعر الشع�ّي والس�� والقصص والفنون مثل الرقص الشع�ّي واملوسيقى  

ُعدَّ     الشعبّية)، 
ّ
يؤث و�ھ  الّروائّية  نصوصهم  م�ن  املبدعون  منھ  يمتح  وطر�فا  غنيا  ومعينا  عواملھ  م��ال  ثون 

ما باعتباره  م�انية و  ا أحداثا وفضاءات و�خصّيات وأطر 
ّ
زمانّية " ال باعتباره .... ضرورة حضارّ�ة فحسب، إن

 . 2ضرورة فنّية أيضا "

فما �� خصائص املوروث الثقا�ّ�؟ وما�� أهّم عناصره؟ وكيف حضر �� خطاب الّرواية العر�ّية؟ وكيف  

ا  ا؟ساهم �� بناء النّص الّروائّي فني�  وداللي�

 �ا. ل�ذه الدراسة اإلجابة عهذه جملة من األسئلة ال�ي ستحاول ه

ّعد الّرواية العر�ّية منذ ظهورها فّنا تجر�بّيا �� الثقافة العر�ّية حيث " تتداخل مع أنواع الّسرد الّتار��ّ�  
ُ
�

والشع�ّي، الدي�ّي وال�جائ�ّي ُ�شبع شهوة القّص �� ا�جتمعات الشفاهّية �� رواية األخبار واآلثار من ناحية  

. وهو ما حافظ ع�� ديمومة التشابك الدائم ب�ن ا�خطاب 3من ناحية أخرى"  ]...[ملتخّيلة  واختالق األ�اذيب ا

وتجاوزا،   وتوظيفا،  "حوارا  الثقا�ّ�  املوروث  ع��  وانفتاحھ  بالّتار�خ  ]  الّروائّي  أمر  الّرواّية [وهو  قدم  قديٌم 

" ا4العر�ّية  الّروايات  إّن  يقط�ن:"  الناقد سعيد  يقول  الصدد  و�� هذا  ذلك  .  جانب  إ��  تحمل،  �انت  ألو�� 

(التفاعل مع اإلبداع السردّي الغر�ّي) و�عض بوادر التفاعل مع ال��اث ا�ح�ائّي والسردّي العر�ّي، وخاّصة  

أو   الدي�ّي  والقصص  الليا��  وح�ايات  مثال  �املقامة  العر�ّية  ا�ح�ائّية  التقنيات  �عض  استثمار  خالل  من 

ع�� نحو ما نجد �� حديث عي��ى بن هشام للمو�ل�� وليا�� سطيح �حافظ    �عض األش�ال ا�ح�ائّية الشعبّية

 .5إبراهيم"

و  منذ �شأ��ا.  ال�ي عرف��ا  املتعدّدة  التجارب  العر�ّية من  الّرواية  نقل��ا  لقد استفادت    �� النوعّية  �دأت 

الزخم الكب�� وال��اكم    الستينات، عندما تفاعل الّروائيون مع املوروث الثقا�ّ� من زوايا مختلفة. لعّل أهمها

ور هذا اللون الف�ّي، باإلضافة إ�� انفتاحها ع�� اآلداب والتجارب ال�ونّية خصوصا  
ّ
ي الذي رافق تط الن��ّ

تأصيل    �� الهاّمة  الروافد  من  ُ�عدان  ودراستھ  الثقا�ّ�  واملوروث  الّتار�خ  إ��  فالرجوع  الالتي�ّي.  األدب  ع�� 

ثقا�ّ�. وقد �جل تار�خ الّرواية بروز أعمال روائّية متعّددة أصبحت عالمة  ا�حضارة �� محيطها االجتما�ّ� وال

والباحث�ن النقاد  إ�جاب  اإلبدا�ّ� وحازت  العمل   �� العاملّية فتحت  6مضيئة  صي��ا  بلغ  ال�ي  الُدرر  ... هذه 

 للّروائّية حليمة �خم��ّي.   "ر�حة بوتفاحة"نظرنا الهتمام باملوروث الثقا�ّ� �� رواية  

 
كـتوبر 1عسيزا قاسم، البنيات الثقافّية في رواية وليد بن مسعود، فصول،  -1

ٔ
 . 194، ص1980، ا

تاب العرب، سوريا محمد رياض وتار: توظيف التراث في الّرواية ال -2   .12-11، ص 2002عربّية المعاصرة، اتحاد الكـُ
طلس للنشر،  -3

ٔ
  .3، ص2005، 1طصالح فضل، لذة التجريب الّروائّي، ا

بيض، -4
ٔ
  .45، ص مرجع سابّق الثقافة الشعبّية في الّرواية العربّية مناهضة العقد االستشراقّي  رضا اال

  .39، ص2004، 20تراث إلى العصر، عالمات ع سعيد يقطين، الّرواية العربّية من ال -5
قدار، رواية رادوبيس، ورواية كـفاح طيبة) وفيها يصور  -6

ٔ
نذكر بعضا من هذه الّروايات: ثالثّية نجيب محفوظ الّتاريخّية ( عبث اال

هم حوادث الّتاريخ المصري الفرعوني، ورواية ثالثّية غرناطة للّروائّية المصريّ 
ٔ
ة رضوى عاشور ( مريمة، غرناطة، الواقع الفرعونّي وا

ن ذاته تصور عادات المسلمين وتقاليدهم إبان ذلك العصر،  
ٓ
ذى. وفي اال

ٔ
هله من ا

ٔ
ندلس وما لحق ا

ٔ
الرحيل)  التي تروى فيها سقوط اال
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الوهلة األو��، ي�حظ قارئ الّرواية وفرة املوروث الثقا�ّ� املبثوث �� ثناياها. فمدينة باجة وحوار��ا �� منذ  

و�خصيا��ا هم �خصّيات واقعّية �عيشون �� مدينة باجة لهم عادا��م    .اإلطار امل�ا�ي ا�حاضن لألحداث

ْت منطقها الّسردّي با�حديث عن  وشواغلهم ك�ّل مجموعة إ�سانية تتقاسم العيش املش��ك. فالّروائّية  
َ
َبن

 
ّ
س� الزّ عادات  من  أحدا��ا  انطلقت  إذ  وتقاليدها.  املدينة  هذه  العبقة  ان  املدينة  أرجاء   �� املتوزعة  وايا 

م��م  ال�خصّيات الواقعّية من ق��ى و ومن  أبطالها �خصّيات واقعّية وأخرى متخّيلة.  و   ،بحوادث الّتار�خ

لت  لب هذه ال�خصيات من مجاي�� ال�اتبة ال�ي أتقنت اإلنصات إل��م. وحوّ وأغ  .زال ع�� قيد ا�حياةما يمن  

.  وقد ا�ساب السرد  وتقاليدهم  د عادات س�ان أهل باجةف�ّي إبدا�ّ� ُيجّس   �ا��م وأقاصيصهم إ�� نّص مروّ 

ال�ي تقول ع��ا الباحثة نجوى الر�ا�� �� مقدمة الّرواية:  -�� الّرواية و�انت بطلتھ األساسية عبلة    ا�ح�ائّي 

الّس  الزوايا  و�نت  الرجال  صائدة  املنّمشة  اختفت""عبلة  األشقر،  والشعر  البيضاء  البشرة  ذات   ، 1بع 

"زاو�ة    " بع املنتشرة �� مدينة باجةّس وايا �الزوايا ال د الرؤى والزّ ب ومتعّد ها ينذر ببوادر مح�ي متشعّ ؤ فاختفا

وزاو�ة بوعر�ة يفرج الكر�ة" كما تقول    ،وزاو�ة بوتفاحة عمدة الّزوايا، وزاو�ة سيدي صا�ح الّزالوي   ،املغزاوي 

وسيدي " البش��" ال زاو�ة لھ �� امل�ان، لم يب�ن وكرا لھ    ،وزاو�ة سيدي خلف  ، مّنو�ية . وزاو�ة سيدي فرج

هم مر�دوه..."كسائر أولياء هللا  
ّ
. تمكنت ال�اتبة من خالل  2�� باجة ، بل ب�ى �� قلوب الباجّية عشقا، ولها، ف�ل

 
ّ
و�� املفجرة    ،الّرواية ا�ح�ائّي   ثت مروّي �خصية عبلة  ولوج عالم القّص الّروائّي فهذه ال�خصّية �� ال�ي أث

االجتما�ّ�   الواقع  خاللها  ومن  ال�خصّيات  عوالم  ستكشف  ال�ي  باجة  لألحداث  أهل  لس�ان  والثقا�ّ� 

فما إن    ،اسا�ح�ن منقذا ومخلصا ألحوال النّ وايا واألولياء الصّ زالت ترى �� الزّ ماومعتقدا��م البسيطة ال�ي  

هللا كر�ھ تقول ال�اتبة: "وضعت    ��رع إ�� إحداها ُمتضرعا متوسال أن يفّك   حّ�ىتصيب أحد م��م مصيبة  

دي عبد القادر، ألوان كث��ة، خضراء، حمراء، ك�ّل زوايا املدينة،  عبلة شالها ع�� رأسها ودخلت زاو�ة سي

 
ُ
ق الرفيعة والّزرا�ي.  ثّم  مفارش من ا�حصر  الفاتحة  الثالث�ن. مّدت يدها تقرأ   �� ة كب��ة تروي ظمأ صبّية 
ّ
ل

ال �عود  ال يموت و   .�عود  واستغفرت رّ��ا وأخذت تدعو هللا أن ُ�عيد الغائب .... والغائب ال)  !(كذااستعوذت  

  .3(....) الغائب ال �عود كالتو بالد الطليان"

ح ع�� أعتاب زاو�ة سيدي عبد القادر، ��دف إ�� نقل الواقع وطر�قة  إّن وصف مشهد عبلة و�� تتمّ� 

َم با�خرافة واألسطورة وآمن ��ماالتّ 
َ
   ،فك��، الذي َسل

ّ
جوء إل��ما املالذ الوحيد  فاستحوذا ع�� العقول و�ات ال�

رق ظنّ مانات ا�جتمع الذي  نة من عيّ شا�ل. فعبلة �� ا�حقيقة �� عيّ امل  �حّل 
ُ
ا م��م  زال يؤمن بمثل هذه الط

 
ّ
 عا��م.  بأّ��ا الوسيلة املث�� لتحقيق أمان��م وتطل

 
صحاب صاحب الستر إلبراهيم الدرغوثّي وروايتّيْ العالمة ومجنون الح

ٔ
كم للّروائّي ورواية الزيني بركات لجمال الغيطانّي، ورواية ا

عرج إلخ.  
ٔ
مير عبد القادر للّروائّي الجزائرّي واسيني اال

ٔ
بواب الحديد: اال

ٔ
 المغربّي بن سالم حميش، ورواية مسالك ا
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ثره الفنّي في البناء الّروائّي 
ٔ
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 ج الّس و�تدرّ 
ّ
   نھ �خصّيات ثانوّ�ة ال تقّل مس��سل تؤمّ   ّي رد �� تتا�ع خط

ّ
خصّية الرئيسّية،  قيمة عن ال�

 
ّ
 أسلوب ا�حوار الذي من وظيفتھ التقّد لھ  و�تخل

ّ
الواقع ب�ّل تفاصيلھ    نثام ع م بأحداث الّرواية و�ماطة الل

الباحثة عن األحاديث الطر�فة " تضع قرقافها جانبا    ،كة دوماحّ�ى البسيطة منھ، ف�خصّية منو�ّية املتحرّ 

خرجت لتّوها من    .الة تمّر قر��اوتكسر قيلولة الّصمت. تخرج إ�� الشارع تلتقط األخبار. ها �� مهر�ة ال�ّج 

طرف    :. ونتج عن هذا ا�حدث حوار ب�ن طرف�ن1ف�ي حر�صة ع�� أداء صلوا��ا �� ا�جامع الكب��"  .ا�جامع

 تمثلھ منو�ّية املتحرّ 
ّ

 كة ال�
ّ
فهذا التضاد ب�ن    .لھ مهر�ة الكتومةجوجة الباحثة عن األخبار، وطرف مقابل تمث

 
ّ

   :لظاهر بي��مان االختالف ات�ن يب�ّ خصيّ ال�
ّ

ست  و�خصّية كرّ   ،ل �� شؤون غ��ها�خصية رصينة ال تتدخ

م بالسرد ا�ح�ائّي. وقد  دة ف��ما �� ال�ي ستساهم �� تقّد فات ا�جّس حيا��ا القتفاء أثر الناس. فهذه الصّ 

 
ّ
ع زوجها  "مهر�ة أرملة منذ عشر�ن عاما وقبلها قضت م   :رد ا�جملرد االس��جا�ّ� والّس فت الّروائّية الّس وظ

الثقا�ّ�    ،2مت وا�حزن "عشر�ن عاما من الصّ  باملوروث  الواقع االجتما�ّ� الذي ام��ج  لتصور من خاللهما 

 التقّد ��  م��ما    التو���ّي ب�ّل تفاصيلھ. وقد ساهم �ّل 
ّ

ح  م بأحداث الّرواية وفتح آفاق جديدة للقّص املو�

 
ّ

سلسلة وأسلوب ف�ّي طر�ف. فمنو�ّية املرأة ال�ي خصّيات ظاهرها و�اط��ا بلغة  بالوصف الذي سيكشف ال�

 إذا عرفت �ّل ما يقع �� قر���ا �عت�� "حافظة أسرار الناس وشاهدة ع�� �عضها الذي  
ّ
ال �غمض لها جفن إال

ول"
ُ
ما سمعتھ عن جد��ا وخاال��ا وج��ا��ا األ

ّ
ھ، ف�ي امرأة طيبة  ليست بالسوء الذي نظنّ   .3لم تحضره، و�ن

ما ت 
ّ
"يا لطيف، يا لطيف،    وق أو من ا�جامع تت��د منو�ية وتجهش بالدعاء:رى مهر�ة عائدة من الّس حنون ف�ل

س��  
ُ
فرغم جمالها الباهر وحسن أخالقها،     ،ة من حياة مهر�ة�س��جع  الساردة  ف��ة زمنية ُمهمّ   4واليانا "  ا

ت مع زوجها عشر�ن عاما من  فإّ��ا عرفت صنوف العذاب واأللم "مهر�ة أرملة منذ عشر�ن عاما وقبلها قض

ت بمهرّ�ة وقد �عمدت الّساردة  فبواسطة الّسرد ا�جمل أصبحنا �علم الظروف ال�ي حّف   5مت وا�حزن"الصّ 

فنّية أخرى  لتخلق أساليب  التقنّية  �� �عض أجزاء    ،توظيف هذه  متواترا  بدا  الذي  الوصف  م��ا أسلوب 

ُمهمة   تقنّية  األسلوب  هذا  مثل  ول�ن   الّرواّية. 
ّ

وال� األحداث  وصف   �� 
ّ
عط ھ 

ّ
فإن والوقائع،  نمو  خصّيات  ل 

ة.  
ّ
تقول:" �انت مهر�ة    إذاألحداث وف�ح ا�جال للّساردة �ي تنفذ إ�� بواطن �خصّيا��ا وتصفهم ب�ّل دق

 
ّ
الل قمحية  يلّف صبّية  رو�ّي 

ّ
ا�خ شعرها  القامة،  طو�لة   ون، 

ّ
�ل كتف��ا  إ��  ورديّ ها  رأسها،  غطاء  تدحرج  ة  ما 

م ع�� نفسھ هدوءا وا��جاما فال  ف��يد جمالها املتكتّ   ،أنوفة عيون ملئت بما �شبھ الّدمع الّ��ّ ين،  ا�خّد 

ما نظرت إل��ا وجد��ا تتجّدد"
ّ
بفضل هذا األسلوب أمكن �حليمة �خم��ي البا�� ولوج    .6يف�ح عن مزاياه، �ل

ھ بقي �� ذاكرة مجايل��ا. إذ  عالم ال�خصّيات واس��جاع ماض��ا. فحدث زواج مهرّ�ة انق��ى وانت�ى، ولكن

بالعادات   امل��ء  ي  القص��ّ عاملها  لتأثيث  الّساردة  عل��ا  ات�أت  رئيسّية  مناسبة  يجب  ا ُعدَّ  وتقاليد.  �جتمع 
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ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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الّس  �� هذا  الزّ إ��    ياق اإلشارة  التو�سّية  أن طقوس  بالبالد  بل  ت واج  العر�ّية،  البلدان  بقية    ّن إختلف عن 

الزواج  و فالشمال التو���ّي يبدو أك�� انفتاحا من ا�جنوب ...    ،هة إ�� أخرى طقوس الزواج هناك تختلف من ج

"�انت    :ياق �س��جع الّساردة ليلة فرح مهر�ة ساردة أّدق تفاصيلها�ف. و�� هذا الّس �� املدينة ليس كما �� الرّ 

. لقد ام��ج  1"حمة""يف، عندما جلست �ساء "الر�ط" �� انتظار عروس  ليلة ر�يعّية �ستقبل �سائم الصّ 

ك وسط ذلك ا�حضور    ،الفت  فنقال مشهد االحتفالّية بأسلوب جما��ّ   ،الّسرد بالوصف
ّ
فتخال نفسك أن

"تكسر إحداهن صمت االنتظار فتقول: وخروا برشة، قالوا �سكن ��    :املنتظر قدوم العروس تقول الّساردة

ال  ف��دّ   ،ا�جبل" قنطرة  القنطرة،  بحذه  جات    5ــــــــــفضيلة  العروسة  جات   العروسة  الِصْبّية:  ..."صرخ  �لم 

فهذه التعو�ذة �� إيذان بقدوم العروس وانطالق مراسم االحتفال، و�� عادة يردّدها    ،والقطوسة مشات

 
ّ
 س�

ّ
 ان الش

ّ
 مال الغر�ّي للبالد التو�سّية و�� من الط

ّ
الع ومجلبة ل�خ��  قوس ال�ي �عت�� طاردة ل�جن وسوء الط

   ،اء األزواج، فلألعراس وحفالت ا�ختان هناك أساليب متنّوعة و طرائق متعّددةعادة ورخوالّس 
ّ
باعها  يتُم ات

يجتمع األها�� "تحت التوتھ م�ان يتوّسط    ،عند ا�ختان  ، فع�� سبيل املثال  ،أثناء إقامة مثل هذه ا�حفالت

 
ّ
ديھ.  �وع�� زواره ومر ل ع�� سيدي عبدالقادر شيخ املدينة  باب ا�جنائز، �� �جرة توت �خمة جّدا، تظل

 وقد  
ّ
و�زور ا�خت�ن    .ثّم عبد القادر �� البداية  زار بوتفاحةسيدي عبد القادر ال يخت�ن غش�� �� املدينة إال

"جّبة قمرايھ وكّبوس    :بوتفاحة �حبة أترابھ وهو مرتد لباسا تقليدّيا �ع�� عن هو�ة وأصالة اللباس التو���يّ 

ا تصل مجموعة  أحمر وكن��ه صغ��ة، محّ�ي ناقش وا
ّ
لصغار يتحلقون أمام بوتفاحة والطبال يضرب طبلھ ومل

 سيدي عبد القادر �عد ز�ارة بوتفاحة تتغ�ّ 
ّ
 تحضر العيساوّ�ة. لب� األدوار ويغيب الط

 يإّن وصف مظاهر الفرح وما 
ّ
لھ من عادات وتقاليد يظهر قدرة ا�خطاب الّروائّي ع�� استيعاب فنون  تخل

ا�ختلفة أبانالزّ فحدثا    ،القول  وا�ختان     اواج 
ّ
املتمث الالمادّي  الثقا�ّ�  املوروث  والرقص  لنا عن  الغناء   �� ل 

ا�خصوصية نفسها �� �ّل    تقر�با  فحفل ا�ختان �� تو�س لھ  ،كما بّ�ن خصوصّية ا�جهة  ،وطرائق االحتفاالت

باعتباره حدثا ع��  ور �� قالب ف�ّي طر�ف  من تلك الصّ   جهات البالد. وقد حرصت الساردة ع�� نقل �عٍض 

  .ولھ قداسة كب��ة، إذ يجتمع فيھ �ّل األقارب وا�ج��ان واألحباب  ،قدر كب�� من األهمّية �� ا�خيال ا�جم��ّ 

و�� ش�ل من أش�ال التعاو�ذ واألذ�ار الصوفية ال�ي يرّددها ا�حضور جلبا لل��كة    ،وتحضر فيھ العيساو�ة

 
ّ
   :ن إ�� حدث�ن رئيس�ن. ففي الّرواية هنا انقسم حدث ا�ختاوا�حظ

ّ
و�ليھ    ،بلا�حدث األّول ينطلق بضرب الط

 ضار�ي  ا�حدث الثا�ي الذي ينطلق ساعة ا��حاب  
ّ
لفائدة مجموعة سيدي عبد القادر العيساو�ة    لب الط

�� هذه ال�حظة يخفق    .س�ي النطالق مراسم ا�ختان وطقوسھوهو اإلعالن الرّ   .�عد ان��ا��ا من ز�ارة بوتفاحة

الص�يّ  ها"قلب  قلبھ  ضر�ات  وتتسارع  �شّدة  ا�خ    أو  الّعمات  إحدى  با�حلوى  ا��  مليئة  قلة  تحمل  الت 

هار    أّما أمّ   .روتكسرها ب�ن سا�� املطهّ 
ّ
ملطهر فتضع ساق��ا �� املاء البارد، يصفر وجهها وقد رأت من �عيد الط

 .2يتمايل �� جبتھ و�ّل األنظار متجهة نحوه"
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وخاّصة أّمھ ال�ي    ،الص�ّي وأهلھ   قبليرافقھ من مشاعر ا�خوف من  تصف الّساردة حدث ا�ختان وما  

 
ّ

�� نظر الناس أّول    �عّد   "الطهارة "ار. فحدث  ن ا�خوف م��ا عندما شاهدت اب��ا ير�عش ب�ن يدي الطهّ تمك

ساء فدروسهن عديدة حّ�ى ��ايات العمر.  
ّ
قاه الّرجل، أّما الن

ّ
 درس �� الّرجولة يتل

رواية   أماطت     "بوتفاحة  ر�حة "لقد 
ّ
مهّم الل جانب   المن    ثام عن 

ّ
التو���يّ � ف�يّ   ،�اث  �� ش�ل   وأخرجتھ 

يتّم   .طر�ف أن  لهذا  �ان  املغايرة.  وما  الّنصوص  �ّل  استيعاب  ع��  قادر  مرن  روائّي  خطاب  وجود  ال  لو   ،

  ، ف��ا تجتمع �ّل ا�خطابات  Mikhaïl Bakhtineعبارة ميخائيل باخت�ن   ع�� حد فالّرواية آ�لة �ّل األجناس

إ�خ واألمثال  وا�حكم  املأثورة  واألقوال  والثقا�ّ�  وال��ا�ّي  والّتار��ّ�  الدي�ّي  الّرواية    ،�ا�خطاب  إّن  يقول:"  إذ 

دائما   توجد  الّروائّية.  البنّية  عناصر  جميع  و��ن  واسع.  نطاق  ع��  حواري  طا�ع  ذات  األصوات  املتعّددة 

ه العناصر جرى وضع �عضها �� مواجهة البعض اآلخر، مثلما يحدث عند املزج  عالقات حوارّ�ة أي: إّن هذ

. إّن عناصر البنّية الّروائّية ا�ختلفة ال�ي ذكرها باخت�ن متوفرة ��  1ب�ن مختلف األ�حان �� عمل موسيقّي"

يا امل�ن الّروائّي  وقد انتظمت بإح�ام �� ثنا  ذكرها آنفا.  رواية بوتفاحة من قبيل ا�خطابات ا�ختلفة ال�ي تّم 

 وجّس 
ّ
ا�ح�اّية الشعبّية، أو ا�خرافة  � ل��ا أجناس أدبّية متنوعة  دت املوروث الثقا�ّ� ب�ّل تفريعاتھ حيث تخل

 
ّ

عر، أو املسرح ومن ثّم ُعّد ا�خطاب املعروض �� ا�خطاب الّروائّي عبارة عن  واألسطورة أو األمثال، أو الش

 يوفنّيا متعّدد األصوات ع�� حّد عبارة باخت�ن.وت أو ي�ون بولحوار مباشر أحادي الصّ 

ثّم    ،ؤّ�ة منذ البداية من خارج القّص ، وَ�َدْت الرّ "ر�حة بوتفاحة"لقد تداخلت الُرؤى الّسردّية �� رواية  

وهو ما    ...(الرؤ�ة املصاحبة)  مثل الرؤ�ة من ا�خلف والرؤ�ة مع   ،العملّية الّسردّية نحو تّنوع الرؤى   تدّرجت

   د األصوات�عّد أنتج  
ّ
الن الّسرد حضر صوت حليمة ا�خم��ي منذ الوهلة    سق ا�ح�ائّي، ففي مس��ّل داخل 

األحداث األو��   ا�ح�ي  لتضع  تفاصيل  ب�ّل  العالم  الرئيس  الطرف  باعتبارها  للّرواية  األثناء    .الك��ى  و�� 

ال�خصّيات لبقّية  ا�جال  تاركة  بأ   .تن�حب  التقدم  غايتھ  حوارا  بي��م  فيما  �اشفا  وتقيم  الّرواية  حداث 

 �ّ فإ  ،ن سرد األحداثم مضامي��ا ودالال��ا. ورغم ا��حاب الّساردة الرئيسّية  
ّ

مة �� س�� الّسرد  �ا بقيت متحك

  حداث.  أل رها لوتوجهيھ وفق تصوّ 
ّ

د ذلك خاّصة أثناء الرؤ�ة الداخلّية عندما تصبح مشاركة ألفعال  و�تأك

ألسن��م (عبلة، منو�ية ، مهر�ة ...إ�خ) و�ّل الدائرة ا�حيطة    ��فأحيانا تبدأ ا�حديث ع   ،ال�خصيات عن قرب

�عّدد الضمائر السردّية، حيث �ستعمل ضم�� الغائب، فضم�� املت�لم،   هو  ��م. واملالحظ �� هذه الّرواية

الّسراد لبقية  إ�� ا�خلف لتف�ح ا�جال  الّساردة  تبعا لذلك    ،ثّم ضم�� ا�خاطب وأحيانا تن�حب  وتنتقل 

النس�ّي والّسارد الشاهد   الّسارد  إ��  الّسارد املطلق  الّسرد من  التعّد   .2عملية  �� وجهات  وقد ساهم هذا  د 

مائر وتنوع الرواة والّسراد �� جعل الّرواية قر�بة جّدا من  ظر بفضل تنوع املنظورات الّسردّية و�عّدد الضّ النّ 

 وت الواحد. كث��ا عن الّرواية التقليدّية ذات الصّ  عا لذلك،، تبوابتعدت  ،الّرواية ا�حوارّ�ة

 
ميخائيل باختين: شعرّية دويستفسكي، ترجمة: الدكـتور جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب ،  -1

 .59م، ص1986، سنة 1ط
نظر رواية بوتفاحة، مصدر سابق، ص -2

ُ
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أجناسية     ظواهر  البا�� من دمج  �خم��ي  حليمة  استطاعت  كرت 
ُ
ذ ال�ي  الّسردّية  الرؤى  و�فضل هذه 

�� أثرها الف�ّي رغم التناقض    .ة، خرافة إ�خشعر، أسطورة، غناء، رقص، ح�ايا، حكم، أمثال شعبيّ :  مختلفة

أحيانا.  هذا التّنوع األجنا��ي �ان لھ بالغ األثر �� �سيج الّرواية ال�ي ط�� عل��ا املوروث    الذي وسم �عضها 

وما رافق ذلك من أفعال وأحداث أتينا    ،الثقا�ّ�. من ذلك مثال وصف مشاهد األعراس واألفراح �� والية باجة

سواء    ،ينية والدعاء��االت الّد ع�� ذكر �عض م��ا فيما سبق، باإلضافة إ�� حضور التعاو�ذ واألدعية واالب

ق لنا أمانينا  ب إ�� ا�خالق �ي يحّق وهو أسلوب �ستعملھ عادة للتقرّ   .�ان �� املناسبات الدينّية أو �� األفراح

 و�بعد عنا الشرور واملصائب. 

 : خاتمة  -3

 يظهر الرغبة �� إحياء ال  وتقاليدها   باجة   وتقاليد أهل إّن احتفاء الّساردة بنقل عادات  
ّ
مادّي الذي  �اث الال �

رات املتسارعة  تزخر بھ البالد التو�سية. فهذه العادات والتقاليد �ادت تضمحل وتختفي ��ائيا نتيجة التطوّ 

مّس  التطوّ ال�ي  نتيجة  الثقافّية  وحّ�ى  واالجتماعّية،  الفكرّ�ة  الُبَ�ى  �ّل  العل�يّ ت     ر 
ّ
وسائل  الال وظهور  فت 

ومثلما أسلفنا �� مقدمة املقال،    .ال�ي باتت بحق مهّددة ل�ّل ما هو قديمالتواصل االجتما�ّ� والثورة الرقمّية  

التّ  تحقيق   �� أهمّية  من  لھ  ملا  ومحمودا  إيجابّيا  أمرا  ُ�عد  الثقا�ّ�  املوروث  إحياء  إعادة  النف��ّي فإّن  وازن 

الّتطوّ ي فال يمكن ا�حد  ،والفكرّي  �� ظّل ث عن مظاهر  ثقا�ّ� واجتما�ّ� يحمينا  ر  من االنت�اس    غياب إرث 

 
ّ
وازن  ندية تضمن لنا التّ   .ة مطلو�ةيّ �اجع إ�� ا�خلف. فا�حداثة إذن، تقت��ي منا االنفتاح ع�� اآلخر بنّد وال�

 واالستقرار النف��يّ 
ً
�� ذواتنا و�� قيمنا ال�ي ال تتعارض مع �ّل مستحدث يالئم واقعنا و�التا�� نتمكن    ، ثقة

  ،فسّيةات النّ والهزّ   اتوتر ثقة تحفظنا من التّ ،  اآلخر �� أحضانمن تحص�ن ذواتنا من االستالب واالرتماء  

�� ذواتنا وقيمنا �� أحضان   ،ثقة  نرت�ي   ا منّ ة و�عمال عقل ظنّ دون رو�ّ   هذا اآلخر  ثقة ال تجعلنا 
ّ
أن ھ هو  ا 

 
ّ
  ، مة ب�ن القديم وا�حديثء فاألصالة �� إذن موا  أّن األمر ع�� خالف ذلك،ص ل�ّل مشاكنا. وا�حال  ا�خل

ر االحتفاء بال��اث  وهذا ما يفّس   ا�جديد املتجّدد.  قتضيات الواقع ملھ  تطابقمو   هذا القديم   حسن توظيف و 

 . الثقا��ّ  جديد والتنوعّ وهو مظهر من مظاهر التّ  ،ر و�عادة قراءتھ وفهمھ و�لباسھ لبوس ا�حداثة والتطوّ 

هذه الّرواية من أبرز األعمال الفنّية ال�ي طرحت موضوع املوروثات الثقافّية �ش�ل    �عّد   ،صفوة القول و 

التو���ي وعاداتھ  يّ ف�ّ  ا�جتمع  واقع  نقل  ن��ى  اطقوس   يا وأح  ،طر�ف 
ُ
وت تضمحل  طر�فة    .�ادت  رواية  و�� 

 .يمكن أن تدرس من جوانب عّدة
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نطولوجيا االرتجال الموسيقي
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا

ٔ
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 أنطولوجیا االرتجال الموسیقي 

 

 

 

 الملخص: 

الرتجال، ممارسة املوسيقية تتمثل �� إبداع املوسيقى تلقائًيا و�نتاجها صوتيا. هنا تطرح عدة أسئلة ذات  ا

ال�ي يجب أن   ُيفرض ف��ا ع�� عالم املوسيقى بحث أنطولو�ّ�  أهمية م��ا: أال �عت�� االرتجال من ا�حاالت 

تجال أو سوء الفهم امل���� �� تحليل كشرط مسبق؟ أال ينتج عن سوء الفهم ا�جما�� �� تقييم وتقدير االر 

 االرتجال بالتحديد، خلق نوع من االرتباك أنطولو�� حول هذا املوضوع؟

ومع ذلك، يبدو ع�� وجھ التحديد أن فهمنا لالرتجال، وكذلك الطر�قة ال�ي نقدره ��ا، �عتمد بالفعل ع��  

ي معرفة نوع االرتجال قبل التمكن من  االف��اضات األنطولوجية ال�ي نضعها �شأنھ. لذلك يبدو من الضرور 

 تطو�ر معرفة موسيقية مناسبة لھ، لهذا الشرط األسا��ي سيخصص هذا املقال. 

 . األنطولوجية، االرتجال؛ الس��ورة، والنوع واملثالال�لمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

Improvisation, a musical practice which consists of spontaneously inventing music at the 

very time of its sound production. The question posed is then the following: is improvisation 

not one of those cases where the ontological inquiry imposes itself on the musicologist as a 

prerequisite? Do not aesthetic in the evaluation and appreciation of improvisation or 

methodological (in the analysis of improvisation) misunderstandings result precisely from the 

confusion of our ontological intuitions on the subject? 

Yet it seems precisely that our understanding of improvisation, but also the way in which 

we appreciate it, do indeed depend on the ontological presuppositions that we maintain about 

it. It therefore seems necessary to know what kind of thing improvisation is before being able 

to develop an adequate musicological knowledge of it. It is to this prerequisite that this essay 

will be devoted. 

Keywords: Ontology, Improvisation; Process, type and token. 

 المصطفی عبدون أ.



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 المقّدمة:  -1

�عت�� أنطولوجيا املوسيقي ميدانا خصبا للدراسات واألبحاث املوسيقية، إال أن ا�جزء األك�� م��ا قد  

األعمال املوسيقية الكالسيكية الغر�ية حيث انصب ال��ك�� ع�� األعمال القابلة للن�خ املتعدد. لم  ركز ع��  

ل�ع وعمال  ط  البحث  من  نوعا  يفرض  األمر  وهذا  ك��ى،  أهمية  املوسيقي  لالرتجال  األنطولوجية  دراسات 

اسة ع�� االرتجال  أنطولوجيا إضافيا منفصال كشرط مسبق لتحديد ما هو االرتجال. سن�كز �� هذه الدر 

كممارسة موسيقية لإلبداع التلقائًي ا�حر، أي �اخ��ال �جزء من التأليف املسبق إ�� ا�حد األد�ى الصارم أو  

�انيا   ألندرو  بالنسبة  اإلنجاز.  أثناء  أك��  حر�ة  املؤدي  ملنح  ��يء  ال  ت�ون   ، Andrew Kaniaإ��  أن  يجب 

 
ً
التنقيحية: يجب أن تصف ع�� وجھ الدقة قدر  األنطولوجيا املوسيقية فوق �ل ��يء وصفية، بدال  من 

�ش�ل   املوسيقية،  الظواهر  هذه  ت�ون  كيف  ذكر  من   
ً
بدال املوسيقية،  الظواهر   �� نفكر  كيف  اإلم�ان، 

 . 1مستقل عن أف�ارنا 

البحث األنطولو�� باألعمال املوسيقية، فبالنسبة ألندرو   يبدو أن االرتجال مثال جيد إلثبات اهتمام 

"إذا لم يدرك أحد أن إنجازا معيًنا مرتجال معتقدا أنھ أداء لعمل مؤلف، فإنھ يميل    Andrew Kania�انيا  

. تبدو هذه املالحظة �حيحة �حد ما، ولكن هل بالفعل هذا التقييم ا�خاطئ  2إ�� التقليل من شأن اإلنجاز"

لالرتجال هو مش�ل أنطولو��؟ وهذا �ع�ي أن خطأ التصنيف األنطولو�� يمكن أن يؤدي إ�� تقدير جما��  

غ�� مناسب. يبدو ع�� وجھ التحديد أن فهمنا لالرتجال، يجب أن �عتمد ع�� اف��اضات أنطولوجية مسبقة، 

لك يبدو من الضروري معرفة االرتجال باعتباره نوعا ومثاال والكشف عن عملية إبداعھ وخصائصھ وهذا  لذ

 سيمكننا من تطو�ر معرفة موسيقية �افية عنھ سواء �ان فرديا أو جماعيا.  

 Art as،  3تتبع من�جية األنطولوجيا الوصفية قيوًدا براغماتية كما أو�حھ ديفيد ديف�� "الفن �إنجاز"

rformancePe  عيد �انيا� .Kania    صياغة هذا القيد ع�� النحو التا��: "يجب أن ت�ون األعمال الفنية كيانات

ممارستنا    �� ع��ا  نتحدث  ال�ي  املوسيقية  األعمال  إ��  ننس��ا  ال�ي  ا�خصائص  من  نوع  امتالك  ع��  قادرة 

ا إ��  معقول  �ش�ل  نسب 
ُ
ت مشروطة  خصائص  لها  وال�ي  والتقدير�ة،  املمارسة."النقدية  هذه   ��  4ألعمال 

و�التا��، فإن األمر يتعلق هنا بمطابقة البحث األنطولو�� مع التأمالت العقالنية ال�ي تأسست عل��ا. �� حالة  

�ستمولوجية تتضمن التفك�� �� املمارسة  إاالرتجال تقوم املن�جية املتبعة ع�� ا�خطوات التالية: مقدمة  

�عض ا�خصائص املعينة، ثم القيد ال��اغما�ي أو الوصفي، يجب أن ي�ون  الفنية لالرتجال تقودنا إ�� �سب

االرتجال �ائنات قادرة ع�� أن ت�ون لها خصائص محددة، وأخ�ً�ا االستنتاج األنطولو��، االرتجال يجب أن  

 
1- Andrew Kania, «The Methodology of Musical Ontology: Descriptivism and its Implications», British 
Journal of Aesthetics, Vol. 48, n°4, 2008, Pp.426-444. 
2- Andrew Kania, « Piece for the End of Time : in Defense of Musical Ontology », British Journal of 
Aesthetics, Vol. 48, n°1, 2008, Pp.65-79. 
3- David Davies, Art as Performance, Oxford, Wiley-Blackwell, 2004.  
4- Andrew Kania, « Piece for the End of Time : in Defense of Musical Ontology », Op. Cit., p.18. 
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ل ��  ي�ون نوعا أو شيئا من هذا القبيل، لذلك علينا أن نبدأ بالنظر إ�� ا�خصائص ال�ي ننس��ا إ�� االرتجا

 ممارستنا املوسيقية. 

ولكن إذا أردنا أن نفهم االرتجال كس��ورة وليس كمنتوج لهذه الس��ورة، فنحن بحاجة إ�� طرائق تحليلية  

أخرى غ�� تلك ال�ي تطبق ع�� املوسيقى املكتو�ة ذلك لتحديد النماذج األساسية أو الضمنية ال�ي �عمل  

هدف التحليل وس��ورة اإلنتاج �� جانب واحد فقط. ا�خصائص  �أساس لألداء املرتجل. "إن املنتوج هو  

ال��كيبة ع�� وجھ ا�خصوص �أحد عناصر التحليل املتم��ة، موجودة بال�امل �� املنتوج و�مكن مالحظ��ا  

من الوا�ح أن سند ا�حلل هو منتوج االرتجال، ع�� سبيل املثال كما تم ��جيلھ، لكن    1ع�� هذا املستوى."

ع من فهم هذا املنتوج كس��ورة، ست�ون العملية التحليلية بالضرورة استقرائية من خالل العودة  هذا ال يمن

من املنتوج إ�� العملية اإلبداعية ك�ل، مع �ل ما يمكن أن تنطوي عليھ من أخطاء وتقديرات للمحلل�ن الذين  

يدفعهم مع ذلك   الذي  األمر  املوسيقي،  الواقع  �� هذا  عالق�ن  أنفسهم  للتحرك، و�طر�قة حيو�ة  يجدون 

 �ش�ل خاص �� حالة االرتجال، نحو علم املوسيقى املتعلق بالس��ورات اإلبداعية. 

و�التا��، فإن الصعو�ة تكمن بالضبط �� تحليل االرتجال كما هو �� حد ذاتھ كس��ورة إبداعية تؤدي إ��  

�ن بنية صوتية معينة واالختيار الذي  إظهار بنية صوتية معينة. لذا فإن تحليل االرتجال هو تحليل العالقة ب

 مبدأين: � �إيتبناه موسيقي واحد أو أك�� لتحقيق هذه البنية الصوتية. �ستند التحليل اإلجرائي لالرتجال 

مجرد أن يتم فحص التسلسل الصو�ي الذي تم إنتاجھ بالفعل، يجب أال ن��دد �� استخدام التحليل  ف

ًيا للغاية �� سياقات أخرى. إنھ، ع�� وجھ التحديد، االرتجال هو  ا�خطي �ش�ل م����، والذي قد يبدو وصف

كال    �� املوسيقية  املدونة  إ��  ننتقل  أن  (يمكننا  للعكس   
ً
قابال التأليف  وقت  ي�ون  حيث  خاص،  �ائن 

البارزة لهذه   الس��ورة  التوا��. فهم طبيعة  �� األساس ال رجعة فيھ، �سود فيھ  االتجاه�ن)، فإن االرتجال 

ى ال يمكن القيام ��ا إال من خالل محاولة تتبع تطورها �حظة ب�حظة، فقط من خالل استيعاب  املوسيق

الطر�قة ال�ي يتألف ��ا أي بديناميكية زمنية محددة للغاية. ينطوي هذا املنظور ع�� رؤ�ة سببية للعملية  

 املوسيقية، و�التا�� إ�� تحليل من حيث األسباب واآلثار.

القصدية املوجودة �� االرتجال، �� حالة االرتجال املنفرد ت�ون هناك هوة ب�ن  �عد ذلك، التعرف ع��  

النية أو القصد واإلنجاز ال�ي �عطي ملفهوم العرض خصو�تھ ال�املة. من الوا�ح أن هذا األمر أك�� أهمية  

أن نأخذ  �� حالة االرتجال ا�جما��، حيث ال يمكن للمرء أن يقتصر ع�� مراعاة ا�حتوى الصو�ي بل يجب  

جميع   تن�لق  أيًضا  املعر��  ا�حتوى  هذا   �� املرسلة.  واملعلومات  القصدي،  محتواها  أيًضا  االعتبار   ��

املفاوضات الضمنية، وا��جام التمثيالت، وتجا�س التفضيالت، والعمليات التنظيمية ال�ي يمكن أن ي�ون 

الرتجالية كعملية ستلقي الضوء بال شك  االرتجال ا�جما�� مسرًحا لها. ع�� أي حال، فإن اإل�ستمولوجية ا

  .
ً
 ع�� الطر�قة عمل الس��ورات اإلبداعية �� املوسيقى ال�ي يجب أن يقودها التحليل األنطولو�� منطقيا

 
1- Andrew Kania, «The Methodology of Musical Ontology: Descriptivism and its Implications», Op. Cit., 
p.363. 
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 االرتجال بین النوع والمثال:  -2

باالرتجال   املقصود  امل�ج�ي  بالتعر�ف  سنبدأ  املوسيقي،  االرتجال  أنطولوجيا  دراسة   �� الشروع  قبل 

فهو إبداع عمل موسيقي أو      Grove Dictionary of Musicقي من خالل قاموس غروف للموسيقىاملوسي

الش�ل ال��ائي للعمل املوسيقي كما تم إنجازه وهذا قد �ع�ي التأليف الفوري للعمل املوسيقي من قبل فنا�ي  

ما، عناصر االرتجال ع��    األداء أو تطو�ر أو �عديل إطار موجود أو أي ��يء بي��ما أي تمثيل يتضمن، إ�� حد

�ستخدم   الضمنية.  القواعد  أو  للمواضعات  وفًقا  وامل�ان  الف��ة  باختالف  تختلف  درجتھ  أن  من  الرغم 

 " �عت�� extemporisationمصط�ح  باألساس،  الزائلة  طبيعتھ  "االرتجال"، فبحكم  بمع�ى  بآخر  أو  �ش�ل   "

 واحدا من أقل املواضيع عرضة للبحث التار���. 

لعدة عناصر مهمة لتحديد مفهوم االرتجال و�قدم تصورات حول تأليفھ  ا  عام  ا التعر�ف وصف  يقدم هذا

وتنفيذه. االرتجال طر�قة إبداع عمل موسيقي، خصوصيتھ أنھ م��امن مع أدائھ، وأن هذا اإلبداع ال يتم  

نوموسيقولوجيا  بالضرورة من قبل. يظهر هذا التعر�ف مفهوم النموذج وهو ما �سميھ علماء املوسيقى واإلث

يمكن    موسيقية 
ً

أعماال النماذج  ت�ون  ا�جاز،  قبليا وال�ي توجھ االرتجال مثل  املوجودة  املوسيقية  بالبنية 

مضاعف��ا ع�� الفور، وقد يحدث أحياًنا أن االرتجال هو �� نفس الوقت تأليف عمل موسيقي أو عناصر  

لة من ا�حاالت ب�ن عدم وجود نموذج مسبق  أيًضا وجود سلسلة متص    Groveمعينة من هذا العمل. يقدم 

ال��اية،    �� االرتجال.  عناصر  ع��  ما  حد  إ��  ينطوي  موسيقي  أداء  أي  وأن  النموذج،  �عديل  أو  وتطو�ر 

 لالرتجال. يجب أن ُيفهم التال��ي هنا ع�� أن حقيقة االرتجال      Groveيؤكد
ً
ع�� الطبيعة املتالشية أساسا

 �عد تن
ً
 .فيذه، فهو ليس قابال للت�اثر الفوري مثل أعمال التقليد الكالسي�ي�� أنھ ال يبقى قائما

ومن ب�ن عناصر التوصيف األك�� إثارة ل�جدل هو أنھ ليس من الوا�ح ع�� اإلطالق أن االرتجال يولد  

 موسيقية أي كيانات من نفس النوع مثل األعمال املوسيقية ا�حددة مسبقا وال�ي يمكن مضاعف��ا  
ً

أعماال

بدو أن هناك  ي    ليست بد��ية تماًما.   مالمح  ، كما أن عناصر االرتجال �� أي أداء موسيقي ينطوي ع��فورً�ا

حاالت وا�حة �سبًيا حيث ال يقوم الفنانون بارتجال املوسيقى ال�ي يؤدو��ا، ولك��م يتبعون فقط ما هو  

يمكن النقدي.  الفحص  أيضا  �ستحق  األطروحة  هذه  املوسيقية،  املدونة   �� ��    محدد  التشكيك  كذلك 

الت�جيالت وال�ي �سمح   تلعبھ  أن  يمكن  الذي  للدور  املتال��ي ذلك نظرا  �� أساسھ  أن االرتجال  أطروحة 

لالرتجال أن �عيش حياة ثانية �عد انقراضھ األص��. إذا تمكنا من االتفاق ع�� حقيقة أن االرتجال يتم��  

�ان هذا إذا  نتساءل عما  أن  املشروع  مرتبط   بتال��ي مع�ن، فمن  أو  ا فقط، 
ً
أو مشروط ضرورً�ا  ا  التال��ي 

ع�� الرغم من ذلك و�ذا أردنا أن نحدد أنطولوجيا �املة لالرتجال، فمن املمكن    .غياب تقنيات الت�جيل�

أن نحدد التوصيف �� أر�عة عناصر مستقرة �سبًيا وال�ي يجب أن تلبي��ا األنطولوجية االرتجالية: يجب أن  

�� نفس الوقت، وأنھ يمكن أن ين�خ عناصر األعمال  ؤه  وأن ما تم إبداعھ يجب أداي�ون االرتجال مبدعا،  

 املوجودة مسبقا، أو أن االرتجال ليس موضوع ��خ متعددة.

، هناك تضارب ب�ن متطلبات  
ً
تكمن الصعو�ة �� حقيقة أن هناك توترات ب�ن �عض هذه املتطلبات. أوال

تطلبات التال��ي ال�ي ع�� ع��ا العنصر األخ��. �� الواقع، ملراعاة  اإلبداع ال�ي ع�� ع��ا الشرطان األوالن وم 
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 �� التسبب  أن  الوا�ح  من  الصوتية.  التسلسالت  من  أنواع  إدخال  الضروري  من  يبدو  اإلبداع،  مفهوم 

حدوث �سلسل صو�ي لنوع مع�ن ال �ع�ي إبداعھ. لذا إذا أردنا أن ت�ون االرتجاليات إبداعات وليس عمليات  

طة لألعمال املوسيقية ال�ي تم إبداعها سابًقا، فعلينا أن نقول أن االرتجال أنواع، ولكن إذا �ان تنفيذ �سي

أنواًعا، فهو قابل للت�اثر الفوري، ومع ذلك، إذا �انت عمليات االرتجال سريعة التال��ي �ش�ل أسا��ي، فال 

 . 1يمكن مضاعف��ا �ش�ل فوري، و�التا�� ال يمكن أن ت�ون أنواًعا

�ن الشرط�ن األول والثا�ي. كيف يمكن أن ي�ون االرتجال إبداعا ل��يء  ا بثل يبدو أن هناك صراعو�امل

ل��يء   تنفيذ  مجرد  من  أك��  فهو  مبدًعا،  االرتجال  �ان  ما  بقدر  مسبًقا؟  موجود  موسيقي  لعمل  وتنفيذا 

فإن مهمتنا ستت�ون  موجود مسبًقا و�قدر ما هو تنفيذ عمل موجود مسبًقا، فإن االرتجال ليس مبدًعا. لذا  

 �� اق��اح األنطولوجيا ال�ي تجعل هذه االتجاهات املتناقضة متوافقة مع �عضها  
ً
ولكن قبل ذلك،    �عضاأوال

 من املستحسن تبديد �عض الغموض املتعلق باسم "االرتجال". 

     AlpersonPhilipن  يبدو أن االرتجال مصط�ح غامض �ش�ل خاص، وهو ما أظهره فيليب ألب��سو 
ً
  جيدا

�ش�ل أك�� تحديًدا، فخلف   2�� إحدى املقاالت األو�� املكرسة ملسألة االرتجال �� التقليد الفلسفي التحلي��.

املنتوج، العمل/النتيجة. إن مصط�ح االرتجال ال �ع�ن  / س��ورةمصط�ح "االرتجال"، يختفي غموض يتعلق بال 

ا فحسب، بل �ع�ن أيًضا منتوجا و�شاطا أ
ً
ي "فعل االرتجال" و "ما هو مرتجل" وطر�قة للعمل. ومع  �شاط

ذلك، فإنھ ليس غموضا م�جميا �سيطا. نتحدث عن االرتجال من ناحية كفعل، أو كسلسلة من األفعال  

العفو�ة ومن ناحية أخرى كمجموعة من األصوات، وتتا�ع صو�ي، نتيجة سلسلة هذه األعمال. إذا �ان لدينا 

نتج عن االرتجال وهو منتوج يمكننا تكراره، إما من خالل الت�جيل، أو من خالل  حدس أن هناك شيًئا ما ي

وساطة البث، فلدينا أيضا �� نفس الوقت فكرة تال��ي االرتجال أي أن هذا ال��يء ال يدوم بمجرد االن��اء  

امل�  �� محددة  نقطة   �� مفهرس  عابر،  بحدث  عالجھ  يمكن  ال  �ش�ل  مرتبط  االرتجال  وأن  األداء،  ان  من 

 . 3والزمان

 couple)ملراعاة هذا املوقف، فا�حل املق��ح لهذا الوضع هو استخدام الزوج األنطولو�� النوع/املثال  

ontologique type/token)     بحل مش�لة التعدد الفوري لألعمال املوسيقية والتمي��  ا  �م�والذي �سمح ل�ل

مجرد صوتية  كبنية  ناحية  من  املوسيقي  العمل  ب�ن  ال�ي  ة،  بوضوح  البنية  بفئة  تلك  تحديدها  يمكن 

أنطولوجية أي النوع، ومن ناحية أخرى املظهر الصو�ي امللموس لهذه البنية من خالل إنجاز املؤدي، والذي  

لذلك يمكننا أن نتساءل ما إذا �ان من املمكن إرجاع الزوج�ن   يمكن تحديده بحدوث مثال من هذا النوع.

املثال، لذلك، سي�ون من الضروري أن  -املنتوج، إ�� نموذج النوع/ا�حدوث/ س��ورةاملوضوع/اإلنجاز أو ال 

 
1- Clement Canonne, Sur l’ontologie de l’improvisation, 
https://www.academia.edu/3376288/Sur_lontologie_de_limprovisation 
2- Philip Alperson, On Musical Improvisation, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 43, n°1, 1984, 
Pp.17-29.  
3- Clement Canonne, Sur l’ontologie de l’improvisation, op.cit. 

https://www.academia.edu/3376288/Sur_lontologie_de_limprovisation
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ن�ون قادر�ن ع�� فهم العالقة ال�ي توحد النوع وا�حدوث �� حالة االرتجال. يبدو أن هناك ثالث طرق لفهم  

تتوافق  وال�ي  ا�حالة  هذه   �� العالقة  أي  هذه  نوع/مثال   �� االرتجال  �حد  محتملة  اس��اتيجيات  ثالث    مع 

 .1حدوث النموذج األنطولو��، ما �سميھ ديفيد ديف�� "النموذج الكالسي�ي"

تكمن االس��اتيجية األو�� �� اعتبار االرتجال كحالة تنفيذ مثل أي حالة أخرى، أي أن فعل االرتجال هو  

ليف آخر  مثال لنوع موجود مسبًقا. أما االس��اتيجية الثانية فتقوم ع�� تصور االرتجال ك��كيبة مثل أي تأ

يتم إنتاجھ ببساطة بطر�قة خاصة إ�� حد ما �ش�ل تلقائي لكنھ يرتبط �ش�ل جيد بنوع التأليف، وع�� هذا 

و إشارة من  أ  عااإبدالنحو يجب التفك�� فيھ تحت فئة النوع أي أن االرتجال مثل التأليف، سي�ون عندئذ  

�� ا�جوهر  ط  املرتجل ليس ضرورً�ا، ولكنھ مشرو نوع. تتمثل االس��اتيجية الثالثة �� اعتبار أن تطور اإلنجاز  

مطابق لهذا ال�ائن القابل  و  إنجاز ه  أّي   ال توجد فروق جمالية ب�ن اإلنجاز والت�جيل املثا�� لھ. و�التا��، فإّن 

للت�اثر. ال توجد اختالفات ضرور�ة ميتاف��يقًيا ب�ن اإلنجاز و��جيلھ، وهذا �ع�ي أن أي إنجاز هو �� الواقع  

نوع يمكن تحقيقھ من خالل اإلنجاز املباشر و�ث ��جيلھ. فمن الضروري فحص هذه املواقف الثالثة ع��  

 التوا�� من أجل إبراز الصعو�ات ال�ي تث��ها. 

�عت�� االس��اتيجية األو�� أن االرتجال كمثال لنوع، وهذا محل خالف قوي بالفعل عندما يتعلق األمر  

جزئًيا فقط، مثل موسيقى ا�جاز. هل يجب أن نفكر �� ارتجال موسيقى    بتوصيف عمل موسيقي تم ارتجالھ

ا�جاز، استناًدا إ�� معيار املثال كحدوث من نوع، و�التا�� ال يمكن اخ��الھ �� حركة االستنساخ. إن اإلنجاز  

ا أخرى غ�� اإلنجاز ا�حقيقي للنم  ليس سوى عنصر واحد
ً
وع، ن األداء املرتجل، والذي يتبع بالفعل أهداف

وال �عزى معظم خصائصھ ا�جمالية إ�� النوع. بالفعل �� حالة موسيقى ا�جاز، ليس من السهل التفك�� ��  

 االرتجال ع�� أساس مثال أو حدوث �سيط للنوع.

 باالرتجال ا�حر، فإن هذه االس��اتيجية  
ً
إ�� حالة االرتجال ا�خالص وهو ما ُ�س�ى عادة إذا نظرنا اآلن 

الفشل لعدم قدر��ا ع�� تحديد نوع االرتجال لي�ون وا�ًحا كمثال، ومن هنا ليس �ل  عل��ا بما  تبدو مح�و 

. ولكن  l’occurrence d’un typeاالرتجال �عتمد بالضرورة ع�� نوع. �ل إنجاز يتم توظيفھ هو حدوث النوع 

سلة من األحداث  عندما نقول عن ارتجال أنھ يمثل نوًعا ما، فإننا ال �ع�ي فقط أننا يمكن رؤ�تھ ع�� أنھ سل

وأن �ل حدث �ش�� إ�� نوع صوت مع�ن؛ ع�� العكس من ذلك، إنھ يجسد نوًعا بنيو�ا، يو�ح ما �سم��ا  

. ومع ذلك إذا �ان االرتجال  2ج��ولد ليفينسون بالبنية الصوتية أي نوع بنيوي ت�ون أجزائھ من أنواع صوتية

�عتمد ال  فإنھ  معينة،  أساسية  عناصر  ع��  بالفعل  العناصر    قائًما  هذه  ع��  سابق  تجر�دي  ترتيب  ع�� 

 األداء أي من اإلنجاز.  جزءا من نفسها، بل هو سمة من سماتھ، يجعل هذا ال��تيب مع مرور الوقت

 
1- David Davies, Philosophy of Perfoming Arts, Oxford, Wiley-Blackwell, 2011. 
2- Jerrold Levinson, «What a Musical Work is», Music, Art and Metaphysics, Oxford, Oxford University 
Press, Pp. 63-88. 
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 Richardهناك احتمال آخر يتمثل �� تب�ي توصيف براغما�ي للنوع، وهو ما اق��حھ ر�تشارد �وشران  

Cochrane   ال��اية ليس سوى مجموعة من القواعد تنص ع�� أشياء    ع�� أن النوع  1.ع�� سبيل املثال ��

معينة وتحظر أخرى وت��ك عدًدا معيًنا من املعلمات حرة، ومع ذلك، فإن االرتجال دائًما ما ي�ون جزًءا من  

سياق موسيقي واجتما�� تار��� مع�ن. �� هذا الصدد، ح�ى إذا لم تكن هناك شروط ع�� وجھ التحديد،  

اك عدد كب�� من ا�حظورات �عتمد ع�� املواضعات األسلو�ية أو املنطق املؤس��ي. لذلك يمكن أن ي�ون هن

يمكن أن ي�ون هناك العديد من الثوابت ب�ن األداءات ا�ختلفة لالرتجال نفسھ. ومن هنا االستنتاج الذي  

مختلفة، طاملا  توصل إليھ �وشران، "إن مجموعة من املوسيقي�ن �� االرتجال ا�حر الذين يؤدون ثالث قطع 

يحققون   فهم  بي��ما،  للتفر�ق  محظور  أو  موصوف  ��يء  هناك  يكن  نفس    ثالثلم  من  مختلفة  إنجازات 

 .2النوع"

ومع ذلك، فإن هذه الرؤ�ة املبنية ع�� مجموعة من القواعد ك��يء ثابت وال�ي يتم تقديمها ك�ل قبل  

لالرتجال، ذلك أنھ ال يمكن التمي�� ب�ن ما هو مصرح بھ وما  األداء ال يمك��ا أن تفسر الظاهرة الديناميكية  

هو محظور، وهكذا يتم إعادة �عر�فھ بدقة مع تقدم األداء اعتماًدا ع�� ما تم أداءه بالفعل أو ما يتم إنجازه  

فإن   القواعد،  من  مجموعة  ب�ونھ  يتم��  مسبًقا  موجود  لنوع  مثال  أنھ  ع��  االرتجال  إ��  نظرنا  إذا  حالًيا. 

�جموعة ال�ي يمكن بالتا�� استنساخها �� األداء املرتجل �عت�� عبثية، ألنھ إذا �انت هناك بالطبع قواعد ��  ا

األداء واملتمثلة بالتحديد �� حر�ة املرتجل، فيجب إعادة �عر�فها وفًقا للسياق الدقيق لألداء، والطر�قة ال�ي 

 تطورت ��ا. 

ا،
ً
 من أش�ال أخرى للتأليف،    إذا �ان االرتجال ال يمكن اعتباره حدث

ً
فمن ا�حتمل أن ي�ون نوعا أي شكال

وفًقا لهذا التعر�ف، يجب أن يرتبط االرتجال �� ��اية    3ئھ"ع�� سبيل املثال: "إبداع عمل موسيقي أثناء أدا

تنظيم   أو  زم�ي  ترتيب  أي  الهدف  هو  للتأليف  الضعيف  املع�ى  ليس  التأليف.  بنوع  قوي  و�مع�ى  املطاف 

للمصط�ح: األصوات القوي  املع�ى  ولكن  املوسيقي،  اإلبداع  أش�ال  �جميع  ي�ون سمة مم��ة  ر�ما  والذي   ،

بنية صوتية مجردة يمكن أن تتضاعف ع��   إبداع نوع، أي اخ��اع  إبداع عمل موسيقي أي  االرتجال هو 

ل البث  ��جيل  ما  حد  إ��  أو  التأليف،  أداء هذا   �� ال�ي  امللموسة  املظاهر  خالل  العروض  الفور من  هذه 

املوسيقي   األداء  من  متبٍق  ��يء  هناك  الفكرة،  هذه  وراء  ال�امن  ا�حدس  بوضوح  نرى  أن  يمكننا  نفسها. 

املرتجل أي بنية صوتية يمكننا الرجوع إل��ا وال�ي يمكننا تحليلها و�عي�ن عدد من خصائصها ا�جمالية، هنا  

، إذا �ان النوع م
ً
وجوًدا، فهل هو من نفس طبيعة أنواع األعمال  يمكن أن نطرح ثالثة أسئلة جوهر�ة: أوال

 
1- Richard Cochrane, «Paying by the Rules: A Pragmatic Characterization of Musical Performances», The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 58, n°2, 2000, Pp.135-142. 
2- Richard Cochrane Op.Cit., P.141. 
3- Bruno Nettl et al., «Improvisation», Grove Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13738?q=improvisation&search=quick&
pos =1&_start=1#firsthit. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13738?q=improvisation&search=quick&pos
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13738?q=improvisation&search=quick&pos
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املوسيقية؟ ثم ما �� العالقة ب�ن اإلبداع والتعب�� عن النوع �� حالة االرتجال؟ وأخ�ً�ا، هل يمكن إعادة بناء  

هذه البنية الصوتية لالرتجال أي الن�خ الفوري املتعدد الذي هو ا�خاصية األساسية لألنواع مع االحتفاظ  

 ال؟ بطبيعة االرتج

إن تأليف نوع العمل املوسيقي �ع�ي وصف مجموعة من ا�خصائص ال�ي يجب أن ت�ون حاضرة �� األداء  

باالنتقال من   لنا  املنظور، ال يوجد ��يء �سمح  �� ��خھ املصاغة. من هذا  أو  املوسيقي  للعمل  ال�حيح 

دد خصائص األداء ال�ي �ش�ل  األداء املرتجل إ�� التأليف الفوري للعمل املوسيقي، طاملا أن املرتجل ال يح

�ع�ي   التأليف  املوسيقي.  مع�ن    يأ  اختيار العمل  معيار�ة.  لمجال  تصبح  ال�ي  ا�حتملة  ا�خصائص  بعض 

عندما يختار امل�حن ما هو ضروري، يجب كذلك ع�� املرتجل أن يحدد باختياره ما يجب عليھ أن يختاره. �� 

املوسيقية   اإليماءات  تحمل  ال  االرتجال  بالنسبة  س��ورة  اهتمام  محور  يجعلھ  مما  إلزاميا،  معيار�ا  �عدا 

 للموسيقي�ن أنفسهم. 

فيما يتعلق بالسؤال الثا�ي، يبدو أنھ من الوا�ح تماًما أن ت�ون هناك صلة معينة �� االرتجال ب�ن �شاط  

Pierre ج��ميي    اإلبداع و�شاط التنفيذ، ب�ن البنية الصوتية واملظهر األو�� لهذا البنية. لذا يق��ح بي�� سان

Germier -Saintأو ح�ى "بدء أو   1يوصف االرتجال بأنھ "اخ��اع نوع من خالل التجسيد األو�� لهذا النوع أن

. من هذا املنظور، هناك بالفعل إجراء رئي��ي: اخ��اع/مبادرة نوع؛ وعمل  2مبادرة نوع من خالل استنساخھ"

  هنا   Germier-Saintثانوي يتم من خاللھ تنفيذ اإلجراء الرئي��ي لتمثيل هذا النوع. �ستخدم سان ج��ميي  

هناك  أي النوع الذي تم إ�شاؤه. �� الواقع،     Type initié"النوع املبادر"،    levinsonienمفهوم ليفينسو�ي  

صعو�ة معروفة �� التوفيق ب�ن أنطولوجيا املوسيقى من النوع األفالطو�ي، حيث ت�ون األعمال املوسيقية  

حدس اإلبداع ف�ي من  �ائنات مجردة موجودة أبديا �� فضاء املمكنات واالحتماالت مثل ال�ائنات الر�اضية،  

جودة مسبًقا. بالنسبة لليفينسون، فإن  الذي يتم إبداعھ بالفعل من طرف امل�حن�ن، و�التا�� ف�ي غ�� مو 

تراكيب   أيًضا   �� بل  فحسب،  صافية  أنواع  أي  مجردة،  صوتية  بنيات  مجرد  ليست  املوسيقية  األعمال 

صوتية غ�� خالصة، ف�ي النوع الذي تم مبادرتھ. لذا، فإن فكرة ليفينسون �� أن نقول أن ما يبدعھ املؤلف  

من هذه البنية، و�� بنية صوتية محددة، كما �� مو�حة من    ليس بنية صوتية مجردة، و�نما نوع مشتق 

ال�ي تجعل من املمكن التعرف      l’indicationقبل امل�حن �� السياق املوسيقي التار���، هذه �� فكرة اإلشارة  

 ع�� مبادرة نوع ما. كيف التفك�� �� مفهوم اإلشارة ال�ي دافع ع��ا ليفينسون �� حالة االرتجال؟ 

 
1- Pierre Saint-Germier, «Ce qu’est une improvisation musicale», 2011,  
http://www.academia.edu/913747/Ce_quest_une_improvisation_musicale. 
2- Jerrold Levinson, «Indication Abstraction, and Individuation», in Christy Mag Uidhir (éd.), Art and 
Abstract Objects, Oxford, Oxford University Press, 2013, Pp. 49-61. 
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، فإن اإلشارة إ�� بنية صوتية هو خلق تفاعل ب�ن بنية صوتية مجردة من  Levinsonينسون  وفًقا لليف

    l’indication، لذلك يبدو أن حركة اإلشارة  1ناحية، و��ن �خص موسيقي من ناحية أخرى 
ً

تف��ض فعال

،  لشاملة وال�املا�ع�اسًيا بالعودة إ�� إنتاجها، مما يجعل من املمكن الدخول �� عالقة مع البنية الصوتية ا

�� �حظة معينة، وليس فقط مع التجاور ا�خطي ألجزا��ا. ومع ذلك، فهذا هو بالضبط ما ال يمكن أن يصل  

إليھ املرتجل، فهو مح�وم عليھ �عدم الوصول مطلًقا إ�� النظرة ال�لية، إذا انت�ى االرتجال �ش�ل جيد ��  

فهو ليس هدف لفتة معينة وال�ي من خاللها �عانق    الوقت املناسب فإنھ ع�� الرغم من ذلك لم يكتمل �عد،

 .2 املوسيقي و�ش�ل قاطع بنية صوتية للسماح ��ا إ�� حد ما

و�نطبق هذا �ش�ل أك�� �� حالة االرتجال ا�جما�� حيث ت�ون البنية الصوتية العامة نتيجة للتفاعالت  

إشارة، ال يوجد تفاعل ب�ن �خص و�نية ب�ن القرارات ا�ختلفة الفردية و�التا�� ال يمكن ر�طھ بأي حركة  

صوتية معينة، ولكن هناك عديد من التفاعالت ب�ن عدة أ�خاص وأجزاء من هذه البنية الصوتية، دون  

التنظيم   عملية   �� التفك��  يجب  املستقلة.  اإلرادات  مختلف  ب�ن  ت�امل  حركة  بالضرورة  هناك  ت�ون  أن 

بالق  يتعلق  فيما  طارئة  �� ش�ل عالقة  يمكن  الشك��  حيث  التقليدي  التأليف  الفردية، ع�� عكس  رارات 

 لصنع القرار. 
ً
 اإلخبار �عملية التنظيم الشك�� هذه مباشرة

أخ�ً�ا، ما يحدث �� لفتة اإلشارة هذه هو بطر�قة خارجية عن طر�ق تدو�ن �ائن قصدي: لتوضيح األمر  

ًدا معيًنا لهذا البنية الصوتية، و�التا��  بطر�قة أخرى، امل�حن الذي �ش�� إ�� بنية صوتية يقرن جسًما مقصو 

�� مبادرة بدء نوع جديد. ومع ذلك، ال توجد شفافية �� النية والقصد �� حالة االرتجال، من املمكن دائًما  

تمي�� القصد عند اإلدراك ألن التمثيل ال �ستنفد القصد. املرتجلون ليسوا خارق�ن: وفًقا لقيود الالرجعة  

الفع��، يمك��م فقط تحقيق الهدف املقصود الذي ��دفون إليھ. لذلك يمكننا أن �شك    واالخ��اع �� الوقت 

بجدية �� أننا يجب أن �عت�� التمثيل الصو�ي الذي يحدث أثناء االرتجال بمثابة فعل إشارة ع�� عكس ما  

بنية صوتية  يحدث �� عملية الت�جيل، والذي �سمح بدقة ملطابقة ال�ائن املقصود أي أن امل�حن ��دف إ��  

 معينة.  

 من املبادرة بنوع �ش�� إ�� بنية معينة، ر�ما ال ي�ون مناسًبا جًدا، ألن  
ً
ا�حل الذي يجعل االرتجال شكال

بدء نوع يف��ض أك�� من مجرد تمثيل �سيط، فاألداء وحده ليس �افيا لي�ون إشارة إ�� بنية صوتية. أما  

بنية الصوتية لالرتجال، فيبدو أنھ يتعارض مع طبيعة الظاهرة  بالنسبة للسؤال الثالث املتعلق بإعادة بناء ال

االرتجالية، إذا �ان االرتجال نوًعا، فهو نوع خاص جًدا، إنھ نوع يمكن استنساخھ مرة واحدة فقط، ولديھ  

 .  3 نوع واحد فقط هو ا�حدوث املقابل ألول ��خھ وهذا يتعارض مع فكرة النوع

 
1- Jerrold Levinson, «Indication Abstraction, and Individuation», in Christy Mag Uidhir (éd.), Art and 
Abstract Objects, Oxford, Oxford University Press, 2013, Pp. 49-61. 
2- Clement Canonne, Sur l’ontologie de l’improvisation, Op., cit . 
3- Ibid . 
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 سیرورة االرتجال:  -3

نتحدث ع �� كيان  عندما  يتش�ل  أو كمنتوج  إما كس��ورة  التحدث عنھ  يمكننا  املوسيقي،  ن االرتجال 

الس��ور  املوسيقي؟ هل هو  العمل  يقع  أين  نتساءل  أن  هنا يجب  اموسيقي.  يمكن  ة  املنتوج؟  أم  إلبداعية 

  تصور العمل الف�ي من جهة كتعي�ن منتوج لس��ورة إبداعية ومن جهة أخرى كموضوع للتقييم والتقدير 

 �� ��ا  القيام  نحاول  ال�ي  األنطولوجيا  بأن  القول  أن  يبدو  فعندئذ  التصور،  هذا  اتبعنا  إذا  ا�جما��. 

لذلك يجب   أنطولوجيا املنتوج أي العمل الف�ي املع�ي، وهو كيان موسيقي مع�ن ينتج عن س��ورة االرتجال.

بل ع��   الوا�ح،  الصو�ي  التسلسل  وراء  تختفي  اإلنتاج  نجعل س��ورة  �� مركز  أال  يجب وضعها  العكس 

 من املنتوج. عندما نركز �ل جهودنا ع�� املنتوج الناتج عن  
ً
النظرة التحليلية أي تقدير س��ورة االرتجال بدال

اإلنجاز املرتجل، فإننا ال ��تم حًقا بما هو �� حد ذاتھ االرتجال، ولكن فقط �� أحد م�وناتھ، �� مركز تقديره.  

� البنية الصوتية الناتجة عن االرتجال باألدوات التقليدية للتحليل املوسيقي، يضاف إ�� ذلك خطر النظر �

الس��ورات   وليس  البنيات  لتحليل  تص�ح  االرتجال  les processusأدوات  فهم  مسألة  إ��ا  العكس،  ع��   ،

 اإلنتاج نفسها.   س��ورةكنشاط وس��ورة تؤدي إ�� إنتاج �سلسل صو�ي مع�ن مستنفدا �� 

  نا نفهم ا�حاوالت ال�ي يمكن أن �ساهم �� تحديد االرتجال بالنسبة لفئة العمل املوسيقي، من الوا�ح أن

ي�ون هناك رابط ضم�يّ إذ   ،    غالًبا ما  واإل�ستمولوجبا  األنطولوجيا  ت�ون هذه  ش��طوي ب�ن  األو��    أن   ��

أحياًنا. إن وجود أساليب معينة للتحليل هو ما يؤدي إ�� التفك�� �� االرتجال تحت فئة األنطولوجيا حول  

نمط وجود العمل املوسيقي. �� هذا املنظور، �س�� إ�� مطابقة موضوعنا التحلي�� مع األشياء املوسيقية  

 �� اإلبداعات، أي األنواع ا�جردة  
ً
ا�خاضعة ملعاي�� التكرار و/أو إعادة التحديد، وال�ي كما نلتقي ��ا عادة

الذي يجعل من   الت�جيل هو  بدقة. و�الطبع فإن  املوسيقى  لعلم  التحليلية  األدوات  تم تطو�ر  أجلها  من 

املمكن الوصول إ�� فكرة العمل املرتجل، كتثبيت شفاف لس��ورة إنجاز�ة. إذا �ان التحليل �ع�ي بالضرورة  

 ال بد من اعتبار االرتجال، ح�ى يخضع للتحليل، كمنتوج وليس كس��ورة.تحليل املنتجات، ف

أل��سون   فيليب  (  Philip Alpersonاعت��  املوسيقي"  االرتجال  "حول  مقالھ  من  1984��  أنھ    ا�خطإ ) 

طرف    عتبارا من  السيما  املتكرر،  النقد  ضد  االرتجال  عن  الدفاع  هو  الغرض  �ان  كمنتوج،  االرتجال 

الها الشكال�ي Formalisme hanslickien�سليكية  الشكالنية  القصور  �سبب  االنتقادات  هذه  تألفت   .

أل��سون   رد  �ان  العاطفة.  �شغلها  ال�ي  املفرطة  وامل�انة  أننا    Alpersonلالرتجال  االنتقادات هو  ع�� هذه 

ستماع إليھ  العمل الف�ي عندما �عت�� االرتجال كمنتوج ��ائي، يجب أن ي�ون هدف تقديره عند اال  �� نخطئ

للمبدع، ولكن  النشاط اإل�سا�ي  التقدير ا�جما�� بمنتوج  أنھ س��ورة وليس منتوجا. ال يتعلق  من منظور 

.ومع ذلك يمكن حل التوتر الناتج عن هذا االنفصال من خالل استدعاء فكرة الفئة  1�س��ورة اإلبداع نفسها

ف  �� ال�ي  الفنية  األعمال  جميع   �� املش��كة  ��  األنطولوجية  واإلجراءات،  األفعال  أنواع  أو  الفعل  ئة 

 
1- Ibid. 
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)  Gregory Currie  )1989األنطولوجية املوحدة للفنون ال�ي دافع ع��ا ع�� وجھ ا�خصوص غريغوري �وري  

 .Art as Performance) "2004(1ثم ديفيد ديف�� �� كتابھ "الفن �إنجاز"

ئجها �� أنھ ال يوجد فرق أنطولو�� ب�ن هذه طر�قة ممكنة للنظر �� أنطولوجيا االرتجال، من إحدى نتا

إ  االرتجال وعمل من التقليد الكالسي�ي، كالهما �� األساس أنواع من األفعال واإلجراءات. سي�ون من ا�خط

 من املنتوج، ومع ذلك، فمراعاة مالحظات  أ
ً
للعملية اإلبداعية بدال الفنية وا�جمالية  ن تنسب ا�حموالت 

أدر Alpersonأل��سون   الذي  إليھ  ،  النظر  خالل  من  املوسيقي  الكيان  هذا  لتقدير  طر�قت�ن  هناك  أن  ك 

 . Alpersonككيان مستقل أو كمنتوج لعملية معينة وهذا ما تق��حھ مالحظات أل��سون 

هذه   معينة.  ارتجال  س��ورة  نتيجة  وأنھ  النوع  هذا  من  مثاال  أو  نوًعا  إما  ي�ون  أن  يمكن  املنتوج  إن 

إ�� ع تجلبنا  ي�ون لالرتجال  االعتبارات  أن  البنيو�ة. يجب  األنطولوجية   من 
ً
بدال السببية  األنطولوجيا  الم 

سبب أي أنھ يحدث بطر�قة معينة ويع�� عن حاالت مقصودة، االرتجال املوسيقي يجب أن ي�ون لھ سبب  

وهر�ة  انطولو�� وليس بنيوي. هذا هو املنطق الذي يؤدي إ�� استنتاج أن االرتجال ال يرجع إ�� خصائصھ ا�ج

س��ورة   و��  معينة،  عملية  سب��ا  حقيقة  أي  السببية،  ا�خاصية  إ��  ولكن  البنيو�ة،  خصائصھ  و�التا�� 

 موسيقًيا بحيث ال يمكن تمي�� األداء غ�� املرتجل لهذا العمل  
ً

االرتجال. يمكن للمرء أن يتصوره بالفعل عمال

 عن االرتجال.  

ا يوجد �ش�ل مستقل عن الس��ورة ال�ي تنظر االنطولوجيا إ�� العمل الف�ي ع�� أنھ لي
ً
س كياًنا �سيط

أنتجتھ، بل هو كيان موسيقي نتاج عملية ارتجالية، و���تب ع�� ذلك أن التقدير ال�ا�� لالرتجال يجب أن  

يأخذ �� االعتبار حقيقة أن الكيان املوسيقي املع�ي تم تأليفھ من خالل هذه العملية. و�التا��، فإن اإلشارة  

ة االرتجال �� ال�ي �ش�ل ا�جزء املهم من العمل األنطولو��. لهذا السبب، نحتاج إ�� تحليل س��ورة  إ�� س��ور 

االرتجال �ش�ل أك�� عمًقا، فخالل هذه الس��ورة اإلبداعية تحدث عدة أشياء، هناك من جهة تأليف لكيان  

 �ن هذين األمر�ن.  موسيقي، ومن جهة أخرى األداء امل��امن لھ، وهنا يطرح السؤال حول الصلة ب

�شاط  املوسيقي  التأليف  العمل    ا�عت��   �� اإلبداعية  فالس��ورة  لذا  مع�ن،  نوع  ضمن  حدث  إ�سانيا 

، إذا �ان النوع كياًنا مجرًدا،  
ً
االرتجا�� �� التسبب �� ظهور نوع، لكن هذه الفكرة تث�� صعو�ات كث��ة. أوال

مكن أن يحدث هو مثال النوع. ثم إذا �انت األنواع  فال يمكن أن يحدث �ش�ل �حيح، ال��يء الوحيد الذي ي

املعنية �� تراكيب صوتية خالصة، فإ��ا موجودة �ش�ل أبدي. لذلك من املستحيل اإلصرار ع�� أنھ يمكن  

تأليفها. ا�حل الذي اق��حھ ج��ولد ليفنسون، هو أن ��اية الس��ورة اإلبداعية ليست بنية صوتية خالصة، 

ها �خص مع�ن �� وقت مع�ن. من الناحية األنطولوجية، فإن ال��كيبات الصوتية  ولكن بنية صوتية أنتج 

املشار إل��ا �� أنواع تبدأ ع�� عكس األنواع ا�خالصة املوجودة. تنتج مبادرة النوع عن فعل �شري مقصود  

 
1- Ibid. 
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قوم  من فعل إشارة، مرتبطة بنوع خالص. لذا، من خالل اإلشارة إ�� بنية صوتية موجودة �شك�� أبدي، ي

 .1 امل�حن بتأليف قطعة موسيقية

هناك عدة طرق لإلشارة إ�� بنية صوتية خالصة، واحدة من أك�� الوسائل املستخدمة �� كتابة املدونة  

 لنوع ال �عتمد  
ً

املوسيقية، لكن هذه ليست الطر�قة الوحيدة. تقدم حالة االرتجال ع�� وجھ التحديد مثاال

عية مباشرة بواسطة مثيل النوع، لذلك، فعملية االرتجال �� "مبادرة نوع"  ع�� الكتابة، تتم الس��ورة اإلبدا

من خالل انطالقھ. إن املرتجل يبدع املوسيقى تماًما مثل امل�حن، ولكن مع قيود القدرة ع�� اإلشارة إ�� نوع  

أ �سم��ا  صلة  إ��ا  والتنفيذ.  اإلبداع  ب�ن  العالقة  توضيح  تم  وهكذا  عنھ.  التعب��  خالل  من  لف�ن  فقط 

هذه    Alvin Goldmanغولدمان   غولدمان،  نظر�ة   �� بالتوليد.  أك��  ببساطة  أو  املستوى  توليد  �عالقة 

اإلجراءات ليست �� نفسها ألن اإلجراءات يتم تخصيصها من خالل ا�خصائص ال�ي �ستن�خها. لذا يمكننا  

ل أن االستنساخ يولد مبادرة  توضيح العالقة ب�ن بدء النوع واالستنساخ من ذلك النوع �� االرتجال بالقو 

يمكننا   بأنھ  اع��فنا  إذا  يث�� صعو�ة.  أمر  التعب�� عنھ،  نوع من خالل  اق��اح االرتجال �استنساخ  إن  نوع. 

"مبادرة نوع" من خالل تأليف بنية صوتية خالصة، فإننا نتساءل عما إذا �ان أي ��خ من نوع ال يمكن أن 

�حالة، سي�ون هناك العديد من األنواع ال�ي تم املبادرة ��ا وجميع  يلعب دور انطالقة هذا النوع. �� هذه ا

 عمليات تأليف األنواع كتتا�عات و�نيات صوتية ست�ون ارتجاالت.  

ملنع هذه النتيجة غ�� املرغوب ف��ا، من الضروري استدعاء عنصر سب�ي قصدي. ملبادرة نوع ما، يجب  

أن �ش�� هذه املبادرة إ�� بنية صوتية دون اتباع عن قصد إشارة مسبقة. إذا قام �خص ما عن قصد بن�خ  

 يبدأ نوًعا جديًدا. و  عالمة موسيقية �عد عالمة موسيقية ملدونة من عمل موسيقي موجود مسبًقا، فإنھ ال

باع النفس السبب، ال يبدأ املؤدي الذي يمثل نوًعا من التسلسل الصو�ي عن طر�ق  
ّ
ملدونة عن قصد نوًعا  ات

جديًدا ألنھ يتبع قصديا إشارة مسبقة فقط. من خالل تطبيق هذا املعيار السب�ي القصدي، طاملا أن املرتجل  

اعتباره أنھ يبادر نوًعا، فليس من الضروري أال يتم ذكر بنية صوتية  ال يتبع قصديا إشارة أولية، فيمكن  

املشار إل��ا �� املا��ي. إذا اتبع موسيقي أثناء عرض قصدي بنية صوتية تم اإلشارة إل��ا سابًقا، ع�� سبيل  

 من الذاكرة، فإنھ ال يبدأ نوًعا جديًدا، و�التا�� ال يمكن اعتباره
ً

. لذلك    املثال إذا �ان يكرر ارتجاال
ً

مرتجال

نصل إ�� النتيجة التالية �� أن س��ورة االرتجال �� مبادرة نوع من خالل تمثيلھ، مع دقة سببية مقصودة  

 لس��ورة االرتجال،  
ً
حيث أن اإلشارة ال�ي تبدأ النوع ال تتبع قصديا إشارة مسبقة. لقد طورنا ح�ى اآلن تحليال

إيجاًزا، أن االرتجال هو  و�مكننا �سهولة استخالصها من األنطولوجية ال أو �عبارات أك��  سببية لالرتجال 

 .2املبادرة �� نوع

لقد طورنا ا�خطوط الرئيسية لألنطولوجية السببية لالرتجال، يبدو أن االرتجال يجب أن ي�ون أنواًعا  

املش�لة  قادرة ع�� إبداعها، ولكن ال يمكن أن ت�ون أنواًعا لفقدان مبدأ التال��ي. ومع ذلك، يتم حل هذه  

 
1- Ibid. 
2- Ibid . 
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ا فر�ًدا  
ً
عن طر�ق األنطولوجيا السببية. ماذا عن التال��ي؟ يتم ضمان التال��ي بقدر ما ي�ون بدء نوع ما حدث

�حتملة األخرى. إن حقيقة أن النوع قابل األمثلة اسيتكرر أك��. يختلف املثال الذي يبادر بالنوع عن جميع  

ألن االرتجال ال يتألف إال من املثال االفتتا�� للنوع    للت�اثر �ش�ل أسا��ي ال �عرض ل�خطر تال��ي االرتجال،

 الذي تمت مبادرتھ. لذا فإن األنطولوجيا قادرة ع�� التوفيق ب�ن املتطلبات. 

�� الواقع، لقد ركزنا ح�ى اآلن ع�� ا�جانب اإلبدا�� لالرتجال دون اإلشارة إ�� إم�انية أن االرتجال يت�ون  

عمل موجود مسبًقا، يمكننا أن نقدر أن ما قلناه ح�ى اآلن ينطبق فقط أيًضا من تأليف عمل أو عناصر من  

من ال ��يء موجود مسبًقا، هذا يتوافق مع    بدأي  ذيال  ذلكع�� جزء هام��ي إ�� حد ما من االرتجال، أي  

ممارسة ا�حفالت الفردية و�ش�ل عام مع تيار االرتجال ا�حر. ولكن سي�ون من التعسفي اخ��ال االرتجال  

قي �� ا�حالة الوحيدة لالرتجال ا�حر. هناك ممارسات أخرى، وال�ي تبدأ من ��يء موجود مسبًقا، ع��  املوسي

سبيل املثال، �عزف موسيقي ا�جاز الذي يرتجل بناء ع�� نموذج، فهو �ستن�خ ع�� األقل التقدم الهارمو�ي  

ن االرتجال يمكن أن يتألف  لهذا النموذج، فمن الضروري مراعاة هذا النوع من ا�حاالت. لتوضيح حقيقة أ

األعمال   أنطولوجية  ع��  ال��ك��  الضروري  فمن  القديم،  استنساخ  مع  جديد  ��يء  من  الوقت  نفس   ��

املوسيقية ال�ي تتضاعف �ش�ل فوري. يجب أن يتم تقديم فكرة السماكة األنطولوجية كما حددها ستيفن  

 ديف��: 

ضبوطة "سميكة" أو أقل دقة "نحيفة". إذا �انت  يمكن أن ت�ون عروض اإلنجاز �� خصائصها امل�ونة م

أقل دقة، فإن ا�خصائص ا�حددة للعمل قليلة �سبًيا، ومعظم صفات التمثيل �� جوانب �عود إ�� أداء 

الفنان، وليست من العمل املوسيقي كما هو. �لما �ان العمل نحيفا، �لما �ان املؤدي أك�� حر�ة �� التحكم  

املقطو  اإلنجاز.  جوانب  أك�� ��  العمل  �ان  و�لما   [...] دقة  أك��   �� توافقي  و�سلسل  ك�حن  ا�حددة  عات 

باملعلومات   جًدا  غ�ي  األداء   [...] الدقيقة.  �حاالتھ  الصوتية  التفاصيل   �� يتحكم  امل�حن  �ان  �لما  ا، 
ً
سم�

وسيقي من  الصوتية (كما يت�ح من حجم امللفات الصوتية ا�خزنة رقمًيا ع�� أجهزة الكمبيوتر). العمل امل

ا، فهو دائًما ما ي�ون أدق �� ا�خصائص حيث أن أي أداء ي�ون مضبوطا.  
ً
 حيث إنجازه، مهما �ان سمي�

يتوافق معيار ا�جاز مع العمل األقل دقة، يتم تحديد فقط ا�خط ال�ح�ي والتسلسل التوافقي. هذا ي��ك  

�� العمل املوسيقي. العمل الف�ي ��    موقفا معينا للفنان الذي يجب أن يضيف أشياء إ�� املعطيات الواردة

وهو عنصر من معاي�� موسيقى ا�جاز الذي يقوم ع��   ultraminceا�جاز هو كيان موسيقي فائق النحافة  

التدرج التوافقي، أي �سلسل �ح�ي �عد بمثابة ��خ فوري لهذا التدرج. أي أن االرتجال يمكن أن �ش�� إ��  

التدرج التوافقي، دون اتباع عن قصد إشارة مسبقة لهذا التسلسل    نوع من التسلسالت الصوتية ال�ي تحفز

الصو�ي. �� هذه ا�حالة، ي�ون النوع الذي يبادر بھ االرتجال نوًعا سمي�ا �عمل مثالھ أيًضا ع�� استنساخ  

نوع نحيف أو أقل دقة و�مكن أن يوجد مسبًقا. لكن حقيقة أن النوع النحيف موجود مسبًقا ال يتعارض  
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ا. �� الواقع، ع�� الرغم من أنھ يتبع، ر�ما عن قصد، إشارة  مع حقيق
ً
ة أن املوسيقي يرتجل النوع األك�� سم�

  .1أولية للنوع النحيف، فإنھ يبدأ حًقا بالنوع السميك. وهذا �ل ما نحتاجھ ل�حصول ع�� ارتجال

أليف أي عمل موسيقي  حقيقة أن العمل املوسيقي األقل دقة من أدائھ يضمن بالضرورة نظرً�ا إم�انية ت

للتقاليد   تنت�ي  ال�ي  األخرى  �األعمال  موسيقية  أعمال  االرتجالية  األعمال  هل  لكن  االرتجال.  طر�ق  عن 

الكالسيكية؟ يتعلق األمر هنا بتحديد االرتجال �� األعمال املوسيقية. من الضروري التمي�� ب�ن ا�جوانب  

يمك ا�جوهر�ة،  املسألة وا�جوانب  لهذه  �ل كيان  االصطالحية  املوسيقي"  "العمل  أن �س�ي  أردنا،  إذا  ننا، 

موسيقي ناتج عن س��ورة اإلبداع املوسيقي، ف��ذا املع�ى، يمكننا القول أن االرتجاالت أعمال موسيقيةـ لكن  

ا مهًما ب�ن االرتجال واألعمال من التقاليد الكالسيكية. الفرق الكب�� بي��ما هو  
ً
هذا شأنھ أن يحجب اختالف

�� ح�ن أن أعضاء الفئة األو�� ليسوا كذلك. يحتفظ ستيفن ديف��  ا  صر الفئة الثانية يمكن مضاعف��أن عنا

بمصط�ح العمل املوسيقي فقط للكيانات القابلة للت�اثر الفوري، ألسباب مصط�حية وجوهر�ة. لكن أال  

 يحمل أي أداء موسيقي عناصر االرتجال؟

بتوسيع مفهوم االرتجال. هنا  السؤال  املعيار    يتعلق  أن  رأينا  لقد  ينطبق ع�� أي عرض موسيقي؟  هل 

السؤال   باإلجابة ع�� هذا  لنا  لنوع ما �سمح  بدء االستنساخ  لتوضيح فكرة  الذي قدمناه  املتعمد  السب�ي 

فال يمكن القول أنھ يرتجل. املؤدي الذي يثبت ��   ماصار   اقبليّ   ابالنفي. إذا �ان املؤدي يتبع قصديا توج��

إ�� أخرى فهو ال يرتجل، �علمھ أداء م إنتاجھ من حفلة موسيقية  إ�� إعادة  عيًنا للعمل املوسيقي ويس�� 

شر�طة أن يتبع قصديا توجيھ نوع صارم مع قراءتھ ا�خاصة للعمل، ال�ي ر�ما حدثت عندما �ان �شتغل ع��  

 العمل املع�ي. 

مر هنا �عالقة الت�جيل  ، أو يتال��ى فقط �ش�ل طارئ؟ يتعلق األ يّ هل االرتجال يتال��ى �ش�ل أسا��

، يبدو أنھ إذا قمنا بت�جيل ارتجال ع�� قرص وقمنا بإعادة �شغيلھ، فإن  évanescencesبتال��ي االرتجال 

االرتجال �عرف حياة جديدة، بنفس الطر�قة ال�ي �عرف ��ا العمل املوسيقي حياة متجددة بال توقف من  

ج حياة  �عطي  الت�جيالت  أن  قبلنا  إذا  آلخر.  شرط  تنفيذ   �� النظر  �عيد  أن  يجب  أال  لالرتجال،  ديدة 

التال��ي؟ أو باألحرى أال نأخذ �� االعتبار أن تطور االرتجال ليس ضرورً�ا، ولكنھ مشروط فقط �سبب غياب  

�ش�� كما  الواقع،   �� الت�جيل.  براون    2تقنيات   ��Lee B. Brown  وثيًقا ا 
ً
ارتباط مرتبط  االرتجال  فإن   ،

إلن ا�حددة  وكما  بالظروف  االرتجال   �� ال�افية  ا�خ��ة  امتالك  إن  االرتجال.  حضور  �سميھ  ما  هذا  تاجھ، 

 يجري تحقيقھ، فهو تجر�ة توليد العمل املوسيقي �� الوقت املناسب ألدائھ.  

أما الت�جيل �التقاط لالرتجال ال يضعنا �� عالقة تجر�بية �حيحة معھ، أي فهمھ بالضبط كما تم  

ب ألدائھ. من خالل السماح بفصل وقت التلقي عن وقت اإلنتاج، فإنھ �� الواقع  إبداعھ �� الوقت املناس

 
1- Ibid. 
2- Lee B. Brown, «Musical Works, Improvisation and the Principle of Continuity», The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, Vol. 54, n°4, 1996, Pp.353-369.  
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والعكس   االكتمال  الت�جيل وهم  يمنحنا  يحفظھ.  أن  املف��ض  من  الذي  ال�ائن  طبيعة  كب��  �ش�ل  �غ�� 

ل  و�منح املستمع القدرة ع�� توقع إم�انية الوصو   -�ل األشياء غائبة �ش�ل وا�ح عن االرتجال    -والتكرار  

وعدم   رجوعھ  وعدم  عفو�تھ  فهم  ذلك،  من  العكس  ع��  هو،  االرتجال  إ��  االستماع  إن  شاملة.  رؤ�ة  إ�� 

إ�� ��جيل يختفي أثناء االستماع    Derek Baileyتحديده. من هذا املنطلق، دعا عازف ا�جيتار دير�ك بي��  

الرتجال، هناك اختالف �� الطبيعة  إليھ، لتجنب إعادة االرتجال إ�� منتوج موضو��. لذلك يبدو أنھ �� حالة ا

ب�ن األداء املرتجل و��جيل هذا األداء: "بمجرد ��جيلها، قد ت�ون للموسيقى املرتجلة ظواهر مختلفة تماًما  

أنھ، بل وأك�� من ذلك، قد تكتسب أنطولوجيا جديدة. فإن    Lee B. Brown  1عن االرتجال ال��؛ و�ختتم  

طاء حياة ارتجالية ثانية ال تتعارض مع التال��ي األسا��ي لالرتجال، بل حقيقة أن الت�جيالت قادرة ع�� إع

 تجعل االرتجال بنية صوتية قابلة للت�اثر. 

خلف االرتجال، فهو إنجاز    ختبئان�ن يشيئما تو�حھ مش�لة ��جيل االرتجال بوضوح هو أن هناك  

إ��   يؤدي  مما  األداء،  ��جيل  بواسطة   
ً
عادة التقاطھ  يتم  والذي  االستنساخ،  و�عادة  للتكرار  قابل  ونوع 

معضلة كب��، إما �عت�� أن االرتجال هو �� الواقع حدوث ارتجال من نوع، ولكن �� هذه ا�حالة يجب أن ي�ون  

أو  ،  ع االرتجال، وليس اإلنجاز املرتجل نفسھ، والذي يبدو بناءً الهدف األسا��ي من انتباهنا ا�جما�� هو نو 

�عت�� أن االرتجال �� حد ذاتھ هو نوع يضع اإلنجاز �� صميم التقدير ا�جما��، وهو حدث فر�د من نوعھ  

وغ�� قابل للتكرار. إذا أردنا أن ن�ون قادر�ن ع�� التعرف ع�� نوع ا�حدس املذ�ور أعاله، يجب علينا ع��  

ذلك،  العك مر�حان  اال س من  بالفعل شيئان  الشيئ�ن: هناك  ب�ن هذين  التمي��  ا�حفاظ ع��   �� ستمرار 

شرعًيا للتقدير ا�جما�� �� حالة االرتجال: اإلنجاز، ونوع الصوت الذي يتج�� �� األداء، ولكن والذي يمكن  

إ��   هو  السؤال  اإلنجاز.  هذا  يوثق  الذي  الت�جيل  توزيع  خالل  من  أيًضا  يتم  مصط�ح  أن  �ش��  مدى  أي 

 "االرتجال" إ�� هذين الكيان�ن، و��� أنماط التمايز الشديد؟

إثبات ��يء  ،سنحاول  �ل  �س�ى    ،قبل  الذي  الصوت  ونوع  املس��دفة،   �� األداء  أو  اإلنجاز  أ�عاد  أن 

جال.  يتم ا�حديث عنھ إال بمع�ى الثانوي، مشتق، ألنھ ال �ش�ل �� الواقع أحد م�ونات االرتال  "االرتجال"  

 عمل إنجازي يحدث إلظهار نوع و�جب أن  
ً
لذلك يجب أن نقلب التسلسل الهرمي ونقول أن االرتجال هو أوال

 نتحدث عن النوع حيث أن هناك بنية صوتية قابلة إلعادة االستنساخ خاصة عن طر�ق الت�جيل. 

 : خصوبة االرتجال الجماعي الحر  -4

نتحّد  ارتجال  أي  م ولكن عن  العديد  بالفعل  إنھ  املوسيقية،ث؟  الظواهر  العبث   ن  من  سي�ون  لذلك 

اعتماد ن�ج �و�ي لالستسالم لوهم الثبات أو العاملية، حيث أن االف��اضات املسبقة وطرق االرتجال تختلف  

من سياق ثقا�� إ�� آخر. إذا �انت فئة "االرتجال" مثل فئة "التأليف" تلعب بالتأكيد دوًرا تنظيمًيا �� �شكيل  

املوس بيئتنا ممارساتنا  تمأل  ال�ي  فالكث�� من األعمال  �� أصفى حاال��ا،  أ��ا ال توجد  ا�حقيقة  تبقى  يقية، 

 
1- Ibid., p. 366. 
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املوسيقية غالًبا ما ت�ون نتيجة س��ورات إنتاج مختلطة �ستع�� بدرجات متفاوتة مختلف الفئات. ع�� وجھ  

مس  ا�حددة  املوسيقية  املعطيات  من  مجموعة  حول  الغالب   �� االرتجال  يدور  �عض  ا�خصوص،   �� بًقا 

األحيان كحد أد�ى �األنماط، وا�خطاطة الشاملة، والشبكة التوافقية كموضوع معيار نموذج ا�جاز مثال،  

 . 1وهكذا ال يثبت االرتجال هو�تھ مما يمنحھ معاي�� إلعادة تحديده

إذن أن   إذا أردنا االعتماد ع�� االرتجال إلذ�اء تفك��نا حول مسألة س��ورات اإلبداع املوسيقي، فيجب

ا لالرتجال، تلك ال�ي تراهن ع�� وجھ التحديد التخلص من أي نص مسبق،  
ً
ننظر إ�� األش�ال األك�� تطرف

�ش�ل أك�� شيوًعا ما �س�ى باالرتجال ا�حر، تجعلنا ممارسات االرتجال هذه أقرب ما يمكن إ�� فئة االرتجال  

إ�� فهم االرتجال ك  يمكن  أقرب ما  و�التا��  العديد من  �� أصفى صورها،  أن هناك  بھ  املسلم  س��ورة. من 

��جيالت االرتجال ا�حر، لذلك يمكن أن يلعب دور ا�خت�� للدراسة، مرآة مك��ة حقيقية �سمح لنا بإدراك  

جوانب معينة من العمليات التأليفية. إذا �ان من املمكن اعتبار االرتجال ا�حر س��ورة إبداعية، غالًبا ما  

إ�� اتخاذ عدد مع�ن من ا�خاطر (اإليقاع السريع، و�عقيد األش�ال، وهشاشة    �س�� املرتجلون عن عمد

اإليماءات اآللية، وما إ�� ذلك). و�التحديد �� هذا الصدد، يمكن �حالة االرتجال ا�جما�� أن تفرض نفسها  

موسيقية  ع�� التفك��، ألن املوسيقى ال�ي يتم إنتاجها �عد ذلك �� نتيجة تفاعل ب�ن عدة مصادر ومواقف  

مستقلة. قبل محاولة فهم كيفية حدوث س��ورة اإلبداع �� االرتجال ا�جما�� ا�حر، فإن نظرة سريعة ع��  

التنوع ا�جما�� للممارسات ال�ي �غط��ا هذا املصط�ح (أو املصط�حات املماثلة للموسيقى ا�حرة، االرتجال  

امل املوسيقى  ا�خالص،  االرتجال  املفتوحة،  املوسيقى  صعو�ة التوليدي،  بوضوح  تظهر  املرتجلة)  عاصرة 

 تقديم ��يء مثل كيان موحد من حيث األسلوب.  

، أحد الرواد املروج�ن للموسيقى ا�حرة، فقد �خص املش�لة جيًدا �� أن التنوع  D. Bailey�عد دير�ك بي��  

ع صوت مع�ن  �� السمة األك�� وضوحا لهذه املوسيقى، حيث ال تل��م بأي أسلوب أو لغة معينة ال تتوافق م 

وال تتحدد هو���ا إال ��و�ة األ�خاص الذين يمارسو��ا . و�التا��، فإن ما �س�ى هنا باالرتجال ا�جما�� ا�حر  

إلنتاج   معينة  طر�قة  ولكنھ  األسلو�ية،  أو  و/  الش�لية  النماذج  من  مجموعة   �� وحدتھ  يجد  جنسا  ليس 

خاصة �� إنتاج املوسيقى ال ت��جم إ�� عدد مع�ن املوسيقى وهذا ال �ع�ي أنھ اس��جا�� وأن هذه الطر�قة ا�

من السمات ال�ي �ش��ك ف��ا املظاهر الصوتية ا�ختلفة، ولكن �ع�ي ��ذه الطر�قة مجموعة من الظواهر  

إنتاجها (موسيقى ا�جاز، موسيقى   �� عملية  لها سمات �ش��ك  املوسيقية من خلفيات موسيقية متنوعة 

ة، املوسيقى املعاصرة ...). إذا أصررنا ع�� تنوع األوساط املوسيقية ال�ي  ال�جيج، موسيقى الروك التجر�بي

تمارس هذا الش�ل من االرتجال، فمن املؤكد أن �سلط الضوء ع�� حقيقة أن وحدة "االرتجال ا�جما��" ال  

العمليات طبيعة   �� ولكن  إنتاجها،  تم  ال�ي  للموسيقي  التقليدي  التحلي��  الوصف   �� ع��ا  البحث    ينب�� 

 املعرفية ال�ي �شارك ف��ا هؤالء املرتجلون. 

 
1- Clement Canonne, Sur l’ontologie de l’improvisation, Op. Cit. 
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ا�حر   ا�جما��  لالرتجال  املوسيقي�ن  ممارسة  كيفية  فهم  هو  األسا��ي  السؤال  يبقى  الصدد،  هذا   ��

ا�خيارات.   أن تحدد هذه  يمكن  ال�ي  ا�خاصة  القيود  اإلنجاز، و�دراك  خاصة فيما يخص خيارا��م �حظة 

أن نم�� ب�ن مستو��ن من الزمان. من الوا�ح أن االرتجال ا�حر ال  عندما نتحدث عن االرتجال ا�حر، علينا 

اإليماءات   إن  صغ��.  زم�ي  نطاق  ع��  املرتجلة  املوسيقية  اإلشارة  أصل   �� ال�ي  األوتوماتيكية  من  يخلو 

املكتسبة واملتكررة واألنماط املدمجة و�ل ما يتعلق بذاكرة ا�جسد أي اإليماءات املوجودة �� نوع آخر من 

رتجال تجعلنا نم�� ب�ن االرتجال ا�حر واالرتجال ا�خالص الذي �عود إ�� خيال اإلبداع الفوري. من منظور  اال 

يمتلكها   ال�ي  املوسيقية  املعرفة  أو  الثقافية  ا�خلفيات  أهمية  مسألة  إن�ار  يجب  ا�حر، ال  لالرتجال  أوسع 

 املوسيقيون خاصة إذا �انت مش��كة. 

املرتجل   يم��  ما  فإن  ذلك،  �� ومع  البدء  قبل  معينة  لغة  تجاه  ال��ام مسبق  أي  يقدم  أنھ ال  هو  ا�حر 

االرتجال سواء �علق األمر باألداء ضمن مجموعة أو �ش�ل منفرد، إال أنھ و�الرغم من ذلك فإنتاجھ السليم  

ال يزال محدًدا بوضوح من خالل مجموعة �املة من القيود املفروضة ذاتًيا، ولك��ا قابلة للمراجعة حسب  

لرغبة أثناء األداء. هذا ال يمنع املرتجل ا�حر من أن ي�ون قادًرا ع�� �عبئة التعاب�� أو العناصر األسلو�ية  ا

جيًدا �أدوات إلنتاج ا�خطاب، أو مواجه��ا �أشياء تم العثور عل��ا أثناء ارتجالھ. ومع ذلك، يجب أن نخفف  

املوسيقية التعاب��  لتنوع  ا�حر  لالرتجال  االنفتاح  هذا  نان    من  توماس  �ش��  فإن  "  Thomas Nunnوكما 

املرتجل ا�حر يتلقى �� الواقع تفو�ض التفكيك (ع�� األقل �عد وقت مع�ن) أو إعادة صياغة ا�خصائص  

 .1املوسيقية املعروفة أو املألوفة، بحيث ال يركز انتباه املستمع ع�� قضية التعرف ع�� األسلوب"

االرتجال   �عر�ف  يمكن  أخرى،  ناحية  بريسينغ  من  لـجيف  وفًقا  مرجع.  بدون  ارتجال  بأنھ   Jeffا�حر 

Pressing    ستخدمها� معينة،  بقطعة  خاصة  إرشادية  موجهة  صورة  أو  ش�لية  خطاطة  هو  املرجع  فإن 

املرتجل لتسهيل توليد ا�خطاب املوسيقي ع�� نطاق زم�ي غ�� محدد ومفتوح و�عديل السلوكيات املرتجلة  

الوسيط. الزم�ي  املستوى  قيام    ع��  كيفية  فهم  يقت��ي  ا�حر،  االرتجال   �� اإلبداع  س��ورة  ففهم  بالتا�� 

أو   بنية  أي  �� غياب  ا�حقيقي،  الوقت   �� ��م  ا�خاصة  املوسيقية  القرارات  بتنظيم عملية صنع  املرتجل�ن 

 خطاطة تجر�دية موجودة مسبًقا توجھ عملية صنع القرار.

ذا نظرنا إ�� حالة االرتجال ا�جما�� ا�حر ع�� حد �عب�� إن مسألة هي�لة صنع القرار ت�ون أك�� أهمية إ

. يمكن النظر إ�� االرتجال ا�جما�� ا�حر كش�ل من األش�ال  Sherman-Michael Pelz  2مي�ائيل ش��مان

ا�ختلطة األصول، فالقرارات ال�ي �ش�ل هذه املوسيقى تنتج عن العالقات والتفاعالت �� الوقت ا�حقيقي  

الفاع تنتج نظرا لتعدد  ال�ي  ا جوهرً�ا عن املوسيقى األحادية املصدر 
ً
ل�ن، لذلك ف�ي حالة مختلفة اختالف

قرارات تم اتخاذها مسبًقا أو �� الوقت ا�حقيقي من قبل فرد واحد. �عبارة أخرى، إن خصوصية الس��ورة  

 
1- Thomas Nunn, Wisdom of the Impulse : On the Nature of Musical Improvisation, 1998, 
http://www20.brinkster.com/improarchive/tn_wisdom_part1.pdf, p.57. 
2- Michael Pelz-Sherman, A Framework for the Analysis of Performer Interactions in Western Improvised 
Contemporary Art Music (PhD dissertation, université de Californie, 1998). 
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"حر و  "جما��"  الصفت�ن  اق��ان  من  جيد  �ش�ل  تتدفق  ا�حر  ا�جما��  االرتجال   �� أن  اإلبداعية  أي   ،"

اآل أن  ذلك  مسبًقا  ثابت  مرجع  بدون  يتم  بناءها  وأن  الوسطاء  من  كث��  طرف  من  مبنية  يات  لاملوسيقى 

املتحكمة �� تطورها تختلف �ش�ل جذري عن تلك السائدة �� املوسيقى ال�ي ينتجها �خص واحد، سواء  

 �ان ذلك ال�خص يقوم بالتأليف أو االرتجال بحر�ة.  

�شرح دير�ك بي�� بوضوح خصوصية االرتجال ا�جما�� ا�حر، ح�ن اعت�� أن االرتجال ا�حر األك�� إثارة  

التأل حقيقة  هو  بدايات  لالهتمام  ف��ا  ت�ون  املوسيقى،  من  النوع  هذا  ففي  �سبًيا.  الزوال  السريعة  يفات 

الف��ة األك�� إرضاًء و�ثارة. عندما تكتسب املوسيقى هو�ة قو�ة بما يكفي لتحليلها ووصفها   ا�جموعة �� 

�عر  ملوسيقى  واكتشافها  معيًنا  ن�ًجا  ا�جموعة  بلوغ  �عد  يتغ��.  ال�ل  فإن  بالطبع،  ��ا  واستنساخها  ف 

و�ستمر �� تطو�ر عوامل ا�جذب ال�ي ال تقاوم لتصبح أك�� تجار�ة، تتوقف املوسيقى هنا عن �و��ا ارتجال  

خالص. إن هذه الرغبة �� البحث عن االرتجال ا�خالص، دون محاولة إخفاء الصعو�ات واإلخفاقات ال�ي 

ر �� ضو��ا أك�� جذر�ة. كيف لهؤالء  تواجهها، �� ذات أهمية كب��ة حيث تظهر مش�لة االرتجال ا�جما�� ا�ح

ااملرتجل �ع�ن  �عضهم  �عرفون  ال  صنع  ضا  لذين  من  جميعا  يتمكنون  مش��ك  مرجع  من  ينطلقون  وال 

موسيقى؟ إذا �ان االرتجال ا�حر فضاء للتال�� ب�ن املش��ك�ن �� االرتجال، فماذا �ع�ي أن املشاركة �� طر�قة  

 م�انية وجود تواصل حقيقي ب�ن املوسيقي�ن؟ �� التعب�� و�نتاج املوسيقى وضامنة إل 

بالنسبة لدير�ك بي��، ليست املشاركة �� املش�لة حًقا وليس فقط أن املوسيقي�ن ال �عرفون �عضهم  

، ولكن الفكرة وراء املز�ج من العائالت املرتجلة �� ضمان رادي�الية االرتجال ا�حر، ولكن ال يمك��م  اعض�

ومواضعات ضمنية متأصلة �� بيئ��م املوسيقية، لذا فإن األمر يتعلق بوضعية أصعب  االعتماد ع�� رموز  

ومسبقة �� �ل إبداع و�� س��ورة االرتجال ا�جما�� ا�حر. لتسليط الضوء ع�� اإلش�الية العميقة �حاالت  

النوع هذا   �� با�خاطر.  محفوف  وضع   �� تجعلھ  التنسيق  مش�لة  أن  يبدو  ا�حر،  ا�جما��  من    االرتجال 

ا�حاالت، ع�� عكس االرتجال كما يمارس كث��ا �� موسيقى ا�جاز، ال يوجد فعل مؤسس �عطي ال�ل و�منح  

أك��   عل��ا  والسيطرة  مراقب��ا  يجعل  مما  ا�جموعة،   �� املش��كة  املعرفة  وضع  املوسيقية  للمعطيات 

د األمور. و�عبارة أخرى، فإن  حساسية من حالة االرتجال بمرجع، تجعل التفاعالت غ�� ثابتة وتز�د من �عقي

مسألة اإلدارة ا�جماعية للش�ل، والسيما مشا�ل االرتباط ب�ن مختلف السالسل امل�ونة لالرتجال (التنظيم  

 األفقي) وترتيب مختلف التفاعالت (التنظيم العمودي)، تصبح �� قلب االرتجال ا�جما�� ا�حر. 

وسيقي�ن أن ينسقوا إ�� حد ما تفضيالت األسلوب  باإلضافة إ�� ذلك و�حل هذه الصعو�ة، يجب ع�� امل

أو ا�جمالية ع�� نطاق أوسع. هذا ال �ع�ي أن هذه املوسيقى تنفلت من ظهور سمات مم��ة، تأخذ �� �عض  

األحيان ش�ل نموذج، بل هو باألحرى أن املوسيقي�ن غالًبا ما يرون أن االرتجال ا�حر كنوع من ا�خت�� �سمح  

ت ثم  باالستكشاف  يجعل من  لهم  االرتجال   �� التفتت  ��ا. وهذا  ا�خاص  والصوت  اآللة  مع  طو�ر عالق��م 

الصعب بناء لغة مش��كة. �ش�ل أك�� تحديًدا، عندما يتعلق األمر باالرتجال بحر�ة مع املوسيقي�ن اآلخر�ن،  

تكم التمثيالت، وهنا  من  ومجموعة  التفضيالت  األوقات مجموعة من  جميع   �� لديھ  �ل موسيقي  ن  فإن 

الصعو�ة �� وجود اختالفات ب�ن هذه ا�جموعات من التفضيالت/التمثيالت. من الوا�ح أن هذا ال �ع�ي 
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آثار   املوسيقيون  �ستخدم  األحيان  �عض   �� اإلنتاج.  جماليات  وحدة  هو  ا�حر  االرتجال  نجاح  معيار  أن 

 ما يتم تقدي
ً
 ره. التلصيق/ال��كيب ا�جما�� أو االنقطاع املفا�� عن قصد، وغالبا

إن فهم كيفية صنع املوسيقى وكيفية إبداعها �ش�ل جما�� عندما يرتجل العديد من املوسيقي�ن مًعا  

من   مزدوج  �ش�ل  منحدرة  مسألة  الواقع   �� هذه  اإلنجاز.  وقت  املرتجل�ن  سلوك  هي�لة  فهم  هو  و�حر�ة، 

ال�ي وضعوها لتجاوز ه التنسيق، لذلك يجب علينا أن نفهم االس��اتيجيات  ذه املش�لة، ذلك أن  مش�لة 

التنسيق هو أك�� بكث�� من التعاون، إنھ ليس فقط مسألة العمل نحو تحقيق اإلنجاز املش��ك ملهمة، ولكن  

أيًضا تنفيذ هذه املهمة بطر�قة م��ابطة، من خالل إبراز عفوً�ا ترتيًبا معينا، وح�ى جدولة سلسة متناغمة  

 ألفعال �ل �خص ��دف تحقيق الهدف املش��ك.

أداء االرتجال ا�جما�� ا�حر، هو بالدرجة األو�� تنسيقي �شارك فيھ املوسيقيون الذين يمارسونھ.    إن

والسلوكيات   اإلنتاج  منطق  عن  للكشف  التنسيق  مش�لة  نحلل  أن  علينا  أدائھ،  ع��  الضوء  وإللقاء 

ن هو �� الواقع هو ماذا  اإلبداعية ال�امنة �� حالة هذا النوع من االرتجال. إن السؤال الذي يواجھ املوسيقي�

�� سياق   ا�ختلف�ن؟  املوسيقي�ن  جميعا �ش�ل ير��ي بطر�قة مماثلة مشاركة  ننجزه  الذي  نؤدي مًعا وما 

ممارسات االرتجال ا�حر، فإن اإلجابات املمكنة ع�� هذا السؤال، �� �ش�ل مسبق ال �عد وال تح��ى خاصة  

يقيون ا�خيارات ال�ي �س�� �� نفس االتجاه. تحدث هذه  عندما يتعلق األمر ع�� وجھ التحديد أن يتخذ املوس

االختيارات أيًضا ع�� نطاقات مختلفة، من االختيارات ا�جمالية العاملية إ�� االختيارات ال�ي تحكم سلوك  

املوسيقى �حظة تلوى األخرى. �ل هذه ا�خيارات �عت�� ديناميكية أل��ا محددة فقط فيما يتعلق ببعضها  

املنطق الذي تحكمھ  �عض، و�مكن مراج بالفعل. هذا هو  للنتيجة املوسيقية املنتجة  ع��ا باستمرار وفًقا 

 ا�خيارات ا�ختلفة والتفضيالت ا�جمالية الفردية �خلق فضاء موسيقي مش��ك.  

موسيقي   عمل   �� املشارك�ن  املوسيقي�ن  من  العديد  �عر�فھ،  بحكم  ا�حر  ا�جما��  االرتجال  يتضمن 

املوسيقي�ن تفضيالت فردية، وال�ي يمكن تصنيفها إ�� فئت�ن رئيسيت�ن: التفضيالت  مش��ك. ل�ل من هؤالء  

ا�جمالية، ال�ي �ش�� إ�� التصورات العامة ال�ي تتعلق بنوع املوسيقى ال�ي يرغبون �� صنعها (املوسيقى اآلالت  

ال� ا�حلية،  والتفضيالت   (... ا�جاز  ال�جيجية،  املينمالية،  الالمقامية،  كما  امللموسة،  باالرتجال  تتعلق  ي 

 .1يجري و�خبار املوسيقي�ن مباشرة بالتصورات العقلية عن االرتجال الذي هو �� طور التقدم

إلس��   جون  عمل  مع  تماشًيا  املمكن،  كعامل    J. Elsterمن  املرتجل  إ��  النظر  الفنية،  العقالنية  حول 

ا�جمالية  للمنفعة  ك��ى  قيمة  إعطاء  إ��  �س��  ك�خص  أي  خالل    عقال�ي،  من  تحقيقها  ع��  والعمل 

خياراتھ، و�� ا�حاالت ال�ي يفضلها �ش�ل مطلق أو �س�ي �جعل مسار االرتجال أقرب ما يمكن إ�� تح��اتھ  

التقارب نحو حل ير��ي جميع املوسيقي�ن،   التنسيق ذا��ا، أي  الش�لية وا�جمالية. ومع ذلك، فإن فكرة 

للتوافق. ال يوجد تنسيق محتمل للوسطاء الذين لد��م  تف��ض مسبقا وجود أرضية مش��كة أو حد أد�ى  

الظواهر   معظم  مثل  ا�حر،  ا�جما��  االرتجال  أن  الوا�ح  من  يبدو  ولكن  تماًما،  متعارضة  تفضيالت 

 
1- Clement Canonne, Sur l’ontologie de l’improvisation, Op. Cit. 
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أك��.   أو  واحد  فاعل  تفضيالت  إ�� فرض  أو  حل وسط،  إ��  تؤدي  ضمنية  مفاوضات  االجتماعية، مسرح 

املو  أن  نف��ض �ش�ل معقول  أن  ا�جما�� يمكننا  النجاح  إ��  األول  املقام   �� املشارك�ن سيسعون  سيقي�ن 

الذي يفرض جودة وا�ساق املوسيقى ال�ي تنتجها ا�جموعة كهدف تنظي�ي وكمرتبة أع�� مما قد يضر برضا  

 التفضيالت الفردية الصارمة. 

�� ��اية املطاف،    يمكن للمساهمات الفردية دائًما أن يتم تقييمها �ش�ل مختلف من قبل ا�جمهور، ولكن

ست�ون املوسيقى ك�ل �� موضوع التقدير الرئي��ي. هذا ليس مفاجًئا إذا تذكرنا موسيقى ا�جاز �ارتجال  

جما�� حر، وهو الش�ل الذي ت�ون فيھ أف�ار التعاون واإلبداع واملسؤولية ا�جماعية بمثابة قيم تأسيسية.  

ا�جماعية والتعاوني الرؤ�ة  �� أصل هذه  باألدوات  هناك عامالن  تقليدًيا  املرتبطة  األدوار  ��اية  لالرتجال:  ة 

(العازفون املنفردون واملرافقون، ال�حن التوافقي واإليقا�� ...) وتحدي الش�ل املركزي و�تعلق األمر بامل�حن  

واملدون والقائد باعتباره املسؤول املتحكم �� اإلنجاز �� الوقت حقيقي. اإلبداع �� هذه ا�حالة جما�� ��  

 ألساس، فهو مسؤولية متساو�ة ل�ل من �شارك �� مثل هذا الفعل.ا

ال شك أن حقيقة االرتجال ا�جما�� ا�حر تبقى �� مش�لة التنسيق. يف��ض أن املوسيقي�ن يفعلون ما  

يلزم، ع�� األقل االتفاق ع�� مجموعات من األعمال املوسيقية القابلة لإلنجاز وال�ي ال تقبل ذلك. ومع ذلك،  

تختل نفس  قد  املوسيقي�ن  لدى  ليس  التأليفات.  هذه  لتصنيف  طر�قة  ع��  ذلك  �عد  نظرهم  وجهات  ف 

الطر�قة لتصنيف التفضيالت ا�جماعية، لذلك يمكن أن يصبح االرتجال مسرًحا للعديد من املفاوضات  

 الضمنية، ال�ي ��دف إ�� جذب االرتجال نحو املواقف املوحدة.

 خاتمة:  -5

ُيفهم أن ما يم�� اال  إنتاج معينة، هو إضفاء الطا�ع ال�خ��ي  يجب أن  رتجال قبل �ل ��يء كس��ورة 

وا�خصائص الش�لية، فإن تار�خ إنتاجھ، والطر�قة ال�ي تم ��ا إنتاجھ هو جزء جوهري من هو�تھ. إذا �ان  

االرتجال محدًدا �ش�ل جيد عن طر�ق االرتباط ب�ن بنية صوتية معينة وتمثيل البنية الصوتية هذه، فإن  

جال ال يرتبط �عد ذلك فقط �ش�ل جوهري بتار�خ إنتاجھ ولكن أيًضا با�حدث ضمن حركة نموذجية.  االرت

ينتج عن ذلك، ع�� وجھ ا�خصوص، أن االرتجال ال ينفصل عن توط�ن م�ا�ي زما�ي مع�ن، إذا �ان لدينا  

اص مختلف�ن و��  ارتجاالن متطابقان تماًما من وجهة نظر البنية الصوتية ولكن تم إنتاجهما من قبل أ�خ

 أوقات مختلفة فهما بالفعل ارتجاالن مختلفان.  

فإن   ا�حالة  هذه   �� املوسيقي،  مقاصد  مراعاة  خالل  من  االرتجال  عن  فقط  يتحدث  أن  للمرء  يمكن 

ا    كمن األداء. لذل  �� �حظةاملوسيقي يقرر بو�� توظيف �ل ا�خيارات املوسيقية  
ً
فاالرتجال يرتبط ارتباط

املا أننا نر�د ر�طھ �سلسلة من ا�حاالت املتعمدة وال�ي �� حالة املوسيقي �� وقت االرتجال.  وثيًقا بالقصد، ط 

إن ال��كيب الصو�ي الذي يتج�� �� العمل املوسيقي، ال ينتج عن قرارات عفو�ة ولكن عن قصدية معينة  

ملقاصد املرتبطة  أين يجب أن نتوقف؟ ما �� اد:  طرح سؤال جديتقع ضمن معاي�� تحديد االرتجال، هنا يُ 

القول   �اإلجابات ا�حتملة �إحدى  بتحديد االرتجال؟ ما �� املعاي�� ال�ي يجب تبن��ا لفرز املقاصد الفردية؟  



نطولوجيا االرتجال الموسيقي
ٔ
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 Gregoryأنھ من الضروري أن نأخذ �� االعتبار جميع املقاصد ال�ي �شارك �� ما �سميھ غريغوري �وري  

Currie "شف عن البنية الصوتية لالرتجال أو استنساخها بطر�قة  ، الذي �ساعد ع�� الك1«املسار اإلرشادي

أو بأخرى. سي�ون من الضروري عندئٍذ أن نأخذ �� االعتبار، عند إضفاء الطا�ع ال�خ��ي ع�� االرتجال،  

 جميع ا�حاالت القصدية �املعتقدات والرغبات ال�ي يمكن ر�طها بمختلف القرارات املتخذة. 

االعتبار الطر�قة ال�ي نضع ��ا  �ع�ن    تؤخذ  ء اإلنتاج املرتجل يجب أنلذا يبدو أن املقاصد ال�امنة ورا 

شروط هو�ة االرتجال. و�التا��، فإن االرتجال يتم �� ��اية املطاف �ش�ل فردي ليس فقط من خالل بنيتھ  

الصوتية، ولكن أيًضا من خالل مؤلفھ ومن خالل توطينھ الزما�ي امل�ا�ي، ومن خالل الطر�قة ال�ي يحقق 

ا مؤلفھ البنية الصوتية هذه من خالل املقاصد وا�حاالت العقلية ال�ي يمكن ر�طها بالقرارات ا�ختلفة ال�ي  ��

اتخذها بالفعل أثناء االرتجال. يمكن للمرء أن يتحدث ح�ى عن الصالبة املفرطة للسياق االرتجا��، وظروف  

� إنتاجھ. نجد صعو�ة  �عتمد �ش�ل غ�� مرن ع�� سياق  ال�ي  � تخيل االرتجال نفسھ خارج سياق  التفرد 

 إنتاجھ والتار�خ الدقيق إلنتاجھ. 

 

 

 

 
1- Gregory Currie, An Ontology of Art, Basingstoke, Macmillan, 1989. 
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 عند میشال فوکو عقل والال إشکالیة العقل 

 
 

 

 

 الملخص: 

 ع�� العقل �
ّ

ة أقامها العقل الغر�ي ع�� حساب  عالقة جدليّ   عنعالم متضارب و  عن عند فو�و عقلوالال

 
ّ

منذ العصر الوسيط إ�� العصر الكالسي�ي، بدءا من طرده �� سفينة ا�حمقى إ�� دخولھ تجر�ة    عقلالال

   بما هو م�ان زاخر باألنواع ا�ختلطة-ا�حجز  
ّ

   : من بطالي�ن، مجان�ن،عقللال
ّ
ين... ال�ي وجدت  منحرف�ن، شاذ

عقليبدأ    من هذه العصور   و�� �ل �حظة.  -انفسها تتعا�ش مع �عضها �عض
ّ

حالھ أك��  ع��  لتعرف  �� ا  الال

عقل�حظة يزداد قلق العقل من    إ�� حدود استقالليتھ عن العقل، و�� �ّل 
ّ

، و�نظر إليھ ك�خط حيوا�ي،  الال

ؤ  تفوق العقل، إذ باستطاعتھ التنبّ �حر�ة  ة، كعقاب عن نية فاسدة، أو ك�ار�زما  كتعب�� عن قوة شيطانيّ 

�  خذ صورة �ع�ّ د وجوده و�تّ �� أجل قر�ب أو �عيد، ما يجعلھ رمزا للتقد�س والوقار قبل أن يتبّد   بما قد يحّل 

التّ  املوت،  بينما  عن  عقلنا��، االضمحالل. 
ّ

الوجھ اآلخر    الال الوسط، فهو  ا�جتمع ووليد   وليد 
ّ
إال ما هو 

وا واإلقصاء  االغ��اب  تجر�ة  ف��ا  تكرست  ال�ي  الغر�ية  والثقافة  هذا  ل�حضارة  و��  التجر�ة  هذه   �� لعزل. 

عقلسيفقد    الفقدان،
ّ

عقلحقيقتھ، وُ�نفى �� محيط اغ��بت فيھ ذاتھ، ف  الال
ّ

ما هو سوى ذاك الذي    الال

 ضّيع حقيقتھ وضّيع ذاتھ بضياعها.  

،  أو نقده  من أجل محا�اة الفكر الغر�ي ، اللهذا كتب ميشال فو�و "تار�خ ا�جنون �� العصر الكالسي�ي"

 
ّ
مش�لةلما  إن خالل  من  الغر�ية،  الثقافة  لهذه  اآلخر  الوجھ  عقل  كشف 

ّ
الضوء  الال عل��ا  �سلط  ��    ال�ي 

، و�� عالقتھ �عالم العقل، وال��اجيديا، والهوى واملوت والروح وا�جسد والقمع والعقاب واإلصالح...، الغالب

ذلك  من وراء  نا  . مبيّ الهام��يّ � بإعطاء صوت للمنفصل، للمنقطع،  انطالقا من من�جھ األركيولو�� الذي تم�ّ 

عقلأن 
ّ

 .  ضمن مشروع دراستھ "للذات"  قاشقابل ألن ي�ون ظاهرة تار�خية قابلة للنّ  الال

 عقل، العقل، تراجيديا، هوى، موت، روح، جسد.: �لمات مفاتيح 

 

 

 

 

 

 مونیة وکیلأ . 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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Abstract: 
The subject of “the problematic of reason and irrational according to Michel 

Foucault” plunges us into a conflicting world and a dialectical relationship established 

by the Western mind at the Middle Ages to the Classical Age, from its expulsion into 

the nave of fools to its entry into the experience of imprisonment  -which is a place full 

of mixed types of irrationals: heroics, lunatics, perverts, homosexuals…, who find 

themselves coexisting with each other-. At every moment, the irrational begins to know 

its state more to the extent of its independence from the mind, and at every moment 

the mind becomes more and more anxious about the irrational, and this is seen as 

animal anger, as an expression of demonic power, as punishment for corrupt intent, or 

as magical power or Charisma transcends reason, for it can predict what may happen 

in the short or long term, making it a symbol of reverence before it takes the form of 

death. While the irrational is nothing but the offspring of the medium, it is the other face 

of Western civilization and culture in which the experience of alienation, exclusion and 

isolation. It is an experience through which the irrational will lose its truth, because the 

irrational is nothing other than the one who has lost his truth and has lost himself in 

losing it. 

This is why Michel Foucault wrote “History of madness in the Classical Age”, not to 

imitate or criticize Western thought, but rather revealing the other side of this Western 

culture, through the problem of irrationality which is above all what brings it to light, and 

in its relation to the world of the spirit, of tragedy, of passion, of death, of the soul, of 

the body, of oppression, of punishment and of reform. From his archeological 

approach, which is characterized by giving voice to the separated, the disconnected, 

the marginal, indicating in this that the irrational can be a debatable phenomenon, 

within the framework of his project of self-study. 

Keywords: reason, irrational, tragedy, passion, death, soul, body. 
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 : تقدیم -1

عقلة مع عالم  األوصاف والطرق ال�ي �عاملت ف��ا البشر�ّ   يطلعنا التار�خ ع�� أهّم 
ّ

الذي ليس بال��يء    الال

ما �ع��يھ البلھ، البالدة، الغباء،    �ّل   ∗الغر�ب عّنا، بل يتعا�ش معنا و��ن ظهرانينا، وهو �� عرف النوزولوجيا

عقلعقل ع�� حساب  ...، �ش��ك جميعها �� خاصية واحدة مفادها التمي�� الوا�ح الذي أقامھ ال*العتھ
ّ

.  الال

يزّج  ال�ّ   لذلك  وعصر  الوسيط  العصر  مجتمعات   �� فو�و  ميشال  الكالسي�ّي بنا  والعصر  ملساءل��ا    �ضة 

عقلوالقطيعة ال�ي �حقت ب  *ر لنا �� "تار�خ ا�جنون" تار�خ االنفصالوفحصها من الداخل، حيث يصوّ 
ّ

،  الال

 تنّق والواقع املر�ر والوضع البائس الذي حكم عليھ بال
ّ
 �حال لي ل وال�

ّ
بھ أخ��ا �� عالم ا�حجز؛ بما هو    حط

 
ّ
والشاذ ا�ختلطة  بالعناصر  زاخر  لكّن عالم  �عض،  جنب  تتعا�ش  نفسها  وجدت  ال�ي  هو    ة  يجمعها  ما 

عقل "
ّ

 ".  الال

عقلإن تنظ�� فو�و   
ّ

ما يفعلوه وما ال يفعلوه، أو أن  الّناس ب  ليس �غاية وضع قاعدة أخالقية؛ تلزم   لال

 حركة التّ بماركس    ؤكتنبّ – بمستقبلهم  أ  يتنبّ 
ّ
ة للعالقة ب�ن العقل  ما القيام بدراسة نقديّ ار�خ والرأسمال، إن

 1وا�جنون 
ّ
عقل . أوصلتھ مقارنتھ لعالم العقل وا2قافة الغر�ية، من خالل دراسة ا�جنون كتجر�ة داخل الث

ّ
  لال

الغا  �� تتعلق  وال�ي  عل��ا،  �شتغل  ال�ي  األخرى  املواضيع  بالتحوّ ومختلف  العصر  لب  ع��ا  نتج  ال�ي  الت 

ؤال عن ا�حقبة من سؤال عن السبب، يتج�� ع�� التساؤل عن ملاذا؟ إ�� سؤال آخر  ا�حديث، إ�� تحو�ل الّس 

 
ّ
بالكيفيّ يتعل التحوّ ق  هذا  ��ا  حدث  ال�ي  جينيالوجيّ ة   �� نيتشھ  بمن�جية  بذلك  آخذا  تتبّ ل؟  أجل  من  ع  تھ 

 هذا هو الّس   ا�حداثة، ولعّل ة ال�ي �شأت ��ا  الكيفيّ 
ّ
 فاتھ  بب الذي جعل عددا من مؤل

ُ
كتب �غاية التأر�خ  ت

عقلالهتمام بالعقل أو اإ�� االذي دفعھ  هو  بب  اإلجابة عن الّس   ة هذا االنتقال. فليس غرضلكيفيّ 
ّ

أو    لال

ادة با�حداثة هو نتاج  الكيفية ال�ي ��تم ��ا ��ذه املواضيع، فما ُيد�� ع   هو محاولة تبّ�نا�حقيقة...، بقدر ما  

و�� خطابا  األ وهلة للقد يبدو  فأنتجت خطابا ،لتداخل العديد من األصوات وا�خطابات اجتمعت فيما بي��ا

الذي  بب  ّس هذا هو ال ي�ون  أن  ح  رّج ة. و�ُ د تتداخل فيھ مستو�ات عّد واحدا، وهو �� العمق خطاب متعّد 

 خطاب ا�حداثة.  لطة لبحث عن الكيفية ال�ي �سكن ��ا الّس إ�� ا دفعھ

 

 هي فرع من الطب يدرس ويصنف المرضى انطالقا من مظاهرهم الخاصة. Nosologieُنزولوجيا  -∗
والخير دونما تمييز،   ون ويضحكون ويستمتعون بالشّر شيء، إنهم يغنّ  ا وال مبالون في كّل إن المصابين بالعته هم مهملون جّد  -*
بدا. ويحسّ هم يحسّ إنّ 

ٔ
شياء في الحواس، ون بالجوع والبرد والعطش، ولكن هذا اإلحساس ال يؤلمهم ا

ٔ
ون باالنطباعات التي تحدثها اال

مر ال يثير اهتمامهم. انظر، ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، ترجمة وتقديم، سعيد بنكراد، الطبع
ٔ
ة ولكن هذا اال

ولى،
ٔ
 . 277ص ،2006المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  اال
، إلعادة االعتبار توظيفه من قبل المنهج الحفرّي  يتّم  لعب مفهوم االنفصال دورا هاما في فلسفة فوكو، فهو مفهوم إجرائّي  -*

ة الفلسفة، من النقد  نظر؛ حيدر ناظم محمد، إشكاليّ صل. اة بالقياس لما هو متّ همّ مللمنفصل، المنقطع، الذي يحتل مكانة متميزة و
ركيولوجي إلى اإلبداع المفاهيمّي 

ٔ
ولى،-، قراءة في فلسفتي ميشال فوكو وجيل دولوز، دار الروافد الثقافية، بيروتاال

ٔ
 لبنان،الطبعة اال

 . 98، ص2015 ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت،
1- André Guigot, Michel Foucault, le philosophe archéologue, éd, Toulouse: Editions Milan, 2007, p, 10. 
2- Michel Foucault, le gouvernement de soi et des autres, cours au collège de France (1982- 1983), Gallimard, 
Le seuil, p. 5. 
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ا عالم  عقلعّ�� 
ّ

وا�جذام  لال الوسطى، ∗�ا�جنون  العصور   �� حقيقي  رعب  بحاالت   عن  وجوده  ألزمت 

إ�� بلد غ�� بلده األصل، حيث �ان اإلقصاء يدخل ضمن   1التطه�� والعزل واإلقصاء ع�� "سفينة ا�حمقى"

 
ّ
 الط

ّ
 عبية آنذاك، فا�خطر والّد قوس الش

ّ
رد والرمق بالع��ي وا�حجارة إ�� أن �غادر  �س ينب�� مقابلتھ بالط

   2املدينة. لعب اإلبحار واملاء
ّ
، فا�جنون ا�حتجز داخل مركب ال �ستطيع  ص لهذا ال�ائن ال��اجيدّي دور ا�خل

 
ّ
 دة، و��� املاء ذي الّس ل��ر ذي األذرع املتعّد إ�� ا م أمره  ف�ا�ا منھ، قد سل

ّ
 بل املتعددة. إن

ّ
م نفسھ إ�� عالم  ھ �سل

 
ّ
   هيب املوجود خارج �ّل يق�ن الرّ الال

ّ
، مجردا  3�ة واألك�� انفتاحابل األك�� حرّ ھ م�جون ضمن الّس ��يء. إن

قدمھ، أض�� ا�جنون فريسة للبحر، ولوال    تطؤهامن هو�تھ، من وطنھ، من حقيقتھ، ومن اليا�سة ال�ي  

��ائّي فن  اليا�سة ال�ي تنتظره لُرمي بھ �� ا�ح�ن وا�ح�ن فقط. البحر ور�وب الّس  لهذه ال��اجيديا،    خالص 

د شارة والدتھ وموتھ  ، �� املاء والبحار تتحّد امائيّ   اأصبح ا�جنون �ائنهكذا، ��يء، و  �أشباح تكت�ح �ّل  ف�ي

 ماضيھ األقرب وحاضره ا�جهول.  ضّد 

لقرون  �جنون �� ��اية اإ�� االنظر    فن ال�ي اجتاحت الثقافة الغر�ية، سيتّم أمام هذا القلق امل��ايد للّس 

  اور البطو�� داخل ا�ح�اية، فقد أصبح مال� ، ستحظى م�انتھ بالّد الوسطى من موقع اإلبداع األد�ي والف�يّ 

ينبّ  الذي  الوحيد  �ونھ  العقل،  عن  �غيب  ال�ي  ال��اجيدّي ؤ ل�حقيقة  بقدرهم  و�فاج��م  و�مستقبلهم  هم   ،

، فإذا  4يمكن الوصول إل��ا �� قلب األرض" شبيھ بحقيقة ال  "سّر   ـالغامض. نظرت لھ العصور الوسطى ك

وا�حقيقة العقل  صلب   �� ا�جنون  نفسھ،5�ان  ع��  السيطرة  يفقد  حيث  دوامة   �� صاحبھ  يأخذ    فإّن   ، 

 .6بحقيق��م ا�جنون ع�� العكس من ذلك، يذكر ال�ّل 

حاالت ضعفھ  جانب، ��    ة، بل ي��بص باإل�سان من �ّل لم �عد ا�جنون مرتبطا بالعالم وأش�الھ ا�خفيّ 

   مھ. ال وجود إذن ل�جنون داخل اإل�سان، ذلك أّن وتوّه 
ّ
قھ بنفسھ،  اإل�سان صا�ع لهذا ا�جنون من خالل �عل

��تّم  ��ا، ال  ال�ي �عيش     ومن خالل األوهام 
ّ
با�حقيقة والعالم، و�ن ��تّم ا�جنون  باإل�سان وحقيقتھ كما    ما 

 

ّننا إلى هنا اإلشارة وتجدر∗
ٔ
حيانا نستخدم ا

ٔ
عقلا عن للّتعبير لجنونا مفردة ا

ّ
ّنهما وذلك ،لال

ٔ
عقلا عالم إّن  ثم مستمّر، تعالق في ال

ّ
  يلال

  ضّم 
ّ

خالقي الّضمير يقبله ال عالم هو الجنون" بما في "تاريخ فوكو صّوره واالنحراف...،هكذا والشذوذ، والجذام،  الجنون،  من كال
ٔ
  اال

 عشر. الّسابع القرن  في
و الهجائية، التي كان لها وجود حقيقي. فالسفن التي كانت تنقل حمولتها الجنوبية من سفينة الحمقى من بين  -1

ٔ
ساطيل الروائية ا

ٔ
اال

خرى وجدت حقا. ولهذا، فإن الحمقى كانوا يعيشون حياة التيه. لقد كانت المدن تطردهم من جنباتها، ليلتحقوا بالبراري 
ٔ
مدينة إلى ا

و قافلة حجاج. انظر، ميشال فوكو، تاريخ الجنون  حيث يتيهون على وجوههم، هذا في الحالة ا
ٔ
لتي ال يشحنون فيها مع بضائع تجار ا

 .29في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص
كـثر من ذلك. إنه ُيطهر.   -2

ٔ
نه يفعل ا

ٔ
 ا

ّ
خر. فالماء قد يكـتسح كل شيء، إال

ٓ
يضيف الماء إلى هذه الكـتلة الغامضة من القيم بعدا ا

خر رحلة. ففي  وباإلضافة إلى ذلك فاإلب
ٓ
حار ُيسلم اإلنسان إلى قدر غير محدد، كل إنسان يسلم نفسه إلى قدره. وكل رحيل هو بالقوة ا

تي عندما يحط الرحال. إن إبحار المجنون هذا، هو في  
ٔ
خر يا

ٓ
حمق، ومن العالم اال

ٔ
خر، يسير المجنون على ظهر زورق ا

ٓ
اتجاه العالم اال

 .32نظر، ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، المصدر نفسه، صالوقت ذاته تمييز صارم، وانتقال مطلق. ا
 .32ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، المصدر نفسه، ص -3
 .43المصدر نفسه، ص -4
 . 35المصدر نفسه، ص -5
 . 37المصدر نفسه، ص -6
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ٔ
 مونية وكيل     ا
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د من  يبتعد شيئا فشيئا عن واقعھ املكشوف؛ لتتحّد   . وأمام هذا البحث املض�ي عن حقيقتھ،1رها هويتصوّ 

. فما عقل اإل�سان �� بحثھ  2أخطار ا�جنون   ض ل�ّل ة أسباب جنونھ، إذ اإل�سان �� رحلتھ نحو هللا معرّ ثمّ 

 
ّ
� عن ة ل�جنون، لم �عد ا�جنون �ع�ّ ظرة املأساو�ّ النّ   خر�ة محّل ت الّ� عن ا�حكمة سوى جنون، بذلك حل

��   بدور درامّي -يتھ�غياب جّد -ا�جنون   ع.تمتّ 3م اآلخر، ليس عقابا واقعيا، بل صورة للعقابق يقوده للعالتمزّ 

 أعمال روائية ومسرحيّ 
ّ

 4وارع بجوار العقل، �الذي �حھ فرا�سوا �ولي�ية، وال غرابة �� أن نجده يجول الش

 
ّ

ة، احتدم ة والفنيّ املطلو�ة �� األعمال الروائيّ خر�ة حقھ. و�� هذه الّ� فر من األطفال يال نوارع مع يجوب الش

مظاهر سيادتھ، بل   ب�ّل ،  كما العقل  ،حيث احتفظ ا�جنون   وضاق �� لعب دور األبلھ وا�جنون،  ،نافسالتّ 

املتناقضاتع��  بقدرتھ  عليھ    ق تفوّ  هذه  :  مزاوجة  والنور.  العتمة  وا�جور،  العدل  والوهم،  ا�حقيقة 

 
ّ
عقل �� حالة ااالزدواجية ال�ي ال ت�ون إال

ّ
 .   لال

ا إذن  عقلاحتفظ 
ّ

السا�ع عشر،  لال القرن  واألمكنة، و�ان  ،  و��� غاية  �� قلب األشياء  بوجوده وصوتھ 

عقلة بتجر�ة االعتقال لتشمل عالم اسيحفل بوجود أك�� حضورا لوال م��ء الكالسيكيّ 
ّ

غم من  بالرّ   . لكْن لال

 ع�� النّ ل�حفاظ    بحاجة دائمة إ�� جنون ا�حّب   فنحن   ،ذلك
ّ
موح لضمان س��  وع، و�� حاجة إ�� هذيان الط

   ،ع ال معقول من أجل إنتاج ال��واتش ، ونحن �� حاجة إ�� جظام السيا��يّ د للنّ جيّ 
ّ
"�أن ا�حياة ال �عاش إال

عقلإس�ات ا  تّم   َم . لكن لِ 5إذا �انت جنونا"
ّ

لھ ا؟ ما  لال
ّ
عقلا�خطر الذي �ش�

ّ
العقل؟ ما الغاية من  ع��    لال

عقلإجالء ا
ّ

عقل؛ ما الذي �ستطيع امن العقل؟ �سؤال عامّ  لال
ّ

 العقل؟  ھقولھ وال �ستطيع  لال

 : والعقل   لّالعقل ا  -2

باس�ال  قول  من  لدرجة  :يظهر  بالضرورة  حمقى  ال�ائنات  إ   أنھ  "إن  مجنونا  املرء  يكن    ذاسي�ون  لم 

إقامة    ع��  قد درجت �عض الفلسفاتأّن  أنھ ال وجود ألّي تقاطع ب�ن العقل وا�جنون، بالرغم من    6مجنونا"

وع�� غرار فلسفة فو�و ال�ي أظهرت حدود هذين البعدين اللذين    الفلسفة الدي�ارتية.   م��ا   ةخاصّ   الفصل،

عقلتفكيك ثنائية العقل وا  ن انفصالهما سلفا �� الذهن، فهو لم يت�ّن �ع�ّ 
ّ

باملع�ى الذي شاع مع جاك    لال

دا �ش�ل م��ايد �� فصل "عالمات الوقف، زمن  "التشتت"، إذ وجد نفسھ م��دّ  ــــدر�دا نتيجة ما ينعتھ األخ�� ب

كتاب Ponctuation, le temps de la thèseاألطروحة" من  يظّل   ھ:"  أن   �� الفلسفة"   �� ا�حق  تا�عا   "عن 

ة، والتفكيك  ة أو إحداث موقف خاضع للمساءلة التفكيكيّ واملقررات ا�جامعيّ   نظيم ا�جام��ّ ومحافظا للتّ 

ھ بھ إ�� إعادة النظر �� مجموعة من األمور من  ��دف التأسيس، الذي سيتوّج   لكْن   ،هنا ليس بمع�ى الهدم

 
 .   46المصدر نفسه، ص -1
 . 53المصدر نفسه، ص -2
 . 61نفسه، صالمصدر  -3
 .64المصدر نفسه، ص -4
 انظر مقدمة سعيد بنكراد في كـتاب "تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي"، المصدر نفسه.  -5
 .57المصدر نفسه، ص - 6
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تفكيك   األنطوابي��ا  ملفاهيم    1ثيولو��- ملبدأ  تمركز  من  شهده  وما  واألساس،  األصل  إ��  يحيل  الذي 

(هذه ال�لمة ال�ي   Différanceالف  ]تـ[ى االخة، تحت مسّ� والهو�ّ   ميتاف��يقية سيعاد نقدها �األثر والنّص 

ظر كذلك �� املفاهيم ال�ي تأسس  يحتاط م��ا در�دا كث��ا نظرا ملا تحملھ من �عقيد أثناء ال��جمة)، و�عادة النّ 

ا�حضور،   الهوى،  العقل،  ا�حقيقة،  ميتافز�قي:  كخطاب  التّ عل��ا  نقد  مشروع  ضمن  مركزات  األصل...، 

العقل الصّ   ntrismelogoceكتمركز  القضيب  smephonocentriوت  وتمركز    phallocentrisme  وتمركز 

للتّ املدعّ  العر��ّ مة  باملع�ى 2الغر�ّي   ethnocentrisme  مركز  والعقل  ا�جنون  وراء  ما  إ��  كذلك  النظر  وال   .

والشّر   النيتشوّي  ا�خ��  وراء  ما  ا�حضور ��  بثنائية  الدي�ار�ّي   ، وال  باملع�ى  ع��    والغياب  ل�جنون  إ�عاده   ��

عقلالعقل وا��  ينحصر أساسا  فعمل فو�و  أّما  حساب حضور العقل،  
ّ

بما لهما من تجاور واق��ان، و��ذا    لال

 دي�ارت أو سارتر.  من منھ    ∗شو���اور من   ر ي�ون قر�با شيئا ما صوّ التّ 

واإ��  ظر  و�النّ  للعقل  العالقة  عقلهذه 
ّ

ح�ّ لال فو�و  خصص  والغياب،  ل�حضور  هذا  ،  لرصد  مهما  �ا 

   يحدوه من مظاهر وعالئق من شأ��ا �عز�ز وتتّبعھ، بما    التشابك 
ّ
من    مي�� والفصل. لكْن �ابط أو ترسيخ التّ ال�

عقلم��ابطة ب�ن العقل وا جانب آخر؛ أن ت�ون عالقة جّد 
ّ

ق اال�ستيمولوجية ال�ي �ع��ض  هو من العوائ  لال

أّي حال ومبناه. وع��  �� مس��تھ   ،  العقل 
ّ
الت لنا  يبدو  �ان فو�و قدقد  ما  إذا  ثنائية  وُ   ساؤل  تحليل   �� ق 

ّ
ف

وا عقل(العقل 
ّ

أّن خاصّ   ، مشروعا  )لال بياس��    ة  أو  ا�حجز  وعن  ا�حمقى  سفينة  عن  اإلصالح  -ا�حديث 

 وعن السياسة    -ا�جديد
ّ
عقللفصل أحد��ا العقل تجاه الها مظاهر  ال��جواز�ة... �ل

ّ
   ؟ فإ�� أّي حّد لال

ّ
نت  تمك

 
ّ

عقلود ساحات الّس امل ب�ات من تطو�ق �ل هذه الش
ّ

 و�جالئھ من طر�قها؟         لال

 
دراسات  جاك دريدا، عن الحق في الفلسفة، ترجمة، عز الدين الخطابي، مراجعة، جورج كـتورة، المنظمة العربية للترجمة، مركز  -1

ولى، بيروت، لبنان، 
ٔ
 . 11ص ،2010الوحدة العربية، الطبعة اال

جاك دريدا، استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون واالختالف والترجمة واللغة،  -2
 . 6، ص2013 الدار البيضاء،  ترجمة وتقديم، عز الدين الخطابي، إفريقيا الشرق،

 شوبنهاور الجنون على اعتبار  يفسر -∗
ٔ
و الفهم بالنّ نّ ا

ٔ
ثون ويفهمون، وغالبا ما  لمجانين، فهم يتحّد إلى اسبة ه ال ينكر العقل ا

 دقيقة تمامايستنتجون نتائج 
ّ
  ة والمعلول، ويدركون ما يكون حاضرا بشكل صحيح تماما، ولهذا فإّن ، وهم يفهمون االرتباط بين العل

 
ّ
ّن  ،ئما بما هو ماض وغائبق داهذيانهم وهلوستهم تتعل

ٔ
الخلل فيهم يتعلق    وبما يربط الماضي والحاضر. ولذلك يعتقد شوبنهاور ا

 بصفة خاصّ 
ّ

ّن ة بالذ
ٔ
ّن بالكاملالذاكرة تنقصهم  اكرة، وال يعني هذا في الحقيقة ا

ٔ
مور بالقلب،  ، ال

ٔ
الكـثيرين منهم يعرفون الكـثير من اال

حيانا يتعرّ 
ٔ
شخاص الذين لم يرو وا

ٔ
ّن فون على اال

ٔ
ّن  هم منذ زمن طويل، فالمعنى المقصود هو ا

ٔ
صاله استمرار اتّ  خيط الذاكرة ينقطع، وا

 تي
ّ
 م، وال تكون هناك إمكانية الستدعاء متّ حط

ّ
 مة.صل للماضي بطريقة منظ

ّن  باط الذي يصل بين الماضي والحاضر، فإّن وإذا كانت طبيعة الجنون تقوم على انقطاع الّر  
ٔ
عراض الجنون تكون    شوبنهاور يعتقد ا

ٔ
ا

كـثر انتشارا بين الممثّ 
ٔ
 ا

ّ
ّن لين. وهو يعل

ٔ
  ل ذلك با

ّ
ن يتعل

ٔ
و يتعايشوا عملهم اليومي يقتضيهم ا

ٔ
دوارا" مع موا مشاهد تمثيلية جديدة ا

ٔ
"ا

ّي 
ٔ
دوار" ال يكون بينها ا

ٔ
ن ينسى ها تكون متعارضة مع بعضها، ومع كل مساء يحارتباط، بل إنّ  قديمة، وهذه "اال

ٔ
اول الممثل جاهدا ا

ّن نفسه كلية ويصبح شخصا مختلفا تماما، وهذا ما يمهّ 
ٔ
مام الجنون، ال

ٔ
صابة  إلل تمهد هذه الحالة التي يكون عليها الممثّ  د الطريق ا

خرى، إذا كان المجنون يفقد االّر على قدرة الالذاكرة بالخلل وعدم 
ٔ
لقدرة على  بط بين الحاضر والماضي، هذا من ناحية، ومن ناحية ا

  -في رؤيته الجمالية لموضوع ما–ن العبقري كذلك إبط بين الموضوعات، فالّر 
ّ
ة بغيره من الموضوعات، ومن يّ يستبعد ارتباطاته العل

ثم ربط شوبنهاور بين العبقرية والجنون من حيث طبيعة الرؤية والمعرفة. انظر، محمد سليمان، نقد المنظور الفلسفي لفن  
كاديمية الفنون،  الموسيقى في العصر

ٔ
مجلس الوطني للثقافة  الحديث عند كل من: هيجل وشوبنهاور؛ دراسة نقدية تطبيقية، ا

داب، الكويت، 
ٓ
 . 185-184ص، 2007والفنون واال
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حاول فو�و �� "تار�خ ا�جنون �� العصر الكالسي�ي" الوقوف ع�� حقيقة مفهوم ا�جنون، الذي يمثل 

ل  اآلخر  الغر�يةالوجھ  والثقافة  أّن 1�حضارة  إذ  اآلخر  ،  الغر�ي ووجهھ  العقل  يمثل مقلوب  فهو 2ا�جنون   ،

 �سؤال مح�ّ   عندما �سائل ا�جنون، فإنھ �� الوقت ذاتھ �سائل العقل، و�� الواقع، لقد �ان مشغوال
ّ
  ق� يتعل

العقل والعقل من جنس   ن ا�جنون من جنسأة ب�ن ا�جنون والعقل أم  �انت ثمة حدود فاصلة و��ائيّ إذا  ما  ب

 
ّ
ھ  وهو بالضرورة �شابھ مقلق، ف  ،� أش�ال العقل وأش�ال ا�جنون أكيد يم�ّ شابھ بالتّ ا�جنون؟ وملا �ان الت

ّ
إن

عقل� داخل فعل حكيم صادر عن اكيف نم�ّ يجوز التساؤل:  
ّ

ادرة عن  صّ الو��ن أ�شع مظاهر ا�جنون    ،لال

 ن؟    �والعقل متجاور  العقل؟ ب�لمة؛ كيف تصبح ا�حكمة والعتھ، ا�جنون 

 نتيجة  
ّ
زال  ماالذي أقامھ العقل، ف  للموقف التمي��ّي   -منطقية–لم تكن �خصية ا�جنون وطبعھ إال

بالثنائيّ  اإل�سا�ي مهووسا  االعقل  العقل  والشر،  (ا�خ��  عقلات 
ّ

السوّي لال اآلرّي   ،  ...)  والسامّي   واملنحرف، 

ا�جنون إ�� الهامش، أي  إزاحة  لتكريس لعبة الوسط والهامش، فالعقل قد مركز نفسھ �� الوسط مقابل  

 
ّ
 بإقصاء ا�جنون الذي �ش�ل عائقا  أن

ّ
نطولوجيا وا�ستيمولوجيا أمامھ. لقد  أھ لم يكن ليعّ�� عن نفسھ إال

 
ّ
السؤال الذي    �� ا�جتمع. ولعّل   هور حكم العقل ع�� ا�جنون باال�غالق داخل ا�حجز، وحرمھ من حر�ة الظ

عقلهناك أّي �عالق ب�ن العقل وا�جنون وا: هل  يفرض نفسھ وهو
ّ

 ؟  لال

أّن مراء  ا ال  ممّ   با،  ره فو�وكما صوّ   ،العقل  فيھ   
ّ
إال عقلال يظهر 

ّ
"ا�جنون"،    ةصور   ھ بلغ أوجيالذي    لال

لم    ومعاملھ  سمات ا�جنون   زالت ما ت�ان باعتباره عتبة هذا االنتقال. فإ�� حدود ��اية القرن السا�ع عشر  

أو ا�حتال�نتتحّد  انتما��ا؛ ل�جنون أم للمر��ى  إ�� حاالت صعب تحديد  ظر 
ُ
ن «وهكذا، ففي    .د �عد، فقد 

اقتصاديّ  شرفاء  أناس  ومضادّ باريس  حاّر ون  قلب  لهم  لالقتصادي�ن،  ولكّن   ون  ا�خ��،  فعل  إ��   وتواقون 

 
ّ
عصر �عيشون، وال �عرفون الرجال الذين    لنظر وال �عرفون �� أّي ة، أي قص��و ارؤوسهم، و�ا لألسف، مختل

إ�ّ  معهم.  يُ يتعاملون  ال  أل�ّ �م  البلهاء،  حالة  من  أك��  ذلك   �� وهم  الهبات  حتملون،  �عض  إ��  استنادا  �م، 

حاالت ا�جنون    . و�ما أّن 3لوا إ�� مجان�ن �� ��اية األمر»واألنوار املز�فة، ينطلقون من مبدأ مستحيل، ليتحوّ 

عقلعا�ش ب�ن ا�جنون واد �عد، سمحت الكالسيكية بإم�انية التّ لم تتحّد 
ّ

، وذلك بوجود رابط و�شابھ  لال

عقلينتصر من خاللھ ا
ّ

 معلنا ميالد �خصية �عرفها �� ذاتھ و�نكرها �� اآلن ذاتھ.  لال

ا عقلإن 
ّ

العقل الكالسي�ّي قر�ب من ا�جنون خاصّ   لال �� تجر�ة ا�خوف، فخوف  ب  من ا�جنون �سرّ   ة 

عقلأيضا إ�� خوفھ من ا
ّ

ة من الفساد الذي  . و�� الوقت الذي �ان �ش�و فيھ إ�سان عصر الكالسيكيّ لال

النّ  �ان  ا�جنون،  من  �عيثھ  و�الرغم  للعقل.  مصاحبة  �انت  ال�ي  ا�خيالية  القوى  بتحر�ر  متعلقا  قاش 

 
ركيولوجي إلى اإلبداع المفاهيمي، قراءة في فلسفتي ميشال فوكو وجيل دولوز،   -1

ٔ
حيدر ناظم محمد، إشكالية الفلسفة، من النقد اال

 . 112ع سابق، صمرج
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -2
 . 370ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص -3
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 فإة العقل عن ا�جنون،  استقالليّ 
ّ
"ال    Mathey∗ا�جنون �� أّي �حظة، يقول ما�ي    من أن ينال منھ  ھ ُمهددّ ن

واحدة   �حظة   �� دمر 
ُ
ت قد  ��ا  �ع��ون  ال�ي  املزعومة  ا�حكمة  فهذه  ا�حكماء،  املتحضرون  أ��ا  تتفاخروا 

 .1و�شوش صور��ا، من قبل حدث غ�� متوقع أو انفعال حاد ومفا�� للروح األشد معقولية والذهن الثاقب"

ل بوصفھ زمنا  زمن العقل غ�� زمن ا�جنون، األوّ   إّن فب ب�ن العقل وا�جنون،  ظر عن وجود تقار النّ   و�غّض 

 2ا للعالم، ُ�ش�ل عودة ال مشروطة، وا�غماسا مطلقامضادّ 
ّ
 ، بينما الثا�

ّ
ل املناخ ��  ي لھ عالقة بالعالم، بتدخ

   ،ولو ع�� نحو مبكر   ،لقول إ�� اة. وهو ما قد يوصلنا  التأث�� ع�� �افة األذهان ا�حيوانيّ 
ّ
ھ ال ف�اك للعقل  أن

عقلمن ا
ّ

 . لال

 إيرى فو�و  
ّ
عقلوا مي�� ب�ن ا�جنون ھ ��ذا التّ ن

ّ
و��ن ا�جنون والعقل، احتمت حر�ة ا�حوار ا�حفوف    لال

 
ّ
 دائما با�خاطر، لم يبق سوى ذلك اليق�ن الهادئ بضرورة إس�ات صوت ا�جنون، إن

ّ
ھ هادئ  ھ و�� ملتبس، إن

امتالكھ   متأكد من  ثمّ 3ل�حقيقة(ا�حكيم) ألنھ  فإّن ، من  املنبّ   ة  ا�جنون معدودة من خالل  أما  ساعات  ھ، 

. مستشهدا ببس�ال  5، فا�جنون حضور مستلب داخل العقل4ساعات ا�حكمة فال وجود ألي منبھ لقياسها

  �� أي  مجان�ن؛  يصبحوا  بأال  للناس  �سمح  الذي  ل�جنون"،  اآلخر  "باملكر  وعالقتھ  ا�جنون  عن  حديثھ   ��

ص  نا نتساءل مع در�دا �� "اس��اتيجية التفكيك" حيث خصّ ؛ (اإلشارة هنا إ�� دي�ارت). لكنّ 6لعقلعالقتھ با

 هل فهم فو�و دي�ارت؟ : أول فصل منھ �� التقابل ب�ن ا�جنون والعقل

ة  در�دا سوى جعل ا�جنون يت�لم ذاتھ، لغتھ ا�خاصّ   نظر��  ما من دافع عند فو�و لكتابة "تار�خ ا�جنون"  

   ، ألّن النف��يّ   عقل وال لغة الطّب ال لغة ال
ّ
النف��ي، بل بتار�خ ا�جنون ذاتھ، ��    ق بتار�خ الطّب األمر ال يتعل

العقل الكالسي�ي. أ�ع�ي هذا أن فو�و يرفض   ، وقبل وقوعھ �� فّخ 7حيو�تھ وقبل اعتقالھ من طرف املعرفة

 ظام والعقل؟  لغة النّ 

ظام، أي لغة  فو�و يرفض تارة لغة العقل ال�ي �عت��ها لغة النّ   ل در�دا �� "اس��اتيجية التفكيك" أّن ��ّج  

املوضوعيّ  والعقالنيّ نظام  ال�ونيّ ة  الطّب ة  ير�د  ال�ي  وحّق   النف��يّ   ة  املدينة  ونظام  ع��ا؛  املع��  ي�ون    أن 

الذي �شتغل داخل   ، ويشمل النظام الفلسفّي املواطنة باملع�ى ا�حصرّي   املواطنة الفلسفية الذي �شمل حّق 

ر  حرّ هو عينھ التّ   ر من لغة العقلحرّ التّ   . وعليھ؛ فإّن 8وحدة بنية معينة �استعارة أو كميتاف��يقا السياسة

 

عماله  طبيب في جنيف، يعّد  -∗
ٔ
شهر ا

ٔ
، ”Nouvelles recherches sur les maladies de l’esprit“من المقربين إلى روسو، من ا

 تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي". الذي اشتغل عليه فوكو في " 
 .378ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، المصدر نفسه، ص -1
 . 379المصدر نفسه، ص -2
 .187المصدر نفسه، ص -3
 .188المصدر نفسه، ص -4
 . 199المصدر نفسه، ص -5
 . 21جاك دريدا، استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص -6
 .  22رجع نفسه، صالم -7
 .23المرجع نفسه، ص -8
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 بطر�قت�ن: فإّم الذي يطمح إ�� كتابة أركيولوجيا الصّ 
ّ
ا أن يصمت انطالقا من  مت، وال يمكن أن يحدث إال

 ضمن لغة ونظام يجنّ مت الذي ال يتحّد صمت مع�ن (وهو الصّ 
ّ
ا أن يتبع ا�جنون ��  بانھ ا�خرس)، و�مّ د إال

 .1طر�قھ نحو املنفى

، بل إن حقيقة ا�جنون �� أن ُي�ّون موقعھ داخل  2�� صلب العقل وا�حقيقة  ا�جنون   ّن إبالتا�� نقول  

��  ا�جنون  كيف يتموقع  ولكْن،  .  3العقل، أن ي�ون إحدى صوره، أن ي�ون قوة وحاجة آنية إلثبات وجوده

 من صلب العقل؟ هو نفسھ م�ان ثابت ومعزول عن العقل إذا �ان 

ا�جنون الذي يقصده فو�و مختلطا مع العقل؛ ليس ا�جنون املوجود داخل ا�حجز، فهذا لم �عد   إّن 

   إ��ھ  بإم�اننا ضمّ 
ّ

عقلأش�ال ا  العقل، فقد وجد مص��ه يتعا�ش مع �ّل   صف
ّ

ة ال  ا�جنون عامّ   . غ�� أّن لال

 يحمل  
ّ
�ائن، ال ل�ي يقيم حوارا أو يدخل �� صراع مع العقل، بل   ھ يختلط باآلخر�ن، وحاضر �� �ّل عالمة، إن

ي�ون ا�جنون مرتبطا    ، فأْن 4ة: إنھ عبد للعقلمن أجل خدمة العقل �ش�ل غامض من خالل أساليب خفيّ 

ھ جنونھ الذي يجد داخلھ  عقل ل   بالعقل، هذه العالقة تجعل ل�ل جنون عقال يحكم عليھ و�تحكم فيھ. و�ّل 

 .5حقيقتھ التافهة

 : نقد عقالنیة دیكارت -1-2
مع فو�و سيبدو ا�حلم وا�جنون ف  با�جنون،  ،املقابل��    ،إذا �ان دي�ارت قد احتفظ با�حلم و�ن ضّ��

ا�جنون ال يوجد �� ا�حلم، وال يوجد ذلك أّن  ،6باعتبارهما ينتميان إ�� ا�جوهر نفسھ، فمي�ان��ما��ما واحدة

��   
ّ
ھ  م قد ي�ون خادعا، لكنّ لا�ح  ما �� النقطة الرابطة بي��ما، فالفرق ب�ن ا�جنون وا�حلم؛ هو أّن ا�خطأ، إن

هو   أو  ا�خطأ،  إ��  ينت�ي  الذي  ا�جنون  عكس  مخطئا،  زكياس-ليس  التّ   -بتعب��   �� العقل  ب�ن  فشل  مي�� 

وا�خاطئالّ�  للّس 7حيح  تحليلھ   �� لهو�س  نقده  جانب  و���  ل�ّلٍ تا��  ي  لطة،.  الفو�وي  النقد  من    �سلسل 

دي�ارت �� تحليلھ للعقل، ولسارتر �� ال��امية العقل، ضمن دراستھ للعقل األور�ي من أجل الكشف عن  

 
ّ

�ستيمات أر�عة لقرون أر�عة: "العقالنية" ��  إ�ستي�ي من إحظة الدي�ارتية، �أول مصادر وعيھ، بدءا من ال�

"التنو�ر"   عشر،  السا�ع  التار�خية:  القرن  واملادية  االجتما��  (الفكر  "التطور�ة"  عشر؛  الثامن  القرن 

 . 8سبنسر، دارو�ن، ماركس) �� القرن التاسع عشر، "أزمنة اإل�سان والعلوم اإل�سانية" �� القرن العشر�ن

 
 . 25المرجع نفسه، ص -1
 .35ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص -2
 .57المصدر نفسه، ص -3
 . 200المصدر نفسه، ص -4
 .51المصدر نفسه، ص -5
 .258المصدر نفسه، ص -6
 . 260المصدر نفسه، ص -7
 . 15، ص2014 بيروت، دار المعارف الحكمية،  ،1كيولوجيا العدمية لدى ميشال فوكو، ط،حفر في ار  فوزي العلوي، -8
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ظر إ��  ع�� هذا األساس  
ُ
اش: غ�� قابلة للنق عّدت    تمارس نوعا من الهدم ملسلمات  ة فو�و ع�� أّ��افلسفن

معرفة، وا�حال أ��ا قابلة    مثال "الذات" من دي�ارت إ�� �انط، �انت تمثل أنا ثابتة ومستقلة و�� مصدر �ّل 

ستبدل �� العصور ا�حديثة بقوى ال �خصية عابرة للتار�خ، مثل رأسمال  
ُ
ألن ت�ون ظاهرة تار�خية عابرة �

 . 1ماركس أو ال و�� فرو�د أو إرادة نيتشھ

عقل�ش ف��ا ا ت إذن ف��ات �عامرّ 
ّ

هد ذلك �� العصور الوسطى رغم ما �حق ا  ،العقلمع    لال
ُ

عقلكما ش
ّ

  لال

 تمن رذائل، عكس الدي�ارتية ال�ي قلبت الطاولة ع�� ا�جنون و��عد
ّ
ية من العقل، فدي�ارت وهو املمارس  ھ �ل

اللشّك  باق��اب  االع��اف  يمكنھ  عقل، 
ّ

يجرؤ   لال لن  لكن  ا�خطأ...)  ا�حلم،  (الوهم،  االع��اف  بأ  من  دا ع�� 

 
ّ

ة من عالقة العقل وعقل اسا ع�� ح�ن غرّ حظة ال�ي طبعت القرن السا�ع عشر وجعلتھ حّس با�جنون. و�� ال�

عامل�نو ا�جنون،   بتشكيل  الكالسيكية    :توجت  ال�حظة   �� املطاف  لينت�ي  العقل"  و"عالم  ا�جنون"  "عالم 

  ،دت ا�جنون من سالحھيمها داخل العقل، وجرّ ة الكث�� من قبوجود "عالم ا�حجز"، فقد أودعت الكالسيكيّ 

 و ور مطلقا، منصهرا مع ا�جذام ى بھ �� عالم ال يرى النّ وحولتھ إ�� كيان عاجز، ملًق 
ّ

 ذوذ واالنحراف.  الش

ا بما  ، نتساءل، ألم يكن العقل الدي�ار�ي مستعّد الالعقلره عالم  هذا الشقاء والبؤس الذي يصوّ   ل�ّل و 

 ن؟ �خوض حوار مع ا�جنو يكفي 

عقلهذا اصوب    جهدل��يء من ا� إن بذل الناظر  
ّ

منطقھ ال يقبل   ّن إلقول  باما أسعفھ  أو ا�جنون، ر�ّ   لال

والنّ   ناقض، ألّن التّ  ب�ن االست��ام واللغة  الصورة وا�حكم،  ب�ن  الرؤ�ة والع�ى،  ب�ن  الذي يجمع  وم  ا�جنون 

وال�ّ   واليقظة 
ّ
والل  �ار 

ّ
أن ذلك  ��يء،  ال  األمر  واقع   �� هو  عناصرها  يل،  ب�ن  األشياء  هذه  داخل  ير�ط  ھ 

 الوضوح، ع�ن د ذلك نقول، إذا �ان ا�جنون ال يرى سوى الليل، فإّن وترتيبا ع�� .2لبيةالّس 
ّ
ي�ارت ال ترى إال

العالقة ب�ن العقل    أّن   ىوكالهما يحفر من جانبھ ع�� يم�ن أو ع�� �سار، و�عد طول عناء يلتقيان. ما مع�

عقلوا
ّ

ال��ار والليل، وضوح وظالم،  لال ب�ن  عقلف��ا احتّل  ي   �� نفسها 
ّ

الغياب وا�حضور الذي  وضعيّ   لال ة 

عقلة. لكن هذا ا�حضور والغياب أو حضور غياب  يّ لطاملا �ان غائبا �� التجر�ة الكالسيك
ّ

، ال يتجاوز أن  لال

دخل العقل إل��ا، ألّن 
ُ
عقلالغياب الذي يرنو إليھ العصر الكالسي�ي    ي�ون مفارقة ت

ّ
يدخل ��    ، يجعلھلال

 خانة العدم، مجردا من مظاهره �عباءة مظاهر العقل.  

عقلجمع ب�ن العقل وايمكن ا�خلوص ب�لمة واحدة؛ �لمة "االفتتان" ال�ي ت
ّ

لتعطي ال ��يء، فالقول    لال

ا�جنون يرى ال��ار نفسھ الذي يراه العاقل، ولكنھ يراه فارغا، باعتباره ليال،  ا�جنون افتتان، معناه؛ إّن  بأّن 

 .    3باعتباره ال ��يء

 
تونس،   محمد المزوغي، في نقد ما بعد الحداثة: فوكو والجنون الغربي، ضمن السلسلة الفلسفية، منشورات كارم الشريف، -1

 . 9ص ،2010
 . 262سابق، صميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر  -2
 . 263المصدر نفسه، ص -3



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عند ميشال فوكو   لالعقلٕاشكالية العقل وا
ٔ
 مونية وكيل     ا
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 : کتراجیدیا   لّالعقل ا  -3

ال��اجيديا   هذه  عن  �عب��ا   
ّ
إال ا�حمقى  سفينة  تكن  والشقيّ لم  باالقاتمة  تاهت  ال�ي  عقل ة 

ّ
أعا��    لال  ��

عّ��  الوسيط  العصر  فمنذ  مجهول،  مص��  إ��  عقلا  البحار 
ّ

امل  لال ال��اجيديا  هذه  ك�خط، معن  قوتة؛ 

أرد  �� أفرغتھ من مضامينھ ومن محموالتھ، جعلتھ فرجة  إ كرذيلة، كهّم، قلق، خوف؛ موت، �خر�ة...، 

أّن  غ��  الكالسيالتّ   صورها،  عقلكية  جر�ة 
ّ

��ائيّ   لال تختف   لم 
ّ
ظل فقد  العالم،  من  الفكر  ا   �� حاضرة  ت 

عقلا  نقديّ   ا وعي وا�حلم، جعلت من الو�� ال��اجيدّي 
ّ

اندثار    من نيتشھ وفرو�د. لكن كيف تّم  ، أيقظھ �ّل لال

ال��اجيدية   عقلالصورة 
ّ

الكالسي�ّي   لال العصر  النّ ��  الو��  دور  ما  سا ؟  الذي  ال��ابط  انفصال   �� د  قدي 

عقلم؟  أية عالقة تجمع ا16لقرون قبل القرن 
ّ

 وال��اجيديا؟   لال

تّم  اظر  النّ   إذا  عقلإ�� 
ّ

حقيقية،  لال تراجيديا  عن  �عب��ا  بوصفھ  الكالسيكية  العصر    فإّن   قبل  م��ء 

عقلأ بفصل ب�ن ال��اجيديا وعالم انبّ   قدالكالسي�ّي 
ّ

�� انخراط دائم   ،وحيثما هو ،. فاإل�سان ال��اجيدي لال

ال يمكنھ أن ي�ون مجنونا، و�املقابل ال يمكن للمجنون الذي تنم�� منھ صفة الكينونة أن    ∗ع الكينونةم

�جنون من  لن الكالسيكية �حظة اختفاء  إذلك نقول  بناء ع��    .-باملع�ى النيتشوي –خذ القيم ال��اجيدية  يتّ 

 . املشهد ال��اجيدّي 

 ، فإةالكالسيكيّ قامتھ  أفاضل الذي  لكن ع�� الرغم من التّ 
ّ
ع�� إظهار    ما ي�� من هذا البحث نا سنعمل ��  ن

عقلقابل ب�ن أش�ال اوجوه التّ 
ّ

وح  ، فما نتج من ارتياب الهوى، وما �حق الرّ و�عب��ها عن املشهد ال��اجيدّي   لال

 وا�جسد من آثار، وما تجّس 
ّ
 العقال �� حل

ّ
شبعة  تھ املد كتعب�� عن موت حقيقي، ما هو �� ��اية املطاف إال

 بال��اجيديا. 

 :والموت لّالعقلا -1-3
ا عقلكتب فو�و عن املوت من داخل 

ّ
تم استبطان  املوت وجديتھ،    �حلول �خر�ة ا�جنون محّل و ،  لال

إّن  بل  وصو�جان،  دائمة  �خر�ة  ش�ل  ع��  للموت  املطلقة  ا�حدود  أمام      الفزع 
ّ
إال ليست  ذا��ا  ا�حياة 

نا ال  . لكنّ 1وستتحول إ�� جمجمة. إن ا�جنون هو ا�حضور املسبق للموت"صو�جان ا�جنون "الرأس الفارغة  

أو �حافة، حيث تتداخل األقنعة �� "تار�خ    أم نقد أد�ّي   د سرد قص��يّ ندري فيما يكتبھ فو�و، هل هو مجرّ 

هو   «ا�جنون  تنسيق.  أو  ا��جام  دونما  صاخبة  جوقة   �� وال�حك  وال�خر�ة  واملوت  وا�جثث  ا�جنون" 

 أنھ �عّد ا�حضور ا
ّ
 .2أيضا ش�لها املهزوم... ع�� جدران �امبو سانتو» ملسبق للموت، إال

ا عقلاتخذ 
ّ

إذن،لال واستمّر   ،  ا�خامس عشر  القرن   �� �خر�ة و�جاء  التجر�ة    ش�ل  حدود  إ��  كذلك 

ر  "الوهم الهادئ" الذي يحرّ   ــــــــالكالسيكية، فقد أفرغ إيرازم مثال ا�جنون من أش�الھ املرعبة، محاوال مدحھ ب

 

شياء. وقد خصّ  -∗
ٔ
ن الكائن ليس هو الذي يشارك في هذا الوجود، لكن المدرك لال

ٔ
ص لهذا  طبقا لتصور هايدغر للكينونة، حيث ا

 هو الشيء؟". كـتابين "الكينونة والزمن"، "ما
 . 52مرجع سابق، صمحمد المزوغي، في نقد ما بعد الحداثة: فوكو والجنون الغربي،  -1
 .37ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، مصدر سابق، ص -2
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 النّ 
ّ

. شأنھ شأن العقل واعيا باملوت، و�نفي  1ديدة ويعيدها إ�� أحضان �ل أش�ال املتعةفس من همومها الش

 ي�ون ميّ 
ّ
 تا؛ بل  عن نفسھ أال

ّ
 ي�ون مجنونا؛ يقول: أنا لست مجنونا، فا�جنون ممكن عندما تؤكد الذات  أال

قياسا    ره العقل، و�ذهب بھ إ�� ما يتجاوز العقل، إ�� الصور ال�ي �عّد ر املوت كما يصوّ . إنھ ُيصوّ 2أ��ا ميتة

   ت، إذن ع��ّ لذاك الذي يقتل نفسھ جوعا: األموات ال يأ�لون، أنا ميّ 
ّ
عقل قياس ا  ع�� أّن  .ما يدّل 3�ل آ أال

ّ
  لال

شبيھ أو قر�ب من قياس العقل، فإذا �ان لسان العقل يقول: "سقراط إ�سان، اإل�سان فان، إذن سقراط  

عقلفان"، حال ا
ّ

وهكذا،    يقول: "�ل الذين سكنوا هذه الدار أموات، أنا أسكن هذه الدار، إذن أنا ميت".  لال

  فإّن 
ّ
�ا لغة مغلقة داخل وهم الصورة، ومحدودة ضمن فضاء  أ�ّ  غة القصوى ل�جنون �� لغة العقل، غ��الل

 
ّ
 4اهر الذي تحددهالظ

ّ
ورة، إذن فا�حجز �ش�ل صورة املوت عند ا�جان�ن، بل هو  ل الصّ ، الفضاء وحده �ش�

 ش�ل ملموس للتعب�� عن فكرة املوت. 

وشقاء �� اآلن ذاتھ،  أش�ال الرذيلة، يحيل إ�� ��اية حياة بئيسة، و��� خالص    �ان املوت حاضرا �� جّل 

تق��ب املوت  حدود  سوى  يرى  ال  فا�جنون  املوت،  من  قر�با  ا�جنون  (باملع�ى 5أصبح  الوجود  �عدمية   ،

النيتشوي)، إذ �عكس ��اية العالم تجر�ة ا�جنون بوصفها �عب��ا عن عدم �� الوجود. ساد من خاللھ العدم 

ع�� إ�سان عصر ال��ضة نتيجة انتشار األو�ئة، قاده  وخّيم ا�خوف من املوت    �� �عالق ا�جنون وثيمة املوت،

إ�� ممارسة اإلقصاء «�ان املوت خالل النصف الثا�ي من القرن ا�خامس عشر وما �عده بقليل، هو املوضوع 

الوحيد الذي ط�� ا�حديث عنھ. إ�� جانب ا�حديث عن فناء اإل�سان. و��اية أزمنة يصورها و�اء الطاعون  

وا�حروب ال�ي ال تخمد و�ل ما ��دد الوجود اإل�سا�ي، تلك املعاناة �لها �� األمر الذي  املنتشر �ش�ل رهيب.  

 . 6ال يمكن لإل�سان االنفالت منھ»

�عت��  و إل�سان عصر ال��ضة من املوت حال دون فتح مجال ل�حوار،    ا�خوف والقلق املستمّر   هكذا؛ فإّن 

ا�حمقى ل�ّل   سفينة     رمزا 
ّ
الث آفاق  ع��  فجأة  طغت  ال�ي  العصر  ا�خاوف  أواخر  خالل  األورو�ية  قافات 

 
َّ
بس  الوسيط؛ إذ أصبح ا�خبل مصدرا لتلك ا�خاوف فاملعتوهون عبارة عن �خصيات خارقة يحيط ��ا الل

 .7دوما

 :والھوى لّالعقلا -2-3
عقل من ب�ن األسباب الطارئة ع�� العقل لتقوده إ�� ا

ّ
بة أمل أو فقدان "كقدر  الناتج عنده من خي(  لال

يتحوّ إ��  �ع��    ) س��يفي" كيف  الهذيان؟  لدرجة  الهوى   �� إفراط  هو  فهل  تراجيدي.  الشعور  عالم  هذا  ل 

 
 .47المصدر نفسه، ص -1
 . 252المصدر نفسه، ص -2
 .253المصدر نفسه، ص -3
 . الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -4
 . 37المصدر نفسه، ص -5
 الصفحة نفسها.   ، المصدر نفسه -6
مان، إلكراه في فلسفة ميشال فوكو، منشورات االختالف،جيجيكة إبراهيمي، حفريات ا -7

ٔ
 . 24، ص2011  الرباط، دار اال



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عند ميشال فوكو   لالعقلٕاشكالية العقل وا
ٔ
 مونية وكيل     ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)337( 

أوليس ا�جنون شيطانا أطلقھ هللا ملعاقبتھ م�لفا بإغرائھ كذلك الذي حاول   إ�� عقاب ا�جنون؟  ا�حيوي 

 ؟1إغراء املسيح

جر�ة بقوة �� أعمال شكسب��،  هوى يحضر ا�جنون، بزغت هذه التّ ة غياب وحضور، �� غياب ال�ا قضيّ إ�ّ 

�ّلٍ  مع  ا�حماقات  املوت    بتما��  باملوت،  وا�جنون  الهوى  عالقة  ال��اية   �� لتحسم  وا�جر�مة،  املوت  من 

 
ُ
غ من أّي سمة متناهية، حيث سيص�� ا�جنون ا�حياة الالمتناهية للموت. سيتعا�ش ا�جنون  فرَ املتواطئ، امل

� �ّل واملوت  للموت  �  آخر  مع�ى  ا�جنون   �� وسيظهر  وجود  ∗�حظة،  مع  معطى  أمر  ا�جنون  إم�انية  إن   .

   :، أو قل2الهوى 
ّ
ين  إل��ا من جانب الّد   ات هذه الثنائية منذ قرون منظورً ا�جنون هو عقاب الهوى، وقد ظل

بھ كما  من "الهوى" بمعزل عن أّي أخالق أو دين، بتعّق   واألخالق قبل أن �عرف العصر الكالسي�ي كيف يحّد 

الهوى ما هو سوى حر�ة ُمنحت ل�جنون لولوج عالم العقل،   ب ا�جنس �� "تار�خ ا�جنسانية"، ألّن �عّق   تّم 

 ا�سالخھ.  ب�ة ست�جل هذه ا�حرّ 

  ية واألخالقية، فإّن ينإذا �انت قرون قبل الكالسيكية قد نظرت للهوى �� أ�عاده الوجدانية والّد   ،ةمن ثمّ 

حركة الهوى ليست حركة    لهالك، بحيث أّن إ�� اباعتباره عقابا يقود    ترهيبالكالسيكية قابلتھ بتخو�ف و 

 ��اية تلك    ، كذلك،، بل ��فحسب  دون جدوى 
ّ
حركة صادمة، متوترة، منقلبة ع�� ذا��ا. وما ا�جنون إال

. 3ح، أي داخل ما �شبھ فضاء القلق إ�� ما ال ��ايةمن ا�جسد والرو  ا�حركة، وقبل وصولها للموت، ف�ي تمّر 

ل مرة �� الهوى، ها هو اآلن ينتقل بخطى هادئة وثابتة باتجاه الروح وا�جسد،  فا�جنون الذي وجد نفسھ أوّ 

ة داخل الوحدة العقالنية للروح ا�جنون وهو يبدأ من الهوى ال �ش�ل �� هذه املرحلة سوى حركة حيّ   ألّن 

 
ّ
 . 4توى الالمعقول ھ مس وا�جسد، إن

 :وح والجسدة الرّ ثنائیّ  -3-3
عقلا أّي نصيب للروح من داء

ّ
 ؟لال

عقلمعرفة موقع الروح من اا�جواب ع�� هذا الّسؤال، و قبل  
ّ

  ا، �ع�ي الروح، معرفة عالق��ينب�� علينا  ،  لال

 كيف تؤثر الروح ع�� ا�جسد؟ فبا�جسد، 

الذي ين�� طر�قھ �عدما �ان فريسة ا�جنون الذي استبد بھ عن طهارة   هو ابق؛ الروح وحده�� اإلرث الّس 

أو عن غ�� طهارة، لكن رغم ذلك، فقد ظلت روحھ �عيدة و�� منأى عن املرض، املرض ذاتھ هو الذي يحم��ا  

بذل ا�جهد �نب��  ، و 5من الداء، إن الروح ليست متورطة كث��ا �� ا�جنون، لذلك ال يجب البحث عنھ ف��ا
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خذه بالمعنى الماركسّي  -∗
ٔ
و الموت، لكن نا

ٔ
رسطي الذي ال يقبل التناقض، إما الحياة ا

ٔ
خذ الموت بالمنطق اال

ٔ
الذي يقبل  ال نا

جزاء تموت فيه باستمرار وهو على قيد الحياة. 
ٔ
ن الحياة نفسها ليست نقيضة للموت، فالكائن ينطوي على ا

ٔ
 التناقض، ال
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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للبحث عن آثاره �� ا�جسد، فإذا نظرنا لثنائية ا�جسد والروح أو ا�جسد والنفس أو املادة والروح من وجهة  

 العالقات السلطو�ّ نظر  
ّ
 أجسام، ومجا��ات أجسام، معمولة إلعطاء طر�قة �� الوجود.  ت ھ ال  ة، فإن

ّ
وجد إال

، لسان حال ا�جان�ن 1روح ا�جان�ن ليست مجنونةاف��اض أن  ع��  لكن �� مقابل استبعاد الروح من ا�جنون  

 يقول: إّم 
ّ
. إذن ما موقف فو�و من  2ة روح ع�� اإلطالق�ي ال أملك أيّ ا أن ت�ون رو�� مجنونة �� ذا��ا، أو أن

 
ّ
عقلشابك للروح وا�جسد وعالق��ما باهذا الت

ّ
 ؟   لال

الرّ  ا�جسد،  ال يفصل فو�و  ��  ان، و�جز سيّ   ، عنده،تأث��هماو وح عن  تما�� نظر�ة فولت��  أو  بانزالق  م 

 األعضاء املادية. ورغم ما تضمنّ الذي ال    �ون للروح صلة با�جنون تأن  عن  ا�جنون، الذي أعرض  
ّ
تھ  يصيب إال

النظر�ّ  إّن هذه  عشر.  الثامن  القرن   �� حضور  لها  سي�ون  أنھ   
ّ
إال فو�و  عند  نواقص  من  الفصل  ة    ،هذا 

 الكالسي�ّي   لم يولد من رحم الطّب   ،بعصاحب القاعات الّس إ��  بالنسبة  
ّ
ة فلسفية  ما هو نتيجة لقصديّ ، إن

ة جعل  انزالق ا�جنون �� هذه الثنائيّ   أو قبلھ بقرون. كما أّن   - دي�ارت-بزغت معاملها مع فيلسوف العقالنية  

 القرن الّس 
ّ
ء عن ��يال  )،  ا�جنون �� ذاتھ (كمرض ذه�يّ   ا�حديث عن  عن  ينصرفانامن عشر  ا�ع عشر والث

 
ّ
 .3ساؤل يضع ا�جسم والروح �ل��ما موضع الت

 إ�� اننظر  لو   ،ة جانبا لندع أمر هذه الثنائيّ 
ّ
اخل، هل هو �سامي الهذيان  �جنون من الّد �� ااو�ة  لبنية الث

 أم  
ّ
 هوس مؤق

ّ
   فساد مي�اني�ّي   ، أمةر باملقوالت ا�خارجيّ ت يتأث

ّ
ي إ��  هن يصيب القوى ا�حيوانية و�ؤدّ �� الذ

 ومدارها؟  تبع�� حرك��ا

 جانبھ املادّ ��  مهما بدت تمظهرات ا�جنون  
ّ
درك من خاللها ا�جنون يُ ق ��ا من صور تنميطية  ي، ومهما �عل

  فو��ى األذهان   وح منھ ع�� ا�جسد. إذ أّن هذه األعراض املف��ضة ل�جنون تق��ب جزئيا من الرّ   ّن فإا،  عيانً 

عنفا دون أن ت�ون لها    ال��ا إ�� لعبة لألهواء األشّد و�حوّ ،  وضعفها  فو��ى الروح بان بالضرورة، �سبّ وضعفها

 . وعليھ؛ هل نبحث �� الروح عن أسباب ا�جنون؟4القدرة ع�� املقاومة

وح  ا�جنون هو إصابة عضو�ة، وما الرّ   ع�� أّن   ا ومعاصروهم  Meckel وميكيل  Bonetيتفق �ل من بو�ي  

تتا��� نظام   
ّ
إال بالعودة  سب�يّ   -وا�جسد  �سمح  بالنّ   ال  نو��وال  بتواصل  روح    ولكْن،.  5قل وال  �انت  ما  إذا 

 داء، فبماذا تختلف أرواحنا عن روحھ؟ ا�جنون سليمة من أّي 

��ا املرض    أرواحنا ليست �� خطر كما �� روح ا�جنون، ال�ي استبّد   أّن   ،غ�� و���و�� أو  ، بهناك من يقول 

�ّل  و   من  ��ا  جانب،  ��ا من  اختالف حّد مع  الدماغ واأللياف العصبية    جات قو�ة قد تصيب�شنّ استبّدت 

  Girandyآخر. و�حسب ج��ودي إ�� �خص 
ّ
ھ يمكن تحديد أسباب املرض من خالل ا�حاالت اآلتية: إما  فإن

انفعال حادّ  أو ا�حّب   نتيجة  الغ��ة  الفرح    للروح جراء   ��    و أغ�� املتحقق، واملبالغة 
ّ
  و أا�خوف    وأموح  الط
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هري، أو اإلسراف ��  الشديد، أو نتيجة استعداد ورا�ي، أو بفعل االستمناء، أو نتيجة الزّ ا�حزن    وأعب  الرّ 

 
ّ

ات فرنيس (ا�حب)، أو اإلسراف �� ا�خمر، جهد عق�� مبالغ فيھ، أو نتيجة انتشار حساسية ا�جلد، أو  لذ

 
ّ

ي�ونان  وا�جسد، بحيث    وحة ا�جنون أمر معطى من خالل الرّ إم�انيّ   ا �ع�ي أّن . ممّ 1مس...نتيجة التعرض للش

تنتقل من الروح إ�� ا�جسد، أو من ا�جسد إ�� الروح،   ا�حركة إذ أّن ا، عضهما �عض�عن  امباشر  ادائما �عب�� 

بالتأكيد من ذاك الذي وضع فيھ مال��ا�ش   ��اية. وهو فضاء أقرب  إ�� ما ال  القلق  داخل ما �شبھ فضاء 

 . 2ساداألرواح، من الفضاء الذي وضع فيھ دي�ارت األج 

 : خالصة  -4

ا يقبل  عقلقد 
ّ

العالئق    لال القدر من  أمام هذا  لتناقضات  ب�املها مث��ة  ال�ي �� سلسلة  ��ذه األش�ال 

مقارن��ا با�حنة الك��ى ال�ي    تّمتما إذا ما    د، وقد ت�ون مقبولة إ�� حّد ة بخطابات محكمة �ش�ل جيّ امل��اصّ 

مسؤولة عن توجيھ ا�جنون، أو التماس   واعتبارها  ّما  �عرض لها داميان. فهل من حاجة إ�� التماس ثيمات

 ،  ا�جنون مع  أخرى باعتبارها متشابكة  
ّ
 ي والتّ ة للتلّق ل مع شروطها قابليّ وألن العبارات �ش�

ّ
ھ  أث��، مع العلم أن

املنفعل، والعفوي والتلقائي بالفاعل النشيط. هذه القابلية للتأثر �ش�� إ�� و ي  تلّق ال يكفي مماثلة املتأثر بامل

طة بھ، فهو  ي�ستطيع ا�جنون إذن إدراك مجموعة العالئق واألش�ال ا�حوهكذا،  عفو�ة الفهم واإلدراك،  

 
ّ
 ھ روح وجسد، ولكنّ يدرك املوت، يدرك الهوى، يدرك أن

ّ
 ھ مجنون. ھ ال يدرك أن

الزّ محاول  أّن غ��   مقول�ي  حضور  �ستد��  الفهم  للتغ�ّ ة  ا�خاضعت�ن  وامل�ان  والتّ مان  حياة  حوّ �   �� ل 

ن، بدءا من العصر الوسيط إ�� العصر الكالسي�ي، بدءا من سفينة  ادا�جان�ن، فال زمان وال م�ان محّد 

 ا�حمقى إ�� عالم ا�حجز وما وراءه.   

ا عقل إن 
ّ

خار��ّ   لال لعامل  منفعل   
ّ
إال هو  العص  ما  بثيمة  ��  ارتبط  الوسيط  العصر  ففي  الثالثة،  ور 

عصر ال��ضة بثيمة الدورات ال�ونية، والكالسيكية بثيمة الوسط. وهذه الثيمات الثالث  ارتبط  الهوتية، و 

 من ثيمة ا�خوف. لذلك تّم 
ّ
عقل ا  عزل   لم تزد إال

ّ
سواء �� سفينة ا�حمقى أو �� املنفى األول (ا�حجز) أو    لال

 قابلتھ جميعها �سياسة اإلقصاء؛ إقصاء جديد انطالقا من إقصاء قديم، و�� �ّل و �)،  املنفى الثا�ي (بياس�

تت�وّ  التعرّ إقصاء   �� ا�جان�ن  يبدأ  إقصاء  �ل  و��  ا�جنون،  جديدة عن  معرفة  حدود ن  إ��  حالهم  ف ع�� 

عقلاستقاللي��م عن جميع أش�ال ا
ّ

�� حياة    ال�ي انخرط وعاش معها عمرا مديدا. لم تكن تجر�ة هّينة  لال

 
ّ
أن �حيح  ل�جنون.  ص��ورة  هناك  �انت  ملا   

ّ
و�ال لكّن ا�جنون،  منفعل   فاعليّ   ھ 

ّ
�غط ��  تھ  األك��  املساحة  ي 

ستضاف أساليب جديدة ملوقعة ا�جنون ا�ح�اية الغر�ية برمّ 
ُ
ن�ج و�

ُ
   ا يدّل ممّ   ،��ا. �� �ل ف��ة ت

ّ
ھ ليس بجامد  أن

 وال ��ادئ.  
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ف  ك وا�جامد �� الوقت عينھ مع �ل �حظة �عي��ا؟ كيف استطاع أن يتعرّ كيف �عامل هذا الكيان املتحرّ 

ع�� نفسھ �� �ل إقصاء الذي ال يخلو من تبعات الحقة؟ كيف أمكنھ أن يجد لنفسھ م�انا �� �ل األمكنة  

حّد  استضافتھ؟ هل  أّن ال�ي  أم  بنفسھ  استقاللھ  وا��ياره    د  العقل   الذ هو  خوف 
ّ
وط أي  ي  أ الستقالليتھ؟ 

 وفق هذه األمور؟ بصيغة أخرى؛  ة نجمت ع��ا �ّل تراتبيّ 
ّ
سند ا�جنون إ�� ما �ش�

ُ
ل �عدا أّي معيار أو منطق أ

 كة؟ تار�خيا �� حقيقتھ املتحرّ 

م عندنا هو أّن 
ّ
ا�خوف من ا�جنون والقيام �عزلھ، يحيل إ��   إنھ منطق غامض ال ر�ب فيھ، ال��يء املسل

 
ّ
 عرّ التّ   ھ تّم أن

ّ
امل لهذه التبعية املضاعفة، ولهذه  ف ع�� ا�جنون قبل أن ُ�عرف. واستنادا إ�� هذا اإلمساك الش

ة ل�جنون، ازداد القلق من عنصر ينحدر من ال�وسموس، يحاول االنفالت شيئا فشيئا من  العدوى ا�خاصّ 

 رة الوسط.بؤره إ�� بؤرة �شغل ال�ون والقرن التاسع عشر با�خصوص؛ إ��ا بؤ من ال�ون و 
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 مونية وكيل     ا
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 نظرّیة العدالة کإنصاف عند راولز: 
 بین الخیر والعدل والحرّیة  

 

 

 

 

 الملخص: 

.  هاأدوات تحقيق العدالة ووسائل  ��  نظر�ة العدالة �إنصاف �جون راولز، و�حث باألساس  إ��  ق املقالتطرّ 

تحقيق   من   بدءا 
ّ
الت مستوى  ع��  األقّل املساواة  تنصف  عادلة  لقواعد     شريع 

ّ
ا�خ��  حظ بضمان  مرورا   ،
ً
ا

األقّل  لتشمل  االستفادة،  قاعدة  بتوسيع  ل�جميع     واملنفعة 
ّ
وان��اًء  حظ واملهاجر�ن...  والسود  النساء  من   
ً
ا

ا مجموعة من النواقص،  ة ال�ي اع���� ة بالعدالة، وع�� رأسها املنفعيّ ات املهتمّ مراجعة مجموعة من النظر�ّ ب

 فعها لطاقات واعدة. أما أدوات هذه الدراسة يظلمها لعدة فئات، وتضي فاستمّر 
ّ
ل �� تحليل النصوص تتمث

وتأو�لها، بفتحها ع�� نصوص أخرى، قصد استخالص مجموعة من النتائج والتوصيات ع�� رأسها: االهتمام  

   ا باأل�خاص األقّل فعليّ 
ّ
، و�يالء مز�د من العنحظ
ً
 ش�ن وذوي اإلعاقة... اية من طرف الدولة وا�جتمع للمهّم ا

نتيجة أخرى تخّص  بلوغ  دور    وذلك ع�� صقل مل�ا��م وقواهم، وضمان مساوا��م مع غ��هم. كذا يمكن 

فق عليھ ومتوافق �شأنھ �عد نقاش �شارك فيھ ا�جميع، ودون  الفرد وقدرتھ ع�� صياغة نظام للعدالة متّ 

(حجاب ا�جهل). و�� األخ�� ت��ز نتيجة أخرى نحصرها �� حاجة ا�جتمعات    ة...فيّ ة أو ثقاات مص�حيّ خلفيّ 

 �ا لتتالءم مع طبيعة هذه ا�جتمعات.ئ��عد تبي ،طبعا  اتة اليوم ملثل هذه النظر�ّ العر�يّ 

العقد االجتما��ّ نظر�ّ   ال�لمات املفتاحية: �إنصاف،  العدالة  العمومّي ة  ا�خ��  األقّل ،   ،   
�
، حجاب حظا

  ا�جهل.
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Abstract: 

The article touches upon the theory of justice as fairness by John Rawls, and mainly 

discusses the tools and means of achieving justice. It starts with the guarantee of 

equality at the level of legislation for fair rules to ensure justice for the less fortunate, 

passing through ensuring the good and the useful for all by broadening the basis of 

utility to include the less fortunate women, blacks and immigrants... and concludes with 

an overview of a set of theories concerned with justice, on top of which is the 

utilitarianism which has a number of shortcomings, It continues to oppress several 

categories, and wastes promising energies. As for the tools of this study, they appear 

in the analysis and interpretation of texts, by opening them to other texts and arriving 

at a series of conclusions and recommendations, chief among them: a real concern for 

the less fortunate, and greater attention given by the state and society to the 

marginalized and the disabled... through refining their faculties and strengths, and 

ensuring their equality with others. Likewise, another conclusion can be reached 

regarding the role of the individual and his ability to formulate a system of justice which 

is consensual and agreed upon after a participatory debate, and without interest or 

cultural backgrounds... (the veil of ignorance). Finally, another result emerges, which 

we limit to the need for such theories in today's Arab societies, once they have been 

prepared to fit the nature of these societies.  

  Keywords: The theory of justice as fairness, the social contract, the public good, 

the less fortunate, the veil of ignorance. 
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 : تقدیم -1

حم، ل�ونھ مجتمعا مبنّيا �� أساسھ ع�� التعّدد  
ّ

سامح والتال
ّ
يحتاج مجتمع اليوم لكث�� من الّتعا�ش والت

غوي والدي�ّي...إ�خ، ومقّسما إ�� طبقات وفئات عديدة. ل�ّل م��ا مصا�ح ومطالب ورغبات  والتنّوع  
ّ
الثقا�ّ� والل

إ��   األمر  يحتاج  لذلك  االجتماعَيْ�ن.  والسلم  التماسك  ��ّدد  الذي  األمر  وتتصارع،  وتتشاكس  تتضارب 

و  االجتماعّي�ن،  املتدخل�ن  جميع  حقوق  تضمن  وصارمة،  قوّ�ة  للعدالة  �غطي  منظومة  خ��ات  لهم  ر 
ّ
توف

رغبا��م وحاجا��م سواء املادّية أو املعنوّ�ة الثقافّية. وكذا �سهر نوعّيا ع�� تطو�ر قواهم، و�عمل ع�� صقل  

احتضان   قادرة ع��  فإّ��ا  الطبيعية(املواهب)،  ا�خ��ات  ر هذه 
ّ
توف �� حالة عدم  وح�ى  ومل�ا��م.  مواه��م 

. برامج �س�� لالعتناء ��ذه الفئة    هؤالء ع�� برامج طموحة شعارها: "تأو�ج
�
األد�ى"(من األوج) أو األقّل حظا

أك�� من غ��ها، إذ يكفي ظلم الطبيعة لها، فت�ّجعها وتدّعمها بتقديم سياسات ناجعة، ومشاريع اجتماعّية  

طموحة ترا�� حجا��ا ا�خاّصة والنوعّية. هكذا تتمكن هاتھ الفئة من نيل حظوظ مت�افئة ومتساو�ة مع  

املناصب   ع��  غ��ها  تنافس  أن  يمك��ا  وعندئذ  املواهب)،  ذوي  (خصوصا  ا�حظوظة  الفئات  من  غ��ها 

 واملسؤولّيات السياسّية واالجتماعّية...

) إ�� قيادة ثورة �� فلسفة السياسية  Jonh Rawls )2002-1921من خالل هذا املنظار عمد جون راولز  

 Justiceنظرّ�ة العدالة �إنصاف  ن، مع إصدار كتابھ العمدة: "املعاصرة منذ بداية ثمانينات القرن العشر�

as Fairness �� ع�� فلسفة أخالقّية، تؤمن باملساواة 
ً
"، إذ قّدم من خاللھ طرحا لي��الّيا دستورّ�ا مؤّسسا

لھ أحسن تمثيل، و�لّ�ي طموحاتھ وأمالھ. يتجّس 
ّ
د  الفرص، و�قيمة الفرد وأهمّيتھ �� اختيار نظام سيا��ّي يمث

  
ً
 وقانونّيا

�
 �شريعيا

ً
هذا االختيار �� توافق مش��ك ومتفاوض عليھ ُيَتضّمن �� العقد االجتما�ّ�، باعتباره ميثاقا

 دون أن �غفل قيمة ا�حظوظ�ن من ذوي املواهب، شرط أن �ستخدم هذه املواهب  
ً
ا
ّ
، ينحاز لألقّل حظ

�
عاما

با�خ�� املقصود  فما  العدالة    بمثابة ملك عمومّي، وخ�� مش��ك.  وا�حرّ�ة؟ ما�� أسس ومنطلقات نظرّ�ة 

  �� 
ّ
�إنصاف �جون راولز؟ كيف تّم التأسيس لهذه النظرّ�ة؟ هل لعبت مفاهيم ا�خ�� وا�حر�ة دورا محور�ا

صياغ��ا؟ ثّم إ�� أّي حّد استطاعت هذه النظرّ�ة أن تضمن مجتمعا عادال ومنصفا؟ بمع�ى آخر: ما �� حدود  

 ؟  نظر�ة العدالة �إنصاف

 : العدالة خیر عمومي یحتاج إلی الحریة  -2

م �� رغبا��م بإجبارهم ع�� القيام بالفعل، ثم انتظار 
ّ

ھ ال يمكن إخضاع األفراد والتحك
ّ
�عتقد راولز أن

مساهم��م الفّعالة �� بناء نظام متوازن داخل ا�جتمع، �سمح بحق التواجد ا�ختلف واملغاير ل�ّل الثقافات  

يان. يزعم راولز أّن ا�حرّ�ة عماد نظرّ�ة العدالة وأحد مباد��ا املؤّسسة، ل�و��ا تتيح ل�جميع  وا�حضارات واألد

 يحفظ كرامتھ، و�ضمن مشاركتھ  
ً
 نصيبا

ً
ا
ّ
املشاركة �� إنتاج ا�خ��ات ثّم تقاسمها، وذلك بإعطاء األقّل حظ

 الفاعلة واملسؤولة �� اإلنتاج. 
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، �عرفها راولز بالقول: "إّن توصيف  1) واإليجاب(املسموحات)�عيدا عن تحديد ا�حرّ�ة بالسلب(املوا�ع

ا�حرّ�ة العاّم لھ الش�ل الّتا��" هذا أو ذاك ال�خص (أو األ�خاص) حّر (أوليس حرا) من هذا أو ذاك القيد  

مثل  . و��ذا �عود راولز إ�� اإلطار العام ل�حرّ�ة، املت2(أو مجموعة من القيود) لفعل (أو عدم فعل) هذا وذاك"

�� طبيعة العالقة ب�ن األ�خاص والقيود أو ا�حدود. ثّم �ستش�ل املسألة أك�� فيتساءل: ما هو ذاك الذي  

 هم أحرار بالقيام أو عدم القيام بھ؟ 

فاق عليھ ��  
ّ
 دخل ل�ح�ومة والدولة �� إعاقة األفراد عن القيام بأّي فعل مناف ملا تّم االت

ّ
�عت�� راولز أال

عليھ، ال يتصّور راولز خروج ا�حرّ�ة عن اإلطار املش��ك، كما ال يتخّيل فرض أّي جهة خارج  ا�حالة األصلّية. و 

ي��ا�� لراولز  
ّ
اإلجماع ملا يلزم وال يلزم القيام بھ. وأيضا من ا�حظورات األخرى ال�ي ال تتما��ى مع التصّور الل

سم  
ّ
 للتم�� والتفر�ق، بل يجب أن تت

ً
باملساواة ب�ن �ّل األفراد، وتتعا�� ع��  أن تحضر ا�حر�ة باعتبارها أداة

فاق حولھ،  
ّ
االت تّم  القانون وما  تمارس داخل  ا�حرّ�ة  أّن  �ع�ي  السياسّية. مما  الصراعات والتنافسات  �ّل 

 فإطارها العاّم هو العقد االجتما�ّ�.

 بمثابة قيمة اجتماعّية. ومن ثّمة فمجال تواجدها هو ا�ح
ّ
ياة املش��ك، وما  و�ذن، ال يرى راولز ا�حر�ة إال

ما لها. و�� إ�� ذلك قيمة من شأ��ا أن  
ّ
 مدافعا ومر�خا لهذه ا�حرّ�ة؛ أو مقيدا ومنظ

ّ
السياسة واالقتصاد إال

ْقدر األفراد ع�� �عز�ز غايا��م، وكذا ع�� ت��ير اختيارا��م لهذه العقيدة الدينّية واألخالقّية اإلتيقّية. وال  
ُ
ت

 فك 
ّ
ل با�حجر ع�� اختيارات الناس، وعدم  �شتّق م��ا بالتبعّية إال

ّ
رة التسامح ح�ّى يتجّنب ظلما أك�� يتمث

االع��اف لهم ��ذه االختيارات. األمر الذي يجلب رّد فعل طبي�ّ�، أال وهو عدم اع��افهم بدورهم باختيارات  

 هذا ال�خص املتنكر �حرّ���م. 

 
خر. وهما:  -1

ٓ
حدهما ليضيق اال

ٔ
ي يتوسع ا

ٔ
عادة يتّم تمييز بين نوعين من الحرّية متكاملين ومتضافرين، وإن كانا في عالقة جدلية؛ ا

ساس ال النافية المتحدية لكل اختيار غير صادر عن اإلرادة، والقرار الشخصي.  
ٔ
الحرّية السلبية؛ وهي حرية متحدية تبنى على ا

ّي طرف. يكـتب ريكور موضحا للفرق بين هذين  والحرية اإليجابية؛ وهي ا
ٔ
لحق في اتخاذ القرار، وتقرير مصير الذات دون تدّخل ا

نجلو
ٔ
خالقية اال

ٔ
ساكسونية، عندما يميز مع -النوعين فيقول: "وبخصوص هذه النقطة، سيجد كانط دعما غير متوقع من الفلسفة اال

مام انتشار السلطات عيسى برلين بين الحرية السلبية والحرية اإليجابية. وتتم
ٔ
فراد ا

ٔ
ولى في استقاللية قدرة االختيار لدى اال

ٔ
ثل اال

ساسية 
ٔ
تتحدد سلبا إزاء تدخالت   -مثل حرية التفكير والتعبير والتجميع  –الخارجية، الفردية والجماعية، فالحريات المدنية اال

ما الحرية اإليجابية، فتتمثل في المشاركة في بناء القوة العمومية
ٔ
)  agencyوالتعبير انطالقا من هذا النشاط، عن قوة الفعل( الدولة. ا

لدى كل واحد. سيمنح كانط للعالقة بالحق، الشكل السلبي للحرية، فتعايش الحريات يؤكد على برانيتها وعلى انفصالها المالحظ 
صيل العقل الهرمينوطيقي،

ٔ
وال، في التمييز بين "ما يخصني" و"ما يخصك"". بول ريكور: إعادة تا

ٔ
ويل السياسة. ترجمة: عبد  ا

ٔ
تا

فريقيا الشرق. 1الحق منصف وعز الدين الخطابي. ط
ٔ
لمشيل فوكو شرح موسع لمفهوم الحرية عند  .157ص  ).2021.( الدار البيضاء: ا

ي يوضع كانط من خالل مقالة "ما التنوير؟"، يربط فيها فوكو بين دعوة كانط للخروج من القصور والِحجر، ويشرح الِحجر بالعربة الت
طفال للتحكم في حركـتهم وتحديد وجهتهم، وبين القدرة الذاتية على استعمال العقل استعماال عموميا، وذلك دون وصاية 

ٔ
فيها اال

دية الضرائب. راجع: مشيل فوكو: 
ٔ
و موظف يسوقنا لتا

ٔ
ن نفعل، ا

ٔ
و شرطي يملي علينا ما يجب ا

ٔ
من طبيب يحدد طبيعة نظام تغذيتنا ا

خ
ٓ
لقيت في الكوليج دو فرانس(حكم الذات وحكم اال

ٔ
.  1). ترجمة: الزواوي بغوره. مراجعة: محمد معزوز. ط1983-1982رين، دروس ا

ولى والثانية. 1983كانون الثاني/يناير  5). خصوصا درس 2019(الرباط: مؤمنون بال حدود. 
ٔ
 . الساعة اال

 . 259ص  )،2011الهيئة العامة السورية للكـتاب. . (دمشق: منشورات 1. ترجمة: ليلى الطويل. طنظرية العدالة ،راولز جون -2
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ٔ
 ا
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ر �� التشريع، و�� وضع قوان�ن تتالءم مع أّي  و�� ذات السياق يلزم راولز غ�� املتسامح باح��ام حّق اآلخ

. فا�حرّ�ة واالختيار توضعان فوق �ل   Veil of Ignoranceوضعّية جاء ف��ا الفرد �عد ارتفاع حجاب ا�جهل

التسامح قصد   العقد االجتما�ّ�، إذ ال يحّق استغالل  اعتبار، ولوالهما ملا �ان هنالك من مع�ى لتأسيس 

�سامح؛ مع اإلشارة إ�� الدعوة لغ�� التسامح. و 
ّ
�التا�� حماية لهذا املكسب(التسامح) ترفض �ل أش�ال الال

ل خطرا ما لم يكن واسعا وقادرا ع�� االنتشار واالمتداد. إذ السماح بالتسامح يقوي  
ّ
�سامح ال �ش�

ّ
أّن الال

ش�  �� وذلك  القرارات،  استصدار  إطار   �� ل�جميع  الفّعالة  املشاركة  من  ويعّزز  قوان�ن ا�حرّ�ة،  سّن  ل 

مصا�ح   تحقيق  �ستطع  لم  ما  حال   �� بدائل  باق��اح  و�عديلها،  مراجع��ا  ع��  بالقدرة  ممهورة  و�شريعات 

ومنافع ال�ّل؛ أو ما إذا تخالفت و�عاندت مع قدرة واستطاعة األفراد؛ أو �� حالة جاءت ع�� النقيض من  

. 1�ان �عتقد عموما أنھ يمكن طاع��ا وتنفيذها" حرّ���م. "فالقوان�ن واألوامر تقبل كقوان�ن وأوامر فقط إذا

يف��ض �� القوان�ن عند وضعها من طرف املشرع�ن والقضاة و�ا�� املسؤول�ن، عدم �عارضها مع مؤهالت  

ومل�ات األفراد، و�و��ا كذلك؛ أي متحّملة وداخلة �� الفعل، توجب ع�� األفراد طاع��ا والعمل بموج��ا، 

ف 
ّ
 داخل ما �ستطيعھ و�قدر عليھ. و�التا�� ال مناص للقوان�ن أن ترا�� هذا    السيما إذا �ان امل�ل

ّ
ف إال

ّ
ال ي�ل

 �� حالة وجود أذى  
ّ

ا�جانب االستحما�� �� األفراد ح�ى تطاع ويعمل ��ا، وال �ستطيع تضييق حر�ة األفراد إال

 . 2أو ضرر ي�حق أّي �خص نتيجة ممارسة ال�خص اآلخر �حر�تھ

 ملا تقدم، ين
ً
ساق والتماسك ب�ن القانون واالستطاعة الفردّية، حّ�ى �اد يذهب بھ  تبعا

ّ
جز راولز مبدأ اال�

إ�� حّد مطابق��ا، وجعلھ تا�عا ملدى الفعل الفردّي ومجالھ. وألّن هذا الفعل متعّدد ومختلف األ�عاد، فقد  

للقدرة واالستطاعة. إذ ع�� أساس مراعا  ل مجاال �سبوّ�ا 
ّ
ة هذا املتوسط توضع  سطر راولز متوّسطا يمث

مجال   خارج  مستحدث  �ل  مع  التكّيف  ع��  القابلّية  �ل  لها  بمع�ى  ال��ائّية؛  غ��  والتشريعات  القوان�ن 

 ا�حدود 
�
املتوّسط. مما �ع�ي أن راولز تصور ا�حرّ�ة ممارسة ضمن شروط وسطّية معتدلة، ترا�� األقل حظا

فمعيار  املتوّسط،  دور  �غفل  ال  هذا  و���  ��ذا  املل�ات.  يل��م  التشريع  و��اد  املتوّسط،  هذا  من  مستمّد  ها 

 .3املتوسط

و�ذلك تمكن راولز من اإلمساك العصا من الوسط كما يقال، بال إغضاب للمحظوظ، ودون أن ين��ى  

، األمر الذي جعلھ يّ�ئ ا�جال العاّم إ�� قبول القوان�ن، والعمل بمقتضاها. و�ذلك الصنيع، وازى  
ً
ا
ّ
األقّل حظ

ھ صا�ح بي��ما. بذلك رّد ع�� من يّد�� أّن  ال
ّ
فيلسوف األمر��ّي ب�ن القانون وا�حياة العاّمة ح�ى ال نقول أن

 
 .300ص المصدر نفسه، -1

2- In this context, Rawls says: “. . . the only purpose for which power can be rightfully exercised over any 
member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical 
or moral, is not a sufficient warrant.” Someone’s own good is a good reason for: “remonstrating with him, or 
reasoning with him, or persuading him, or entreating him, but not for compelling him, or visiting him with 
any evil in case he do otherwise.” Lectures on the History of Political Philosophy. Edited by: Samuel Free 
man. (London: The Belknap Press of Harvard University Press. 2008). P.290. 
3 - Rawls John, Political Liberalism, (New York: Columbia University Press. 1996), P.170. 
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بة وجامدة، ال ترا�� �ل الفئات االجتماعّية والثقافّية والدينّية
ّ
� هذا  1القوان�ن والتشريعات متصل

ّ
. و�تج�

مة ا�حياة املش��كة، وال يح��م أفق العيش العمومي.  األمر �� حالة العقو�ات الرادعة ل�ّل سلوك ال يرا�� حر 

متنّوع�ن  ل�ن 
ّ

فاعل�ن مختلف�ن، ومتدخ وجود  أك�� السيما مع  يونة 
ّ
بالل مطالبة  اليوم  أمست  و�� عقو�ات 

يتحّملون �ش�ل من األش�ال مسؤولّية الفعل. فمن خالل فرض عقو�ات زجرّ�ة تمنع الدولة إم�انّية عدم  

 .2ثّمة تدفع إيجابا تجاه تقدير حر�ة األفراداح��ام القانون. ومن 

 
1 -Rawls, Political Liberalism, P.246. 

مور إلى نصابها. وبالتالي  ،، بقدر ما هي مجرد وسيلة تصالحيةاالعقوبة ال تنزع لجعلها غاية في ذاتهفلسفة  -2
ٔ
تدفع تجاه إعادة اال

ن  حق للمذنب والمجرم العقوبة والجزاءف
ٔ
ن يكونكون حقا للضحية. بهذا الفهم يجب  تقبل ا

ٔ
ول من يطالب بالعقوبة هو المذنب ا

ٔ
  .ا

ن يتم  
ٔ
فضل حسب ريكور ا

ٔ
ال تقيد الحرية بل تسمح   ، فقط باعتبارها وسيلةً  ، وذلكعلى هاته النظرة للعقوبة الصفح عليه بناءً ومن اال

نه ضمانة لممارسة الحرية. يقول جيك جرينبلوم: "الجزاء ومُ  دلي،بها. فالجزاء سابق على كل نظام ع
ٔ
ن، كما ا

ٓ
ؤسس له في ذات اال

سات االجتماعية. وفقا لتلك التوصيفات، العدالة توجد عندما يعامل يلعب دورا مركزيا في بعض توصيفات العدالة في المؤس
ن الشخص استنادا إلى ما 

ٔ
و حقيقة ذات صلة بشا

ٔ
شخاص بما يتفق مع جزائهم، حيث يكون لكل دعوى قاعدة جزاء مطابقة لها، ا

ٔ
اال

يحدد عدالة التدابير المؤسسية". الجزاء دده البعض، سابق على النظام القضائي. وهو يقدم المعيار الذي ما حيستحق(...)والجزاء، ك
بوكيلة. ضمن: الفلسفة، الليبرالية

ٔ
ة العالمية. فالعدالة. مجلة: الثقا-الديمقراطية -التوزيعي والجزاء العقابي عند راولز. ترجمة: حمدي ا

داب. يناير 168مجلة فصلية. العدد 
ٓ
يكـتب ضمن السياق نفسه   .36ص). 2013فبراير -. (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

ن هذا المنع 
ٔ
خرين. بيد ا

ٓ
ولى، في حياة اال

ٔ
حد إذن يحق له إطالق حريته في حياته الخاصة، وبالتالي ومن باب ا

ٔ
محمد الهاشمي: "ال ا

خرى بتشكل السلطة السياسية. لكن في انتظار نشوء هذا الكيان المدني 
ٔ
مؤقت ومشروط، من جهة باإلرادة اإللهية، ومن جهة ا

المتمثل في الدولة، فإن كل عضو داخل الطبيعة يملك حق العقاب إزاء كل شخص يخل بقوانينه الطبيعية، التي تمثل في الواقع  
من وهدوء يلف الجميع بشكل فرودسي. بالتالي إن فكرة العقاب التي مثلت 

ٔ
االحتيال اإللهي لإلنسان كي يستمر النوع البشري في ا

ولى لراولز، ليست عنفا وحشيا وتائها مثل ما وصفه هوبز مثال، وليس مجرد محاولة تعديل  بالمناسبة تيمة مركزية إلحدى
ٔ
المقاالت اال

وإعادة توازن. ولذلك فإنه حق مرتهن بالتقدير العقلي، وليس باالنتقام الخاضع لالنفعاالت الغضبية، إنه العقل الهادئ حسب عبارة 
العقاب من مستوى العنف التمثيلي، إلى مستوى اإلجراء اإلصالحي مكسبا حداثيا لوك قبالة القلب الهائج. ولقد مثل نقل فكرة  

لية العقاب داخل الدولة المدنية 
ٓ
ن ا

ٔ
خير ا

ٔ
واضحا في فلسفة لوك، الذي سيجد صداه داخل فلسفة جون راولز حيث سيعتبر هذا اال

لية التربية". جون راولز والتراث الليبرالي. ط
ٓ
تي جنبا إلى جنب مع ا

ٔ
. عزلة 172). ص 2014لدار البيضاء: دار توبقال للنشر. . (ا1تا

ديبية والتربوية الممارسة في المجتمعات 
ٔ
قوى العقوبات التا

ٔ
المذنب وتبرم الجماعة منه، ثم مقته وقطع الوصال معه، من بين ا

برزها سلب
ٔ
قوى وقعا من غيرها. لجانب عقوبات بديلة؛ لعل ا

ٔ
حد وا

ٔ
الحرية (العقوبة السجنية) رغم    البشرية ومنذ القديم. تبدو عقوبة ا

.  1كلفتها المادية على الدولة. راجع في هذا المستوى: محمد الهاشمي: نظرية العدالة عند جون راولز، نحو تعاقد اجتماعي مغاير. ط
ن راولز  . هذا التعامل البيداغوجي والتربوي مع المذنب، يؤكد بالم54-53-52). صص 2014(الدار البيضاء: دار توبقال للنشر. 

ٔ
لموس ا

و المجرم 
ٔ
 -على اختالف درجته وجرمه -لم يعتقد في جرمه، وال حمله كامل المسؤولية على هذا الوضع لوحده، بل إن المذنب ا

ضحية لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، ناتجة عن حرمان وقهر وظلم اجتماعي تعرض في مختلف محطاته وتفاعالته اليومية.  
ن نع

ٔ
نه يتحمل مسؤولية وبالتالي بدل ا

ٔ
شد العقوبات. وكا

ٔ
ين المذنب على وعي هذا الجرم ثم نحاول إصالحه وعالجه، ننزل عليه ا

شبه ما يكون بمعاقبة مريض على مرضه. وعن حق يكـتب دافيد لويز شايفر 
ٔ
مر ا

ٔ
 :David Lewis Schaefer الفعل لوحده. اال

"Rawls simply assumes the most extreme form of the conventional wisdom of liberal criminology, according 
to which most crime is the product of socioeconomic deprivation . And as for crimes which are not explicable 
in this manner, they are attributable to such perverted motives as a ''love of injustice», which, presumably, 
will wither away once Rawls's idea of social union is actualized". Justice or Tyranny? A Critique of John 
Rawls’s, a theory of Justice. (London: Kennikat Press Corp. 1979). P.80. 
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ب ع�� االنتقام ومفاعيلھ؛ من قبيل الثأر    يظن بول ر��ور 
ّ
أّن روح العدالة تتحّقق بالضبط �حظة التغل

ھ ا�جا�ي أو املذنب حّ�ى ال يم��ي األمر انتقاما. مما �ع�ي أّن 
ّ
والقصاص. فليس ألحد الثأر لنفسھ مما يظن أن

ل هذا النظام املتعا�� وا�ح
ّ
ايد واملستقل عن األفراد طرفا  نظام العدالة متعال ومستقل عن األفراد. لذا يمث

، 1ثالثا �سميھ ر��ور "بالوسط الوسيط"
ً
لھ الشر�ّ� هو دولة العدالة بوصفها حّقا

ّ
. ويستحسن أن ي�ون ممث

ل هذا الطرف ثالث الذي يفصل �� الن�اع، فت�ون بمثابة القا��ي، منوط بھ أن يحّدد ش�ل  
ّ
وظيف��ا أن تمث

يق بال�حية، وهو ظلم ناتج بالدرجة األو�� عن سوء استخدام ا�حر�ة.  العقو�ة �� تناسب مع نوع الظلم ا�ح

و�� حالة التوازن ب�ن العقو�ة وا�جرم أو االعتدال بلغة أفالطون، فإنھ ُيكفل إزالة �ّل ضغينة أو ثأر فردّي  

 ما يلبث يمعن �� �شر العنف.

ي��ا حّ�ى من نفسها م�ى ما توسعت  و�ذن، القانون �س��دف حياطة وحماية ا�حرّ�ة من �ّل ان��اك، حما

وتمدّدت دون قيود باتت مجرد حالة من الفو��ى تتلّبس بلبوس ا�حرّ�ة. عندئذ تص�� العدالة ومؤسسة  

حياد   �ان  �لما  إذ  املش��ك.  الفضاء  ا�جالّية ع��  وا�حراسة  العام،  م 
ّ

التحك إل��ما وظيفة  مو�ول  القضاء 

وأ أك�� عدال.  أح�امھ  �انت  أك��  لهذه  القضاء  األفراد  �ّل  اح��ام  إ��  بالنظر  أسهل  تنفيذها  مسألة  مست 

املؤسسة. ومن ثمة �ان أقدر ع�� ضمان ا�حرّ�ة ل�جميع. لم يتصّور ر��ور وجود عدالة دون مؤسسة قو�ة  

محايدة، تضمن لألطراف املتنازعة حقوقهم األولّية، وتدافع ع��ا ضد �ل ان��اك أو عنف محتمل. تمنح ل�ل  

ل�
ّ

ن حقوقا موسعة �� فعل ا�حاكمة؛ من مثل حّق التعب�� عن أرا��م، والذود ع��ا با�حجج واألدلة ��  املتدخ

ھ وسط �شاورّي آيتھ النقاش وا�حوار  
ّ
وسط قادر ع�� االستماع لهم، ومقتنع بقدر��م ع�� اإلدالء بآرا��م. إن

خاذ أي قرار. بناًء عليھ أسماها ر��ور بفن املواجهة الكالمية
ّ
 . 2قبل ات

�شهد ر��ور للمحاكمة بقدر��ا ع�� تحو�ل العنف املادّي والرمزّي إ�� لغة قانونّية وحجاجّية، تدافع عن  

حججھ ملساندة   يبسط  أن  ولھ  رأي،   �� �عتقد  أن  طرف  ل�ل  وأن  القضية، السيما   �� واحد  �ّل  موضعّية 

�افع الذي استطاع �شكيل  وتبكيت رأي غ��ه. بمع�ى آخر، انتصر هو صاحب أفضل حجة؛ أي ال�خص امل�

 .3قّصة متوازنة ومتماسكة أمام هيئة ا�حكمة

ل�ونھ   راولز،  نظر   �� الوظيفّي  ال�انطّي  األخال�ّ�  باملنطق  �عز�زها  أن  يجب  بل  الفرضية  هذه  تكفي  وال 

وشمولها. كما �عامل  �شريعا �ونيا عام يقبل من ا�جميع. و�أخذ �ع�ن االعتبار حاجات اإل�سان �� تجردها  

 �� ذا��م. لذلك �عامل هذا التشريع كقاعدة أساسية ل�ّل قانون أو �عاقد
ً
. يضع  4األ�خاص بوصفهم غاية

قلنا   املعلمن.  والسيا��ّي  اإليتيقّي  الفعل  تر�خ  أجل  من  جزئّية  وقواعد  عامة،  قاعدة  ال�انطي  التصور 

 
ويل السياسة. مرج ،ريكور  -1

ٔ
صيل العقل الهرمينوطيقي، تا

ٔ
 .77ص ع سابق،إعادة تا

(قرطاج: المجمع التونسي  ، 1. ترجمة: عبد العزيز العيادي ومنير الكشو. تنسيق: فتحي التريكي. ط2العادل، جريكور بول،  -2
داب والفنون بيت الحكمة. 

ٓ
نظر كذلك:  .598ص). 2003للعلوم واال

ٔ
 ا

Ricœur, Paul, Philosophie, éthique et politique, (Paris: Seuil.2017), Pp.33-34. 
3- Ricœur Paul, Du texte à l'action, (Paris: Seuil. 1986), P.217. 

 . 316ص مصدر سابق، نظرية العدالة،، راولز -4
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الطر  و�غض  الناس  �ّل  ل�ونيعامل  العلمانية)  بمثابة  معلمن(من  واللغوّ�ة...إ�خ  الدينّية  انتماءا��م  عن  ف 

ح��م، وتقدر، وتكرم، ويع��ف ��ا بناًء ع�� هذه  
ُ
غاية ال وسيلة. ينظر إل��م �ائنات حرة وقادرة ع�� التشريع، ت

ذي يت
ّ
طّور القاعدة األخالقّية، بل إّ��ا ��� ذا��ا و�عاملها كما �عامل با�� الناس. وع�� هذا األساس األخال�ّ� ال

اختار   �ل��ما  إذ  وا�جرم،  القد�س  �انطيا  يتساوى  ال�خصية،  التغي��ات  �ل  ليشمل  راولز  نظر   �� فعلّيا 

الفعل األخال�ّ� املناسب إليھ و��� هو�تھ. و�ل��ما �عامالن كغاية ال وسيلة. إ��ما يح��مان و�قدران، بالرغم  

حنت ف��ا. وعدم اح��ام أحدهما لهاتھ القاعدة  من أن أحدهما اح��م القاعدة األخالقّية، واآلخر أخلفها و 

األخالقية من قبيل ال �سرق، ال تكذب، قل الصدق...ال يؤشر إ�� عدم صالحي��ا �ي ت�ون قاعدة عامة و�لية،  

ل األساس العام ل�ل �شريع، بل ع�� النقيض الشذوذ عن هذه القاعدة يثبت �ح��ا. فا�حرّ�ة  
ّ
تص�ح لتش�

أخال�ّ� ال يمارس من دون حر�ة الفاعل. �علق راولز ع�� هذا األمر بالقول: "إن    قاعدة عامة، ألن أي فعل

نمنحھ   لقانون  طبقا  التصّرف   �� ا�حرّ�ة  بأّن  القائلة  روسو  وت��ير فكرة  �عميق  الرئي��ي هو  �انط  هدف 

 .1قدير الذات"ألنفسنا. وهذا يقود ليس إ�� أخالق ذات أوامر قاسية، ولكن إ�� أخالق من االح��ام املتبادل وت

تأسيسا ع�� ما تقدم، يمكن النظر إ�� الفعل األخال�ّ� �� سياق �ونھ فعال اختيار�ا حر ا ومستقال. يح��م  

فاق والتوافق حول مبادئ عاّمة  
ّ
ھ مشرع أخال�ّ� وذو كرامة، �ائن �ستطيع االت

ّ
فيھ ال�خص لذاتھ، و�قّدر ألن

ال غرابة أن ينظر �انط إ�� املشرع األخال�� (�ل مواطن)  للسلوك الفاضل، مبادئ تحفظ كرامة ا�جميع.  

بمثابة مراقب حيادّي، �شريعاتھ مستقلة، وتخدم الصا�ح العاّم من جهة. و�نقاد إل��ا ال�ّل من جهة أخرى، 

حقة.  
ّ
 بما فيھ األجيال الال

والرخاء �غدو مطلبا عاّما    وأّيا يكن األمر، فإّن ا�حّق �� ا�حياة الكر�مة، و�� توف�� املوارد الالزمة للعيش

حّ�ى لألجيال القادمة، ومسؤولّية جسيمة ملقاة ع�� �اهل ا�جيل ا�حا�� الذي يطلب منھ إبالغ األمانة إ�� 

أ�حا��ا(املوارد املائية وا�حيوانية، ا�جو العام ع�� األرض...). وسبيل ذلك هو أن ��� األفراد أّن لألجيال  

د املائّية والطاقّية وا�حيوانّية...إ�خ. فع�� هذا ا�جيل املؤتَمن �� ا�حاضر أن  القادمة نصيبا معلوما من املوار 

 فإّن استن�اف هاتھ  
ّ
يختار األخذ م��ا ع�� قدر حاجتھ، و���ك البا�� للطبيعة الكفيلة بحفظھ وتخز�نھ، و�ال

صرح راولز: "ال يتوجب  ا�خ��ات العمومّية منطق أنا�ّي لم يكن ليوصل إلينا أّي موارد طبيعّية. مصداقا لھ ي 

ع�� �ل جيل فقط ا�حفاظ ع�� م�اسب الثقافة وا�حضارة، وا�حفاظ ع�� سالمة تلك املؤّسسات العادلة  

املال   رأس  تراكم  من  مناسبا  مقدارا  زمنّية  ف��ة  �ل   �� يدخر  أن  أيضا  عليھ  يتوجب  ل�ّل  تأسّست،  ال�ي 

لذي يفهم من منطلق ا�حافظة ع�� ديمومة املوارد  . لعل مبدأ االدخار خ�� دليل �� هذا الباب ا2ا�حقيقي"

 
يضا:  .322صمرجع سابق، نظرية العدالة، راولز:  -1

ٔ
 راجع ا

Rawls, Political Liberalism, P.167. 
ول يتمثل في  ،357،-356نظرية العدالة، ص، راولز -2

ٔ
مام جيل جديد من الحقوق، يطلق عليه الجيل الثالث (الجيل اال

ٔ
نحن ا

حقوق اإلنسان، الجيل الثاني يخص حقوق الحيوان، فيما الجيل الثالث يرتبط بحقوق البيئة). ويسميها راولز بالعدالة البيئية التي  
جل توفير حق الجميع في بيئة سليمة، وموارد مائية كافية، وهواء نقي...وفي  تحتاج إ

ٔ
لى مزيد من النضال االجتماعي والسياسي من ا

، تنادي بتعويض  Justice rétributiveحالة اإلضرار بهذه الحقوق البيئية، تطالبنا نظرية العدالة اإلنصافية لراولز بعدالة تعويضية 
ضرار، مع تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية  ضحايا هذه الكوارث البيئ

ٔ
راضيهم ومواشيهم من ا

ٔ
ية جراء ما لحقت بهم وبا
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 ا
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لألجيال القادمة، بما �شمل حياطة البيئة والطقس واملوارد الطاقّية وا�حيوانّية إ�� جيل األحفاد. مما �ع�ي 

رت ح�ّى �� األجيال القادمة، موّسعة من "جراب" مفهوم ا�حّق وا�حرّ�ة ليعم  
ّ

أّن نظرّ�ة العدالة �إنصاف فك

يوان والطبيعة ومواردها، فلسنا نحن البشر من يقّرر ش�ل ا�حياة املالئم لل�ائنات، وال نحن من  حّ�ى ا�ح

خاذ قرار يضّ 
ّ
بالطبيعة.  فع�� األقّل لسنا أحرار ا �� تدم�� ا�جال العاّم ل�حياة، و�ّل حرّ�ة  ر  يقدر ع�� ات

هذه النظرة الراولز�ة بتأط�� ا�حرّ�ة  تتعارض �� جوهرها مع هذه القوان�ن العليا تبطل نفسها بنفسها. ���ي  

داخل حدود القانون الطبي�ّ�، فإن �انت ا�حرّ�ة تصنع القانون املد�ّي واألخال�ّ� فإّ��ا تصنع ع�� يد القانون  

 .1الطبي��

يالحظ أّن مبدأ االّدخار من صميم فكرة العدالة �إنصاف، وال يتعارض مع مقوم ا�حرّ�ة، بالرغم من أّن  

 أّن املالحظ هو توسيعھ ملبدأ املساواة من خالل  راولز لم ي
ّ
جعلھ قاعدة من قواعده املؤسسة لنظرّ�تھ، إال

فاق ضم�ّي ب�ن األجيال لتأدية دورهم املنصف، وتحّمل أعباء صيانة ا�جتمع  
ّ
مبدأ االّدخار العادل؛ بما هو ات

ع�� الفّعالة  املشاركة  جيل  �ّل  ع��  يتوّجب  عليھ،  بناًء  ا�حياة.  رفاهّية    وحفظ  أجل  من  بوظيفتھ  القيام 

خص بناء  
ّ

األجيال القادمة. وذلك عمال بمبدأ املساواة الكمالّية؛ أي القيام بالوظيفة أو الدور املنوط بال�

ع�� ميثاق أو �عاقد ع�� أحسن وجھ، ومن أي موقع �ان. إذ املقصود هو تحقيق تمام وكمال �ّل �خص  

 تحقيق السعادة ال�ي �ستحق. بتغطية حاجاتھ ورغباتھ، واالستعداد ل

 من جهة ما يحتاجھ �ل م��م من مؤهالت، وقوى قابلة  
ّ
ھ ال يختلف البعض عن البعض اآلخر إال

ّ
الواقع أن

للتوظيف واالستعمال ا�جما�� حال تطو�رها وصقلها. و�التا�� لن �ستشعر أّي �خص الفرق أو النقص  

ر، بل ع�� العكس سوف  
ّ

يدرك قيمتھ، وأهمّيتھ لبقاء الس�� العادي للنظام العاّم.  والدونّية واالحتقار والتنك

"إذن ينتفع �ّل �خص من العيش �� مجتمع ي�ون فيھ واجب االح��ام املتبادل مح��ما. و�عّد الت�لفة ع��  

الذاتية" بجدارتھ  املرء  إحساس  بدعم  مقارنة  ضئيلة  الذاتّية  تقدير  2املص�حة  ع��  العدالة  نظام  يقوم   .

رد كيفما �ان وضعھ االجتما�ّ� والسيا��ّي والدي�ّي، وع�� ثقة األفراد �� ذوا��م و�� غ��هم. كما     واح��ام الف

يل��م �ّل األطراف بدعم و��يئة املناخ العاّم إلنضاج قواهم ا�خاصة وصقلها. �� املقابل يبدو أّن من مقوضات  

إ باآلخر�ن.  املباالة  وعدم  األفراد،  واحتقار  ازدراء  النظام  ب�ن  هذا  ال��ابط  يقّوي  اإلحساس  هذا  مثل  ّن 

 األ�خاص، و�ز�د من حجم الثقة والطمأنينة تجاههم.  

 
خالقية، وذلك في إطار انجاز مشاريع تنموية صديقة للبيئة التعويض من طرف دول الشمال تجاه دول الجنوب، والدول  

ٔ
واال

ول العالم...يكـتب عبد الرزاق الدواي عن هذه النزعة ويجمل مبادئها  المصنعة والمستهلة للموارد الطاقية والملوثة للبيئة تجاه باقي د
رض،  

ٔ
جيال البشرية القادمة، اإلنصاف في مجال االستفادة من خيرات اال

ٔ
رض، الحفاظ على حقوق اال

ٔ
في: "الوقاية وحماية كوكب اال

رض". العدالة المناخية، طوباوية 
ٔ
ضمن كـتاب: سؤال العدالة في الفلسفة   جديدة؟إقرار مسؤولية الجميع فيما يحدث لكوكب اال

داب والعلوم  1. ط179السياسية المعاصرة. تنسيق: محمد المصباحي. سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
ٓ
. (الرباط: منشورات كلية اال

 . 155). ص2014اإلنسانية، جامعة محمد الخامس. 
1- Rawls John, Political Liberalism, P.278. 

 .415ص  مصدر سابق، ،نظرية العدالة، راولز -2



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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 ملا سبق، �عت�� راولز أّن األغلبّية مجرد قّوة من القوى السياسّية، وتقاس جدار��ا بمدى فعالّي��ا ��  
ً
تبعا

إلنفراد بالسلطة والفعل والقرار ألّي قّوة،  ا�جتمع. حالها مثل حال األقلّية، األمر الذي جعلھ يقاوم التكّ�� وا

 احتجاجّيا سلمّيا أو قل مقاومة آمنة تأ�ي بمثابة رد فعل  
ّ
وذلك ع�� ما �سميھ بالعصيان املد�ّي؛ بوصفھ كال

حس   تبعد  قوى  واألغلبية،  بالك��ة  والت�ابر  واالستقواء  االستفراد  لقوى  املناهض�ن  املواطن�ن  من  طبي�ّ� 

و  وا�حوار،  العمومّيةالنقاش  السياسات   �� واملشاركة  باملفاوضة  �سمح  املواطن  1ال  ي��ز  أو�ح،  ب�لمة   .

 حامية لنظام العدالة، وساهرة ع�� تطبيق قواني��ا املّتفق عل��ا؛ فاملواطن عند راولز هو ال�ّل  
ً
بوصفھ قوة

تيار با�حفاظ ع��  �� ال�ّل، بيده سلط موّسعة. فمن العدل �عد هذا، أن يطالب األفراد عن طواعّية واخ

رابط��م العميقة بثقاف��م ا�خاّصة. فال ي�ح االعتناء بحر�ة األفراد و�أدوارهم ووظائفهم �� أي جماعة دون  

االلتفات إ�� ثقاف��م و��� هو���م، و�ّل ما يمثل ذا��م و�نعكس ع�� صور��م، إذ ليس من ا�جدي �� ��يء  

�جع ا�جتمع والدولة ع�� ممارسة �ّل ثقافة لهوّ���ا ا�خاّصة،  عزل األفراد عن هذا الكيان االندما�ّ�. ول�ن 

فإن فيھ نوعا من التمي�� وضر�ا مباشرا للمساواة واملعاملة باملثل. فما أشبھ هذا الصنيع بامل�� العنصرّي.  

)؟
ّ
 . 2فهل من العدل دعم هؤالء ع�� حساب اآلخر�ن (األقّل حظا

، واالنتصاف إليھ من القوّي. و�ما أّن األقلّية واملهاجر�ن  يب�ي هذا التصّور ع�� أساس تقو�ة الضعيف

. يرفض هذا االّدعاء و�ل  3ضعفاء، فمن الواجب دعم ثقاف��م وهو���م ومساند��ا للبقاء ع�� قيد ا�حياة

 
ن،   .448نظرية العدالة، ص راولز:  -1

ٔ
سيس لفعل الحوار والنقاش العمومي حول كل قضايا هذا الشا

ٔ
يالحظ على راولز نوعا من التا

كـثر من غيرهم. وبالتالي ال مناص من إشراكهم منذ بداية صياغة  
ٔ
فراد ا

ٔ
فالتفاوض والنقاش هو من صلب الحياة االجتماعية، ويخص اال

تعاقد االجتماعي إلى العدالة التوزيعية وصوال إلى العدالة الجزائية. يصرح نوفل الحاج لطيف: "تسعى المشاركة في التفاوض  ال
 لجهة تبعاته  

ً
ي إلى المواطنين، وهكذا فإن خيار التفاوض ليس حسنا

ٔ
صحابها، ا

ٔ
العمومي إلى إرجاع السلطة والكرامة السياسية إلى ا

يضا. 
ٔ
 رئيسا في ضمان الولوج العادل لساحة النقاش  فقط، بل وفي ذاته ا

ً
وتلعب مبادئ العدالة عند راولز في هذا االتجاه دورا

العمومي، وإذن، فإن ما يضفي الصالحية على التفاوض ليس مجرد المسطرة المتبعة، بقدر ما هو السياق السياسي واالجتماعي،  
همية 

ٔ
ن التعاون، في نهاية  وذلك هو، في الحقيقة ما ينبغي اعتباره حتى ندرك ا

ٔ
سيس الرابطة االجتماعية على إرادة المواطن ال

ٔ
تا

.  1المطاف، هو بيت مواطنين وليس رعايا". جدل العدالة االجتماعية في الفكر الليبرالي جون راولز في مواجهة التقليد المنفعي. ط
بعة من إرادة الجميع، ووفق اتفاق جماعي، مبني . فالقوانين والتشريعات النا282(بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع). ص 

حسن حجة حسب هابرماس، قلنا هذه القوانين تحظى 
ٔ
فضل وا

ٔ
راء، وتنتصر فيه ا

ٓ
على نقاش عمومي وديمقراطي يسمع فيه لكل اال

و تمرد 
ٔ
دنى مقاومة ا

ٔ
كـثر سريانا ومفعوال في الحياة االجتماعية، وال تلقى ا

ٔ
فراد، وتكون ا

ٔ
من هؤالء الذين باحترام وتقدير كل اال

يضا:
ٔ
 وضعوها. وكيف يقاوموها وهم واضعوها؟ راجع ا

Cathrine Audare, Le principe de légitimé démocratique et le débat Rawls-Habermas, In: Habermas l’usage 
public de la raison, Cordonné par Rainer Rochtitz, (Paris: PUF. 2002), Pp.131-133. 

شهبمحمد 
ٔ
- 129راولز. ضمن: سؤال العدالة في الفلسفة السياسية المعاصرة. ص- العدالة السياسية مناظرة هابرماس ،عبد السالم اال

301. 
2- Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, P.111. 

فراد واحترام خصوصيّ  -3
ٔ
عبير  تبال االخصوصيات الثقافية والسياسية والدينية عبر السماح لهاتهم ثم االستعداد الحترام هذه تمييز اال

مر شبه  ي عن نفسها في المجال العام،
ٔ
 هذا اال

ٔ
عضاء فريق كرة سلة ا

ٔ
على تنوع مشاربهم الثقافية ، ف كرة قدمو العبي في نظر راولز ا

جل نفس الهدف وهو ربح الم
ٔ
نهم يتعاونون ويتضامنون من ا

ٔ
 سابقة.والدينية واللغوية...إال ا

Rawls John, Political Liberalism, P.156. 
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ٔ
 ا
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ق با�حرّ�ة، يكمن العيب  
ّ
كيملي�ا ألّن هناك عيبا مبدئيا �� نظرّ�ة العدالة �إنصاف خصوصا �� جان��ا املتعل

أّن الهوّ�ة ا�جماعاتّية لألغلبّية َهّمشت هؤالء؛ بدا�� أّن الهوّ�ة اختيار عاّم ال مجال لالختالف حولھ �ي  ��  

ال تحّل الفرقة والتشتت �� ا�جماعة ومن ثّمة �� الدولة. ومبدأ اإلنصاف والعادلة يحاول أن يرفعهم عساه  

اّصة، بتأو�ج (البلوغ لألوج) قواهم ومل�ا��م،  يضمن �ساو��م. فال أحد يتصّور أّن دعم ذوي االحتياجات ا�خ

قصد التساوي مع غ��هم �� املنافسة ع�� املوارد واملؤّهالت واملناصب، قلنا ال �عتقد هؤالء أّن هذا األمر فيھ  

 كث�� من التمي�� والتفضيل. 

� األغلبّية الغالبة ع�� نوع من سلط��ا ونفوذها بإزاء من يحتاج لهذا الدعم، و 
ّ

�دل أن يتّم األمر  إّن تخ�

اللي��الّية   الدولة  و�و�� من  اعتقد هو�ز، سيتّم بطرق سلمّية  املوت، كما  حد  الصراع  طر�ق  بالقوة وعن 

. فاألقلّيات داعمة لالختالف والتنّوع والتباين، لذا تصور كيملي�ا 
ً
ا
ّ
بأهمّية بقاء األقلّيات بديال عن األقّل حظ

دا ا�حميد  أّن اإلهمال  بتأسيس  ع�� عكس راولز  ا�جماعة، وذلك   �� االندماج  ثقافة ع�� محاولة  ل�ّل  فع 

  
�
وجودها وكينون��ا وهوّ���ا �� ا�جال املش��ك، واملفتوح ع�� التسامح. مجال �ع��ف با�جميع ال باألقّل حظا

ھ  
ّ
أن الوحيد  ذنبھ  الذي  ا�حظوظ  حساب  ع��  ولو  والرخاء  الراحة  أسباب  لهؤالء  فقط  ر 

ّ
و�وف وفقط، 

ولد بمل�ات وقوى ومواهب تتناسب مع هذا ا�جتمع. يقول كيملي�ا �� هذا السياق: "ال ي�ّح أن  محظوظ،  

ع��   االنقراض  طر�ق   �� و��  دعم،  إ��  حاجة   �� ال�ي  وخصوصا  ال��مي��ي)  (التعالم  األقلّيات  بھ  �عامل 

غة، لذا فإّن ا�حقيقّي هو التساؤل عن: ما �� الطر�قة العادلة  
ّ
غات، مستوى الثقافة والل

ّ
للتعرف ع�� الل

الفرصة   إتاحة  ضمان  إ��  ��دف  أن  لنا  ينب��  هو،  ا�جواب  أّن  أعتقد  الصالحّيات؟  وتوزيع  ا�حدود  ورسم 

. ما يفيد أّن ال�ّل داخل  1�جميع ا�جموعات الوطنّية لإلبقاء ع�� نفسها كثقافة متمايزة، إذا ما اختارت ذلك"

وتوا االعتبارّي،  وضعھ  �ان  وكيفما  �عاملھ  الدولة،  ال�ي  الدولة  من  محمّيا  االجتما�ّ�  ووزنھ  الثقا�ّ�،  جده 

ا�خاصة. دعم هؤالء ال   هو���ا  من  جزءا  يمثل  ل�جميع؛  مل�ا  ثقافّيا  عاّما ووطنّيا ورصيدا  موروثا  باعتباره 

ينتقص من سلطة األغلبّية، وال ينقص من م�انة العدالة واعتبارها، بقدر ما يز�د ف��ا، و�قوي من نفوذها  

ع�� �ل املناطق وا�جغرافّيات والثقافات واألديان...إ�خ، و�ضمن طاعة هؤالء الذين يح��م هو���م وثقاف��م،  

ويعت��ها رصيدا ثقافّيا �ستأهل ا�حماية وا�حفظ والتعميم والتواجد �� �ل مؤسسات وأجهزة الدولة. تمثيل  

هزة الدولة، و�� ا�جال العام، إذ ال �عد الّتنوع هذا الكيان يفوق ما تطالب بھ األقلّيات من االع��اف ��ا �� أج

 
فراد بالتضافر اال

ٔ
ختالفي، ويشبهه بعناصر الذرات الفيزيائية من مثل اإللكـترون يسمي الري كرانسنوف هذا التعاون بين مختلف اال

حدهما سالب
ٔ
نهما يتعايشان ويتكامالن إلنتاج الطاقة والفوتون. ا

ٔ
خر موجب، غير ا

ٓ
داخل الذرة. يقول: "إن التمييز  واستمرارها  ،واال

نها تتكون من  
ٔ
غراض سياسية مع مجموعات على ا

ٔ
نطلوجيا، فإذا تعاملنا، ال

ٔ
فراد هو تمييز منهجي، وليس تمييزا ا

ٔ
بين مجموعات وا

نه ال يمكن فهم هذه الذوات الفاعلة من حيث  إذوات فاعلة فرادى، ف
ٔ
نواع مختلفة من مجموعات، تتكون إن ذلك ال يعني ا

ٔ
من نها ا

ن ما يوصف 
ٔ
غراض عملية. إننا نعي جيدا ا

ٔ
نواع مختلفة من ا

ٔ
فراد، بالنسبة ال

ٔ
نواع مختلفة من ا

ٔ
نها با

ٔ
ذرات ال تكون ذرية إال بمعنى ا

بعد ال تقوض التفسيرات  
ٔ
ن هذه التفسيرات اال

ٔ
ساسية كـثيرة، وا

ٔ
ساسية لنوع معين من نشاط فيزيائي، عن طريق جزئيات ا

ٔ
وحدات ا

ساسية، لذا، ليست ثمة مشكلة إذا تحول ما نسميه عادة لذوات فاعلة". االستقالل الذاتي  الجزئية، التي تعالج ف
ٔ
نها ا

ٔ
يها الذرات با

 .65-64العدالة. ص-الديمقراطية -والتعددية. ضمن: الفلسفة الليبرالية
قليات. ترجمة: هيثم غالب ال -1

ٔ
.(بيروت: المنظمة 1ناهي. طكيمليكا، ويل: مواطنة الثقافات المتعددة، نظرية ليبرالية لحقوق اال

 ما بين قوسين إضافة منا للتوضيح. .161ص). 2020العربية للترجمة. 
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أمر   أو  وعارض  فضل  مجرد  العدالة    زائداالثقا�ّ�  منطلق  من  والضرورة  األصل  هو  بل  ا�حاجة،  عن 

 .1واملساواة

  
ً
ل جميع  تأسيسا

ّ
عليھ، �غدو من العدل أن يتّم سماع صوت األقلّية �� نظام ديمقراطّي، يحاول أن يمث

ھ اختار سبيال غ�� مناسبة لهذا التمثيل؛ املقصود بذلك هو الفعل االنتخا�ّي الذي يقرّر  الثقافات، غ�� أن

باحتساب عدد األصوات ال�حيحة الفائز باألغلبّية، والذي يصبح من حقھ ا�حكم وتدب�� ا�جال العاّم،  

خاذ القرار العمومّي؛ فتظّل م
ّ
ناورا��ا السياسية مجرد  و�� ذات اآلن يتنكر هذا النظام لألقلية و��مشها �� ات

يا من أخطاء هذه اآللّية  
ّ
معارضة تضفي الشرعّية ع�� قرارات األغلبّية وع�� طبيعة النظام بصفة عامة. توق

ع��   التعديالت  أهم  من  ولعّل  الدوام.  ع��  فيھ  والتعديل  النظام،  هذا  مراجعة  باستمرار  يتّم  االنتخابّية 

ل �عدد معّ�ن مثلما هو حاصل �� لبنان)، بما النظام االنتخا�ّي هو إدخال النظام ا�
ّ
حاص��ي (�ل فئة تمث

املهّمشة" أو  الفئات ا�حرومة  التشريعية ألعضاء  الهيئة   �� املقاعد  إعادة  2�� "تخصيص عدد من  . وكذا 

 التقسيم للدوائر االنتخابّية، رغبة �� إ�شاء مناطق ذات أغلبّية لهذه األقلية. فمثال بتقسيم منطقة معّينة،

 أّن خطأ هذا النظام بدوره يكمن �� أن  
ّ
 ممثال أسود. إال

ّ
وحصر التنافس ف��ا ب�ن السود مثال فلن تنتخب إال

وزن هذا التمثيل يظل ناقصا ورمزّ�ا أك��، ومن دون وزن �شري�ّ� أو تنظي�ّي أو مؤسسا�ّي، فأغلب القرارات  

أّن  يفيد  مما  املنتخب�ن،  األعضاء  من  باإلجماع  تّتخذ  املؤس��ي العليا  ا�جال   �� أقلّية  سيظل  املمثل  هذا   

 األك��. 

و�ناًء عليھ، يالحظ �عا�� أصوات دعاة التعددّية الثقافّية إ�� ما �س�ى بالتمثيل ا�جما��، وذلك بحضور  

مهّم ومناسب ومعقول لهذه األقلّية املهّمشة �� الدولة ب�ل أجهز��ا ومؤسسا��ا. تمثيل يمك��ا من ال��افع ع��  

، �عيدا عن �ل نظام متف�خ  ق
ّ
ضاياها العادلة واملشروعة والنوعّية، عن طر�ق التمك�ن لها �� ا�حياة العاّمة

ال ينظر إل��ا إال إن �انت مستضعفة اقتصاديا، وهشة اجتماعّيا. وهكذا، يفهم مما تقدم أّن مفهوم ا�حرّ�ة  

. ال يمارس خارج إطار االع��اف باألقلّيات �جانب االع��اف باأل
�
 قّل حظا

 : مبادئ ومنطلقات نظریة العدالة  -3

ي��افق مبدأ االستحقاق مع تجّنب غطرسة البعض ع�� ال�ل؛ أو احتقار النفس واستصغارها وتبكيت  

إنجازا��ا. "وهذا قد يث��، و�ش�ل واسع، مواقف خضوع وخنوع �� جانب، و�رادة سيطرة وغطرسة �� جانب  

معطى الالمساواة، ودحر مبدأ االستحقاق قد ت�ون لهما نتائج وخيمة ع�� ا�حياة االجتماعّية    تتبكي.  3آخر"

واالقتصادّية، وقد تصبح شرورا خط��ة تديم ال��اتبية، وتؤّ�د السلوك التواك��. فما دمت لن أغادر موض��  

 
شخاص الذين ينتمون   -1

ٔ
و لغوية، فإن اال

ٔ
و دينية ا

ٔ
قليات عرقية، ا

ٔ
يصرح في هذا الصدد ويل كيمليكا: "...في الدول التي توجد فيها ا

قليات ال ينكر حقهم في االجتماع مع 
ٔ
خرين في جماعتهم، واالستمتاع بثقافتهم الخاصة، وممارسة طقوس  إلى مثل هذه اال

ٓ
عضاء اال

ٔ
اال

وديسا التعددية الثقافية، سبر السياسات الدولة الجديدة في التنوع.  
ٔ
و استخدام لغتهم الخاصة على وجه المساواة". ا

ٔ
دينهم الخاص ا

 . 54). ص2011. (الكويت: عالم المعرفة.  377. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام. العدد 1ج
 . 182صمرجع سابق،  مواطنة الثقافات المتعددة، ،كيمليكا ويل -2
يضا: ساندل: الليبرالية وحدود العدالة، ص .285ص مصدر سابق، العدالة كإنصاف،نظرية  ،راولز -3

ٔ
نظر ا

ٔ
 .139-138ا
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ٔ
 ا
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ع�� الوجھ األحسن؟ ما الفائدة    وموق�� �� نظام ترات�ّي مغلق ال يتيح أد�ى فرصة لل����، فلماذا أبدع وأج��د

 1املرتجاة من اإلنجاز؟

 موق�� �� األع�� حافظت ع�� دونّية  
َ

بث
َ
�� هذا االستش�ال ضرب مباشر ملبدأ التعاون املنصف، إذ �لما ت

السل�ي   الفرق  بمبدأ  ال��ات�ي  الش�ل  هذا  ع��  راولز  يطلق  االستحواذ  Negative differenceغ��ي.  وهو  ؛ 

�خ��ات والفوائد ا�جالّية واالجتماعّية العامة، وتحو�لها إ�� ملكّية خاّصة �ستفيد م��ا فئة  ا�حياطي ع�� ا

محظوظة ع�� با�� الفئات؛ أو �ستفيد م��ا جيل ع�� حساب با�� األجيال غ�� ا�حظوظة. األمر ا�خالف  

. ويشتغل هذا املبدأ    بالبتات �� نظر راولز ملبدأ ا�خ�� العادل ل�جميع أو ا�خ�� املعمّم ع�� الفئات
�
األقّل حظا

هذه   �ستن�ف  وال  تحتكر  فال  نقصان.  وال  ز�ادة  بال  ا�حاجة  بقدر  الطبيعية  املوارد  من  األخذ  منطق  وفق 

املوارد، من أجل أن �عيش هذا ا�جيل ا�حظوظ حياة الرخاء وال��اء ع�� حساب بؤس األجيال القادمة األقل 

 .2حظا

، حّقا معلوما ونصيبا  
ً
��ذا املع�ى يبدو �� نظرنا أّن راولز يجعل ل�ّل الناس خصوصا الضعفاء واألقّل حظا

وافرا من جميع املوارد الطبيعّية والبيئّية وا�حيوانّية واملائّية وح�ى املواهب، لذلك أوجب فيلسوف العدالة  

، وضرائب أخرى ع�� املس��لك�ن ترتفع بارتفاع  إقامة شرعة من الضرائب ع�� األغنياء ت��ايد ب��ايد غناهم

اس��الكهم، ففي نظره من �س��لك أك�� يبدو أنھ ينت�ي إ�� طبقة األثر�اء فيحق بموجب ذلك فرض ضرائب  

 والفقراء  
ّ
ع�� أر�احھ وأخرى ع�� اس��الكھ(العدالة الضر�بة)، و�� مساهمات مباشرة للّرفع من األقّل حظا

 من االستقرار  3ة. إذ مساهم��م هاتھ �عت��ها راولز واجبا وطنياوذوي االحتياجات ا�خاصّ 
ً
. و�ذلك ُيضمن نوعا

أو   واملتماسك  املنصف  االجتماع  إ��  املطاف  آخر   �� اآليل  اآل��  والتضامن  االجتما�ّ�،  والسلم  السيا��ّي، 

 
1- Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, P.303. 

ساسية عادلة، والمحافظة عليها  -2
ٔ
سيس بنية ا

ٔ
ي لخلق ظروف الزمة لتا

ٔ
سباب تخّص العدالة، ا

ٔ
يقول راولز: "وال يطلب التوفير...إال ال

جيال والعصور  . ورغم ذلك هناك إغفال لمفهوم 331، ص عبر الزمن". نظرية العدالة كإنصاف 
ٔ
و البيئية بين اال

ٔ
العدالة اإليكولوجية ا

ن  
ٔ
نه ا

ٔ
مر من شا

ٔ
جيال القادمة على الجيل الحاضر، إذ وعي هذا اال

ٔ
 التوفيرات كحق مشروع لال

ٔ
والدول، فلم يتحدث راولز عن مبدا

و   يحمل هذا الجيل ما سيقع من كوارث مائية وبيئية وحيوانية للجيل القادم، وإال لماذا هناك استنزاف
ٔ
غير مقبول من هذا الجيل ا

غفل مشكالت ملحة  
ٔ
رض الطبيعية؟ يصرح محمد عثمان محمود: "يمكننا القول إن راولز ا

ٔ
قل من مجموع من دوله لموارد اال

ٔ
على اال

نها ترتبط بصلب العدالة السياسية، بصفتها عدالة مؤسسات، وبالعدال
ٔ
خالقية والسياسية، على الرغم من ا

ٔ
ة ومصيرية في الفلسفة اال

سئلة اإليكولوجية والفلسفة البيئية، فما الذي يجعل العدالة
ٔ
همها على اإلطالق ا

ٔ
 التوفيرات، ومنها وا

ٔ
جيال التي يعبر عنها مبدا

ٔ
  بين اال

همية منها ضمن كل جيل على حدة؟ وهل المشكلة، في ما يخص وسائل اإلنتاج ومصادر الطبيعية والثورة، 
ٔ
قل ا

ٔ
جيال ا

ٔ
بين اال

والتوزيع فحسب؟ ماذا عن الهدر والتخريب والتلوث، المقتصرة والمخاطر البيئية المحدقة التي باتت تهدد  مقتصرة على الملكية 
ساس من حقوقه  

ٔ
نحاء المعمورة، بخصوص حق ا

ٔ
اإلنسان المعاصر في المجتمعات الصناعية الديمقراطية المتقدمة، كما في جميع ا

ول؟ هل يعد عدم الوقوف عند هذه متمثل في السالمة الجسدية والنفسية التي حرص راولز 
ٔ
كيدها في مبدئه اال

ٔ
نفسه على تا

صلي،  
ٔ
طراف في الوضع اال

ٔ
جيال الالحقة، فضال عن الجيل االفتراضي الذي ينتمي إليه اال

ٔ
المشكالت المصيرية عدال وإنصافا بحق اال

ن المخاطر والمشكالت اإل
ٔ
نهم غير محجوبين عن المعارف العامة، إذ ال شك في ا

ٔ
نهم  والسيما ا

ٔ
يكولوجية المعاصرة إحداها، ال

محجوبين عن جميع ما هو خاص بهم وبمن يمثلون فحسب". العدالة االجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر،  
بحاث ودراسة السياسات. 1بحث في نموذج راولز. ط

ٔ
 . 277-276). ص 2014. (بيروت: المركز العربي لال

3- Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, P.118. 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)356( 

�� التمثيلية ع�� أك�� من  ؛ القائم ع1التعددية املعقولة بلغة راولز، املؤدية ال محالة إ�� االع��اف العمومي

وجھ وصعيد، و�� �ل مؤسسات وأجهزة الدولة، و�نسب معقولة. غ�� أ��ا ليست تمثيلّية ش�لّية بل فاعلة؛  

تدافع عن مصا�ح فئا��ا. وذلك �� ت�امل وتقاطع مع مصا�ح فئات أخرى �� ا�جتمع. ال يجب أن يفهم منھ  

لتضامن أو مبدأ املساواة والتفرقة العادلة. فإ�� أّي حّد يكفي  أن هذا املبدأ التمثي�� �غيب مبدأ التعاون وا

 هذان املبدآن إلقامة مجتمع عادل حلم بھ كث��ا أفالطون، فعندما فشل رفع تحقيقھ إ�� عالم املثل؟ 

عدم   عن  وما�ع  لالستقرار،  ضامن  أ��ا  و�كفي  العدالة،  أولو�ات  من  للمواطن  الشرائّية  القدرة  تقو�ة 

ة ا�حيوّ�ة للغذاء ول�حفظ من ال�وارث، وترقب ما يمكن أن يقع �� املستقبل �ّل  اإلصابة با�جا 
ّ
عة. فا�خط

راولز   عند  �إنصاف  العدالة  متطلبات  من  ولعّل  العدالة.  مجتمع  إيجاد  حظوظ  يقوي  أن  شأنھ  من  ذلك 

 من الفقراء واملعوز�ن،  
�
وذوي املواهب واملؤهالت  املساواة وا�حرّ�ة مع إيالء االهتمام أّوال وأخ��ا لألقّل حظا

ا�حدودة. وتطو�ر ميوال��م ومل�ا��م ومؤهال��م ال يضّر أّي طرف متنافس، بل ع�� النقيض منھ �ساو��م  

 مع منافس��م من ذوي املل�ات واملؤّهالت واملواهب. عندئذ يجوز التنافس العادل بي��م. 

�إنصاف،   العدالة  بمجتمع  الراولزي  ا�حلم  وقيمة  أهمّية  م��ا  وع��  وعيو�ھ،  سقطاتھ  عديد  يخفي  ال 

و�� قدرة يجب أن يتّم    ،2إغفالھ قدرة البعض ع�� تحو�ل السلع األولّية إ�� مواد نافعة، يطيب ��ا العيش

أخذها �ع�ن االعتبار، وا�حافظة عل��ا ال تبخس��ا ومحار���ا بمحار�ة التم�� والذ�اء واملواهب؛ تحت ذريعة  

و  ھ 
ّ
إن شر�فة.  منافسة  راولز  خلق  �س��  منھ،  العكس  الشر�فة-ع��  املنافسة  التمي��    -قبل  إقبار  إ�� 

واالختالف ع�� �ل املستو�ات و�� جميع امليادين واألصعدة، بدءا من ا�جوانب االقتصادّية، وتصعدا إ��  

rophic Castالبواعث االجتماعّية. و�تاحة الفرصة ملا سماه أمر�تا صان عند راولز بالّرعب األخال�� ال�ار�ي  

Moral horror  مثل راولز؛  اق��حها  ال�ي  العدالة  مؤّسسات  لبقاء  املهددة  السيئة  األخالق  من  نوع  وهو   ،

�ع�ن االعتبار   �إنصاف  العدالة  �� نظر�ة  واألك�� من هذا عدم األخذ  العنصري.  والظلم والتمي��  الفساد 

در م��ا صان، ووجد داخلها ما يفند نظر�ة  االختالف ا�حادث ب�ن الثقافات السيما الهندّية م��ا، وال�ي انح

العدالة �إنصاف، من قبيل منظور "نيايا" االستيعا�ي، وقواعد "ني�ي" االجتماعّية. يحاول أمر�تا    �� راولز 

صان جاهدا أن �عيد ضبط وتأهيل نظر�ة راولز، وذلك �غرض توسيعها أك�� ع��ى أن �شمل �� جوفها ع�� 

 . 3التعدد واالختالف

التشريع وأثناء  بناًء عل إّبان  التخ�� عن الو�� والفكر ع�� األقّل   �� األمر��ّي ا�حّل  الفيلسوف  يھ، يجد 

فاق ينجم عنھ التعاقد االجتما�ّ�. فاملعرفة  
ّ
إصدار املبادئ والقوان�ن �� الوضع األص��(البدئي)، وقبل أّي ات

ون ما يقع عل��م من مسؤوليات  تقوم هنا ع�� النقيض من الفهم، إذ األ�خاص �� الوضع األص�� يتفهم

اختيار األ�سب من القوان�ن والتشريعات، واألجهزة واملؤسسات التدب��ّية والتس��ّية ل�حياة العاّمة. غ�� أ��م  

يجهلون �� املقابل موقعهم وموضعهم �� النظام العاّم للدولة وا�جتمع الذي يقومون بالتأسيس لھ. فال أحد  

 
 .397ص مصدر سابق، العدالة كإنصاف،نظرية  ،راولز -1
مريتاس -2

ٔ
 .118ص ).2010(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.  ،1فكرة العدالة. ترجمة: مازن جندلي. ط ،ن ا

3 - Zwarthoed Danielle, Comprendre la pauvereté, John Rawls, Amartya Sen, (Paris: PUF. 2009), Pp.75-76. 
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ٔ
 ا
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لتا�� لن �س�� إ�� توظيف املبادئ واملنطلقات األولوّ�ة ملص�حتھ ا�خاّصة؛ أو  �عرف وضعھ �� ا�جتمع، و�ا

إن مص�حتھ  ح�ى  لغتھ...إ�خ،  أو  ديانتھ؛  أو  أو هو�تھ؛  ثقافتھ؛  أو  نوعھ؛  أو  طبقتھ؛  الدفاع عن  أجل  من 

. ليبقى  1املف��ض منھ الدفاع ع��ا ما يلبث يجهلها، ع�� اف��اض أ��ا من األصل موجودة �� الوضع األص��ّ 

ا�حتمل أن يجد ف��ا   �ّل املواقع والهو�ات والثقافات، وال�ي من  الصواب هو �شريع عمومي شامل يرا�� 

ال�خص نفسھ عند ارتفاع حجاب ا�جهل. فال�ل رابح و�� أّي موقع جاء. �ستنتج إذن، أّن حجاب ا�جهل ��  

فاقات أوسع من التعاقد ت�ون عادلة ل�ّل 
ّ
األطراف، و�� أي موقع جاؤوا فيھ ومنھ. فلن    الوضع األص�ّ� ُينتج ات

 .2نجد من يصر ع�� اعتماد لون أو ش�ل أو هو�ة إ�خ... بوصفھ أساسا للمع��ة واملقا�سة

هكذا �غيب �ّل ا�خلفيات، وتختفي جميع املصا�ح عن أفق الوضع األص��. "فال أحد بإم�انھ التنبؤ ما  

. و�ھ، ي�ون ردم الهّوة ب�ن م�ّونات ا�جتمع هدفا رئيسا لنظر�ة  3إذا �انت مثل هذه املبادئ ست�ون ملص�حتھ"

العدالة �إنصاف عند راولز، األمر املفّسر ملا وضعها �� وسط بي�ي يحدد األقّل انتفاعا ع�� أساس أن يقرب  

الهوة بي��ما، بحيث يتحسن وضع هذا األقل انتفاعا. ف�ي نفسها تفضيالت ا�جماعة، تلتقي عند نقطة توف��  

أك�� مقدار من الرفاه واألمن واالستقرار ل�ل الناس، ال ألك�� عدد كما ظن ستورات ميل. و�ل ذلك مشروط  

 بتصور متوافق عليھ حول العدالة. 
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عاّمة ل�ّل أفراد ا�جتمع، �� أفقھ تلتقي اإلرادات  Talosيبدو مفهوم ا�خ�� �� املناولة الراولز�ة هدفا وغاية  

ل اإلرادة العاّمة، فع�� غراره تتحّدد مطالب �ّل فئاتھ وطبقاتھ �� تطابق مع مبادئ العدالة.  
ّ
ا�خاّصة لتش�

و�التا�� يجب تحديد الفئات األك�� تضّررا من التقسيم (العدالة التوزيعية). وذلك ع�� مؤشرات الرفاهّية  

عات هذه الفئات. فاستجالب الرضا هدف عاّم    والرخاء،
ّ
ثم الس�� إ�� تحقيق ا�حد األد�ى من توقعات وتطل

من الدولة تجاه األفراد، السيما وأّن مشروعي��ا مستمدة م��م. و�ذن مكتوب عل��ا أن تظل دولة خدماتّية.  

أوسع وفرصة أك�� بدال    وتحقيق ا�حد األد�ى من التوقعات �س�ى با�خ�� األضعف. فهؤالء "يفضلون حرّ�ة 

 
مر به قانون طبيعي وفق ما يراه   -1

ٔ
و ما يا

ٔ
خالقية ا

ٔ
يصرح راولز في هذا السياق: "ال يمكن للمواطنين االتفاق على نظام من القيم اال

نفسهم
ٔ
فضل من االتفاق بين المواطنين ا

ٔ
منصفة لهم جميعا". العدالة  ليه في شروط ، يتوصلون إالبعض. لذا، هل يوجد بديل ا

هميتها 105كإنصاف، إعادة صياغة. ص 
ٔ
شهب بالقول: "تكمن ا

ٔ
و   . يعلق على هذا النص محمد عبد السالم اال

ٔ
صلية ا

ٔ
(الوضعية اال

صلي
ٔ
ي  ؛ الوضع اال

ٔ
ن يصل إلى بناء مجتم الما حالة تلكم الا

ٔ
داة التي من خاللها يريد راولز ا

ٔ
ع قبل التعاقد االجتماعي) في كونها اال

عادل ومتعاون، ولهذا فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ البداية يتعلق بكيفية تعيين الشروط المنصفة للتعاون. على سبيل 
ن يكون مصدرها :المثال

ٔ
شخاص المتعاونين، كا

ٔ
ن هذه الشروط يدركها  هل يتم تعينها من قبل سلطة مختلفة عن اال

ٔ
م ا

ٔ
قانون إلهي؟ ا

نها شروط منصفة لكل واح
ٔ
لتها عن طريق اتفاق يصل إليه مواطبا

ٔ
م تحسم مسا

ٔ
خالقية؟ ا

ٔ
حرار  د استنادا إلى نظام من القيم اال

ٔ
نون ا

نه عاش في مجتمع يتسم بالتعددية  رونه منفعتهم المتبادلة؟ إن راولزصل بالنظر إلى ما يعتبومتساوون ومتعاونون، يح
ٔ
وبحكم ا

ن تضمن ر يدعو إلى تبني مإلخ، فإنه لم يكن ...الدينية والثقافية والسياسية
ٔ
جعية ما قد تكون مصدر هذه المبادئ التي بإمكانها ا

راولز. ضمن: سؤال العدالة في الفلسفة السياسية  -ابرماسالسياسية مناظرة ه لةالعداتحقيق التعاون االجتماعي بين المواطنين". 
 . ما بين قوسين إضافة منا لتوضيح. 131-130المعاصرة. صص 

2- Rawls, Political Liberalism, Pp.212. 
 . 197-196صمصدر سابق، العدالة، في نظرية  ،راولز -3
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. يضاف لها إقرار  1عن حر�ة أضيق وفرصة أضيق، وحصة أك�� بدال عن حصة أصغر �� ال��وة والدخل"

ل  
ّ
 �جانب املطالب املادية السابقة. وهكذا فكالهما �ش�

ً
الذات والثقة �� النفس، باعتبارها مطالب معنو�ة

 �إنصاف.   غايات وأهدافا تحقيقها مطلوب لتأسيس نظر�ة العدالة

وعليھ، ت�ون هذه األهداف منطلقات وأسس فعلّية من أجل بناء مجتمع متوازن وأك�� إنصافا، إذ النافع  

للمجتمع ثاٍو �� التح�� بحد أد�ى من ا�خ�� املعقول واملعّمم، قصد ضمان هذا التوازن والتناسب املنشود؛  

� �� ضبط ِ�ّ
َ

ها للوقت، ووز��ا، وجودة أدا��ا. وح�ى العقالنّية  من قبيل الساعة اليدوّ�ة ال�ي يحدد مجالها ا�خ

�� هذا املستوى تحّدد نظرّ�ا حسب راولز بمدى استجابة األشياء لتوقعاتنا، ومدى خدم��ا ألغراضنا؛ من  

مثل الع�ن ا�خ��ة ال�ي نتوقع م��ا أن تر�نا �ل ��يء ع�� أحسن وجھ؛ أو ا�جاسوس ا�جّيد الذي يحّدد تمّهره  

�� آخر املطاف، بمدى إم�انھ نق التخفي والتحّجب عن األع�ن.  بالقدرة ع��  إ�� دولتھ، مسنودا  ل األخبار 

يبدو أن مفهوم ا�خ�� مصاغ بالش�ل املنظورّي؛ أي ال يتجاوز رؤ�ة �ّل �خص، فهو مفهوم أو رؤ�ة منحازة  

 . 2ال �ع�� إال عن مصا�ح وحاجات ورغبات الرائي

ّيم ا
َ

ق
ُ
ن ألشياء واأل�خاص من خالل خواّص محددة تتبدل �� �ل مرة، األمر  �عدد املعاي�� هذا يجعلنا 

قابال �سبّيا  معيارا  يجعلھ  تجر�دا    الذي  واألك��  ال�و�ّي،  ومعياره  �انط  �عارض  �ش�ل  والنمو  التطور  إ�� 

وعمومّية. ورغم ذلك ال يفارق راولز التصور األخال�� ال�انطي من جهة االعتبار�ة املمنوحة لإل�سان ضمن  

الذات  شرط  اح��ام   �� قدما  امل��ّي  لھ  تخول  وال�ي  املطلقة،  وقيمتھ  كرامتھ  ع��  ا�حافظ  اإل�سا�ي،  ھ 

�خطتھ   اعتبار  من  لھ  تجلبھ  ما  مع  الذاتّية،  بقيمتھ  ال�خص  إحساس  أولهما  �جانبْ�ن.  املتضمن 

حتوي ع�� ثقة الذات ��  و�س��اتيجيتھ �� ا�حياة القابلة للتنفيذ، وال�ي �ستلزم االح��ام والتقدير. وثان��ما ي

. �ساعدها ع��  3إم�انا��ا وقدرا��ا. �علق ع�� ذلك راولز: "من الوا�ح إذن ملاذا �عد اح��ام الذات خ��ا أولّيا"

اإلنجاز والتحقق ع�� الوجھ األمثل، ويستشعرها بضرورة تواجدها ع�� الصعيد الكينو�ّي واالجتما�ّ�، كما  

ي
ّ

ا للظفر بما �ستحق و�ستأهل. و�� غياب هذا ا�جانب التقديرّي التحف��ّي  يدفعها إ�� ا�جهاد والنضال توخ

تفقد الذات �� أ�شط��ا معناها وقيم��ا. تصبح فارغة و�ال مع�ى، ليغرق أ�حا��ا �� العدمية واليأس، املا�ع  

 . 4لها من الفعل والعمل واالج��اد والكد

باملقارنة    esteem-selfلة �إنصاف لتقدير الذات  ال �ستغرب �عد هذه املساندة القو�ة من نظرّ�ة العدا

مع با�� املبادئ، إذ هو مبدأ تفاع�ّ� �ستلزم وجود تقدير واح��ام متبادل؛ بمقتضاه تجد مشاريع وغايات  

األفراد اح��اما وتقديرا، يصل إ�� حد الت�جيع والتأييد ع�� مستوى ا�حياة العامة، وال�ي �عمل جنبا إ�� 

اّصة. فمشاريعها تتقاطع مع مشاريع األفراد، وح�ى إن لم تدعم و�ساند هذه املشاريع  جنب مع ا�حياة ا�خ

 A Goodفإ�ّ�ا ال �ش�ل إعاقة لتقدمها وتطورها. يطلق راولز ع�� مثل هذا ا�جتمع با�جتمع ا�جيد التنظيم (

 
 .481، صالمصدر نفسه -1

2- Rawls, Political Liberalism, P.124. 
 . 529صمصدر سابق، نظرية في العدالة،  ،راولز -3

4-Rawls, Political Liberalism, P.200. See also: Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy. P.56-57. 
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Organized Society(1،شعر داخلھ األفراد    . وع�� النقيض منھ ي��ز ا�جتمع غ�� املنظم أو قليل التنظيم�

بالتمي�� وا�خزي والتنكر بوصفها مشاعر طبيعية متعلقة بمبدأ اح��ام الذات. فا�خزي والتنكر مؤلم بما  

مبّددة،   ووسائل  ضائعة،  فرص  هنالك  إذ  وقدر��ا،  لقوامها  و�ابح  الذات،  إ��  مجلوب  �خ��  خسارة  أنھ 

 ومن ثمة ع�� نفسھ. وطاقات مهدورة، ضيعها ا�جتمع غ�� املنظم ع�� أفراده 

ر عل��ا "منجم" األفراد ملك للمجتمع،   
ّ
إن اإلم�انات والطاقات والقدرات واملواهب و�ّل ا�خ��ات ال�ي يتوف

ف�ي خ��ات من حّق ا�جميع، �عطى بمثابة حّق لالستغالل ال غ��؛ من مثل األرض والهواء كما تؤول النظر�ة  

فامللك فقط.  عل��ا  واإل�سان مستخلف  ألمر عمومّي.  الدينية  اغتصابا  راولز  �عت��ها  ا�خاّصة  للمواهب  ّية 

ذ   ّل 
ّ
ال� حق  من  جمعّية،  ملكّية  والبيئية،  الطبيعية  واملوارد  واملاء  بالهواء  املواهب  هاتھ  ت�ون  ما  أشبھ 

االستفادة م��ا. ال تملك بل فقط �ستغل لصا�ح ا�جماعة. و�التا�� �ّل إهدار لها إهدار لطاقات ا�جتمع،  

ل بالذنب وا�خزي والتنكر. التمي�� اإليجا�ّي  ومناق 
ّ
ضة صر�حة لإلحساس الطبي�ّ� با�حق والعدالة، املتمث

مل�ات   (دون   
ً
ّ◌ا

ّ
حظ األقّل  �ع��ي  الذي  ا�خ��   �� النقص  جراء  وا�خزي  بالذنب  اإلحساس  انتقاص  �ع�ي 

 �� ا�جتمع). 
ً
ا
ّ
 ومواهب وقوى تدعم األقّل حظ

، وهو منح قوى ومواهب معّوضة من  Affirmative Action� اإليجا�ي  يؤ�د ساندال ما �س�ى بفعل التمي�

 مع ا�حظوظ. وها هنا يدخل ما �سّ�ى بالتمي�� اإليجا�ّي ع�� �عليم و�كساب  
ً
ا
ّ
شأ��ا أن �ساوي األقّل حظ

زمة للعيش املش��ك، ثّم تدعيمھ كما يحصل مع األقلّيات من م
ّ
 الفنون واملهن واملهارات الال

ً
ا
ّ
ثل  األقّل حظ

النساء، والسود، واملهاجر�ن...إ�خ. تم�� يقلص لد��م الشعور بالدونّية وا�خزّي واالحتقار، ويساعدهم ع��  

استبعاد األ�خاص السود من ا�جامعات    -ع�� سبيل املثل-االندماج �� ا�جتمع. وأّيا يكن األمر، فال �عقل

أّي ع�� أساس ��يء لم يختاروه، وال يد لهم �� صياغتھ، وال    العليا واملعاهد املصّنفة ع�� أساس العرق؛ 

. ولو م��نا ع�� أساس العرق فهو  2�ش�ل جزءا من مؤهال��م. تم�� مب�ي ع�� أح�ام مسبقة، وتمثالت قبلية

عامل من العوامل. تبعا لذلك، يمكن أن نمّ�� ع�� أساس آخر، يتساءل ساندال عن العالقة املف��ضة ب�ن  

البشرة، وه ال�ي  طبيعة العمل ولون  الكفاءات واملواصفات والقدرات ال�خصّية  ل �عد هذا املقياس من 

 يجب توفرها �� العمل؟ 

يجيب ساندال بالقول: "معظم ا�حجج ال�ي �عتمدها دوورك�ن �� هذا الشأن تفيد أّن ال أحد �ستطيع     

  -أبيض �ان أو أسود-أن ي�ون محّقا �� أن يّد�� ان��اك حقوقھ �سبب سياسة التم�� اإليجا�ي، ألّن ال أحد  

. م�ى وضعنا  3�ستحّق دخول �لّية الطّب أو القانون أصال، إذ ال أحد لھ حّق السبق يضمن لھ هذا الدخول"

ّية الطّب ل�و��ا ستمكنھ من خدمة الناس أفضل، وتوفر لهم  
ّ
معيار خّفة اليد وتمّرسها لقبول امل���ح �� �ل

 � أّن  �ع�ي  مما  امليدان.  أو  ا�جال  باعتبارها  خ�� هذا  أن تطلب  أّي مهنة البّد من   �� ا�جوهرّ�ة  املؤهالت  ل 

شروطا أساسّية، وال �عت�� تم��ا عنصر�ا أو إقصاًء عشوائيا. األمر املؤكد أّن مفهوم ا�خ�� حاضر ح�ى ��  

 
1- Rawls, Political Liberalism, P.111. 

  ،ساندال مايكل -2
ّ
 . 229ص .)2009(بيروت: المنظمة العربية للترجمة.  .1يبرالية وحدود العدالة. ترجمة: محمد هناد. طالل

 .231، صالمرجع نفسه -3
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، ع�� العكس من ذلك إن وضع لون  Le Bon /The goodالوظائف، وشرائطها توضع من أجل هذا ا�خ��  

لقبول �� هذه ال�لية تضييع لكفاءات �ستحق أن توجد ف��ا، وضرب صر�ح ومباشر ملبدأ  البشرة شرطا ل

ت�افؤ الفرص واالستحقاق. ولعّل هذا املقوم هو ما لم �ستجب لھ هذه ال�لّية، مما يث�� االستغراب: ماذا  

ون األبيض لھ تأث�� �� العالج
ّ
ون    سيضيف آو ينقص لون �شرة الطبيب �� عالج املر�ض؟ فهل الل

ّ
أك�� من الل

 1األسود؟

املنصب    �� ال�خص  هذا  مل�ات  من  االستفادة  فرصة  ا�جتمع  ع��  التضييع  املعيار  هذا  شأن  من 

املفروض. و�ذن، يجب أن �عامل املر�حون بنفعّية أك�� ووفق مبدأ وحيد؛ هو مدى استجاب��م ل�خ�� العاّم  

 وأخ��ا. وخ�� األشياء هو �� أدا��ا ملهم��ا أو عملها األخ�� كما ب�ن أرسطو
ّ

، فمثال خ�� الع�ن هو الرؤ�ة أوال

ھ هو العالج.  
ّ
وشّرها الع�ى، و�ّل ما من شأنھ أن �ستعيد لها وظيف��ا �عت�� خ��ا، بناء عليھ �عد الطّب خ�� ألن

و�مكن أن �سوق أمثلة أخرى تو�ح مفهوم ا�خ�� الوظائفّي عند أرسطو، فمثال خ�� القطارة هو العزف،  

 هذا ا�خ�� ال يرتبط جوهرّ�ا بلون أو ش�ل أو لغة أو دين...إ�خ بل بصفة  وخ�� الع�ن النظر...إ�خ. يالحظ إّن 

أو م��ة مجّردة، تتالءم مع حجم الوظيفة املؤداة من داخل ا�جتمع. إ��ا هو�ة جديدة وظائفّية ووسائلّية، 

ھ  أك�� مما �� إثنية أو لغوّ�ة إقصائّية و��ميشّية. يصرح ساندال: "انتماء ي�ون أك�� من صفة تص
ّ
فهم، ألن

لهو���م" مش�ل  غايات  2عنصر  لهم  أّن  إال  لها  الطبيعّية  وحياز��م  األفراد،  �عّدد مواهب  من  الرغم  . ع�� 

قصوى مش��كة، تدفعهم لتأهيل �عضهم البعض. السيما وأّن تقاسم املواهب بي��م يجعلهم كيانا واحدا ال  

و�تحّر�ون ضمن نفس التار�خ الذي يقر��م  مجرد قطع متناثرة ومشتتة متف�خة. يتقاسمون املص�� نفسھ،  

التفّوق   مبدأ  فوق  يأ�ي  راولز  عند  التعاون  مبدأ  أن  �ع�ي  مما  اآلخر.  البعض  عن  و�بعدهم  البعض،  من 

 . 3الطبي�� للمواهب

 
1-Martin Rex, Rawls and Right, (Lawrence: University of Kansas Press. 1985), Pp.81-82. 

وردها ساندال في كـتابه: اليبرالية 
ٔ
سود، ا

ٔ
مريكية لطالب ا

ٔ
حد المترشحين بجامعة من الجامعات اال

ٔ
يضا رسالة رفض طلب ا

ٔ
راجع ا

 . 234-233. والرد على هذا اإلدعاء وارد في نفس الكـتاب: ص238-237وحدود العدالة، ص
 . 250ص مصدر سابق،  الليبرالية وحدود العدالة، ،راولز -2

3-  Martin Rex, Rawls and Right, P.164. 
فراد       

ٔ
الحيازة للمواهب ليست حيازة تخول الملكية، بقدر ما تشير فقط إلى االستغالل بالمعنى العمومي ال الخصوصي. فلكل ا

ن مختلف الحيازات الطبيعية التي 
ٔ
المجتمع الحق في االستفادة منها مثل الخيرات والموارد الطبيعية. يصرح ساندال: "فمن الواضح ا

ولد بها قد يقال إنها 
ٔ
نها موجودة في شخصي عرضا. غير إن الحيازة بهذا المعنى الضعيف ال  ا

ٔ
ي ا

ٔ
لي، بالمعنى الضعيف والعارض، ا

و مزاعم في االستحواذ على الثمار الناجمة عن استغاللها. وبهذا المعنى 
ٔ
ن لي حقوقا خاصة تخولني إياها هذه الحيازات ا

ٔ
تدل على ا

نا الحائز الحقيقي،
ٔ
كون ا

ٔ
بل مجرد مؤتمن على مجموعة من الحيازات والخصائص الموضوعة هنا". الليبرالية  الضعيف للحيازة، ال ا

 التفاوت، وكيفية االستفادة منه لصالح الجماعة، 153وحدود العدالة. ص 
ٔ
يضا محمد الهاشمي عن مبدا

ٔ
. ويضيف في هذا الصدد ا

 جماعي، ومقوم من مقومات التعاون
ٔ
ا، عساه يصير بعد ذلك مبدا

ً
قل حظ

ٔ
والتماسك والتالحم بين مكونات المجتمع.  خصوصا اال

 التفاوت ويمنحه منزعه المساواتي الضمني، هو بشكل ما  
ٔ
فيتحول من معطى طبيعي فردي إلى معطى ثقافي جماعي: "إن ما يميز مبدا

خيرات إعادة توزيع حصص المواهب الطبيعية نفسها، ولذلك فهو يتجاوز المقاربة التقنوقراطية، التي تقوم على استغالل 
قل حظا، ليس 

ٔ
ن تحسن وضعية اال

ٔ
خر، وهو قدرة هذه المواهب في إطار استفادتها من إمكانياتها، على ا

ٓ
الموهوبين، نحو مطلب ا

يضا في جانب إشاعة القدرات وتسهيل اكـتسابها، بتوفير الكلفة المادية، والمشاريع التربوية الكـفيلة 
ٔ
فقط على مستوى الموارد، إنما ا
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األفالطونّية   الفيولولوجّية  ع��  ال�انطّية  الديونطولوجّية  �إنصاف  العدالة  نظر�ة   �� راولز  �غلب 

ي األسبقّية للعدل ع�� ا�خ��، ولھ �� ذلك عدة م��رات نناقشها �� املقبل من البحث. إذ  األرسطّية؛ أي �عط

تنطبق العدالة ع�� املؤسسات، ف�ي فضيلة املؤسسات كما قال أرسطو، وال تنطبق فعلّيا إال �ش�ل ثانوي  

اف عديدة؛ �ّل م��م يتنازل  . ألّ��ا نظرّ�ة �� حاجة إ�� �عاقد اجتما�ّ� يضّم أطر 1ع�� األفراد، والدول القومية

، وذلك قصد العيش من أجل اآلخر�ن و��م ومعهم.  2عن حّقھ املطلق وحرّ�تھ الطبيعّية املنطلقة بال قيود

و�التا�� يف��ض راولز حسب ر��ور أّن هدف هذا اإلجراء التعاقدي؛ هو ضمان أسبقّية العدل ع�� ا�خ��، 

�ّل فرد من األفراد داخل ا�جتمع منظوره ل�خ��، �عارض ع��  ل�ون العدل واحدا بينما ا�خ�� متعّددا، فل

العموم با�� املناظ��. كما أّن هذا اإلجراء التعاقدي ُيمكن من التأسيس األخال�ّ� للعدالة. و�� هذا ما فيھ من  

ن ومتجّدد لنظر�ة تيولوجية، إذ تحدد العدالة من خالل قدر��ا ع�� جلب أك�� مقدار من ا�خ�
ّ
�  انتقاد مبط

ألك�� عدد من الناس؛ أو قّل �� نظر�ة بنيت ع�� أساس الت�حية بمتع صغ��ة من أجل متع كب��ة، و�شباع  

 .3أقل من أجل متعة أك��

 
خرين ج

ٓ
ن يرد دين المجتمع والطبيعة معا، فوضعية انطالقه قد  بإكساب اال

ٔ
زءا من هذه المواهب. إن العبقري مطالب بشكل ما با

خرين، الذين وفروا له إمكانية تحقيق ذاته، بكل ما يقتضي ذلك من تمويل 
ٓ
تمتعت بامتيازات عديدة، جعلته متفوقا على اال

طوار عمره، وبالتالي فإن هذا الش
ٔ
ن يبحث عن وضعية استثنائية تجعله يتمتع بهذا ومساعدة في مختلف ا

ٔ
خص المتميز، عوض ا

ن يقتسم النتائج مع الجميع كنوع من التعويض على امتيازاته". نظرية العدالة عند جون راولز، نحو تعاقد  
ٔ
حرى ا

ٔ
التفوق، عليه باال

 . 101اجتماعي مغاير. ص 
. (قرطاج: المجمع التونسي  1المؤلفين. تنسيق: فتحي التريكي. ط. ترجمة: منير الكشو ومجموعة من 1العادل، جريكور بول،  -1

داب والفنون بيت الحكمة. 
ٓ
 .86ص ،)2003للعلوم واال

ويربط ساندال م -2
ٔ
اج إلى إرادات حرة وقادرة على االختيار بين تال راولز بين مفهوم الحرية والتعاقد االجتماعي، إذ االتفاق يحتا

ن راولز ومن ورائه ساندال لم ينتبها إلى شرط المعرفة  مختلف اإلمكانات واالحتماالت، غ
ٔ
كـثر عدال. إال ا

ٔ
قل ظلما واال

ٔ
نها تختار اال

ٔ
ير ا

  ،والوعي
ً
 ثانيا

ً
ي  شرط اليكمل  باعتباره شرطا

ٔ
ول؛ ا

ٔ
مر ما، يمكن  اال

ٔ
الحرية. لنسمع لساندال عندما يقول: "عندما يتفق شخصان على ا

ل ع
ٔ
ن نسا

ٔ
ن نقدر اتفاقهما منزاويتين: إما ا

ٔ
و نبحث في  ح ن الظروف التي يتم فيها االتفاق لمعرفة ما إذا كان كل طرفا

ٔ
و مكرها، ا

ٔ
را ا

ن ذلك  
ٔ
بنود االتفاق لمعرفة ما إذا كان االتفاق منصفا لكل واحد منهما. وحتى وإن كان هذان االعتباران متصلين بعضهما ببعض، إال ا

نهما متماثالن، كما نجدهما ال يحتمالن عاد
ٔ
بدا ا

ٔ
حدهمال يعني ا

ٔ
خر، إن نحن صرفنا النظر عن بعض االفتراضات الفلسفية  ا إة رد ا

ٓ
لى اال

سباب ما ي
ٔ
كـثر إنصافا مما لو لم  جالتي سنتناولها الحقا. من الناحية العملية، لنا من اال

ٔ
ن عقدا مبرما بحرية تكون بنوده ا

ٔ
علنا نظن ا

ن نقول إن تبادال منصفا بصورة معتبرة مفض إلى
ٔ
 . 186عقد حر ال عقد إذعان". الليبرالية وحدود العدالة. ص  يكن كذلك، كما يمكن ا

شكال مختلفة، شهدت تطورا ونموا مستمرا السيما في الفترة المعاصرة، التي تمركزت على الفرد  -3
ٔ
يعتقد راولز للمنفعية صيغ وا

فراد توج
ٔ
كبر مقدار من النفع له، لكنها عندما فشلت في تلبية طموحات كل اال

ٔ
كبر مقدار من الخير وحاولت تلبية ا

ٔ
هت لتحصل ا

قلية، فما دام ال يمكن تلبية طموحات جميع 
ٔ
غلبية ضدا في الفرد واال

ٔ
كبر عدد من الناس، ما يعني تركيزها فعليا على اال

ٔ
والسعادة ال

نها
ٔ
كبر عدد. وبذلك يالمس راولز عيوبها في ا

ٔ
فراد، وال يستطاع إشباع جميع رغباتهم تكـتفي المنفعية بإشباعها ال

ٔ
خذ تمايز   اال

ٔ
"ال تا

شخاص على محمل الجد". نظرية في العدالة. ص 
ٔ
، وتغفل  57اال

ً
قل حظا

ٔ
يضا بمشكل التوزيع وطريقته، كما ال تلتفت لال

ٔ
. وال تهتم ا

لة المنافع  
ٔ
لة التفاوض على مبادئ العدالة والتي من بينها مسا

ٔ
ي دور محتمل للتعاقد االجتماعي، بل إنها تقصي بشكل كلي مسا

ٔ
ا

كبر  والمصالح،
ٔ
ن هذا الكل يشكل اال

ٔ
ن ينتفع الكل على حساب البعض فقط ال

ٔ
على. بناًء عليه، ال يعقل ا

ٔ
وتفرض شكال واحدا من اال

غلبية  
ٔ
ن اال

ٔ
كبر عدد بواسطة معاينة وإحصاء تفضيالتهم؛ فمثال لو ا

ٔ
نها مذهب يركز على رفاه ا

ٔ
ضف لكل ذلك، ا

ٔ
حسابيا وعدديا. ا

ك
ٔ
جهزة  تفضل البيتزا، سيشرع هذا التفضيل كا

ٔ
لة نافعة ووطنية، تشكل جزءا من هوية الجماعة الواجب الدفاع عنها من طرف ا

ن ما يجعل شيائ ما ذا  
ٔ
ومؤسسات الدولة.  يكـتب كيمليكا في هذا السياق: "تقول المنفعية القائمة على تلبية التفضيالت المختلفة ا

ن ذلك غير سليم ومخال
ٔ
ن عددا من الناس يرغبون فيه. إال ا

ٔ
و ذاك  قيمة هو ا

ٔ
ف للصواب. فليست تفضيالتنا هي التي تمنح لهذا الشيء ا
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تؤمن هاتھ النظر�ة بالكم ع�� حساب الكيف، و�أسبقّية ال�ّل ع�� ا�جزء، وأحقّية إشباع ا�جماعة ع��  

بالدرجة    حساب األفراد. بالت�حية  نظر�ة ��مها  األو�� توسيع مداها لتشمل أك�� مقدر من ا�خ��، وذلك 

"كبش الفداء" اس��اتيجية مهّمة لبناء أك�� مجال من ا�خ�� ع�� حساب أقل خ��. ال    بأقل خ��؛ ما �ع�ي أن

تأخذ هاتھ النظرّ�ة �ع�ن االعتبار. هل من العدل إيالء �امل االهتمام و�ل الصالحيات لألك��ّية وا�جماعة  

�� حساب األقلّية واألفراد؟ وكيف لها ذلك و�� أصال نظر�ة تقدم ا�خ�� ع�� العدل؟ لعّل ا�خاسر األك��  ع

، واملهمشون واألقليات والنساء والسود...إ�خ. ف�ي نظر�ة وسائلّية �ستعمل خ��  
ً
�� هذا املبدأ هم األقّل حظا

ا لهذا  أهمّية  فال  األمر،  يكن  وأّيا  ال�ّل.  خ��  أجل  من  �خ��  البعض  العاّم  النسق  داخل   
ّ

إال و�خ��ه  لفرد 

نا أمام آلة ك��ى اسمها ا�جتمع، ودورها تحديد ا�خ�� �غرض اإلمعان �� توف��ه للعموم، هذا  
ّ
ا�جماعة. و�أن

العموم يتجّسد �� األغلبّية العددّية ع�� حساب الت�حية بخ�� األفراد، خصوصا إذا �عارضا. نوعّيا تر�سم  

فعية أو النفعية) باعتبارها شكال من الظلم ا�حيق بأحد م�ونات ا�جتمع(األقل حظا). هاتھ النظر�ة (املن

فإذن ال توفر ا�خ�� إال ع�� حساب الظلم؛ أي ع�� حساب العدل. وعليھ، فمن العدل أن يوفر ا�حّق وا�حرّ�ة  

ھ بتحقيق العدل يتحقق ا�خ��. و�� املقابل، بتح
ّ
قيق ا�خ�� ال يتحقق  واملساواة قبل أن يوفر ا�خ��، ولعل

 . 1بالضرورة العدل

ال   ذاتھ   ��  
ً
غاية بوصفھ  �عامل  ال�خص  فإّن  ل�انط  الديونطلوجّية  النظر�ة  إ��  و�العودة  لذلك،  تبعا 

 من الوسائل. مما يمنع استعمالھ أو استخدامھ تحت أّي م�ّ�ر من امل�ّ�رات، فليس من العدل �� ��يء  
ً
وسيلة

؛ أو أسود؛ أو مهاجر؛ أو امرأة...إ�خ، استخدام �خص واحد، فما بالك ب
ّ
ظلم أقلية؛ أو مهّمش؛ أو أقّل حظا

 اختالفهم وتمايزهم وسوء حظهم العاثر الذي أوجدهم �� هذا ا�جتمع ال �� مجتمع يقوي  
ّ
فال ذنب لهؤالء إال

 �� الت�و�ن والتعليم وال�حة...
ً
 وي�ّجع ع�� التمايز واالختالف، و�ز�ي األقّل حظا

أو املوقعية (وألهمّية   �� نظر  Positionalاملوضعّية  يبن��ا راولز  العدالة �إنصاف، حاول أن  �� نظر�ة   (

ر��ور بناًء مختلفا عن النظر�ة التلولوجية، فبدل حرمان األقّل من أجل األك�� ينساق راولز لوضع حجاب  

) ��  Veil of ignoranceا�جهل  مباشر  توثر �ش�ل  يلبث �س�� �ل موقعّية قد  الناس مواضع ال  ) ما  وضع 

 
و ذاك ذا قيمة، يكون لنا عندها سبب كاف لتفضيله على غيره. وإن كان شيء ما عديم القيمة، فلن يسهم  

ٔ
ن هذا الشيء ا

ٔ
قيمة وإنما ال

 في تحقيق رفاهيتي". مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة. ترجمة: منير ال
ٔ
. (تونس: المركز الوطني للترجمة. 1كشو. طتفضيله خطا

حدا.  35). ص 2010
ٔ
ساس لوضع قيم مشتركة تلبي مطامح الجميع، وال تستثني ا

ٔ
خر، صعب جعل المنفعة والتفضيالت ا

ٓ
. بمعنى ا

كبر نحلة جلبت إليها لفيفا من المفكرين البارزين، وفتحت نقاشا واسعا، انخرط فيه راولز، 
ٔ
ن المنفعية ا

ٔ
وعلى الرغم  يرى كيمليكا ا

 المنفعي  
ٔ
قلية، يكـتب ويل كيمليكا: "فتطبيق المبدا

ٔ
غلبية ضد اال

ٔ
مين حقوق وامتيازات اال

ٔ
خطر نزعة جاءت لتا

ٔ
من ذلك يعتبرها ا

ينا، هناك حجج عديدة  
ٔ
ن را

ٔ
قلية التي تبحث عن تثبيت حقوقها. وفعال، وكما سبق وا

ٔ
غلبية ضد اال

ٔ
يجعلنا فيما يبدو نقف إلى جانب اال

غلبية وغلبة  تمتلكها المن
ٔ
قلية، مهما كانت صغيرة، ضد جور اال

ٔ
مين حقوق ا

ٔ
ن على المدى البعيد سيستفيد الجميع من تا

ٔ
فعية لتقول ا

غلبية مضطهدة ضد نخبة قليلة العدد تحظى بامتيازات، تقدم لنا 
ٔ
مر بالدفاع عن ا

ٔ
مصالحها االقتصادية(...)وباختصار، عندما يتعلق اال

غلبية متنفذة تحظى بامتيازات، تقدم لنا   المنفعية جوابا صريحا وتقدميا.
ٔ
قلية مضطهدة، ضد ا

ٔ
مر بالدفاع عن ا

ٔ
ولكن عندما يتعلق اال

جوبة غامضة ومتضاربة". نفسه، ص 
ٔ
 , 76المنفعية ا

1- Luppi Roberto, John Rawls and the common Good, An Introduction, In: John Rawls and the common 
good, (New York: Routledge, 2002), Pp.209-210. 
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ٔ
 ا
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�ستحقو��ا، لينالوا من خاللها خ��هم وخ�� غ��هم دون وجھ استحقاق. إذن، هنالك نوع من الظلم يحيق  

�غ�� ا�حظوظ أو ال�خص من دون موقع منذ البداية، وقبل التقسيم. مما يضرب �� العمق مبدأ املساواة  

ات املصطنعة نتيجة خ�� عمومي، وكذا لتقر�ب  واإلنصاف. هكذا جاءت نظرّ�ة حجاب ا�جهل لتغطية التباين

. فال أحد م��م ع�� علم بم�انتھ أو من�لتھ �� ا�جتمع، وال أحد 1املسافة ب�ن مختلف املتعاقدين األصلي�ن 

 أو ا�جسمّية. ما �ع�ي أّن ا�جهل �� هذا املستوى محو  
ّ
يفقھ نصيبھ من التوزيع، وال فرد �عرف قدراتھ الذهنية

واالخ ا�حالة  للفوارق  من  تق��ب  مدنّية  حالة  إ��  وعودة  والت�افؤ،  للمساواة  وضمان  واملواهب،  تالفات 

ؤّمن ألفراد  
ُ
الطبيعة ا�خ��ة مع روسو. حالة تح��م البعد اإل�سا�ّي، وتحافظ ع�� كرامة وعّزة �ل األفراد. كما ت

ايزي. األمر الذي يجعل من  املتعاقدين اع��افا مطلقا بحاجات ورغبات موجودة ع�� النحو االختال�ّ� التم

و�التا��   وا�جما�ّ�.  الفردّي  خ��هم  ا�جميع  ع��  يحفظ  عادل،  �ش�ل  موضوعة  والقوان�ن  التشريعات 

��    -�عد انكشاف حجاب ا�جهل-املوضعّية تمثل نوعا من الدافع للقسمة العادلة، فيمكن ألّي فرد أن يقع  

، واألد�ى من�لة لذلك سيحاول أّي م
ً
 .2��م أن يؤوج األد�ى واألقل نصيباموقع األقل حظا

حجاب   �عد  مساواة 
ّ

والال ا�جهل،  حجاب   �� املساواة  ع��  �إنصاف  العدالة  نظام  يؤسس  براولز  و�أننا 

ا�جهل، بما �سمح لألفراد من تطو�ر ذوا��م وز�ادة أر�احهم مستغل�ن املنطلقات املتساو�ة، إذ املساواة تؤدي  

مساواة. من مث
ّ
ل ا�حاصل �� األلعاب واملنافسات �السباحة. سينطلق السباحون �� خط بالضرورة إ�� الال

ع��   في��تبون  واالختالف،  التمايز  بي��م  يحصل  ال��اية  �خط  يصلون  عندما  لكن  متساو،  �ش�ل  البداية 

ا،  التوا�� من األول إ�� األخ��. و�التا�� ال أحد يتضّرر �� نظام العدالة �إنصاف ال األقل حظا، وال األك�� حظ

لصياغة   والطبيعّية  األصلّية  املبدئّية  واملؤهالت  املواهب  �ستغل  فال  محدودة  تظل  بي��ما  الفوارق  ألن 

الطبقّية. دائما تجد الذوات األقل موهبة واألضعف واملعاقة...إ�خ عناية ورعاية زائدة من الدولة ومؤسسا��ا  

� الذوات السو�ة(ا�حظوظة)، و�عد ذلك تصبح  ثم من ا�جتمع. وذلك إلبالغها الصنو والسواء املبدئي مع با�

 
1 - Luppi John, Rawls and the common Good, P.133. Voir aussi: Munoz-Dardé Véronique, La justice Sociale, 
le libéralisme égalitaire de John Rawls.(Paris: Armand Colin. 2000), P.43. 

ي   -2
ٔ
ال يتورع راولز في جعل حجاب الجهل ضمانة مبدئية لتحقيق المساواة والتكافؤ في تحقيق منافع ومصالح كل الذوات، في ا

ن هذا الحجاب يوفر خلفية مالئمة للمحاورة والمناقشة، قبل وضع  
ٔ
سس عادلة ومنصفة موقع وجدت فيه داخل المجتمع. كما ا

ٔ
ا

حدا ال يعرف موقعه في المجتمع، وال موقعه الطبقي، وال مكانته 
ٔ
ن ا

ٔ
هم خصائص هذا الوضع ا

ٔ
للجميع. يكـتب راولز: "من ا

و البدنية وما شابه ذلك. بل إنني  
ٔ
حد نصيبه من التوزيع الطبيعي للقدرات ولمهارات كالقوة الذهنية ا

ٔ
ي ا

ٔ
االجتماعية. وال يعرف ا

ذهب إلى حد ا
ٔ
طراف المعنية ال يعرف تصوره للخير وال نوازعه النفسية، وبذلك يتم اختيار مبادئ  سا

ٔ
ي طرف من اال

ٔ
ن ا

ٔ
لتسليم با

و من هو في  
ٔ
شخاص، بحيث ال يكون هناك من هو في وضعية مواتية ا

ٔ
العدالة خلف ستار من الجهل، وهذا ما يضمن التكافؤ بين اال

ن الجميع يوجدون في وضعية ال  وضعية غير مواتية الختيار المبادئ بناء على ح
ٔ
و العوارض االجتماعية. وبما ا

ٔ
صيلة القسمة الطبيعية ا

و التفاوض المنصفين".  
ٔ
تي نتيجة االتفاق ا

ٔ
ن يضع المبادئ التي تخدم وضعيته الخاصة، فإن مبادئ العدالة ستا

ٔ
حد ا

ٔ
ي ا

ٔ
تسمح ال

كـثر حول مفهوم حجاب الجهل، وبدوره 38ص  .نظرية في العدالة
ٔ
في صياغة نظرية العدالة كإنصاف عند راولز، نرشح هذه . للتوسع ا

 المراجع رغم كـثرة ما كـتب حول الموضوع:   
Véronique, La justice Sociale, le libéralisme égalitaire de John Rawls, Pp.170-186. Voir Aussi: Luppi John 
Rawls and the common Good, An Introduction, Pp.224-241. 
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لإلنصاف وأضمن  عدال،  أك��  أجل 1املناقشة  من   
ً
حظا باألقل  َضّ�� 

ُ
امل النفعا�ي  التصور  يناقض  بما   .

 ا�حظوظ.

تبعا لذلك، يدفعنا راولز للديونطلوجية بوصفها حال للنفعية وللتفاوتات الصارخة �� ا�جتمع اللي��ا��.  

�� تصور أسبقّية ا�خ�� ع�� العدل، وا�حال أن راولز ُ�َع�ن مسارا آخر �� نظر�ة العدالة    فالعيب ليس فيھ بل

�إنصاف، مسلك يزاوج ب�ن املساواة والالمساواة وا�حر�ة. ول�ن حاول راولز أن ال �غضب االتجاه ا�جماعا�ي  

ر�وع العالم. فرأى أّن حلھ أك��  والفردا�ي، إال أنھ مال إ�� التأسيس األخال�� للنظام العد�� �� أمر��ا و�ا��  

جاه النفعا�ّي.
ّ
 عملية من ا�حل الصوري ال�انطي، وأك�� تناسبا مع مجتمعات التعّدد والتنّوع الثقا�� من االت

ي��ا�� شرعّيا أك�� من غ��ه من األنظمة، وذلك �� حال تمتع األفراد بفوائده وخ��ه؛  
ّ
قد ي�ون النظام الل

تال��م مدارسھ، وعالجهم �� مستشفياتھ. فحسب جون لوك الرضا يظهر من  كس�� أفراده �� طرقاتھ واع 

النظرّ�ة   الناس ع�� فعل مع�ن، فيما أ�حاب  أما عند �انط فالشرعّية �شمل إجماع  خالل هذه األمور. 

التعاقدّية يظنون أّن الشرعية �ستمد من ميثاق اتفا�ّ� ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم. �ل يتنازل من أجل تقر�ب  

النظر. عند راولز الشرعية �ستمّد من عقد اف��ا��ي وضع �� إطار حجاب ا�جهل البدئي، حيث ال    وجهات 

�علم فيھ موقعنا، وال خصائصنا النوعية، وال ندري طبيعة منافعنا ومرابحنا. بناء ع�� هذا املقوم نختار من  

لنا املساواة اال  العمومّي، ثم يضمن  لنا ا�حرّ�ة والنفعّية والّرفاه  جتماعّية واالقتصادّية. نظام �عمل يوفر 

لصا�ح األقل حظا وخطوة، فيحاول أن يز�د من قوتھ وقدرتھ، و�ؤهل مل�اتھ و�صقلها لتص�� ع�� نفس  

 مستوى املوهوب، ح�ى يقع نوع من التنافس الشر�ف.  

-ل  لنقل إذن تأسيا ع�� ما سلف، أن املساواة ضمانة عند راولز لتدافع و�سابق مت�ا��. ين�ح ساندا

م   -�عديال لهذا املبدأ أن ال �عاق قوى املواهب، بل تقدر أل��ا أساس التطور والنمو. كما يطالب راولز أن ُيدعَّ

عوق  
ُ
، كذا يؤكد ساندال ع�� إلزامّية إتمام املبدأ عن طر�ق ��جيع املواهب. يكتب: "ال �

ً
ع األقل حظا وُي�جَّ

درون عليھ. إنما أعلمهم مقدما أن الفوز ليس مل�ا لهم، أسرع العدائ�ن، أتركهم يجرون و�أتون بأفضل ما يق

. األحسن من ذلكم أن تقاسم و�شارك نتائج وثمار  2بل تجب مشاركتھ مع أولئك الذين يفتقرون للمواهب"

ال�ل،   منھ  سيستفيد  منھ،  األد�ى  تجاه  ولألع��  األع��،  تلو  حظا  واألقل  لألد�ى  والتطو�ر  التأهيل  هذا 

 
ن موقعه يستفيد  -1

ٔ
 ا

ً
قل حظا

ٔ
 بالقول: "ففي مجتمع يعلن فيه عموميا اعتماد مبادئ راولز، يدرك الشخص اال

ٔ
يشرح ريكورهذا المبدا

مثاله في مجتمعات 
ٔ
قل امتيازا مقارنة با

ٔ
شد سوءا لو كانت الفوارق ا

ٔ
االستفادة القصوى من الفوارق التي يلحظها، إذ سيكون حاله ا

خرى 
ٔ
قل  ا

ٔ
ن توفره له قسمة ا

ٔ
فضل الذي يمكن ا

ٔ
نه سيحصل على تعويض عن خسارته النسبية، قياسا إلى الوضع اال

ٔ
فسيقتنع ا

قل حظوة في وضع مغاير 
ٔ
فراد اال

ٔ
قرانه معه وإال كانت امتيازاته النسبية مهددة بالتالشي. في حين يكون اال

ٔ
إنصافا، من خالل تعاون ا

كبر مستوى من  تمام لما هم عليه في مجتمع يصرح عمو
ٔ
 النفعاني، إذ يطلب منهم عند ذلك اعتبار تحقيق ا

ٔ
ما اعتماده على المبدا

شد سوءا، إذ ال يقدر نظام نفعاني صلف  
ٔ
ن تكون الحالة ا

ٔ
مر يمكن ا

ٔ
الرفاه للجميع حجة كافية لقبول وضعهم السيئ. وفي حقيقة اال

ن يظل خفيا حتى يكون ناجعا". ا على االلتزام بقاعدة اإلعالن. فال بد للمبدإ التضحوي الضمني في
ٔ
 . 106ص  .1لعادل، جالنفعانية ا

ن يعمل به؟الع ،ساندال -2
ٔ
. (بيروت، الرباط: جداول للنشر والترجمة والتوزيع،  1ترجمة: مروان الرشيد. ط دالة، ما الجدير ا

 .176ص ). 2015مؤمنون بال حدود. 
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ٔ
 ا
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م الرقم القيا��ي. وسيتطور بمقتضاه ج
ّ
ميع املتنافس�ن، ففي حلبة السباق لوال وجود �ل املتنافس�ن ملا تحط

 لذلك أجمل صورة حينما �عانق املنتصر امل��زم وي�جعھ ع�� مز�د من العطاء. 

ال ير�د ساندال ��ذا التأو�ل لراولز أن يقع �� النظام االش��ا�ي، وهو املدافع فعليا عن النظام الرأسما��، 

ا�جماعا�ي  و�ن النظام  أهمية  تأكيد  ع��  و�حرص  واالج��اد،  والطموح  التفوق  ع��  الت�جيع   �� يرغب  ما 

ِدر  
َ

املتماسك واملتضامن. إّن نظر ساندال قائم ع�� أّن غالبّية الناس محظوظ�ن ل�و��م وجدوا �� مجتمع ُيق

أن يحسن التعامل معها. مجتمع  مواه��م، وُ�قيمها باعتبارها خ��ا أوليا؛ من مثل ا�خ��ات الطبيعية يجب  

يح��م ا�ج��د والعامل، و�ثيب عليھ. ففي مجتمع رأسما�� لي��ا�� يثّمن من لديھ موهبة التجارة. و�� مجتمع  

للوقت   املناسبة  املواصفات  يملك  من  هو  وا�حظوظ  اإلقطا��،  والسيد  والعبد  املطيع  ينجح  إقطا�� 

ا ومصادفة دونما حاجة منھ إ�� مؤّهالت أو مواصفات  املناسب، مثل الرابح �� اليناصيب يقع لھ ا
ّ
لر�ح حظ

أو قدرات، كذا ا�حال ملن توفرت لها هذه املؤهالت املطلو�ة �� ا�جتمع، ما �ع�ي أّن هاتھ املؤّهالت أمر طبيّ�� 

 ال تحتاج إ�� عمل واج��اد قصد صقلها وتنمي��ا وتطو�رها. مما يؤكد أنھ مبدأ يناقض االستحقاق.  

�� أّن هذا النظام ال يق��ي النظام األرسطّي للعدالة؛ املتصف بالغائّية، إذ يجب أن يأخذ أفضل ناي  غ   

أفضل عازف ال ألنھ سيطر�نا ويسعدنا أك��، و�نما ل�ون غاية الناي �� أن �عزف عليھ أفضل ال��انيم، و�دفع  

كھ. ولعّل من  من خاللھ بأحسن �حن، ومن �ستطيع أن يتالءم مع هذه الغاية هو من يتق
ّ
ّدم لعزفھ ثم لتمل

  -ال يأخذ أرسطو انطالقا من هذا املبدأ حسب راولز  -يحقق هذه الغاية يم��ي من العدل أن يمنح لھ الناي  

. و�عمال هذا املبدأ أخذ شكال أخر عند ساندال حينما  Teleogical، بل التحليل الغائي  1االعتبار النف��

تصا�حّية عن سنوات املعاناة واآلالم وقلة ا�خ�� ال�ي �عرضت لها عدة  طالب بضرورة االعتذار كخطوة أو�� 

العاملية   ا�حرب   �� واليابان  أملانيا  حروب  أو  وأمر��ا  أس��اليا   �� األصل�ن  الس�ان  قبيل  من  شعوب، 

الثانية...إ�خ، "إن املسوغات األساسية لالعتذارات العمومّية �� �شر�ف لذكرى أولئك الذين عانوا الظلم  

. االعتذارات الرسمّية من مؤسسات وأجهزة الدولة، �عت�� بوادر  2� أيدي (أو باسم) ا�جتمع السيا��ي"ع�

كما   املا��ي.  ونثوءات  جراح  لتضميد  واجب  أقّل  وذلك  ا�حقوق،  وذوي  ال�حايا  معاناة  لتقليل  مباشرة 

��م من املصا�حة مع حاضرهم، و�عيد ترميم ذاكر��م. ع�� الرغم من الدعوى ا 
ّ

لقائلة أّن هذا ا�جيل تمك

الصفح   االعتذار عنھ وطلب  �ستوجب  ما  يفعل  لم  املا��ي   �� األجداد  أخطاء  االعتذار عن  منھ  املطلوب 

والعفو، وال يتحمل مسؤولية أخطاء ارتكبت �� ماض لم يحضره ولم �شارك فيھ. الفكرة من وراء ذلك ��  

 نتيجة ملا  تحمل األحفاد املسؤولية عن أفعال األجداد، تحت م�ّ�ر أّن 
ّ

 ما يحصل اآلن �� ا�حقيقة ما هو إال

حصل �� املا��ي، إذ االعتذار اع��اف ودعوة إ�� املصا�حة، و��� تضميد ا�جروح ال أقّل وال أك��. واملطالبة  

؛ 3بالتعو�ض قد يفهم م��ا ش�ل من التخفيف من املعاناة، و�عادة مللمة جروح الذاكرة املشروخة بلغة ر��ور 

 جادة لطمس ما وقع أو للتحايل عليھ.�� محاولة 

 
1- Rawls, Political Liberalism, P.318. 

ن يعمل ال ساندال، -2
ٔ
 . 235صمرجع سابق،  به؟عدالة، ما الجدير ا

3- Ricœur Paul, la mémoire, l’histoire, l’oubli. (Paris: Edition Du Seuil. 2002), P.547. 
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ٔ
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هو�ة االعتذار واالع��اف بمآ��ي املا��ي بالنسبة إ�� هذا ا�جيل تدخل �� صميم مفهوم ا�خ��، والذي 

�شارك ف��ا �غدو مجّرد واجب مؤسس ع�� الرضا والطواعية، وال عالقة لھ ��و�ة جماعّية ممتّدة �� األزمنة  

. ال   الغابرة. واجب فقط نحو اإل�سانّية،
ً
ِهد كمحّدد وحيد لالعتذار باعتباره فعال خ��ا

ُ
ونحو هذا الذي اضط

ھ ��ّرب غ��  
ّ
يحمل نتائج فعل أخال�ّ� غ�� مسؤول عنھ؛ هذا الذي نطلب منھ االعتذار واالع��اف اليوم. غ�� أن

ھ يكشف النقاب عن نوع من التعّصب لب�ي جلدتنا؛ من قبيل شع
ّ
ارات  مشروع �� نظر ساندال، السيما وأن

ر حيال إنقاذ ابن جاره...إ�خ، 
ّ

ھ لن يفك
ّ
أمر��ا لألمر�كي�ن؛ أو حاالت اعتناء األب بالعائلة واألبناء لدرجة أن

واألمر نفسھ يقال عن ر�ان فر���ي (�سوق طائرة حر�ية) رفض قصف قر�تھ ال�ي ت�ّج بالناز��ن �� ا�حرب 

 العاملّية الثانية �سبب هذا االنتماء الضيق األفق.

من يكت  نوعا  أبينا  أم  شئنا  تحّملنا  ال�ي  ا�جماعّية  الهو�اتّية  أو  ا�جماعا�ّي  االنتماء  عن  ساندال  ب 

املا��ي   أخطاء  عن  االعتذار  نوعّيا  توجب  و�التا��  صر�حة.  وال  مباشرة  غ��  مسؤولّية  أ��ا  ولو  املسؤولّية 

و�ة مش��كة، يمكن لألمر��ان  واالع��اف ��ا. يقول: "الفخر والعار هما شعوران معنو�ان يف��ضان وجود ه

املسافر�ن إ�� ا�خارج أن �شعروا با�خجل عندما يرون تصرفا فظا من سياح أم��كي�ن، مع أ��م ال �عرفو��م  

إزاءه  1�خصيا" �شعر  أنھ   
ّ
إال بأمر��ي،  يليق  تصرف مش�ن ال  أنھ  يجد  أمر�كّيا  ليس  �ل من  املقابل  و��   .

ّ�ة غ�� مرئّية بيننا أفرادا وجماعات، لم نخ�� االنتماء لها هو�اتّيا  با�خجل والعار. و�ذن هنالك روابط معنو 

حال   أي  أفعال فردية وجماعية. وع��  أخالقية عن  ضمنّيا مسؤوليات  تحملنا  ...إ�خ 
ّ
ولغو�ا ودينّيا  وثقافّيا 

ّية،  اح��ام حرّ�ة االختيار أساس العدالة، وعند البعض األخر أساسها هو �عظيم املنفعة واملص�حة الفرد

 بضمان الرفاه وا�خ�� املعمم ألك�� عدد من الناس. 

ر فيھ ب�ن �ل فئات ا�جتمع، بحيث ال يقع أّي ضرر جسيم    حاول راولز
ّ

البحث عن توازن م��و أو متفك

�ان عددهما وموقعها   كيفما  ا�جماعات  جماعة من  أو  الطبقات؛  من  طبقة  أو  الفئات؛  فئة من  أّي  ع�� 

ا�جال   �� هذا  راولز  اعتمد  لذلك   .
ً
حظا األقّل  م��ا  خصوصا  والثقا�ّ�،  والدي�ّي  تأو�ج  االجتما�ّ�  مبدأ  ع�� 

)؛ أي وضع ا�حّد األد�ى لالستفادة من خ��ات ا�جتمع �� مقابل ا�حد  The maximization lowestاألد�ى (

األع��. يتموقع ا�خ�� ب�ن ا�حّد األد�ى وا�حد األع��، فهو قيمة وجودّية وسطى ح�ّى و�ن اتجهت باالهتمام  

 م��ت
ً
. لتظل جل القوى األقل حظا

ً
بة �� وسط ذه�ي، بدون إفراط و�ال تفر�ط. و�أننا براولز  أك�� لألقّل حظا

االجتما��،  ا�خ��  ملشروع  حامال  باعتبارها  الوسطى،  بالطبقة  ُ�س�ى  ما  وجود  قيمة  عن  دفاع  أّيما  يدافع 

 . 2ويشيد بأدوارها ا�حور�ة �� صياغة الثبات واالستقرار واألمن للمجتمع أك�� ح�ى من الفئات العليا

ع�� أهميتھ باملقارنة    -مح راولز بتغّول ا�جال االقتصادّي ورجال األعمال بمبادئھ الر�حية  وعليھ، ال �س 

�انط مع  الواجب  أخالق  م��ا  السيما  األخرى  ا�جاالت  با��  مّرة    -مع  من  أك��  العدالة  فيلسوف  أشاد  لذا 

ها ع�� العمل واالج��اد  بأهمية الديونتولوجية �� وضع الثقة �� �ل الفئات واألجناس داخل ا�جتمع، وحفز 

 
ن يعمل به؟ مرجع سابق، ،ساندال -1

ٔ
 . 259ص العدالة، ما الجدير ا

2 - Martin Rex, Rawls and Right, P.145. 
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بال   ا�جتمع   �� األفراد  تنمية موقعّية  أفق   �� والعادل. وذلك  املعّمم  ا�خ��  من  أك�� مقدار  تحصيل  قصد 

األخالق   حسنات  فلعل من  الفاعل�ن.  فاعل من  أو  املساهم�ن  مساهم من  أي  قيمة  من  تقليل  أو  احتقار 

ميع بم�انتھ الرمزّ�ة واالعتبارّ�ة، ودور �ل م��م املركزّي  الديونتولوجية هو دفاعها عن االع��اف والشهادة ل�ج

�� تنمية وتطو�ر ا�جتمع. فمن العدل أن يحرز الفرد ع�� فرصتھ �املة داخل ا�جتمع، ومن ا�خ�� أن يؤدي 

 The Goodوظيفتھ بمساعدة با�� الناس. مما �ع�ي أّن راولز يخلق نوعا من ا�جدل ب�ن م�و�ّي "خ�� العدالة  

iceJust"1. 

ن األفراد  
ّ

أسبقّية العدل ع�� ا�خ�� تجد �عب��ها املناسب �� نظام سيا��ّي لي��ا�ّ� محايد وموضو�ّ�، يَمك

أمام   الذات  ي��ك  ا�حّر  الكينو�ّي  الوجود  نمط  إذ  ال�خصّية.  اختيارا��م  واستقاللّية  أفعالهم  حرّ�ة  من 

 �عد أن تختاره و�ستقّر عليھ الذات.  مص��ها، مفتوحة أمام �ّل االحتماالت، وال مجال ملعرفة أ
ّ
ّي اختيار إال

فقوا  
ّ
فالناس �� ا�جتمعات املعاصرة ال يّتفقون حول تصّور معّ�ن ل�خ�� تفعيال ملفهوم ا�حرّ�ة، ولو أ��م ات

وتناقشوا حولھ فهذا ال �ع�ي املطابقة الّتامة وال�املة، السيما وأّن ا�جتمعات املعاصرة م�جونة من "خم��ة"  

تنّوع والتعّدد، مما �ستحيل معھ إلزام مجموعة من األفراد بتصّور معّ�ن ثّم �عميمھ بوصفھ خ��ا عمومّيا.  ال

يصّرح ساندال: "...ولكن مهما كّنا مثقل�ن كهوّ�ات �خصّية، ومهما كّنا خاضع�ن لقناعات أخالقّية أو دينّية،  

لعمومّية، وتنظر إ�� أنفسنا �أنوات عمومية،  يجب علينا أن نضع ما نحن مثقلون بھ ب�ن قوس�ن �� ا�حياة ا

. �� إطار بناء تصّور مش��ك  2مستقل�ن عن أّي والءات أو ارتباطات خاصة، وعن أّي تصورات محددة ل�خ��"

ال�خصّية و�عليقها   تنا 
ّ
بتقويس هو�ا راولز  يطالبنا ساندال مّتفقا مع  للعدالة،  أّ��ا  -وعمومّي  اعتبار  ع�� 

ت زائدة  صفات  ا�خارجمجّرد  من  إلينا  حماي��ا    -ضاف  يمكن  وحي��ا  والعدالة،  ا�حّق  �جتمع  نؤسس  ر�ثما 

...إ�خ.
ً
 بحقوق �خصّية تدافع عن األقلّيات كما األغلبيات، واألقل حظا مثل األك�� حظا

تنا كمواطن�ن وانتمائنا للدولة، وهوّ�تنا ال�خصّية وانتماءاتنا  
ّ
ال يجد ساندال أّي م��ر ل�جمع ب�ن هو�ا

جماعة محددة، إذ �� ا�جتمعات التقليدّية حاول الناس صياغة حيا��م السياسّية حسب مثلهم األخالقّية  �

 �� ا�جتمعات اللّي��الّية املعاصرة فإّ��ا فصلت ب�ن الهوّ�ة العمومّية والهوّ�ة ال�خصّية.  
ّ
والدينية...إ�خ. أما

 أ�ّح كث��ا �� /ع�� ضرورة أن تنعكس ع�� ا�جتمع.  فمهما �انت �� قناعات �خصّية، ومثل دينّية وأخالقّية ال

) السل�ي  باالع��اف  األمر  ع�� هذا  نطلق  أن  يمكن  ��ا.  التعامل  �� عدم  حرج  أّي  أجد   The Negativeوال 

Recognition  ونھ تصورا �عتقد أن ا�خاّص �ستحيل أن يتحّول إ�� عاّم، و�قر ّ�� ذات اآلن أّن من أسباب�(

�ع العدالة  والتشارك  تراجع  والتقاسم  للتعاون  ضمانة  فتعليقها  الذات.  مصادر  واختالف  الهوّ�ات،  ّدد 

لنفسھ؟ وهل  يختار هوّ�تھ  نقول  ح�ى ال  بذاتھ  هو�تھ  يخلق  أن  الفرد  �ستطيع  حد  أي  إ��  ولكن  العل�ّي، 

 أستطيع العيش مغ��با ع��ا؟ و��� أي مدى يمكن أن تكتمل مواطن�ي �عيدا ع��ا؟ 

 
1-Rawls, Political Liberalism, P.263. And see also: Luppi John, Rawls and the common Good, P.93. 
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 : ما بعد نظریة العدالة کإنصاف لراولز: الحدود والتحدیات  -5

 للعدالة، شرطھ راولز بتحقيق العدالة، بما  
ً
إقامة جسور التعاون والت�افل ب�ن األفراد باعتبارها عمادا

ل العدالة �� أواصل 1�� فضيلة ك��ى للب�ى االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية
ّ
. يم��ي من اإلنصاف توغ

فاق بدئّي يرا�� املساواة والكرامة ل�جميع. فاإلنصاف نتيجة ملسار أو    ا�جتمع
ّ
ات ك�ّل، بما فيھ فعل إبرام 

ص��ورة تبدأ من التعاقد االجتما�ّ� الذي يرا�� حاجة ا�جميع، دون أن يخلق فئة قليلة محظوظة؛ تأخذ 

راولز   يقع  ال  وح�ى  الفئات.  با��   �� ضدا  وحاجا��ا  مصا�حها  االعتبار  يضعف  �ع�ن  الذي  ا�حذور  هذا   ��

االجتماع البشرّي ال مناص من مداولة املعلومات ب�ن �ل األفراد، وهو األمر الذي لم يلتفت إليھ راولز بل  

الع �ّل م�ّونات  2ع�� النقيض حجب جميع املعطيات وراء حجاب ا�جهل
ّ
، إذ من شأن تداول املعلومات اط

واملضاّر  املنافع  ع��  االجتما�ّ�  من    التعاقد  املتعاقد  يمكن  ما  ذلك  ولعل  املسلك.  هذا  وراء  من  املكتسبة 

 ما ا�جدوى من تقاعد ال يوفر ا�خ�� والعدل لألفراد.  
ّ
 معرفة خ��ه ور�حھ وفائدتھ قبل أن يتعاقد، و�ال

و�التا�� املعلومة مهّمة لبناء �عاقد اجتما�ّ� شّفاف ووا�ح، وس��ها يتعارض ومبادئ العدالة �إنصاف.  

ال�ي   مصداقا  املعلومات  حيث  الشر�اء متساو�ن من  ي�ون  أن  يقت��ي  آخر  إكراه  "هناك  ر��ور:  يقول  لھ 

. وهكذا يص�� العقد ملزما  3يمتل�و��ا، وهو ما يجعل عرض البدائل وا�حجج أمرا يحدث ع�� نحو عمومي"

��م منھ. إذ ي��ر عصيانھ  ل�ل األطراف املتعاقدة، فال يّد�� أّي م��م جهلھ املسبق، فيتخذها مطية للت��ؤ والت

طرف   هناك  بل  ووضوح،  شفافّية   �� الوضعّيات  �ّل  أمامھ  �عرض  ولم  حرا،  يكن  لم  ھ 
ّ
أن التعاقد  ملبادئ 

�شييد    �� �ساهم  سة، 
ّ
وحسا مهّمة  معلومات  بحجم  والضبابّية  التشويش  من  حالة  خلق  �عّمد  مستفيد 

ل ال يؤخذ بھ. و�أّ��م �عاقدوا �� حالة قصور  االجتماع البشرّي. وعليھ قرار األ�خاص �� حالة حجاب ا�جه

وعدم أهلّية. تالفيا لهذا الوضع ي��ر ماي�ل والزر هاتھ ا�حالة من ا�جهل فيصرح: "ا�جهل �عمة ونقمة �� 

ھ مجهول عندنا.  
ّ
 أن

ّ
ذات اآلن، ونقمتھ أك�� حينما يخّص وضعا نتعاقد عليھ، ونب�ي ع�� أساسھ ا�جتمع إال

. ل�ّل ذات أرادت أن  4بناًء مؤسسا ع�� جهل أفراده ذي أهمية وقيمة و�ح��م و�قدر؟"فكيف يص�� ا�جتمع  

 �� الطبي�ّ�  والوجدا�ّي  واملعر�ّ�  الثقا�ّ�  �ستعمل رصيدها  أن  لها  املشروع  �علم، ومن  أن   �� ا�حّق  تتعاقد 

 االع��اف لها ��ذا البعد، وأخذه �ع�ن اال 
ّ

عتبار �� إطار تنازل يقرب  التفاوض، وما ع�� األطراف املتفاوضة إال

وجهات النظر. فال تراجع �عد ذلك عن هذا العقد، وال م��ر لنكت بنوده العادلة. �شبھ هذا األمر القانون،  

زم ع�� الدولة وا�جتمع  
ّ
فمحال أن يطّبق ع�� ال�خص وهو ع�� جهل تام بھ و�بنوده وفصولھ، لذا من الال

�نفاذ القانون) بحمالت توعو�ة وتثقيفية من أجل �عر�ف األفراد ببنوده  أن القيام أولّيا وقبلّيا (قبل تطبيق و 

 
1- Véronique, La justice Sociale, le libéralisme égalitaire de John Rawls, P.158. 
2- Cathrine Audare, Le principe de légitimé démocratique et le débat Rawls-Habermas, P.74. 

 .126صمرجع سابق، ، 1العادل، جريكور:  -3
4- Walzer, Michael: Spheres of Justice:  A Defense of Pluralism and Equality. (New York: Basic Books. 1983). 
P.214. 

على   واللزر: "إن الشخص غير القادر على المشاركة في اتخاذ القرارات االجتماعية لصياغة تصورات مشتركة، وفي هذا السياق يضيف وا
 . 321". نفسه، ص من نفسه ومن المجتمع هو شخص غير محترم وال مقدر ؛المشاركة الفاعلة في بناء تصور عن الخير العمومي
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وفصولھ. و�� من األدوار والوظائف املستجدة للدولة املعاصرة �� نظر دووركر�ن. هكذا فوحدها العدالة  

 اإلجرائّية �ستطيع ضمان التعا�ش ب�ن مختلف الرؤى املتضادة واملتنافرة حول العالم.

هوّ�ة نظرّ�ة عن ا�خ�� والعدالة، ول�ّل فرد �امل الصالحّية ��    -ا�حد الثا�ي-�ل ثقافة تبعا لذلك، �غدو ل

وا�حماية   الرعاية  والكب��ة.  الصغ��ة  جماعتھ  ورغبات  ومصا�ح  ورغباتھ،  مصا�حھ  حماية  ع��  ا�حرص 

فاق والتعاقد اإلجرائّي والنس�ّي املرتبط ب�ّل جماعة جماعة فعال للدولة،
ّ
ومن اختصاصا��ا    تتحوالن مع االت

وواجبا��ا ومهامها ا�حكر�ة. إذ تلعب الدولة دور حصر مدى االختالف العمومّي، وتقر�ب ا�جال العمومّي  

برأيھ  فيھ  �ّل  يد��  أن  ع��  ا�جميع،  أمام  واملفتوح  واملت�ا��  ا�حر  للنقاش  مجاال  ليصبح  الفئات.  �ل  من 

ع قواعد العدالة �إنصاف �� التعاقد االجتما�ّ�،  وتصّوره ومعتقده دونما خوف أو خشية، ح�ّى ذ �عد وض

وال�ي لم تراع هذا ا�جانب العمومي �� ا�حّق والعدالة، فيمكن أن �عدل، وذلك ع�� اعتبار ال قدسّية أو ال  

 طهرّ�ة القانون، وقابلّيتھ للتعديل والتغي�� استجابة لوضع �شرّي متحّرك يثبت فعلّيا هذا األمر.  

ا عن متا�عة �ل الفئات لوظائف الدولة ومراقب��ا، وملدى إشراكها ل�ّل املتدخل�ن ��  ال محيد �عد هذ    

هذه   مراقبة  ع��  للدولة  التا�عة  واألجهزة  املؤسسات  بقدرة  يؤمن  ال  براولز  نا 
ّ
و�أن العمومي.  القرار  خاذ 

ّ
ات

ا�حقوق. كما يناط    الدوائر وتدب�� ها، بل يجعل أمر املراقبة وا�حاسبة بيد �ّل مواطن من أ�حاب وذوي 

��م إصالح األعطاب، وتجديد و�شذيب شروط التعاقد ثم تحي��ا لتتالءم مع �ل متغ�� اجتما�ّ� أو ثقا�ّ� أو  

منحهم  1دي�يّ  ثم  األفراد،  �ل  أمام  العمومّي  ا�جال  فتح  إذ  ر��ور،  حسب  �اف  غ��  تصرف  هذا،  أّن   
ّ
إال  .

تأه  دون  وا�حاسبة  واملراقبة  التشريع  �غلب  صالحّيات  قد  ا�حساسة،  بأدوارهم  وتوعي��م  و�عليمهم  يلهم 

صوت الغوغاء والرعاع ع�� صوت العقالء وا�حكماء وذوي الكفاءة. تأسيسا عليھ، ال �ستطيع الديمقراطّية  

 أن تأخذ ��ذا الصوت األغل�ي �� عدها الك�ي لألصوات، أ وليست الديمقراطّية ا�حسابّية العددّية املبنّية  
ّ
إال

 ة التصو�ت االنتخا�ّي �� من جاءت ��تلر النازي وموسيلي�ي الفا��ّي �� أملانيا و�يطاليا؟ع�� آليّ 

و�ذن، �عتقد ر��ور بضرورة �عديل الفكرة الديمقراطّية إ�� فكرة الوفاق ب�ن مختلف األفراد ع�� النقاش  

النظام السيا��ّي بصفتھ مواطنا حّرا2ا�حّر والن�يھ  �� وعاقال ومساو�ا لغ��ه،    . فال�ل من حّقھ أن �ساهم 

ولعّل هذا ما يمنح الدولة القائمة ع�� هذا النظام مز�دا من املشروعّية، و�قوي حظوظها، و�ر�خ م�ان��ا ��  

ا�حكم بال حاجة إ�� أغلبّية مر�حة و�قصائّية هشة وغ�� تمثيلية (خصوصا لألقليات واملهمش�ن). فالتوافق  

ا ل�ّل أحسن من حكم األغلبّية. يصرح ر��ور: "و�تمثل الطا�ع  آلّية سياسية أفضل من التصو�ت، وحكم 

ھ ال توجد أي مجموعة ذات عقيدة دينية أو فلسفية أو أخالقية �عت�� أنھ من  
ّ
املتعقل �� هذه املساندة �� أن

 
خالقي  -1

ٔ
يفرز اتحادا يتجاوز تضارب المصالح، يستمد هذا التعاقد قوته من التاريخ والثقافة  يعرف والزر التعاقد بالقول: "رباط ا

نفسهم، والتمتع بتلك الخيرات التي ال 
ٔ
جل حماية ا

ٔ
فراد اتحدوا من ا

ٔ
والدين واللغة...إلخ، إنه استعارة تشير إلى حقيقة مفادها كون اال

 لمجتمعء لاالنتما ةيستطيعون التمتع بها إال في حال
ٔ
ن؛ ا

ٔ
 Walzer Michael :يدخلوا عن طواعية ووعي في التعاقد االجتماعي". ي ا

. P.221 ,Spheres of Justice 
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لعقيد��ا" ل�حصول ع�� والء اآلخر�ن  الدولة  إ�� سلطة  جوء 
ّ

ال� ا�حافظة ع�� استقالل سلطة  1املعقول   .

 .2ره�ن بتمثيلها ل�ل الفئات، ودفاعها ع�� جميع الهوّ�ات، واع��افها ب�ل األديان الدولة

والغلبة   واالحت�ار  الهيمنة  خطاب  من  ص 
ّ
التخل ضرورة  قضّية   �� راولز  ضد  والزر  ر��ور  �ستعمل 

��   -واملقصود هنا الفعل االنتخا�ي-واالستبداد من فئة ع�� حساب فئة أخرى، و�ّل آلّية تديم هذا األمر  

آلّية مرفوضة، و�جب إعادة النظر ف��ا ع�� استبدالها بمي�ان��م توزيع السلطة �� دوائر متساو�ة ومنصفة،  

�ّل م��ا تتمركز حول حماية حقوق املواطن وصيان��ا سواء أ�ان قو�ا أو ضعيفا، غنّيا أو فق��ا، متدّينا أو  

متدين...إ�خ طرف 3غ��  من  واقتسامها  السلطة  ت  مركزة  ال  عددهم،   .  �ان  كيفما  واألفراد  الفئات  �ّل 

وتخليص االجتماع البشرّي من العقل ا�حيسو�ي الذي يمنح ا�حكم والسلطة وفق نظام انتخا�ّي، قائم ع��  

تجا�س  
ّ
الال وأمام  واحد.  بزائد  �انت  لو  أغلبّية  وأقلية،  أغلبّية  كثل  إ��  ا�جتمع  يفرق  العددّي  ا�حساب 

املنطق �ستلزم إشراك �ّل الفئات ودمجها �� ممارسة السلطة وا�حكم، وهو ما  االجتما�ّ� و�عّدد دوائره، ف

�ع�ي أّن الدولة ليست �� املصدر الوحيد ل�حّق، تتصّرف ك�ّل، و�سلك بمثابة روح عام ومطلق. كذا تنوب  

ل �ّل فئاتھ، من منطلق أّ��ا فئات ما زالت لم تبلغ �عد أزمنة الرشد لتحكم نفسها
ّ
بنفسها.   عن ا�جميع وتمث

 .4��ذا املع�ى فالدولة مجرد دائرة من دوائر العدالة، "ويستحسن أن ت�ون دائرة ك��ى لالندماج"

 Metaودائما نحو تبيان حدود نظرّ�ة العدالة �إنصاف، يالحظ تايلور أّن ا�خ�� األع�� أو العدل الفو��(

justice�ھ ال يتحّقق بالضرورة  ) أك�� تجر�دا وعمومّية عكس ا�خ��ات األخرى ا�جزئّية وا
ّ
خاصة، ما �ع�ي أن

بتحقيقها. وثانيا االرتباط ��ذا ا�خ�� يص�� املتصف�ن بھ مواطن�ن �� جمهورّ�ة أوسع �� مملكة الغايات. ثم  

ھ بات �عامل البشرّ�ة  
ّ
ة من طرف راولز، فإن

ّ
إّن ا�خ�� األع�� أو العدل الفو�ّ� �ونھ غ�� محدود وال متعّ�ن بدق

 واحدا ال يوجد ف��ا تراتب أو طبقّية ب�ن األع�� واألد�ى واملتوسط، ب�ن األفضل  حسب تايلور بو 
ّ
صفها كال

واألضعف...إ�خ. كذا استندت نظرّ�ة العدالة �إنصاف إ�� مسلمة مفادها تقسيم الناس إ�� محظوظ�ن أو  

سامي، ومبنية  غ�� محظوظ�ن. و�ذلك يضرب تايلور من خالل هذا االنتقاد �ّل سلطة مدعية للّتعا�� وال
ّ
ت

ع�� الثنائيات املنطقّية التقليدّية. تمارس سلط��ا بوثوق من طرف أحد م�و�ي الثنائية ع�� حساب امل�ون  

ھ  
ّ
أن بھ �سهولة ويسر. وا�حال  يمكن اإلمساك  والوضوح لدرجة  البساطة  السلطة من  اآلخر. و�أن مفهوم 

 مفهوم متشابك وغ�� منظور يصعب اإلحاطة بھ. 

يضع شارلز تايلور يده ع�� سبب التقسيمات والتفاوتات االجتماعّية ال�ي لم يقف عندها  بتعب�� أخر،  

راولز، و�رى أّ��ا مبنية باألساس ع�� العمل واالج��اد واإلنتاج، لذلك من غ�� املعقول أن ن�ا�� األقّل عمال  

من مجهود ا�ج��د. ��  ومجهودا عن ت�اسلھ وتقاعسھ، فنأخذ من ا�ج��د والعامل لنعطيھ دون، وجھ حّق،  
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ٔ
 ا
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األضعف  با�حّجة  تايلور  يصفها  بالعدالة.  لها  عالقة  ال  وللنجاح،  للمج��د  ا�خارجّية  اإلعاقة  من  نوع 

)weaker argument  ألّ��ا غ�� مستقيمة، وألّن هناك ما يفيد عكسها. فاملرأة ع�� سبيل املثل أثبتت لنفسها (

ك�ن ثالثا 
ّ

قدر��ا ع�� املشاركة االجتماعّية الفاعلة، حاملا أتيحت لها الفرصة  أّوال وللمجتمع ثانيا ول�ل املشك

  ،
ً
ا
ّ
دونما حاجة إ�� إعالة أو شفقة أو مساعدة من أحد. ومن شأن إتاحة الفرصة لبا�� األفراد من األقّل حظ

ّدى  ودون إي�ال أمرهم إ�� الدولة والتقليل من دورهم وفائد��م، ومعامل��م ع�� وجھ اإلنصاف واملساواة أل 

ھ ع�� ا�جتمع والدولة بالنفع و�ا�خ��، إذ األمر أشبھ  
ّ
ذلك إ�� تفج�� طاقا��م و�بداعا��م، ولعاد هذا األمر �ل

بمسرحّية أو فيلم سينمائّي نحتاج فيھ إ�� �ّل األدوار وجميع ال�خصّيات بما ف��ا الرجل املتشّرد واملعاق،  

هذا الصدد: "لدينا شعور بمن ن�ون ع�� شعورنا بأن نقف    واملرأة ال�جوز والعاهرة...إ�خ. يكتب تايلور ��

. من النّص �ستنتج أّن للمجتمع والبيئة ال�ي �عيش ف��ا الفرد دورا مركزّ�ا  1بالنسبة إ�� ا�خ��، ومع من نقف"

نا بتايلور يؤمن أّن التغي�� يجب  
ّ
�� بناء وتطو�ر �خصّيتھ، لذلك وجب أخذ هذا املعطى �ع�ن االعتبار. و�أن

 أن ي�ون مؤسساتّيا ال فردّيا. والعدالة مدخلها اجتما�ّ� قبل أن ي�ون أخالقّيا أو سياسّيا أو اقتصادّيا. 

 : خاتمة  -6

لعّل من الصعو�ة بم�ان كتابة خاتمة تجمل النتائج املستخلصة من أهّم نظرّ�ة سياسّية معاصرة        

حول العدالة؛ واملقصود طبعا نظرّ�ة العدالة �إنصاف �جون راولز. وذلك ألّ��ا نظرّ�ة شهدت تطورا ونموا  

�إنصاف" إ�� آخر كتبھ: "اللي��الية    م�حوظ�ن منذ بداية ثمانينات القرن العشر�ن مع كتابھ: "نظرّ�ة العدالة

جاه  
ّ
االت أ�حاب  مع  موّسعة  نقاشات   �� دخلوها  إّبان  عديدة  �عديالت  النظر�ة  هذه  عرفت  السياسية". 

الفردا�ّي وا�جماعا�ّي واملنف��. وهذا ع�� العموم موضوع آخر لم نتطرق إليھ، واكتفينا �� املقابل بمطارحة  

نظرّ�ة ومنطلقات  أسس  تخّص  قبيل    قضايا  من  ا�حور�ة؛  مفاهيمها  أهّم  ناقشنا  كما  �إنصاف.  العدالة 

مفهوم ا�خ�� والعدل وا�حر�ة، ثم عّرجنا �� األخ�� ع�� حدود هذه النظر�ة وأفاقها. والحظنا أّن أهّم ما يمكن  

 استخالصھ هو: 

ا�جتمع،   - فئات  جميع  �شمل  وعادل  معّمم  خ��  تحقيق  ع��  �إنصاف  العدالة  نظرّ�ة  تتأسس 

؛ أو ال�ي توجد �� عمق(قاع) ا�جتمع، و�� إ�� ذلك فئة محرومة �� شروط ال 
�
سّيما م��ا األقّل حظا

  ،
ً
ا
ّ
زت نظرّ�ة العدالة ع�� هذه الفئة األقّل حظ

ّ
العيش الكر�م، معاقة طبيعّيا واجتماعّيا. هكذا رك

فة لل�ّل ع��ى  محاولة رفعها ملصاف الفئة ا�حظوظة؛ أو قل ارتأت خلق نوع من املساواة املنص

أن ت�ون املنافسة مت�افئة ومنصفة ل�جميع. إذن، �ستخلص أّن نظرّ�ة العدالة تبدأ من القاع  

.
ً
ا
ّ
 االجتما�ّ�، وتركز أك�� ع�� الفئة األقّل حظ

ھ فيلسوف   -
ّ
اهتمت نظر�ة العدالة �إنصاف عند راولز بالعدل ال ع�� مفهوم ا�خ��، مما يفيد أن

ف ا�خ��.  فيلسوف  ال  وذلك العدالة  النف��،  جاه 
ّ
االت و�قوة  مطّوال  انتقد  األمر��ي  الفيلسوف 
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الهتمامھ املبالغ فيھ بتخصيص أك�� مقدار من املنفعة وا�خ�� ألك�� عدد من الناس. وا�حال أّن  

ھ معيار يض�� �سعادة  
ّ
إن ثم  ذا�ّي خاّص و�خ��ّي، فكيف يص�� عاّما و�لّيا؟  املنفعة  مقياس 

 واألقّل عددا ح�ى  البعض غ�� ا�حظوظ من أجل ا
�
ل�ّل ا�حظوظ. فما ذنب هؤالء األقّل حظا

 يؤخذ برأ��م و�حرموا من املشاركة �� ا�حياة العمومية فقط أل��م 
ّ
يض�� ��م؟ وهل من العدل أال

املعاق�ن...)  املهاجر�ن،  السود،  (النساء، 
ً
حظا األقل  املنف��  املعيار  هذا  يحرض  أال  أقل عددا؟ 

 �ع�ي أنھ معيار ضد السلم االجتما��. بالقيام بالثورة؟ مما

ورغبا��م،   - مطال��م  مع  يتالءم  واجتما�ّ�  سيا��ّي  نظام  إ�شاء   �� األفراد  جميع  بدور  راولز  آمن 

ويستجيب لتطلعا��م �� األمن والسلم، و�وفر لهم حقوقا موّسعة وعادلة ومنصفة، تضمن لهم  

األفراد �� إطار املشرع األّول لهذا    صقل قواهم ومل�ا��م ومواه��م. وذلك من خالل وضع هؤالء 

  
ً
تأ�ي قبل انطالق ا�جتمع)، بوصفها حالة البدئّية (حالة أصلية  با�حالة  النظام ع�� ما �سّميھ 

سم بحجاب ا�جهل، إذ ال أحد من املشرع�ن �علم مصا�حھ ورغباتھ وموقعھ �� ا�جتمع. و�ناًء  
ّ
تت

فاق �عد نقاش مطول ع�� عقد اجتما�ّ�، يرا��  ع�� هذه الصيغة ا�حايدة واملوضوعّية يتّم اال
ّ
ت

. ب�لمة واحدة، تقو�ة الضعيف ودعمھ �� ا�جتمع هو هدف نظرّ�ة  
ً
ا
ّ
ا�جميع والسّيما األقّل حظ

العدالة �إنصاف. األمر الذي يمكن أن يث�� التساؤل: أال تحتاج ا�جتمعات العر�ّية لهذه الرؤ�ة 

 بل ح�ى �� ا�جانب العم�ّ� التطبيقّي؟ الراولزّ�ة ال فقط �� ا�جانب النظرّي 
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 الملخص: 

هذا    �� كيفية  املقال  �س��  ودراسة  االجتماع  وعلم  سانّية 
ّ
الل الّدراسات  ب�ن  الّت�امل  ع��  ال��هنة  إ�� 

ا�ي من الّنتائج ال�ي يتوّصل إل��ا األّول من خالل �سليط الّضوء ع�� ظاهرة األمر �� ا�خطاب  
ّ
استفادة الث

. وقد   م عناصر  النقاب عن    حاولنا رفعالّدعوي 
ّ
املت�ل الّسياق من أجل  كيفّية اشتغالها وطر�قة توظيف 

غة من وسيلة للّتواصل إ�� مطّية يتوّسلها لبسط نفوذه ع�� ُمخاطبھ
ّ
انطالقا    الوصول إ�� مبتغاه محّوال الل

 ال�ي تجمع طر�� العملّية التواصلّية .   طبيعة العالقةتحليل الّصيغ ال�ي وردت ف��ا أفعال األمر ودراسة   من

سانّيات ، علم �لمات مفاتيح: 
ّ
  االجتماع، مواقع، حقل اجتما��ّ األمر، الل

. 

 

 

Abstract: 
In this article, we seek to demonstrate the complementarity between linguistic 

studies and sociology and to study how the second can benefit from the results of the 

first by the Da’wa discourse. We have tried to unveil how it works and how the speaker 

employs the elements of the context in order to reach his aspirations, transforming 

language from a means of communication into a tool for controlling addresses by 

analyzing the forms of verbs contained in the command and studying the nature of the 

relationship between the parties of the communication process. 

Keywords: Command, Linguistics, sociology, locations, social field . 
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 : مقّدمة  -1

بي��ا نظرّ�ا، رأينا أن ننجز   بدل ا�حديث عن الّدراسات البينّية وتقاطع العلوم وتداخلها والت�امل املعر��ّ 

سانّية وعلم االجتماع محاول�ن ا�خروج من  
ّ
عمال تطبيقّيا لل��هنة ع�� أهّمية نتائج الّت�امل ب�ن الّدراسات الل

ا�خطاب   شطر  قبلتنا  يّممنا  وقد  الفكرّ�ة.  للمسائل  االحادّية  النظرة  �اسر�ن  الواحد  االختصاص  قمقم 

الذي  مح  الّدي�ي  ره�ن  لقرون  الّدراسات  ظّل  أو  اإل�جاز  عن  طّياتھ  ب�ن  الباحثة  غوّ�ة 
ّ
الل الّدارسات  ب��ي 

الفقهّية ال�ي �س�� إ�� استنباط األح�ام والفتاوي منھ. شعارنا �� ذلك االنفتاح ع�� الواقع وع�� الّسياق  

ا�ع األرثوذك��ّي ال�ي احتكرها 
ّ
حّراس العقيدة  التار��ّ� املتغّ��. لذلك رغبنا عن الّنصوص الّنخبو�ة ذات الط

ينا وجوهنا
ّ
 عا  وول

ّ
" أّما الثانية  1ز�ن نفرحو شطر خطبت�ن للّداعية املصرّي "وجدي غنيم" األو�� �عنوان "يال

ألقاها �� قّبة املن�ه خالل ز�ارتھ إ�� تو�س و�� مجموعة من الّنصائح املوّجهة إ��    2فمقتطفة من محاضرة

الّداعية املث�� ل�جدل �� �ّل أرض يطؤها و�� أي تصر�ح يد�� بھ إ��  ويعزى اختيارنا هذا    الشعب التو���ّي.

والف�اهة كما يذهب فرو�د �� آلّية نفسّية دفاعّية "�سمح للمرء بأن يواجھ   توّسلھ الف�اهة �� نظم خطبھ.

ست 3موقفا صعبا من دون أن يقع فريسة لالنفعاالت غ�� الّساّرة املصاحبة لهذا املوقف
ُ
حضر ��  " لكّ��ا  لم �

سليم  
ّ
الت ع��  املستمع  و�رغام  املع�ى  لتمر�ر  طر�قة  م 

ّ
املت�ل إ��  بالنسبة  ف�ي  الغاية.  لهذه  املدّونة  هذه 

لقى سلطة ّما ع�� الّنفوس. 
ُ
 بالقناعات املطروحة عليھ .وهكذا تجثم خلف ا�خطاب الّساخر امل

توّسل من�ج�ن، بي��ما وشائج شّ�ى  �� هذه الورقة البحثّية، وأثناء سعينا إ�� اختبار هذه الفرضّية، سن

بذلك  التحليل  األّول في�ون  إل��ا  يتوّصل  ال�ي  الّنتائج  ا�ي فرضّياتھ ع�� 
ّ
الث يب�ي  اهرّي، 

ّ
الظ رغم اختالفهما 

ط الّضوء ع�� ظاهرة  
ّ
باعتبارها إحدى الّدعائم    "األمر "آخذا �عضھ برقاب �عض. ونحن �� هذا اإلطار سنّسل

� وجوهنا شطره لاألساسّية ال�ي يرتكز عل
ّ
  وكيفّية توظيفدراسة كيفّية اشتغالها  ��ا ا�خطاب الذي سنو�

يتوّسلها   مطّية  إ��  للّتواصل  وسيلة  من  غة 
ّ
الل محّوال  مبتغاه  إ��  الوصل  أجل  من  الّسياق  عناصر  م 

ّ
املت�ل

�� هذا ا�خلبسط نفوذه ع�� ُمخاطبھ.   البحث :كيف حضر األمر  ا �انت هذه غايتنا �ان سؤال 
ّ
طاب؟  ومل

م  
ّ
وكيف رسم العالقة ب�ن طر�� العملّية التواصلّية؟ وكيف ترجمت عملّية إصدار األمر مركزّ�ة موقع املت�ل

 �� ا�حقل االجتما�ّ� الذي ينت�ي إليھ ؟

��    )Kent Bach(  فقد صّنفھ باخ  .معظم التداولي�نيندرج األمر من األفعال التوج��ّية حسب تصنيف  

ضمن الّصنف الثالث من األعمال الّتوج��ّية الذي يطلق   (speech acts and pragmatics)مقالھ املوسوم بـــ

األصناف   لهذه  و�جعل  األعمال.  من  وغ��ها  لب 
ّ
والط والّت�ليف  العرض  جانب  إ��  بات" 

ّ
"املتطل اسم  عليھ 

 
 2011 وجدي غنيم، -1

ّ
   https://www.youtube.com/watch?v=xaOhLzqubqk  رابط الخطبة على اليوتيوب: ،عايزين نفرح  ، يال

 https://www.youtube.com/watch?v=j0wJkUxhJMk  :2012قّبة المنزه تونس، محاضرة الغزو الفكرّي،وجدي غنيم،  -2
داب، الكويت، رؤية جديدةالفكاهة والضحك  ،شاكر عبد الحميد -3

ٓ
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

  .130ص

https://www.youtube.com/watch?v=xaOhLzqubqk%20
https://www.youtube.com/watch?v=j0wJkUxhJMk%20
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حضر �� املدّونة ال�ي نحن إل��ا �سبيل وقد    اف��اضات مسبقة تنحصر �� قاعدت�ن هما قاعدتا الكّم والكيف.

 .بأش�ال مختلفة �اشفا نوع العالقة ال�ي تجمع ب�ن طر�� ا�خطاب

 : أشکال حضور األمر  -2

�� األمر  "وقد   يحضر  "افعل".  األمر  �� فعل  األو��  الّصيغة  ل 
ّ
تتمث صيغت�ن مختلفت�ن.   �� املدّونة  هذه 

ل �� األمر �� صيغة ا�خ��  .1يحذف فعل األمر بداللة سياق الكالم عليھ"
ّ
انّية فتتمث

ّ
  .أّما الصيغة الث

 :صیغة فعل األمر -2-1
املقّيد   األمر  أو  املطلق  االمر  وتفيد  الفعل  طلب  ع��  الّداللة   �� استعماال  األك��  الّصيغة  هذه  �عت�� 

�ا�� و�ينمادال ع�� الفور وأمر مطلق داّل ع��    أمر مطلقو�نقسم الصنف األول بدوره ا��  
ّ
يتقّيد الّصنف    ال�

 ع�� الوجوب  
ّ
. و�� ا�خطاب الذي سنتناولھ بالتحليل يحضر داال الثا�ي بزمن أو شرط أو سبب أو صفة 

 ومقّيد بزمن معّ�ن.

القّبة "أظهر    �� إ�� جمهوره  �� قولھ املوّجھ  الّداّل ع�� الوجوب  نتبّ�ن حضور األمر املطلق  و�مكننا أن 

�� هذا املثال متجّردا من القرائن ال�ي تقّيده �شرط أو سبب    ورد األمر.  فقد  2شعائر اإلسالم ورّب �حيتك"

زمن. وهذا الّتجّرد يكشف اقتضاء وجوب املأمور بھ ع�� الفور. ونحن �ستند �� زعمنا هذا ع��   حالة أوأو  

عب الّتو���ي �عد  الذي ورد فيھ املثال املدروس. فهو يقول:Cotexte)(الّسياق القو�ّ�  
ّ

رّ�نا ما    "أرجو من الش

واغيت ا�حمد �"
ّ
"كنا بنحلق ذقوننا وقلنا لإلخوة يبقوا    . ثم يضيف �عد املثال املدروس:3حّرركم من الط

واغيت حسبنا هللا و�عم الوكيل"
ّ
. فالّناظر �� هذا الّسياق يالحظ أّن سبب امتناع  4يحلقوا ذقو��م أّيام الط

دبرحيل املتسّبب�ن �� وجوده. �عبارة  املستمع عن إظهار شعائر اإلسالم قد انتفى ورحل  
ّ
وجود هذه    أخرى ول

ل هذا األمر حالة أّولّية لنسق    األنظمة
ّ
نتيجة مفادها مالحقة اإلسالمّي�ن و�ل "من يل��م �شعائر الّدين". و مث

ا�� التّيارات االسالمّية من مالحقات. وانتفاء هذا الّسبب ينتج عنھ بالضر  ورة  ما ومحّددا ملا �حق املنتم�ن 

 
صوليينرافع الرفاعي العاني،  -1

ٔ
مر عند اال

ٔ
ية بيروت ، ،اال

ٓ
 .86 ، ص2007الطبعة االولى، دار المحّبة دمشق، دار ا

 ، الّدقيقة الخامسة عشرة. 2012قّبة المنزه تونس، محاضرة الغزو الفكرّي،وجدي غنيم،  -2
 قيقة الرابعة عشرة وخمسون ثانية ، الّد المصدر نفسه  -3
 ثانية    ة عشر  ية الخامسة عشرة واثنتالى الّدقيقوست ثوان  ة ، من الّدقيقة الخامسة عشر المصدر نفسه -4
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عائر واجبا و�نب�� تنفيذه ع�� الفور وال م�ّ�ر لتأخ��ه.  انتفاء النتيجة  
ّ

لذلك صار االل��ام بإظهار هذه الش

 . 2و"الوجوب يمتاز عن الّندب بامتناع ال��ك" 1فاّن األمر املطلق �� هذا املقام يدّل ع�� الوجوب و�الّتا��

م “مقّيدا �شرط يفيده، دليلنا ع�� ذلك ما ورد �� قول    و�حضر األمر �� مواضع أخرى 
ّ
مك  املت�ل

ّ
ال�� ي�ل

مك أحدهم قل لھ أنا مسلم  3قل لھ انا مسلم"
ّ
. فقد ورد فعل القول هنا "قل لھ أنا مسلم" جواب   )(إذا �ل

مك أحدهم" .وزم��ما ممتّد ودائم ففعل التصر�ح باالنتماء إ�� االسالم ال يمكن أن  
ّ
  شرط "إذا �ل

ّ
يحدث إال

قها �شرط "ال تقت��ي  
ّ
إذا حصل فعل الكالم. ولكّن الّناظر �� صيغة االمر �� هذا املثال يالحظ انھ رغم �عل

 4الّتكرار ال لفظا وال قياسا وحكمھ حكم االمر ا�جّرد �� إفادة ذلك، أي الّصيغة ال تفيد مّرة وال تكرارا بذا��ا"

املذهب انطالقا من الّسياق لتار��� لهذا ا�خطاب. فقد أنتج �� الف��ة    ّو�نّما يحّدده الّسياق. ونحن نذهب هذا

د ال�ي �ان ف��ا الّصراع ب�ن االسالمّي�ن والعلماني�ن ع�� أشّده. ومجرد نطق املأمور مللفوظ "أنا مسلم
ّ

  " يؤك

�اع. والّتصر�ح باالنتماء كما هو معلوم ال يحتاج إ�� تكرار ليتح
ّ
 ّقّق.  انتماءه ا�� أحد طر�� الن

ھ
ّ
م �� موضع آخر "خذ الّدين �ل

ّ
ك حتقعد قّدام املأذون أو القا��ي حيقولك ع�� كتاب   و�قول املت�ل

ّ
ألن

خليك   راجل.  خليك  كده؟  حتقول  مش  هللا.  رسول  سّنة  وع��  هللا  رسول  سّنة  وع��  هللا  كتاب  ع��  هللا 

يق �� إطار ا�حديث عن طقوس االحتفال  محّدد. فقد س  مرتبط �سياقفاألمر الوارد �� هذا املثال   5راااااجل"

. فرغم تقييده �شرط، دّل ع�� الوجوب. دليلنا ع�� ما نذهب إليھ تكرار جملة األمر  6والفرح ي�ون إسالمّي" "

انية "خليك راجل" (كن رجال). والّتكرار كما هو معلوم، إضافة ا�� �ونھ أداة فّعالة للّتنبيھ، وسيلة ناجعة  
ّ
الث

ر شرط الّرجولة  للّتوكيد .وهو �
ّ
ق تنفيذه بتوف

ّ
� هذا الّسياق يدّل ع�� أّن األمر قد ورد ع�� جهة الوجوب لتعل

و�ذلك ي�ون املع�ى املضمر �� القول املصّرح بھ "الّرجولة أحد نتائج االل��ام والّدين ال يل��م بھ    �� املستمع.

�ا�� أو أن يتّم  إال مكتمل الرجولة " فت�ون النتيجة واالل��ام الّتام بتعاليم ال
ّ
ّدين ال ينتظر أن يتّم ع�� ال�

ا �ان األمر �ش�� إ��  
ّ
م  أّن تأجيلھ.  ومل

ّ
بھ أن يقوم �عمل ما أو يمتنع عن القيام بھ  ير�د املت�ل

َ
و���جم   7من مخاط

 
عراف ﴿ما   -1

ٔ
ية الثانية عشر من سورة اال

ٓ
يذهب فخر الّدين الّرازي الى داللة فعل االمر المطلق على الوجوب. وقد علل توجهه باال

مرتك
ٔ
 تسجد إذ ا

ّ
ال

ٔ
ربعين من سورة المرسالت ﴿وإذا قيل لهم اركعوا ال يركعون﴾ منعك ا

ٔ
ية السابعة واال

ٓ
ّن  ﴾واال

ٔ
ولى يرى ا

ٔ
ية اال

ٓ
ففي اال

ية الّثانية لو كان االمر يفيد الّتراخي لقيل لهم ا
ٓ
ّما في اال

ٔ
ن  االستفهام ما كان سيرد للذّم لو االمر ورد على الّندب وعلى التراخي ا

ٔ
ولى ا

ٔ
ال

مر ولما تّم ذمهم على فعلهم . لمزيد التوسع يمكن العودة الى:
ٔ
 تركعوا ويجوز لكم ترك اال

صول الفقه ّرازي،فخر الّدين ال 
ٔ
،دراسة وتحقيق طه جابر الفّياض العلوانّي، مؤسسة الّرسالة، دت،  2،جالمحصول في علم ا

فظّية
ّ
 .الفصل االّول في المباحث الل

صول الفقه فخر الّدين الّرازي، 2
ٔ
 . 44صمرجع سابق، ، 2،ج المحصول في علم ا

 ن ثانية وسبع وخمسوالخامسة عشرة ، الّدقيقة  خطبة الغزو الفكري وجدي غنيم، 3
صوليين رافع العاني، ا 4

ٔ
مر عند اال

ٔ
 . 247، مرجع سابق ،صال

 عايزين نفرح وجدي غنيم، 5
ّ
 ، الثانية الحادية والعشرين إلى الثانية الخامسة والّثالثين. يال

 .ة، الثانية السابعة عشر مصدر نفسهال 6
7- Penelope Brown & Stephen Levinson, Politeness Some universals in language usage, Studies in 
interactional Sociolinguistics 4, Cambridge university press,1987, P.66. 
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ھ يضمر وراء األمر الذي يصدره إثباتا  
ّ
رغبة �� االنتقال من وضع موجود إ�� آخر منشود فإنھ من املف��ض أن

 خر مفاده أنت غ�� مل��م �عموم الّدين .آ

 :األمر بصیغة الخبر -2-2
م من إنتاج ا�جمل  

ّ
غة إش�اال كب��ا �� تحديد غاية املت�ل

ّ
يث�� تداخل الوظيفت�ن الوصفّية وا�حجاجّية لل

�غاردنر   ا�خ��ّية. حدا  الذي  اعتبار   )Howard Gardner(   األمر  ال�ي ت   إ��  ا�جمل  ُ◌ "األهداف  ألجلها  ساق 

جر�ت ا�جملة ا�خ��ّية  1ا�خ��ّية �� أعسر تحديدا من بقّية ا�جمل"
ُ
. و�� ا�خطاب الذي نحن إليھ �سبيل، أ

ھ يدّل ع��   للّداللة ع�� طلب الفعل.
ّ
وهذا األسلوب �� األمر آكد �� الّداللة عليھ من صيغة فعل األمر ألن

م:
ّ
� ذلك �� قول املت�ل

ّ
الب ع�� تحقيق مطلو�ھ. و�تج�

ّ
ك تختار    حرص الط

ّ
خت مسلمة. دا  أ"الّسعادة �� أن

 .   2الّزوج املسلم والفرح ي�ون إسالمّي"

م ُ�عّرف الّسعادة رغم إقرار الّدارس�ن  
ّ
بصعو�ة    3ونحن إذا ما أمعّنا الّنظر �� هذا القول نالحظ أّن املت�ل

وتصنيفها. ومن��اها  مبتداها  و�عي�ن  مالمحها  تحديد  وعسر  ��ا  عن    اإلحاطة  و�تحّدث  أر�ا��ا  يحّدد  فهو 

خص الّسعيد 
ّ

ر�قة اإلسالمّية) ثّم �عّ�ن ال�
ّ
مظاهرها (اختيار الّزوجة املسلمة و�قامة حفل الّزفاف ع�� الط

سلم).
ُ
ا �انت الغاية من هذه ا�جملة    (دا الّزوج امل

ّ
ا�خ��ية غ�� الوصف واإلخبار، فإّن الغرض من إ�شا��ا  ومل

م من خالل الّرؤ�ة  
ّ
ظّل ثاو خلف هذا الّتعر�ف واستجالءه ليس يتسّ�ى إال بتبّ�ن االستدالل الذي يبنيھ املت�ل

 للّسعادة. ومفاد هذا االستدالل �الّتا��:  تّم رسمهاال�ي 

 . و�قامة "الفرح اإلسالمّي"الّسعادة �� اختيار الّزوجة املسلمة  :مقّدمة ك��ى 

 .: أنت مسلم وتر�د أن ت�ون سعيدامقّدمة صغرى 

ر�قة اإلسالمّية. نتيجة
ّ
 : اخ�� زوجة مسلمة وأقم حفل زفافك ع�� الط

ا �ان املقام ليس مقام إخبار فإّن إنتاج هذه ا�جملة �عّد ان��ا�ا ملبدأ العالقة
ّ
الذي تحّدث عنھ غرا�س    4ومل

(Grice)    ،"مطلوب هو  ملا  مناسبة  مساهمتك  "لتكن  مفاده  وهو  والذي  �س��،  املثال  هذا   �� م 
ّ
املت�ل فإّن 

 
ن روبول -1

ٓ
غوّية،  ،جاك موشالر& ا

ّ
، ترجمة الموسوعي للّتداولّية ضمن القاموسترجمة شكري المبخوت مدخل نظرّية االعمال الل

  .54، ص2010الدين المجدوب، سلسلة اللسان، المركز الوطني للترجمة تونس، دار سيناترا،مجموعة من الباحثين ، إشراف عز 
 عايزين نفرح"وجدي غنيم،  -2

ّ
 إلى الثانية الّتاسعة عشر.  ة، من الثانية الخامسة عشر محاضرة "يال

راءهم فالّتصور  -3
ٓ
قدار   يثير تعريف الّسعادة إشكاال كبيرا فقد اختلف حوله الدارسون وتباينت ا

ٔ
الرواقي مثال يقترح فكرة الّتصالح مع اال

جل تحرير ا
ٔ
هل التصّوف في المجاهدة من ا

ٔ
لّنفس  والّرضا بما نحن عليه تعريفا لها بينما يربطها الّرازي والفارابي بالمتعة العقلّية ويراها ا

 من رغباتها وشهواتها . لمزيد التوّسع في موضوع الّسعادة يمكن العودة إلى: 
ولى ،المركز القومي للّترجمة ، الفلسفة والّسعادةتولوتي، ليزا بور 

ٔ
بعة اال

ّ
نصارّي، الط

ٔ
حمد اال

ٔ
 .2013،ترجمة وتقديم ا

 ا -4
ٔ
 الكيف ومبدا

ٔ
 الكّم ومبدا

ٔ
ربعة مبادئ فرعّية وهي تباعا مبدا

ٔ
م غرايس على ا

ّ
 التعاون في المحادثة، تكل

ٔ
  لعالقةفي حديثه عن مبدا

 الصّدق.
ٔ
 يشمل ثالث هذه الم ومبدا

ٔ
"لتكن مساهمتك مناسبة لما  العالقة"، خالف بقّية المبادئ، قاعدة واحدة مفادها بادئ "مبدا

قّر غرايس بوجود عّدة صعوبات وعد بدراستها في عمل الحق.
ٔ
نظر هو مطلوب" وقد ا

ُ
مقال غرايس الموسوم   (ي)لمزيد التوّسع ا

 بالمنطق والمحادثة.  
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يتوّسل األمر �� صيغة ا�خ��، إ�� مضاعفة درجة اإلبالغ معّوال ع�� ما هو مش��ك من معارف لغوّ�ة وغ��  

م �ع�ي أن نفعل شيئا تحت ستار آخر""  للغوّ�ة وع�� قدرة سامعھ ع�� الّتأو�ل واالستدال 
ّ
 .1فأن نت�ل

جري األمر بصيغة ا�خ�� للّتوكيد ع�� الفعل واملبالغة �� اإليجاب. فيبدو املأمور بھ كما لو ٌوجد 
ٌ
فقد أ

نَجز.
ُ
م هو اإلخبار عنھ.  وصار �� حكم امل

ّ
م الّسعادة �� هذا املثال من�   و�ّل ما يقوم بھ املت�ل

ّ
لة  لذلك نّزل املت�ل

ما تّم إقراره وال يحتاج إ�� أمر مستندا �� ذلك إ�� ا�جملة اإلسمية. وا�جملة اإلسمّية كما هو بّ�ن "تفيد بأصل  

وضعها ثبوت ��يء ل��يء (...) ولكن (...) قد يكتنفها من القرائن والّدالالت ما يخرجها عن أصل وضعها فتفيد  

ثابت ومستّمر    إذن أمرجة املسلمة من أسباب السعادة  . فاعتبار موضوع اختيار الزو 2الّدوام واالستمرار"

سلماتّ◌ و�نب�� ع�� املستمع أن يمتثل لھ رغم سماح الش
ُ
. فالّتعب�� عن األمر بصيغة  3ارع بالّزواج من غ�� امل

أّي   ثابت ومستقّر وانتفت  بھ  املأمور  أّن  املستمع  اعتقاد   محاولة ملضاعفة 
ّ
إال ليس  الّسياق  �� هذا  ا�خ�� 

جيب وحصل.  إم�اني 
ُ
�ا�� أي أّن األمر قد أ

ّ
م إذن إ�� األمر والّتنفيذ معا. دليلنا ع��    و�ذلك �ش��ة لل�

ّ
املت�ل

ھ يفيد  
ّ
نزعم ما ذهب إليھ الّزمخشرّي من خالل قولھ :"إّن إخراج األمر بصيغة ا�خ�� أبلغ من صر�ح األمر ألن

ھ سورع فيھ إ�� االمتثال واالن��اء فهو يخ� 
ّ
 .4� عنھ"تأكيده ح�ى �أن

ياتھ وهذا الوجوب ان دّل  
ّ
نخلص إ�� القول إذن أّن االمر �� هذه املدّونة دّل ع�� الوجوب �� جميع تجل

جانب محتواه الّدال��، يتضّمن    التواصلّية فإ��ع�� ��يء فهو يدّل ع�� العالقة ال�ي تجمع طر�� العملّية  

تل والّناجع �� ذلك الّتحاور حّ�ى و�ن �انت غالبا أشّد  "�� قيمة تفعل فعلها ا�خا  امللفوظ قيمة عالئقّية ما و

فيغدو ا�خطاب بذلك مجاال تتفاعل فيھ األطراف ال�ي تنتجھ فتنشأ بي��ا مجموعة من العالقات   .5اختفاء"

مّية وغ��ها من العالقات. فكيف ي��جم األمر إذن   -االجتماعّية
ّ
العاطفّية �الّتنائي أو األلفة، املساواة أو السل

 العالقة القائمة ب�ن طر�� العملية الّتواصلية �� هذا ا�خطاب الذي نحن إليھ �سبيل؟

 : األمر والعالقات البینشخصّیة في الخطاب الّدینّي -3

إخالال   األمر  ل 
ّ
ُيمث الكيف)،  انية(قاعدة 

ّ
الث القاعدة  وتحديدا  الّتعاون  مبدأ  مع  الّتام  توافقھ  رغم 

و�مكن أن تتسّبب هذه الّسمة ��    إ�� ما يقتضيھ من تصر�ح �� ا�خطاب. بالعالقات االجتماعّية ويعود ذلك  

العملّية    �� أو قطيعة  نزاعا  ينتج  مّما  �عملّية تطّفل ع�� شؤونھ.  امللفوظ أشبھ  املتلّقي وقد تجعل  إحراج 

 
Grice H. Paul. Logique et conversation. In: Communications, 30, 1979. La conversation, Consulté le 
13/08/2018/ 17h10m  www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1979_num_30_1_1446,  
1- Catherine Kerbrat-Orecchioni , Les actes de langage dans le discours : théorie et fonctionnement, édition 
NATHAN, 2001, p33. 

ولىعبد العزيز عتيق، علم المعاني،  -2
ٔ
 . 48، ص 2009، دار الّنهضة العربّية، الطبعة اال

ية الخامسة من سورة  -3
ٓ
وتوا الكـتاب حّل لكم وطعامكم حّل لهم  نقصد تحديدا اال

ٔ
ّيبات وطعام الذين ا

ّ
حّل لكم الط المائدة ﴿اليوم ا�

جورهّن محصنين غير مسافحين وال مّتخذي 
ٔ
وتوا الكـتاب من قبلكم إذا اتيتموهّن ا

ٔ
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ا

خدان﴾
ٔ
 . ا

 .365ص .، 2009لمعرفة بيروت لبنان،طبعة الثالثة ،دار اال،الزمخشري، تفسير الكّشاف  -4
وركيوني، مدخل عالقة بينشخصّية، معجم تحليل الخطاب، -5

ٔ
 .485-484، صسابقمرجع  كاترين كربرات ا

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1979_num_30_1_1446
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غوي �� الّتصر�ح صار أقرب إ�� الفظاظة  
ّ
ما أوغل العمل الل

ّ
ھ �ل

ّ
وحّد من   )(Impolitenessالّتواصلّية. ذلك أن

 وهذا ما يجعلنا نطرح عالقة األمر بالّتأّدب �� ا�خطاب نحن إليھ �سبيل.  فرص االختيار للمستمع.

 : (Politeness)والتّأّدب  األمر -3-1
غو�ة ال�ي تنب�ي ع�� الفعل املستقب�ّ� وتمارس  

ّ
نائي براون وليفنسن ضمن األعمال الل

ّ
يتنّ�ل األمر عند الث

م ير�د من املستمع أن يقوم �عمل ما أو ويع�ي    1أو االمتناع عن الفعلضغطا ع�� املتلّقي لإلذعان  
ّ
أّن املت�ل

ا�ع   ) competitive category. وأورده ليتش ضمن أفعال الّتنافس ( 2يمتنع عن القيام بھ
ّ
ال�ي �غلب عل��ا الط

مھ املوسو 
ّ
م �� سل

ّ
 )benifit scale-costم بــــــ (اإلنجازّي متحّوزا القطب املّتصل بخسارة املستمع وفظاظة املت�ل

م مقدار الّت�لفة واالستفادة لنفسھ ومقدار الّت�لفة واالستفادة ا�حاصلة  
ّ
م يقيس من خاللھ املت�ل

ّ
وهو سل

بھ.
َ
م ع�� ترتيب  �خاط

ّ
ش�� إ�� درجة   و�قوم هذا السل

ُ
م   ا�خيارات ال�ي �

ّ
الّصراحة �� الكالم املسموح ��ا للمت�ل

م للمستمعوهامش ا�حّر�ة   وهذا ما جعل �عضهم يذهب إ�� أّن "األمر �شتغل �� آن واحد كعمل مهّدد    3املقدَّ

 مّما    flattering acts (Face"4(وكعمل ُمعل من شأن الوجھ     )(Face threatening actsللوجھ  
ّ

.فنستشف

م برغبتھ  
ّ
�� إلزام املستمع بالقيام  سبق أّن لألمر صلة عكسّية بمبدأ الّتأّدب ويعزى ذلك إ�� تصر�ح املت�ل

األمر  �� صيغة فعل  أو إخراجھ  �� ش�ل جملة خ��ّية  األمر   عن فعلها. وصياغة 
ّ

الكف أو  ببعض األعمال 

م قد أصدره ع�� وجھ االستعالء  
ّ
ن ع�� أّن املت�ل

ّ
طنا عل��ا الضوء آنفا يدال

ّ
"افعل" كما رأينا �� األمثلة ال�ي سل

وأّن   انتفت  واإللزام  بھ  ا�حاصلاملأمور  حكم   �� وصار  تنفيذه   �� �ا�� 
ّ
لل� إم�انّية  أّي  الّصبغة  عنھ  هذه   .

ھ وتنفي عنھ صفة املتلّقي لتجعلھ متقّبال. لذلك 
ّ
�عت��ه  اإللزامّية لألمر تحرم املستمع حّقھ �� رفض ما تم بث

 .tive PolitenessNega(5("فعل إكراه" ملا ُ�سّببھ من حرج للمستمع منّ�ال إّياه ضمن الّتأّدب الّسل�ّي  ليتش

 
ن تهّدده وهي تباعا   -1

ٔ
صناف حسب معيار الوجه الذي يمكن ا

ٔ
ربعة ا

ٔ
غوية إلى ا

ّ
عمال الل

ٔ
في نظرّية الّثنائّي براون وليفنسون، تتوّزع اال

عمال تهّد 
ٔ
خرى تهّددللمتكلم الوجه الّسلبي د ا

ٔ
عمالإاليجابي وجهه  وا

ٔ
خرى و للمتلّقي تهّدد الوجه الّسلبي وا

ٔ
 تهّدد وجهه االيجابّي  ا

Penelope Brown & Stephen C. Levinson, op. cit., 
2- Ibid., P.66. 

 لمزيد التوّسع في هذا اإلطار يمكن العودة إلى:  -3
 Geoffrey Leech, Principles of pragmatics, Longman Linguistics Library, 1983, pp107 /108/109/110 

وركيوني،-كاترين كربرات  -4
ٔ
إشراف دومنيك مانغنو وباتريك شارودو، ترجمة حمادي صمود  مقال وجه، معجم تحليل الخطاب،  ا

  252،  ص2008للّترجمة دار سيناترا ،تونس،المركز الوطني  وعبد القادر المهيري،
دب الّسلبّي  -5

ٔ
 الوجه الّسلبيكما ورد عند الّثنائّي بروان وليفنسن هو عمل تصحيحّي موّجه للوجه الّسلبّي للمتلّقي(ويعني مفهوم  الّتا

ّدب
ٔ
عماله" ــ" في لسانّيات التا

ٔ
ن ال يعيق االخرون ا

ٔ
كرغبته في   )vinson,1987,p62(Brown&Le(رغبة كّل "عضو بالغ ومؤّهل" في ا

ّدب الّسلبّي هو تجّنب ارتكاب فعل له   129صالحصول على حريته في الفعل دون عوائق 
ٔ
وركيوني في الّتفاعالت القولّية اّن الّتا

ٔ
وترى ا

   ) 195، ص1992مكانه في سياق الّتفاعل قد يهّدد المتلّقي"(
ّدب الّسلبّي يمكن الع

ٔ
لة الّتا

ٔ
 ودة إلى:لمزيد التوّسع في مسا

*Penelope Brown & Stephen C. Levinson, op. cit., p129-210. 
*Catherine (Kerbrat-Orecchioni): Les interactions verbales Tome2,Linguistique, Armand Colin, 1992, 
deuxième partie: La politesse dans les interactions verbales. 
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فهو   العالئقّي.  املستوى  ع��  إش�اال  بذلك  مث��ا  مبتغاه  تنفيذ  ع��  يصّر  املدروسة  األمثلة   �� م 
ّ
فاملت�ل

غوّي 
ّ
الل العمل  هذا  ترى  (Acte de langageبإنتاجھ  كما  اإليجا�ّي  (الوجھ  اإليجا�ّي  وجهھ  بحماية  يقوم    ،(

مون ألنفسهم ويسعون إ�� فرضها �� الّتفاعل"أوركيو�ي هو "مجموع الّصور الّتمجيدّية ال�
ّ
)  1ي يبن��ا املت�ل

حية  
ّ

بھ من خالل إلزامھ بتنفيذ العديد من األعمال �االل��ام �شعائر اإلسالم و�طالق ال�
َ
و�ر�ق ماء وجھ مخاط

) عليھ حارما  t)cosواختيار الّزوجة املسلمة واالع��از باالنتماء إ�� اإلسالم والّتصر�ح بھ رافعا بذلك الّت�لفة  

عا�ئ بتوّجهاتھ. فاملستمع يمكن أن ي�ون لھ مثال رأي مخالف �� مسألة اختيار   إّياه من حّقھ �� االختيار غ�� 

ھ يل��م �شعائر اإلسالم ولكن بطر�قة غ�� ال�ي يراها  
ّ
ارع أو أن

ّ
الّزوجة استنادا إ�� الّرخصة ال�ي يقّدمها لھ الش

شديد ع
ّ
م. لذلك �عت�� الت

ّ
انية للّتأّدب �� نظرّ�ة رو�ن الي�وف  املت�ل

ّ
  obinR(�� تنفيذ األمر اخ��اقا للقاعدة الث

Lakoff  (م حسب هذه القاعدة ينب��  و�� قاعدة
ّ
الّتخي�� ال�ي مفادها "اف�ح مجال ا�خيار �خاطبك". فاملت�ل

حالة إصدار األمر كما رأينا  أن ي��ك مجال ا�خيارات أمام ا�خاطب مفتوحا ليّتخذ قراراتھ بنفسھ ولكّنھ ��  

ل ان��ا�ا صارخا للوجھ الّسل�ّي للمتلّقي   استو�� ع�� حّقھ �� االختيار وأج��ه ع�� اإلنجاز.
ّ
هذا االستيالء يمث

والوجھ الّسل�ّي كما تذهب أوركيو�ي هو مجموع مساحات األنا �ا�حرم ا�جسدّي والفضائّي والّزم�ّي واملتاع  

 . 2املاّدي 

املع�ىو�ظهر   خالل  من  أيضا  الوجھ  ماء  الّدين   ��ديد  �عموم  االل��ام  م 
ّ
املت�ل فر�ط  األمر.   �� املضمر 

بيعة  
ّ
م تحت املع�ى ا�حر�ّ� املصّرح بھ يمكننا استنتاجھ من خالل الط

ّ
بالرجولة يكشف قوال آخر يخفيھ املت�ل

الزم  �� �� زمن الحق �ع�ي ا�عدامھ  الفعل  م االل��ام  الّداللية لألمر. فطلب تحقيق 
ّ
املت�ل ن ا�حاضر وطلب 

�عموم الّدين �ع�ي أّن االل��ام ا�حاصل ال��ام صورّي يقتصر ع�� املظهر و أّن صورة املستمع ا�خارجّية غ��  

م ذّما للمستمع والذّم من األعمال ال�ي ترفع ال�لفة ع�� املستمع  
ّ
مطابقة تماما لباطنھ. و�الّتا�� يضمر املت�ل

 كما يذهب ليتش.  

الفظاظة  �س  يتوّسل  الّضوء  عل��ا  طنا 
ّ
سل ال�ي  األمثلة   �� م 

ّ
املت�ل أّن  إذن  قولھ  سبق  مّما  تخلص 

Impoliteness)  ا�خاطب وجھ  ماء  إراقة  و�تعّمد  األمر  توج��ھ   ��(Losing face)  عض� رغم  غايتھ  لبلوغ   (

رائف ال�ي يرو��ا ب�ن الفينة واألخرى 
ّ
ل �� هذا املقام تواصال  .الط

ّ
 قصدّيا يتم فيھ إبالغ العمل فالفظاظة �ش�

غوي املهّدد ملاء الوجھ �ش�ل هادف وتفاقم حّدة هذا العمل يتسّبب �� خسارة الوجھ وتلفھ
ّ
ويعكس هذا   3الل

ع��   �شتغل  ال  فا�خطاب  ا�خطابّية.  العملّية  طر��  ب�ن  تجمع  ال�ي  العالقة  طبيعة  الّتواصل  من  �ل 
ّ

الش

ما تتحّدد غا
ّ
يات ُمنشئھ ومقاصده أيضا انطالقا من البعد العالئقّي. ذلك أّن  مستوى املضمون فحسب و�ن

�ش�ل خفّي لكّنھ فّعال. يمكننا دراسة هذه القيمة    عالئقّية �عمل  طّياتھ قيمةامللفوظ دائما ما يحمل ب�ن  

 اعتمادا ع�� محور العالقات البين�خصّية. 

 
وركيوني،كاترين كربرات  -1

ٔ
 251مرجع سابق، صمقال وجه، معجم تحليل الخطاب،  ا

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
3- Derek Bousfield Impoliteness in interaction, Jhon Benjamins Publishing Company, Amsterdam,  
Philadelphia, 2008, p72.  
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 : )onnelle)Axe de relation interpersاألمر ومحور العالقات البینشخصیّة  -3-2
ھ ُوّجھ ع�� سبيل االستعالء واإللزام.

ّ
"طلب    و  تكشف صيغتا األمر �� األمثلة ال�ي تناولناها بالّتحليل أن

االستعالء، يورث إيجاب اإلتيان ع�� املطلوب منھ، ثّم إذا �ان االستعالء مّمن هو أع��   املتصّور، ع�� سبيل

 .1رتبة من املأمور استتبع إيجابھ وجوب الفعل"

ينا وجوهنا شطرها، واالتجاه    الّنظر أيضاونحن إذا ما أمعّنا  
ّ
�� عملّية إراقة ماء الوجھ �� ا�خطب ال�ي ول

 اإلنصات) ي��اءى  
ّ
م عملّية الّتلّفظ وما ع�� املستمع إال

ّ
الواحد الذي �س�� فيھ ا�خطاب(أي أن يحتكر املت�ل

عمودّية   عالقة  ي��جمان  أّ��ما  طبيعة    Relation Verticale)(لنا  ذات  عالقة  و��  ومستمعھ.  م 
ّ
املت�ل ب�ن 

�� ا�حور   ف��ا  يتبّوأ  (Dissymétrique))وغ�� متناظرة   (Graduelleتدّرجّية   طرفا ا�خطاب مواقع مختلفة 

رف األّول موقعا متعاليا بينما يكتفي الثا�ي بدور املهيَمن  
ّ
العمودي للعالقات البين�خصّية يتحّوز ف��ا الط

بم قا�عا  االجتماعّية  عليھ  واملن�لة  �العمر  الّسياقّية  العوامل  ببعض  العالقة  هذه  وترتبط  الّسف�ّ�.  وقعھ 

 �� املستعملة  األساليب  أك��  األمر  أّن  إ��  هري 
ّ

الش يذهب  لذلك  واالنتماء  واملنصب  املهنّية  والكفاءة 

الّتوج��ّية لتحّققھ،2اإلس��اتيجّية  تو  .ويش��ط  غوّ�ة، 
ّ
الل األدوات  ا��  االستفادة  إضافة  وتوّجھ  الّسلطة  ر 

ّ
ف

�عيشھ طرفا   الذي  الوضع  إ�� وضع غ��  االنتقال   �� �ع�ي رغبة م�ّحة  األمر  ا�خطاب. فإصدار  ألحد طر�� 

 عن صاحب نفوذ.  
ّ
 العملية الّتواصلّية �حظة التلّفظ. وال يصدر ذلك إال

م    ال يمكننا ا�حديث إذن عن عالقة عمودّية ب�ن طر�� ا�خطاب دون ا�حديث عن
ّ
م �� الّسل

ّ
موقع املت�ل

عن ا�حديث  و�الّتا��  مرسل   االجتما�ّ�  ب�ن  وعالقة  و�يمان  سلطة  هناك  ت�ون  أن  "يجب  حيث  شرعّيتھ 

ص ومتلّق مستعّد لتلّقي ما يقال ومؤمن بأّن ما يقال �ستحّق أن يقال(...) لت�خيص املوضوع ع�� نحو  
ّ

مرخ

وّ�ة مرسل�ن شرعي�ن ومتلق�ن شرعي�ن ووضع شر�ّ� ولغة  نظرّي وسريع، يف��ض الّتواصل �� حالة سلطة تر�

م �سمح لھ بإراقة ماء الوجھ كما رأينا آنفا. وال يمكن أن يمارس  3شرعّية
ّ
رعية ال�ي يتمّتع ��ا املت�ل

ّ
".وهذه الش

 إذا �ان يملك صالحّية القيام بذلك. فـــ
ّ
م هذا الّنفوذ إال

ّ
ون مؤّهال  "ينب�� للمرء الذي يصدر أمرا أن ي� املت�ل

م ممارسة نفوذ ما ع�� املرسل إليھ ووضع نفسھ �� موقع مرتفع لم   لذلك،
ّ
ولكن بمجّرد إصداره يّد�� املت�ل

ا�خطاب" بداية   �� حتما  لھ  ضمنّيا    .4يكن  ر 
ّ

يذك بل  فحسب  أمرا  يصدر  ال  م 
ّ
املت�ل أّن  إ��  بذلك  فنخلص 

 نا ب��ّو �� األمثلة املدروسة يمكننا أن نتساءل:بموقعھ االجتما�ّ� و�سلطتھ خارج ا�خطاب. ولكّننا إذا نظر 

يقابلھ   ا�خطاب  �� هذا  املستمع  الّت�لفة ع��  رفع  األوامر؟ وهل  إصداره هذه  م من 
ّ
املت�ل يجن��ا  فائدة  أّي 

 
بو يعقوب الّسكاكي،  -1

ٔ
 . 318ص 1987ة، دار الكـتب العلمّية، بيروت،لبنان،، الطبعة الّثانيمفتاح العلوما

ولى، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، مارس،: مقاربة لغوية تداولّية  استراتيجيات الخطابعبد الهادي الّشهري،  -2
ٔ
 ، الطبعة اال

 . 343ص ،2004
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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م؟ وهل �عت�� املتلّقي فعال أّن األمر �� هذا الّسياق إحراجا لھ وتطّفال ع�� 
ّ
بالّضرورة ز�ادة الفائدة للمت�ل

سانّيون؟ شؤونھ
ّ
  كما يرى الل

   : المتکّلم ونظام المواقع  -4

 : (La Violence Symbolique)وممارسة العنف الّرمزّي  أسلوب األمر -4-1
ل

ّ
إصدار األمر ع�� سبيل االستعالء و�راقة ماء الوجھ عنفا رمزّ�ا  حيازة ال�لمة من موقع متعال و    تمث

م ع�� مخاطبھ.
ّ
حسب بي�� بورديو عنف غ�� مرئّي، ُي�حق الّضرر باآلخر�ن  1والعنف الّرمزي   يمارسھ املت�ل

، وكث��ا ما ُيحّقق نتائج أفضل من تلك  استخدام الّرموز والّدالالت واملعا�ي من أجل �سط الّنفوذ عليھع��  

�عّرفھ رفقة جان �لود باسرون بقولهما "إّن �ّل سلطة عنف رمزّي،  .  2ال�ي يحققها العنف الّسيا��ّي البولي��يّ 

سلطة تطال فرض دالالت وتطال فرضها ع�� ّأّ��ا شرعّية أن تواري عالقات القّوة ال�ي �� م��ا مقام    ي �ّل أ

�� فرض دالالت معّينة، و�� فرضها بوصفها  3األّس لقّو��ا" أّ��ا:" نفوذ يف�ح  �� موضع آخر  .و�قول بورديو 

استعمال األمر ��   إليھ أّن نا ع�� ما نذهب  . دليل4دالالت شرعّية، حاجبا عالقات القوة ال�ي تؤّصل قّوتھ"

�بوي كما هو معلوم  
ّ
ال� شاط 

ّ
والن تر�وّ�ة.  نزعة  يحمل  الّضوء  عليھ  ط 

ّ
�سل الذي  الا�خطاب  عنف  نوع من 

ل عملّية إراقة ماء الوجھ، كما  5الّرمزّي باعتباره �عّسف ثقا�ّ� تمارسھ جهة ّما ع�� جهة أخرى 
ّ
. لذلك ال تمث

سانّيون ألّن املتلّقي �� هذه ا�حالة "متواطئ" وال يرى  ذكرنا آنفا، رفًعا  
ّ
للّت�لفة ع�� املستمع كما يذهب الل

رفان �ش�ل بدي�ّي لتعّودهما  
ّ
م تطّفال ع�� شؤونھ. فمن شروط العنف الّرمزّي أن يتقّبلھ الط

ّ
فيما يفعلھ املت�ل

ھ بمثابةعليھ واعتقادهما  
ّ
مات يتّم العمل ع�� تكريس   أن

ّ
ها �� ا�حياة اليومّية وال يلقى أّي رفض  حتمّيات ومسل

أو مقاومة رغم نتائجھ ا�خط��ة. والّناظر �� صيحات الّتكب�� �� خطبة "الغزو الفكرّي" وال�حك �� ا�خطبة  

الثانية، يالحظ أّ��ما عالمة ع�� االستحسان واإل�جاب بما يقال رغم اندراجھ ضمن خانة العنف الّرمزّي.  

 
وال عند التصور الماركسي للعنف والّسلطة، وهنا  -1

ٔ
لكي نفهم بشكل واضح استعمال هذا المفهوم عند بورديو، ال بّد من الوقوف ا

لماني  
ٔ
ساسية في التنظير السياسي، إنه عالم االجتماع اال

ٔ
لماني والذي يعتبر محطة ا

ٔ
حد النماذج الواضحة في علم االجتماع اال

ٔ
خذ ا

ٔ
سنا

ن العنف المادي تصّوره للعنفماكس فيبر، يذهب فيبر مذهب كارل ماركس في 
ٔ
و العنف البوليسّي بتعبير بورديو –، فيعتبر ا

ٔ
  -ا

لّدولة فمنذ القديم اتخذت التجمعات الّسياسّية المختلفة العنف الماّدي مطّية لبسط سيطرتها. ليكون بذلك  تربطه عالقة حميمية با
  وسيلة طبيعّية للسلطة.

ّنها ل -2
ٔ
كبر مظاهر الّنقص في الماركسّية هو ا

ٔ
حد ا

ٔ
ّن ا

ٔ
م هذا هو جوهر اختالف بيير بورديو مع الّتّيار الماركسّي، يذهب بيير بورديو إلى ا

شكال اللطيفة من العنف" تعر 
ٔ
ي العنف الّرمزّي   –اهتماما لمثل هذه "اال

ٔ
ثيرها حتى في المجال االقتصادي. ويعتبر بورديو هذا  –ا

ٔ
وتا

مر تضعنا هذه الرؤية تضعنا   العنف شكالالصنف من 
ٔ
شكال السلطة التي تمارس على فاعل اجتماعي بتواطؤ منه، وكيفما كان اال

ٔ
من ا

 
ٔ
ق بمسا

ّ
مام إشكال يتعل

ٔ
وا

ٔ
سفل ا

ٔ
على.   لة مصدر الّسلطة وإذا ما كانت تستمّد شرعّيتها من اال

ٔ
 من اال

، ماهر تريمش، الطبعة االولى،  سبيل نظرّية عاّمة لنسق التعليم ترجمة  االنتاج فيٕاعادة باسرون،  جان كلود & بيار بورديو -3
مة العربّية للترجمة، نوفمبر، 

ّ
  .102،  ص2007المنظ

صول علم االجتماع التربوّي بيار بورديو،  -4
ٔ
ولى، المركز الثقافي  العنف الّرمزي بحث في ا

ٔ
بعة اال

ّ
، ترجمة نظير جاهل، الط

 . 5، ص1994العربّي،
 .7، صالمرجع نفسه -5
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م يمكننا  الّصيحات  االستحسا�ّي"وهذه  الّتصفيق  بــــ"  مثال  وت��جم   1قابل��ا  الفنّية  العروض  �عقب  الذي 

حماسة شديدة لتنفيذ األوامر املوّجهة إليھ من قبل "ا�جهة املتعّسفة" ع�� حّد عبارة بيار بورديو. ولكن  

�� يقّدم  فهل  ب 
َ
للمخاط إحراجا  ل 

ّ
يمث ال  الّسياق  هذا   �� األمر  �ان  إذا  يتساءل  أن  فائدة    لسائل  املقابل 

م؟
ّ
  للمت�ل

م �� ا�حياة اليومّية مادّية �أن يتحّصل ع�� ��يء ينقصھ من خالل إصدار األمر أو  
ّ
ل�ن �انت فائدة املت�ل

م �� هذا الّسياق  
ّ
خدمة �سّهل �شاطھ (تقش�� البطاطا كما �� األمثلة ال�ي يضر��ا ليتش) ،فإّن فائدة املت�ل

الذي   �العنف  رمزّ�ة  حفل تبدو  و�قامة  والّنقاب  وا�حجاب  حية 
ّ

بال� املتلّقي  فال��ام  املستمع.  ع��  طھ 
ّ
�سل

الّزفاف وفقا للمقاييس " اإلسالمية " ُ�عت�� فرض جملة من الّتصّورات والّرموز ال�ي تناسب الفئة ال�ي ينت�ي  

يقوم غايتھ  ولبلوغ  الّرمزّي.  إنتاجها  طر�ق  عن  رمزّ�ا  سياد��ا  مشروعّية  ليفرض  �شاط    إل��ا  إنتاج  بإعادة 

ھ إ�� طقس دي�ّي، ضار�ا عرض ا�حائط مشاركة الّرساميل الث
ّ
قافّية واالجتماعّية �� بناء  ّ◌ اجتما�� ليحول

شاط محّوال إّياه إ�� "مسابقة دينّية" تطرح ف��ا األسئلة عن الّسبع سماوات والّسبع أرض�ن وأزواج  
ّ
هذا الن

الّ�حابة. فيساهم هذا   ��  ال�حابّيات وزوجات  شاط االجتما�ّ� 
ّ
بناء الن العالقات االجتماعّية عن    إعادة 

قا�ّ� والتمذهب اإليديولو�ّ� . 
ّ
 طر�ق الّتلق�ن الث

كوّر�ةو�مكننا أن نكشف العنف الّرمزّي أيضا من خالل ترسيخ  
ّ

ويع�ي هذا املفهوم �� ا�جهاز    الهيمنة الذ

ل    2بيولوجّية �� نفسها بناء اجتما�ّ� مطّبعاملفاهي�ي البورديوّي عالقة هيمنة تّم تأصيلها �� طبيعة  
ّ
وقد �ش�

املرأة   دون  الرجل  إ��  الّزواج،  ع��  الكالم  أثناء  ا�خطاب،  توجيھ  خالل  من  املدّونة  هذه   �� املفهوم  هذا 

للّزوجة   "الفرح اإلسالمي" دون االك��اث  إ�� "طقوس  "الّسعادة أن تختار أخت مسلمة" ثم املرور مباشرة 

قاء هللا ف��ا.املسلمة وسعاد
ّ
��ا خ��ا وات الّزواجّية،    ��ا أو ح�ى االستوصاء  للّسوق  الّتصّور  باعتباره    –هذا 

ھ
ّ
البضائع املعروضة ��    -أساس الّنظام االجتما�ّ� �ل ال يرى �� املرأة سوى شيئا معروضا شأنھ شأن بقية 

�ل يجعلها مجّرد "وسائل رمزّ�ة للّسياسة ا
ّ

�ورّ�ةاألسواق واخ��الها ��ذا الش
ّ

" أي إّ��ا  مجّرد وسيلة إنتاج  3لذ

�ورّ�ة  (نذكر ع�� سبيل 
ّ

الذ للّسمعة  إ�� جانب �و��ا إجراًء تميمّيا  إنتاجھ ف�ي،  الّرمزّي و�عادة  الرأسمال 

رمزّ�ة   فائدة  ران 
ّ
وتوف الّزاواجّية  الّسوق   �� للّتبادل  صا�حة  تجعال��ا  اللتان  والعّفة  الّسمعة  قيم�ي  املثال 

إضافّية لذ�ور العائلة)، ال �عدو أن ت�ون أك�� من وسيلة إعادة إنتاج بيولو�ّ� تنحصر مهّم��ا �� الوضع  

�ور �� اإلخصاب. 
ّ

رة لصا�ح مهّمة الذ
ّ

 وا�حمل وم�خ

شاط ال��بوّي الذي ين�ح بھ ا�خطاب الذي ب�ن  قولھ نخلصاستنادا إ�� ما سبق 
ّ
  أيدينا ال إ�� أّن هذا الن

 من يملك صالحّية    يمكن أن يمارسھ 
ّ
العالقة ال��بوّ�ة تقت��ي وجود مرسل شر�ّ� ومتلق شر�ّ�    ذلك ألّن إال
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الّتعليمات   يلقي األوامر و�صدر  �� هذا اإلطار  م 
ّ
املت�ل وهذه الشرعّية تكتسب من خارج ا�خطاب. ومادام 

ھ �� موقع مرتفع مقارنة باملتلّقي ألّن الّسلطة ال�ي يمارسها داخل ا�خطاب ��
ّ
�� ا�حقيقة صدى لسلطة    فإن

 أخرى تقبع خارجھ. 

 :المتكلّم وموقعھ المركزّي في الحقل الّدینيّ  -4-2
ا�حقل  ل 

ّ
وصراعات    يمث و�طيئة  طو�لة  مراحل  �عدة  مروره  نتيجة  تار�خية  س��ورة  ثمرة  االجتما�ّ� 

 ��  متعددة. وقد ضرب بب�� بورديو ع�� ذلك مثال با�حقل األد�ّي الفر���ّي الذي لم يكتمل �ش�ل  
ّ
عم�� إال

  –أواخر القرن التاسع عشر مع غوستاف فلو���. أّما ا�حقل الّدي�ّي عموما واإلسالمّي ع�� وجھ ا�خصوص  

فلم يكتمل �عد ومازال �عيش إ�� اليوم حركّية مستمّرة ينتج ع��ا �غّ�� للّرساميل    -باعتباره موضوع بحثنا

ل ذا�ّي أو بناء نظري للعالم (فا�حقل الف�ي أو ا�حقل  بورديو ا�حقل مجرد ت �عت�� و�عادة إنتاج دورّي .وال
ّ
مث

ما هو وجود واق�ّ� مادّي، �عكس صورتھ  1الّدي�ّي أو ا�حقل االقتصادّي مثال �لها تخضع ملنطق مختلف"
ّ
) إن

 مجموعة من املؤّسّسات الدينية ال�ي �عّ�� عنھ وتحّدد كيانھ. 

نظفر أن  يمكننا  الّدينّية،  املؤّسسات  إ��  الذين   إضافة  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  من  بمجموعة  أيضا 

مهيمن�ن( عمالء  و�م�انا��م  Des Dominants�عت��ون  ذوا��م  استثمار  قبولهم  إ��  الهيمنة  هذه  عزى 
ُ
).و�

املنافسة   واألديان  وا�خطابات  الّتيارات  مع  صراع   �� والّدخول  االجتما��  ا�حقل  داخل  واملعنوّ�ة  املاّدية 

مستعمل�ن �� ذلك شّ�ى أنواع العنف الرمزي و�عادة إنتاج �عض الّرساميل من أجل الهيمنة ع�� ا�حقل، 

سا�ّي) القّبة �� "ب�اء تمثي�ّ�" سرعان ما تحّول  و�بدو  
ّ
م باملصط�ح الل

ّ
هذا األمر جلّيا عند دخول الفاعل (املت�ل

�ستنتج   أن  يمكنھ  ا�خطاب  هذا   �� والّناظر  آخر.  ��يء  أي  من  أك��  الّ�حك  يتخللها  هزلية  مسرحّية  إ�� 

الفاعل   هذا  موقع  من مركزّ�ة  �  2الّصراع  انطالقا 
ّ
ممث ب�ن  أو�� الّدائر  مرحلة   �� بي��م  فيما  ا�حقل  هذا   �

�� با�� ا�حقول �� مرحلة ثانية.  
ّ
 وصراعهم مع ممث

 
1- Bourdieu P, Loïc Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, SEUIL, janvier 1992, P72. 

ول صراع داخلييحمل كّل حقل في ثناياه نمطين من الّصراع، النمط  -2
ٔ
جل  مراكز  اال

ٔ
بين عمالئه وفاعليه الذين يتنافسون من ا

خر "العميل  
ٓ
القوة وتمثيل الحقل واحتكار منافعه التي يجنيها، وهذا ما نجده واضحا تماما في الخطاب الديني في محاولة إقصاء اال

خرى يخضع الحقل للصراع  المشترك" والصراعات اليومية حتى بين المنتمين إلى تيار واحد، وتصل لحد الشتم والقذف،  ومن ج
ٔ
هة ا

سماء المكرسة "والوافدين الجدد عليه  
ٔ
و كما يسميها بورديو "اال

ٔ
بين ممثلي  بينما النمط الّثاني  صراع خارجّي  بين ممثليه القدماء ا

ّنها إلى مجموعة ح نظرية بورديو في تقسيم العالم االجتماعي،الحقل وممثلي الحقول المنافسة . والّناظر في 
ٔ
قول مستقلة  يالحظ ا

ليات حقول ذلك العالم االجتماعي 
ٓ
نسبيا، و فهم هذا العالم االجتماعي، يتوقف على البحث بعمق و بجدية كبيرة في كيفية اشتغال ا

ي مدخالت النسق إذا اعتبرنا الحقل كنسق اجتماعي على حد تعبير تالكوت 
ٔ
خرى، ا

ٔ
في نفس الحقل وفي تعامالته مع الحقول اال

جل الكشف عن واقعها  وطبيعة منطقها الداخلي، في عالقته الجدلية  بارسونز، وتبادال
ٔ
خرى، من ا

ٔ
نساق اال

ٔ
ت هذا النسق مع اال

جرته معه مجلة الفكر العربي المعاصر، ع 
ٔ
: (إّن 1985، ديسمبر 37بمفهوم السلطة. يقول بيار بورديو في هذا الّصدد، في حوار ا

ن كل بنية العالم االجتماعي،  السلطة ليست شيائ متموضعا في مكان ما، وإنما ه
ٔ
ي عبارة عن نظام من العالقات المتشابكة، و نجد ا

ليات الهيمنة و السيطرة) .إن السلطة إذن ، حسب بورديو، بمثابة نظام معقد، يخترق  
ٓ
جل فهم ا

ٔ
ن تؤخذ بعين االعتبار، من ا

ٔ
ينبغي ا

ليات دقيقة وف
ٓ
   عالة جّدا، تتحكم في البنية العامة لذلك النظام.كل العالقات والترابطات، التي تشتغل داخليا، بواسطة ا
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 :الّصراع الدّاخلّي للحقل -4-2-1
ط عليھ الّضوء من خالل  

ّ
سا�ّي) �� ا�خطاب الذي �سل

ّ
م باملصط�ح الل

ّ
� مركزّ�ة موقع العون (املت�ل

ّ
تتج�

ال�ي املقاييس  وتحديد  الّدي�ّي  ا�حقل  تقن�ن  إ��  ا�حقول   سعيھ  بقية  عن  ي�ون  تمّ��ه  أن  ينب��  فالّرجل   .

الّرجولة   ب�ن  الّتمي��  ع��  حرص  فيھ  ال�لمة  نطق  أثناء  عليھ  الّتنصيص  يتّم  الذي  املّد  وهذا  "رااااجل" 

ر�قة    والذ�ورة.
ّ
و�تحّدد مفهوم الّرجولة �� هذا ا�حقل باختيار الّزوجة املسلمة و�قامة حفل الزفاف ع�� الط

حية واالل��ام �عموم الّدين (طبعا ع�� طر�قة العون االجتما�ّ�  "الغنيمّية"،  
ّ

إن �ّحت النسبة، و�طالق ال�

وجدي غنيم) و�مجّرد ترك الوافد ا�جديد إ�� ا�حقل أّي مظهر من هذه املظاهر �سقط عنھ الّرجولة ليصبح  

" 1محّجبة ما شاء هللا عل��ا  .أّما املرأة ف�ي "أخت-واألرنب هنا كناية عن ا�ج�ن وال�جز عن املواجهة -أرنبا  

يتحّدد انتماءها إ�� هذا ا�حقل بارتدا��ا ا�حجاب. " فاملنطق ا�حّدد �حقل ما يتأّسس (...)ع�� ش�ل هابيتوس 

عب
ّ
 ".  2محّدد أو أك�� تحديدا بأحد معا�ي الل

� م 
ّ
(املت�ل االجتما�ّ�  العون  يملك  عب، 

ّ
الل قوان�ن  وتحديد  الّسيطرة  احت�ار  إ��  االصطالح  إضافة   �

سا�ّي) �� هذا الّسياق قّوة إخراج �عض املنتم�ن  
ّ
من دائرة ا�حقل. ويعزى ذلك إ�� أّن قبول األعوان داخل  الل

ا�حقل يقوم ع�� أساس ال��امهم بمقاييس مع��ف ��ا. و�مجّرد أن ُ�سقط هذا العميل أّي مقياس من هذه  

" أو يتّم طرده من  3فتاة من فئة "حجاب سّتة أكتو�ر  واملقاييس يتّم ��ميشھ فيص�� أرنبا كما رأينا سابقا أ

". فهذه الّرسالة املوّجهة إ�� فئة  4ا�حقل و�ستنتج ذلك من خالل قولھ "و�اما دعاه بدؤوا وانحرفوا عن الّدين

ز  
ّ

من األعوان تكشف الّصراع   ا�حتدم حول االمتيازات ال�ي يمنحها هذا ا�حقل إ�� املنتسب�ن إليھ. لذلك يرك

بات" �� الّدين. واالنحراف عن الّدين الذي يكّرره �� �ّل مناسبة هو �� ا�حقيقة انحراف  
ّ
العون ع�� �لمة "الث

عب
ّ
ال�ي سّ��ا لتنظيم ا�حقل الدي�ّي. فالعون األّول " أحمد بدر الّدين حّسون"    -�عبارة بورديو-عن قوان�ن الل

ا�ي "محّمد سعيد رمضان البوطّي" تّم إق
ّ
�عض قوان�ن    الّدي�ّي لتمّردهما ع��صا��ما من ا�حقل  و العون الث

اإلخوان   تنظيم  من  وموقفهما  الّسورّ�ة  ا�جمهورّ�ة   �� االحتجاجات  ضّد  وقوفهما  إ��  ذلك  (يرجع  عب 
ّ
الل

 
وجودها بمحتليها. والمحتلون  المواقع يتحدديتشكل الحقل إذن حسب بورديو من جملة عالقات موضوعية قائمة بين مجموعة من 

سمال ارتباطا وثيقا  لهذه المواقع يمكن
ٔ
و مؤسسات، كما يرتبط مفهوم الحقل بمفهوم الرا

ٔ
بعاده   ان يكونوا فاعلين ا

ٔ
وخصوصا في ا

الثقافية واالقتصادية. فهو يمّثل سلطة رمزية لها قدرة كبيرة على السيطرة على فضاء اللعب، في الحقل المعني، والذي من الطبيعي 
ن يشهد بدوره، حركية داخلية مهمة واشتغاال ديناميا محكما سيؤدي فيما بعد إلى نشوء نزاعات ستتراكم وتختمر لتنفجر في المرحل

ٔ
ة ا

و 
ٔ
و فكريا ا

ٔ
و اجتماعيا ا

ٔ
و سياسيا، ا

ٔ
الموالية في شكل صراعات بين هذه القوى الفاعلة داخل حقل اللعب ( سواء كان لعبا طبيعيا ا

و محاولتها  
ٔ
و حضاريا ...إلخ ) وذلك للّدفاع عن المكـتسبات السابقة للقوى المتصارعة واالحتفاظ بها قدر اإلمكان، ا

ٔ
و ثقافيا ا

ٔ
دينيا ا

 جديدة، تتناسب ووضع اللعب الجديد والصراع. صياغة خريطة 
ربعون ثانية ،خطبة الغزو الفكرّي وجدي غنيم،  -1

ٔ
ولى وا

ٔ
 . الدقيقة اال

ولى،معجم بيير بورديوستيفان شوفالييه & كريستيان شوفيري،  -2
ٔ
بعة اال

ّ
  للّدراسات والّنشرالنايا  ، ترجمة الّزهرة إبراهيم، الط

 . 148ص 2013والّتوزيع،
  ةن ثانية إلى الّدقيقة الحادية عشر يوعشر الّدقيقة العاشرة وخمسمن مصدر سابق ،  ،خطبة الغزو الفكرّي نيم، وجدي غ  -3

 .وخمس ثوان
 . ثانيةوثالثون  الخامسة والعشرون وخمس، الدقيقة  المصدر نفسه 4
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�� ا�حقل وتضمن لهما موقعا مركزّ�ا فيھ  حياز��ما مجموعةاملسلم�ن)، رغم   البقاء  لهما     ،رساميل تخّول 

� ذلك من خ
ّ

ا�ي إسمھ البوطي كّنا بنعّزهم و�سمع  و�تج�
ّ
الل قولھ "�� سور�ا فيھ واحد إسمھ حّسون والث

هرطق�ن" دفاع عن ا�خطاب األرثذوك��ّي لهذا ا�حقل وس�� إ�� ا�حصول  1كالمهم
ُ
". وعملّية إقصاء "هذين امل

 ع�� املز�د من االمتيازات.  

�سبيل من خالل    منھداخل ا�حقل الذي نحن    مركزّ�ا موقعا  نخلص إذن إ�� أّن العون االجتما�ّ� يحتّل  

مھ  
ّ
دخولھ �� صراع داخل نفس ا�حقل عندما  وتحديد مقاييس تمّ��ه عن بقية ا�حقول و وضع قوان�ن تنظ

عب. هذا الّصراع من شأنھ أن يقسم هذا ا�حقل  
ّ
لم يل��م األعوان املنافسون ب�ل ما تمليھ عل��م قوان�ن الل

�� ا�حقول  إ�� حقول متصارعة �ل م��ا  
ّ
ل ا�حقل األص�ّ�. ولكن كيف يتعامل هذا العون مع ممث

ّ
يّد�� أنھ ُيمث

 األخرى وكيف يخوض معاركھ معهم؟ 

 :الّصراع الخارجّي للحقل  -4-2-2
هو صراع ينخرط فيھ املنتمون إ�� "ا�حقل اإلسالمّي" ع�� وجھ الّتحديد مع حقول أخرى �عت��و��ا "غ��  

 ذلك م
ّ

" و "ومن  2ن خالل األقوال الّتالية :"اإلسالم دين هللا، نحن ع�� دين هللاإسالمّية" و�مكننا أن �ستشف

، و�� رسائل وا�حة تكشف الّصراع مع بقّية ا�حقول  3"يبت�� غ�� اإلسالم دينا ست�ن داهية لن يقبل منھ

 "الّضالة". 

إسقاطها تّم  ال�ي  الّسياسّية  األنظمة  هو  ا�حقول  هذه  الّتو�أّول  الّنظام  صّنف  فقد  والّنظام  .  ��ّي 

واغيت"  املصرّي خارج ا�حقل اإلسالمّي واصفا إّياهما بــ
ّ
 موجة الهوس الّدي�ّي ال�ي انتشرت �عد  "الط

ّ
، مستغال

صور   �� رموزهما  مخرجا  ل�حقل،  شعبّية  �عبئة  أجل  من  مباشرة  العر�ّية  البلدان  شهد��ا  ال�ي  األحداث 

 يخرب بيتھ مطرح ما
ّ

� جاي ع�� سر�ر، ال�� نايم ع�� ظهرههو قاعد هللا  �ار��اتورّ�ة "�
ّ

   ".4 ينتقم منھ، ال�

ويعت�� هذا ا�حقل أشرس من ا�حقل األّول و أك�� أّما ثا�ي هذه ا�حقول فهو حقل العلمانّي�ن العرب.  

هذا ا�حقل لھ وجود فع�ّ�    قّوة بينماخطرا عليھ ألّن ا�حقل األّول صار �� حكم املا��ي ولم �عد لھ حول وال  

تائم  و�نا
ّ

� هذا الّصراع �� ا�خطاب املدروس من خالل توجيھ وابل من الش
ّ

فسھ ع�� جميع األصعدة. و�تج�

ب�ن تائم 
ّ

الش هذه  ت��اوح  ا�حقل.  هذا  إ��  املنتم�ن  ا�جرم�ن"  إ��  اإلسالم"  و  "الّضاللّية  ع��    و   "ا�حاقدين 

تائم ال�ي تدور �� فلك عداوة اإلسالم والّتآمر عليھ  5"والكالب املسعورة  و  "ال�اره�ن لإلسالم"
ّ

" وغ��ها من الش

�ك�� ع�� 
ّ
معت��ا إياهم خطرا عليھ. ويعزى ذلك إ�� اعتقاده أّ��م من "املف��ض" أن ي�ونوا أعوانا �� حقلھ. وال�

ل �عمة من  شتيمة العداء للّدين يقابلھ �شديد ع�� الّدعوة إ�� ا�حقل اإلسالمّي من خالل إخراجھ �� ش�

 
 . وخمسون ثانية الخامسة والعشرون وثمان ، الدقيقةالمصدر نفسه -1
 . الدقيقة الّسابعة وثالثون ثانية المصدر نفسه، -2
 . وثالثون ثانية وسّت  الّسابعةالدقيقة  المصدر نفسه، -3
ربعة الخامسة عشر ،من الّدقيقة  لمصدر نفسه ا -4

ٔ
 . وإحدى وثالثين ثانية ةوعشرين ثانية إلى الّدقيقة الخامسة عشر  وا

 . وعشرين ثانية الّدقيقة الثامنة وثمان ية إلىثانن وعشرين ي، من الّدقيقة الثامنة واثنت المصدر نفسه -5
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أنت فيھ" إ��  با�خ��  ��ا هللا ع�� عباده "حس  ال�ي مّن  العوَن    1الّنعم  ر 
ّ

ُيذك �� ع�� دين هللا". وهو  "أنت   ،

ما سنحت الفرصة بأّن االنتماء وحده ال يكفي بل يجب تدعيم هذا االنتماء  
ّ
سا�ّي)  �ل

ّ
(املتلّقي �� االصطالح الل

و�نب�� أن    تكر�م إل�يهذا ا�حقل ليس فضال من املنتم�ن إليھ، بل هو  باالع��از و"بقوة" و�أّن االنتماء إ��  

 َّ�
َ

وا َع� ُمنُّ
َ
ْل ال ت

ُ
ُموا ق

َ
ْسل

َ
ْن أ

َ
ْيَك أ

َ
وَن َعل ر هللا عليھ مستشهدا �� هذا اإلطار باآلية القرآنية الّتالية " َيُمنُّ

َ
  ُ�شك

ْم ِلإلِ 
ُ

ْن َهَداك
َ
ْم أ

ُ
ْيك

َ
ُ َيُمنُّ َعل َّ

ْم َبِل �
ُ

ْنُتْم َصاِدِق�َن"ِإْسالَمك
ُ

 . يَماِن ِإْن ك

ا  
ّ
�� ا�حقيقة   �ان االنتماءومل الّدين (الذي هو  العداء لهذا  إلهية فإّن مناصبة  إ�� ا�حقل االسالمّي مّنة 

ات اإللهّية و�نب�� نصرة  
ّ

صراع حقل علما�ي مع حقل إسالمّي حول طر�قة �سي�� أمور الّدنيا) هو عداء للذ

 هللا ع�� أعدائھ.  

و  األورو�ّي  اآلخر  فهو  ا�حقول  هذه  ثالث  �وأّما  الذي  ا�حقل  ��  هو  م 
ّ
(املت�ل االجتما�ّ�  العون  عت��ه 

ينافسھ ع�� مجال   الذي  ا�حقل  بوقوفھ وراء  .��ّدد وجود حقلھ  سا�ّي) منافسا قوّ�ا وشرسا 
ّ
الل االصطالح 

ر �� هذا اإلطار  ب�ّل ا�حروب القديمة وا�حديثة واملعاصرة ال�ي خاضها هذا  
ّ

حكمھ (ا�حقل العلما�ّي) .فيذك

خراجھ بطر�قة ساخرة و�وميدّية �� صورة الّضعيف عسكرّ�ا ( الّتذك�� �عملّية  اآلخر ضّد حقلھ .و�قوم  بإ

ھ   أسر امللك لويس الّتاسع �� دار لقمان �� مصر) وامللت�� إ�� ا�حيلة وا�خبث (ضرب مثال الّصاروخ املوجَّ

 �� العقول"(البصق �� العقول)  لإل 
ّ

ھ للمّخ). مستخدما عبارة "التف حالة ع�� اإلنتاج  ل�جسد والّصاروخ املوجَّ

 الفكرّي لهذا ا�حقل.

لقد �ان �ّل حديث العون عن هذا ا�حقل م�حو�ا بن��ة من الّ�خر�ة واإل�حاك. والّ�حك عادة ما  

.وهذا ي��جم ضر�ا  2ينشأ نتيجة شعور ما بالتفّوق املاّدي أو العق�ّ� �شعر بھ الّضاحك إزاء اآلخر�ن األقّل منھ

ا 
ّ

بالذ واالعتداد  الغرور  قافة  من 
ّ
الث هذه  ومسيحّية  مسيحّية.  ثقافة  يحمل  املنافس  فا�حقل  و�ثقاف��ا.  ت 

 من قيم��ا وا�حكم ع�� دونّي��ا.
ّ
 �ستحق هذا ا�حقل الكالم عليھ بجّدية.  و�الّتا�� ال وحدها �افية ل�حط

ي�ّي  مركزّ�ا داخل ا�حقل الّد موقعا  نخلص إذن من خالل ما سبق قولھ إ�� أّن العون االجتما�ّ� يحتّل  

مھ  
ّ
عب ب�ن  و�بدو ذلك جلّيا من خالل سّنھ �جملة القوان�ن ال�ي تنظ

ّ
م عملّية الل

ّ
وتحديد املقاييس ال�ي تنظ

�مكننا أن �ستنتج ذلك أيضا من خالل دخولھ �� صراع داخل ا�حقل مختلف األعوان القدماء وا�جدد. و 

ا�حقو   ��
ّ
ممث مع  وصراع  لھ  مة 

ّ
املنظ القوان�ن  اخ��اق  تّم  م��م  عندما  الّ�خر�ة  طر�ق  عن  املنافسة  ل 

 وتصو�رهم �� ش�ل �ار��اتورّي. 
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 : الخاتمة  -5

يكشف أسلوب األمر بمختلف أش�الھ العالقة العمودّية ال�ي تجمع طر�� العملّية التواصلّية والوجهة  

ملء   ع��  �عمل  �ان  .فقد  مبتغاه  ا��  الوصول  أجل  من  قبلتھ  ُيول��ا  األّول  رف 
ّ
الط �ان  من  ال�ي  مجموعة 

من   وسيلة  بذلك  غة 
ّ
الل فت�ون  إليھ  ينت�ي  الذي  االجتما�ّ�  ا�حقل  و�خدم  توّجهاتھ  يناسب  بما  الفراغات 

لنا لل�ون و�نية سطحّية ل�حالة العرفانّية ال�ي �عيشها . 
ّ
 وسائل كشف تمث

ھ برهن �� الكث�� من املناسب
ّ
ھ لم يكن  ورغم ما أبداه املتلّقي من سلبّية �� ا�خطب املدروسة، فإن

ّ
ات ع�� أن

ما تصّرف �� ا�حقل وطّوع مقّوماتھ خارج الفضاء املغلق وفق ما يتما��ى 
ّ
مجّرد وعاء يقبل �ل ما يرمى فيھ و�ن

ات التار�خّية ال�ي شهد��ا منطق�ي  
ّ
د هذه الفاعلّية �� الكث�� من ا�حط

ّ
مع �خصّيتھ وتجار�ھ اليومّية. وأك

ف�انت  . إفر�قيا  وشمال  االوسط  رق 
ّ

ع��   الش قدرة  أّي  وفقدانھ  مدّو  �ش�ل  ا�حقل  هذا  سقوط  النتيجة 

الّتأث��. و�ذلك يفتح هذا املتلّقي يفتح باب الّدراسات البالغية ع�� مصراعيھ لصنف جديد من الّدراسات:  

ھ بالغة ا�جمهور 
ّ
 .إن
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 :قائمة المصادر

 ة:العربیّ 
ترجمة ماهر  �� سبيل نظرّ�ة عاّمة لنسق التعليم،  :إعادة االنتاج �اسرون (جان �لود)و  بورديو (بي��)  -1

مة العر�ّية لل��جمة، نوفم��، 
ّ
 .2007تر�مش، الطبعة االو��، املنظ

(بي��): -2 االجتماعبورديو  علم   �� صب��،مسائل  هناء  ترجمة  الّزا��،  ،  فر�د  ظ�ي     مراجعة  أبو  هيأة 

 . 2001للسياحة والثقافة، 

ال��بوّي   (بي��):بورديو   -3 علم االجتماع  �� أصول  بحث  الّرمزي  بعة  العنف 
ّ
الط جاهل،  نظ��  ترجمة   ،
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 مستویات ثقافة األمراض واألوبئة 

 في المغرب األقصی   وتجّلیاتها 
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 الملخص: 

ال  وء ع�� موضوع ثقافة املرض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى خالل العصر ضّ يحاول هذا املقال �سليط 

   الوسيط
ّ
الث هذه  أوجھ  �عض  وأّن ملعرفة  خصوصا  وأمراضا    قافة،  أزمات  عرفت  ا�جغرافية  الرقعة  هذه 

البلدان  -وأو�ئة   من   - ككث�� 
ّ
شّك تول دون  ع��ا  ثقافيّ   دت  شكال  استلزمت  صعبة  وممّ وضعية  لتجاوزها.  ا  ا 

 ة ال�ي اراسات التار�خيّ ظر �ون أغلب الّد النّ   ع�� حّق حائزا  يجعل هذا املوضوع  
ّ
خذت من املغرب األق�ىى  ت

 غم من غزار��ا، إال أ�ّ �� العصر الوسيط موضوعا لها، بالرّ 
ّ

ار���،  ة �� البحث التّ زت ع�� جوانب تقليديّ �ا رك

  .ةة واالجتماعيّ ا�جوانب الثقافيّ  مقابل ندرة ما يخّص 

  ال�لمات املفاتيح:
ّ
 قافة، الذهنيّ الث

ّ
 ة.الثقافة الطبيّ ة، قافة الشعبيّ ة، املرض، الو�اء، الث

 

 

Abstract: 
This article attempts to shed light on the subject of the culture of disease and epidemics in 

the Far Maghreb during the Middle Ages to know some aspects of this culture, especially since 

this geographical area has known crises, diseases and epidemics - like many countries - that 

undoubtedly generated a difficult situation that necessitated a cultural form to overcome it. 

What makes this subject right to consider is that most of the historical studies that were taken 

from the Far Maghreb in the Middle Ages are their subject, despite their abundance, but they 

focused on traditional aspects of historical research, in contrast to the scarcity of cultural and 

social aspects. 

Key Words: Culture, mentality, disease, epidemic, popular culture, medical culture. 

 وفاء الحصدة. د



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل
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 : تقدیم -1

"التأر�خ لألزمة"، باعتباره    " ضمن ما يصط�ح عليھ بـ  ثقافة املرض واألو�ئةيندرج ا�حديث عن موضوع "

فإذا �ان    �عدما انفرد بدراستھ حقل األن��و�ولوجيا.  مجاال جديدا أفرزتھ الضرورة اإلبيستيمولوجية للتار�خ

ا ينطوي عليھ من أسرار بمجرد  هذا املا�ىي ال يف�ح عّم   التار�خ يرنو نحو تفس�� ا�حاضر باملا�ىي، فإّن 

وتأسيس الدول وانمحا��ا، وعن    ،أخبار امللوك  عن  -�� أفضل أحوالها  -   الكالم عن الوقائع الك��ى ال�ي تنّم 

ة ال�ي �ان لها أثر ع�� الف��ات ال�ي عا�ش��ا بما  ا�حروب و�نجازا��ا و�خفاقا��ا، و�ل تلك ال�خصيات البارز 

 �عب��   ما ارتكبتھ من أخطاء، و��ل ما بذلتھ من جهد أو قامت بھ من مناورات ع�� حّد �لها من عبقر�ة، و 

 . Burguière A.1 أندر�ھ بورغي��

افر  ضما نتيجة تاالنضباط للقاعدة القائلة بأن أحداث التار�خ الك��ى لم تكن نتاج �حظة واحدة، و�ن  إّن 

 
ّ

غذ �عضها  عدة،  وتأثر  عوامل  تأث��  عالقة   �� اآلخر  البعض  عن  و ى  الكشف  إ��  االنضباط  هذا  �قودنا 

 
ّ
فهم املا�ىي ال يتأ�ى لنا إال بالنفاذ إ�� فة ش�ل األحداث ومضامي��ا.  ت �� س��ورة تطور�ّ ا�جزئيات ال�ي ش�ل

، لي�ون التار�خ �� مختلف أ�عاده كشفا عن األ�ساق  مختلف بنياتھ ح�ى تلك ال�ي قد تبدو لنا هامشية زائدة

�� مرحلة محّد  ما  صورة مجتمع  أثثت  ال�ي  واالقتصادية  والسياسية  نزع  الثقافية واالجتماعية  و�بقى  دة، 

املعاصر   نظور رها من هذا املتصوّ  الغطاء عن تار�خ األمراض واألو�ئة والعلوم وتار�خ األف�ار محاولة �ستمّد 

 ت التار�خية. �جال الدراسا 

خصو�ة الظاهرة التار�خية وصعو�ة مقار���ا من زاو�ة واحدة، دفع باملشتغل�ن �� حقل التار�خ إ��    إّن 

بلورة من�ج  لا تجود بھ حقولها من معارف ومنا�ج  االنفتاح ع�� با�� العلوم االجتماعية واإل�سانية لل��ل ممّ 

د االهتمامات التار�خية وتنويع املقار�ات  تعّد فد ا�حدود.  مت�امل قادر ع�� استنفاذ املوضوع التار��� إ�� أ�ع

 التحليلية هو الكفيل بإعطاء التار�خ طا�عا شموليا يقيھ من النظرة األحادية االخ��الية ملوضوعھ. 

ا�حوليات مدرسة  إ��  التوجھ  ��ذا  االهتمام  ضّد   2�عود  جاءت  البحث  لا  ال�ي  �جال  االخ��ا��  لتصور 

األمر الذي أف�ح   ،ببنيات ا�جتمع ال�ي أسلفنا ذكرها  اهتم با�حياة العامة فقط �� تجاهل تامّ التار��� الذي  

أعمال   م��ا:  نذكر  وال�ي  والدراسات  األعمال  �عض  لظهور  موفر�ھا�جال  حول    (Jean Meuvret)  جان 

حول تار�خ  (Jean Noël Biraban) جان نو�ل ب��ابانمش�لة األقوات �� عهد لويس الرا�ع عشر، وأعمال  

الذي  و دون أن �غفل مساهمة ابن خلدون    ،3حول املوت  فيليب ار�اسو  ميشيل فوفيلالطاعون، وأعمال  

 
ندريه بورغيير -1

ٔ
بحاثا في مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتماعية وهو عضو في الهيئة  1938سنة  .Burguière A "ولد ا

ٔ
. يدير ا

 ,Paris 2 vols, Histoire de la famille), مختص في تاريخ العائلة، وقد شارك في االشراف على نشر: .E.S.Cالمديرة لمجلة:
1986) Armand colin, :يضا في تاريخ العلوم االجتماعية، وقد نشر قاموس العلوم التاريخية

ٔ
  Dictionnaire des وهو مختص ا

sciences historiques (Paris. Presses, universitaires de France,1986)   ونشر إضافة إلى ذلك العديد من المقاالت في
جنبية." انظر: جاك لوغوف، التاريخ الجدي

ٔ
محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية   ترجمة وتقديم د. د،مجالت فرنسية وا

ولى، بيروت، يوليوز 
ٔ
 . 235،ص2007للترجمة، الطبعة اال

2--  
ّ
كـثر على مدرسة الحوليّ لالط

ٔ
 . مصدر سابقادها يمكن العودة إلى: جاك لوغوف، ات ورّو الع ا

 . 222، صمصدر سابقجاك لوغوف،  -3
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مقّد   �� الدولةأشار  وعمر  وا�جوع  األو�ئة  أزمة  ب�ن  العالقة  طبيعة  إ��  ويعّد 1متھ  مارسيل  كتاب    . 

  " من أهّم 3Histoire culturelle de la maladieالتار�خ الثقا�� للمرض"   .2Sendrail Marcelساندراي

آخذة �� حسبا��ا التغ��ات ال�ي تطال مضمون    األعمال ال�ي قار�ت املرض من زاو�ة تار�خية ثقافية صرفة

الثقافية واملرجعيّ  ال�ي ش�لت روح �ل عصر من  مفهوم املرض بحسب السياقات  الفكر�ة والفلسفية  ات 

االهتمام بظاهرة األمراض واألو�ئة "بدأت �� منذ عدة عقود    الم املذ�ورة أّن واملالحظ من خالل األع العصور.

 
ّ
من معطيات، إ�� أسباب األمراض. ودرسوا    ره الطّب عند ا�جتمعات املتقدمة، إذ اهتدى مؤرخوها، بما وف

�شر�ة    �� مجموعة  انتشاره تار�خها معتمدين �� ذلك ع�� طر�قت�ن أوالهما دياكرونية تتناول تطور املرض و 

ر مرض ما �� حقبة  ا الطر�قة الثانية فسانكرونية وتتناول تطوّ . أّم كذلك  معينة، و�� حقبة تار�خية معينة

 .4تار�خية ما، �� عالقتھ مع ما يثوي ب�ن الناس �� ا�حقبة نفسها من األمراض األخرى"

 
ّ
الفعالية  ومل تمظهرات  عن  كشف  هو  جوهره   �� التار�خ  �ان  مختل  اإل�سانيةا   �� 

ّ
ومل أوجهها،  �انت  ف  ا 

ظر إل��ا كبنية  الثقافة إحدى هذه الفعاليات، �انت قنطرة قادرة ع�� استنطاق تلك الفعالية ال�ي ينب�� النّ 

�� إحالة مباشرة ع�� الوجود اإل�سا�ي،    اإل�سانية  إّن الفعاليةذهنية متفاعلة مع محيطها املادي والفكري.  

��ّد  أن  يمكن  ما  �ل  يقاوم  استموجود  إ��  د  يدفعنا  الذي  األمر  واملوت.  والو�اء  �املرض  وكينونتھ،  رار�تھ 

 التساؤل عن النسق الثقا�� الذي يواجھ بھ مجتمع من ا�جتمعات ما ��اجمھ من أمراض وأو�ئة.

الوسيط إش�االت عدة،يطرح   املغرب األق�ىى   �� ثقافة املرض واألو�ئة  �� ما هو  فهو    موضوع  يبحث 

للمجتم  بالذهنيات  لبح�ي  مرتبط  يمكن  وال  يجيبهذا  ع.  اإلش�الية   أن  لھ  اخ��ت  لذا  اإلش�االت  �ل  عن 

التالية: ما طبيعة البنية الثقافية ال�ي حكمت �عامل مجتمع املغرب األق�ىى الوسيط مع املرض واألو�ئة.  

هذه  و  مضمون  ما  اآلتية:  الفرعية  األسئلة  تحديد  يمكن  األسا�ىي  اإلش�ال  هذا  خالل  وما  من  الثقافة؟ 

 (ا�ح�ام وأهل البالط) والعامة؟  مصادرها؟ وما أوجهها ب�ن ا�خاصة

مستو�ات ثقافة املرض واألو�ئة وتجليا��ا �� املغرب األق�ىى الوسيط    املطالب البحثية ال�ي �ستوج��ا  إّن 

ل يتناول  ن: محور أوّ م)" يمكن تحديدها �� محور�ن أساس�ّ 1448هـ/ 869  –م  1041هـ/ 462�� الف��ة ما ب�ن (

 
ّ
الطبيّ الث  و ة،  قافة 

ّ
الث هذه  أعالم  �عض  عن  حديث  تروّ فيھ  �انت  ال�ي  واملضام�ن  عن  قافة  ناهيك  لها،  ج 

 �ة لها. أّم مات املم�ّ الّس 
ّ
 ا ا�حور الث

ّ
ة ال�ي �عاملت ��ا  ق للكيفيّ ، و�تطرّ قافة �� �عدها الشع�يّ ا�ي فيعا�ج الث

 
ّن  -1

ٔ
وبئة دليل على بداية نهاية الّد المجاعات  جاء عند ابن خلدون ا

ٔ
المجاعات والموتان تكـثر عند ذلك إّن    ولة حيث يقول:" ثّم واال

واخر الّد 
ٔ
ولى، بيروت، ول" انظر: ابن خلدون، المقّد في ا

ٔ
سكندراني، دار الكـتاب العربي، الطبعة اال

ٔ
، 2006مة، تحقيق محمد اال

 . 282ص
. وجاء في مقدمة كـتابه "التاريخ الثقافي  1976يونيو  4رنسية وتوفي بها يوم بتولوز الف 1900غشت  31مارسيل ساندراي ولد يوم -2

ستاذا للباثولوجيا التجريبية بكلية الطّب 
ٔ
نه كان ا

ٔ
لعاب الزهور.  للمرض" ا

ٔ
كاديمية ا

ٔ
كاديمية الطب وكاتبا دائما ال

ٔ
 بتولوز وهو عضو ا

3 -Marcel Sendrail, Histoire culturelle de la maladie, Editions Privat, Toulouse, 1980. 
قضايا في تاريخ المغرب الفكري  " في: جوانب من ثقافة المرض لدى المغاربة خالل فترة الحمايةبوجمعة رويان، " -4

داب والعلوم اإلنسانية 21، سلسلة بحوث ومناظرات رقم واالجتماعي
ٓ
ولى، الدار   – عين الشق –، كلية اال

ٔ
الدار البيضاء، الطبعة اال

 . 91، ص0102البيضاء،



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
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ّ
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ٔ
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مع املر�ىى   -م)  1375-1139هـ/ 534-776( ب�ن ة ماف��ة املمتّد ال�ي �عاقبت ع�� حكم املغرب خالل ال  -ول  الّد 

م �حدوث األمراض واألو�ئة، ونظرة ا�جتمع للمرض  دون إغفال إلقاء نظرة ع�� التفس��ات ال�ي �انت تقّد 

 األمراض واألو�ئة. ا�جتمع تجاهات  واملر�ض ومظاهر سلوكيّ 

 ة: تحدیدات مفاهیمّی -2

واألو  املرض  ثقافة   �� البحث  التّ يفرض  �عض  عند  الوقوف  الوسيط  األق�ىى  املغرب   �� حديدات  �ئة 

د ة اعتبارا لدور هذا اإلجراء �� توضيح مضمون خر�طة املفاهيم املفاتيح لهذا العمل. لذا سنحّد املفاهيميّ 

 
ّ
ار��� ومفهوم  م�ي وا�جغرا�� �جال البحث التّ ل ا�جال الزّ ما نقصده باملغرب األق�ىى الوسيط ل�ونھ �ش�

 
ّ
 مايز ا�حاصل بي��ما. قافة و�عض خصائصها ومستو�ا��ا، ومفهومي املرض والو�اء مع الوقوف ع�� التّ الث

 المغرب األقصى الوسیط:  -2-1
ا�حديث عن ثقافة املرض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى الوسيط تحديد ا�جال التار��� وا�جال  يف��ض  

تحديد معيار إجرائي يضبط هذين ا�جال�ن.    ا�جغرا�� املقصود ��ذه الدراسة، األمر الذي يقت�ىي بدوره

أّن ف املعلوم  سياسيّ   من  استقرارا  �عرف  لم  الوسيط  العصر   ��  املغرب 
ّ

يمك صورة  ا  ت�و�ن  من  الباحث  ن 

�عض املصادر التار�خية    مستقرة عن فضائھ ا�جغرا�� وتركيبتھ الس�انية �ش�ل مضبوط، خصوصا وأّن 

امليال  عشر  ا�حادي  القرن  قبل  شمال  وا�جغرافية  ع��  للداللة   " الكب��  "املغرب  عبارة  �ستعمل  �انت  دي 

إفر�قيا وال�حراء ومصر، وهو ما نجده عند ابن حوقل عندما يقول:" وقد بدأت بذكر حده ا�حيط بھ من  

عيد ح�ى يم�ىي ع�� ظهر الواحات إ�� بر�ة تنت�ي  يل وأرض الصّ قبولھ، وحده من مصر اإلسكندر�ة ع�� النّ 

 ثمّ   ،آخذا إ�� البحر ا�حيط وممتدا إ�� حقيقة الغرب بنوا�� أرض غانة وأرض أودغست  ،إ�� أرض النو�ة

�ستمر عاطفا إ�� الشمال مارا ع�� بالد بورغواطھ وماسھ إ�� فوهة بحر الروم الذي يأخذ من البحر ا�حيط  

� تو�س واملهدية  ه من أرض طنجة ع�� البحر إ�� نوا�� تنس، و��ب�ن أرض طنجة وأرض األندلس، وراجعا حّد 

 .1من أرض إفر�قية مقبال ع�� أرض طرابلس و�رقة إ�� اإلسكندر�ة"

سنعتمد �� دراستنا هذه ع�� ما ذكره محمد املنو�ي �� كتابھ "املصادر العر�ية    ،وتفاديا لهذه الصعو�ة 

املغرب" حديثھ  ،  2لتار�خ   �� وزم�ي  وجغرا��  سيا�ىي  هو  ما  ب�ن  يزاوج  عليھ عّماألنھ  األدبيات    اصط�ح   ��

 "املغرب األق�ىى الوسيط".  التار�خية بـ

م) يذكر محمد املنو�ي ثالث دول �عاقبت ع�� 1448هـ/ 869م و1041هـ/ 462ب�ن (    �� الف��ة املمتدة ما 

 . ةالدولة املرابطية والدولة املوحدية والدولة املر�نيّ  حكم املغرب األق�ىى الوسيط :

 
بو قاسم بن حوقل النّ   -1

ٔ
رض، منشورات مكـتبة الحياة، بيروت،صيــيا

ٔ
 . 65-64ص ،1992، كـتاب صورة اال

داب   -2
ٓ
ول، منشورات كلية اال

ٔ
محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر الحديث الجزء اال

 .1983مؤسسة نشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء،والعلوم اإلنسانية بالرباط، 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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"املصادر التار�خية املدونة �� عصر املرابط�ن" من    بـ  ا�حاضرة الثالثة املعنونة�ؤكد محمد املنو�ي ��  و 

م، و��  1147هـ/ 541م إ�� أن ينت�ي عام  1041هـ/ 462من عام    عصر املرابط�ن "يمتّد   كتابھ املذ�ور ع�� أّن 

إ��   –د االقتضاء  عن  –ا يتيح لنا أن �ش��  د مع ا�جزائر وأك�� األندلس، ممّ ة �ان املغرب قد توّح هذه املّد 

 .1املصادر ال�ي ��م املغرب األوسط وشبھ ا�جز�رة"

و�� بداية ا�حاضرة الرا�عة املعنونة بـ "املصادر التار�خية املدونة �� العصر املوحدي األول" يقول محمد  

أواخر    -باملغرب  –املنو�ي:"ابتدأ   من  املصمودي:  املر��  هللا  عبد  بن  محمد  تومرت:  بن  املهدي  عام  ظهور 

أّن 1120هـ/ 514 غ��  املوحديّ   م:  للدولة  ا�حقيقية  عام  البداية  من  �انت  إنما  �عدما  1147هـ/ 541ة،  م، 

 م. 1269هـ/ 668استمرت دول��م ح�ى فاتح عام  أخضعوا مدين�ي مراكش وفاس، ثّم 

 وتنقسم هذه الف��ة إ�� ثالثة عصور متمايزة:

  ّم. 1184هـ/ 580وفاة أ�ي �عقوب يوسف بن عبد املومن عام  م ح�ى1151هـ / 541ل: من عام  األو 

  
ّ
��اية أيام أ�ي    م إ��1190  / هـ 580ا�ي: يبتدئ من مبا�عة �عقوب املنصور بن يوسف عام  العصر الث

 م. 1239هـ/ 629خر عام آمون بن عقوب املنصور: أ العالء إدريس امل

  
ّ
بنالث الرشيد  الواحد  عبد  أيام  بداية  من  االنحطاط:  عصر  امل  الث  عام  أ إدريس  مفتح   �� مون: 

 م.1269هـ/ 668م، ح�ى وفاة آخر املوحدين: إدريس الواثق: "أي دبوس" فاتح 1232هـ/ 630

امتّد  إبّ   وقد  الدولة املوحدية  ح�ى ا�حدود املصر�ة    - ع�� شمال إفر�قية–ان عظم��ا من ا�حيط  نفوذ 

 . 2ل الشارات باألندلس"ا عرض اململكة ف�ان ب�ن ال�حراء الك��ى إ�� جباشرق ليبيا أمّ 

يذكرها محمد املنو�ي �� ا�حاضرة السا�عة قائال:"  ف   ،أما بخصوص ف��ة حكم املر�ني�ن ومناطق نفوذهم

ل من عام  عصور: فيبدأ األوّ   ةإ�� ثالث  -بدورها  –هذه الف��ة املر�نية تنقسم    كما رأينا �� دولة املوحدين: فإّن 

  يمتّد   استو�� فيھ ع�� مدينة مراكش: أبو سعيد �عقوب بن عبد ا�حق، ثّم م، وهو التار�خ الذي  1268هـ/ 668

 م. 1358هـ/ 731ل عام هذا العصر إ�� وفاة أ�ي سعيد األوّ 

 
ّ
ام أ�ي عنان الذي �انت وفاتھ ��اية هذا  أيّ   ام أ�ي ا�حسن، ثّم ا�ي، فيستوعب أيّ ومن هنا يبدأ العصر الث

عام   بداية1358هـ/ 759العصر:  تار�خ  وهو     م. 
ّ
الث الّد العصر  �سقوط  ينت�ي  أن  إ��  ولة  الث، 

 م. 1448هـ/ 869عام

املر�ني�ّ أمّ  نفوذ  ف�ان  ا  الغالب    -ن  شمال  يتعّد   ال  -��  محدودة  ف��ات  و��  األق�ىى،  املغرب  منطقة  ى 

 .3إفر�قية وأجزاء من األندلس"

 

 
 .28، صنفسهالمصدر  -1
 . 39، صنفسهالمصدر  -2
 . 66-65، صنفسه رالمصد -3
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 قافة:الثّ  -2-2
م��ا عناصر    ، فل�ل م��ا ثقافة �ستمّد ة من األممة أي أمّ �عت�� الثقافة عمدة أساسية �� تحديد مالمح هو�ّ 

مفهوما مستعصيا    م��اجعلت    طبيعة العالقة ال�ي تجمع ب�ن الهو�ة والثقافةفهو���ا ومقوما��ا وخصائصها.  

التّ  األ�ساق  ع��  تبدل  بحسب  وتبدال  �غ��ا  الثقافة  مصط�ح  مضمون  �عرف  إذ  والتام،  املضبوط  حديد 

ن األسس ال�ي يقوم عل��ا صرح الثقافة  ف��ات التار�خية أيضا، و�تلوّ الثقافية و�عددها، و�تباين ا�حقب وال

فق عليھ  يبقى الوصول إ�� �عر�ف متّ   ،ذلك  وال�ي يختلف النظر �� شأ��ا وقبولها عند األمم ا�ختلفة. ل�ّل 

 .1املفهوم الثقافة أمرا �سبيّ 

الثقافة    إّن  الثقافة هو مصط�ح حديث، لم �ستخدمھ األقدمون االستخدام الشائع. ف�لمة  مصط�ح 

�اث�لمة عر�ية قديمة، ضار�ة بجذورها ��  
ّ
اللة ع�� مدلولها الذي طبعت  العر�ي، لك��ا لم �ستعمل للّد   ال�

 .2بھ �� العصر ا�حديث

ا�حذق واملهارة وجودة الفهم والضبط    اللة ع��استعمل العرب مصط�ح الثقافة والتثقيف قديما للّد 

 
ّ
ا بمعارف مختلف العلوم  الع إال إذا �ان ملمّ والقيام بال�ىيء والفطنة واإلدراك. فاإل�سان ال ي�ون واسع االط

جيّ  الفهم.وحاذقا  حدقھ"  د  وثقوفة:  وثقافا  ثقفا  ال�ىيء  ��    إّن .  3فـ"ثقف  الوارد  اللغوي  بمعناها  الثقافة 

 ثابة مدخل مساعد للوصول إ�� الثقافة �� أحد معان��ا االصطالحية املعروفة اليوم.املعاجم العر�ية �� بم

 أحصت �عض الّد  -أ
ّ
و�دّل  .  لهاقافة أك�� من خمس�ن �عر�فا  راسات ال�ي أجر�ت بخصوص مصط�ح الث

عار�ف املق��حة نذكر �عر�ف ملنظمة  ة. ومن التّ ع�� ثراء املصط�ح وخصو�تھ الدالليّ   هذا العدد املهّم 

� ة واملادية والفكر�ة والعاطفية ال�ي تم�ّ مات الروحيّ الذي عرف الثقافة بأ��ا: "جميع الّس   4يو�س�وال

�شمل   كما  ا�حياة،  وطرائق  واآلداب  الفنون  و�شمل  �عي��ا،  اجتماعية  فئة  أو  �عينھ،   
ً
مجتمعا

تمن ال�ي   �� والثقافة  واملعتقدات.  والتقاليد  القيم  ونظم  لإل�سان  األساسية  اإل�سان  ا�حقوق  ح 

ع��   والقدرة  بالعقالنية،  املتمثلة  باإل�سانية  يتم��   
ً
�ائنا منھ  ذاتھ، وتجعل   �� التفك��  قدرتھ ع�� 

اإل�سان   وسيلة  و��  االختيار،  و�مارس  القيم  إ��  ��تدي  طر�قها  وعن  األخال��،  واالل��ام  النقد، 

 
 129، وحضره ممثلو 1982انعقد المؤتمر العالمي الثاني للبحث في السياسات الثقافية كان برعاية اليونسكو في المكسيك سنة  -1

عضاء الل  دولة، وقد ناقشت إحدى جلساته
ٔ
جمع ا

ٔ
ن هذه الكلمة "الثقافة"تعريف الثقافة، وقد ا

ٔ
التزال غامضة وغير  جنة على ا

ّو  12دة، وذلك بعد مضي محّد 
ٔ
 ل بالمكسيك.سنة على انعقاد المؤتمر اال

على يد  بريطانيا، وفي فرنسا كان استخدام المصطلح في القرن الثامن عشر في 1805ذلك عقب استخدام الغرب لها، وكان في سنة -2
لمانيا في القرن التاسع عشر على يد المؤرّ 

ٔ
قرانه، وفي ا

ٔ
لماني  االجتماعيخ والعالم فولتير وا

ٔ
الذي ضبط استعمال  Klemm -Cuslavاال

صل الجنس  
ٔ
ي العلم الذي يبحث في ا

ٔ
نتروبولوجيا الحديث: ا

ٔ
المصطلح على وجه يقرب من استعماله الحديث، وهو مؤسس علم اال

عر 
ٔ
افه وعاداته ومعتقداته. راجع: عمر عودة الخطيب، لمحات في الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، الطبعة  البشري وتطوره وا

 .30-29، ص1979 الثالثة، بيروت،
ول، باب الثاء، دار المعارف، القاهرة، (د.ت)، -3

ٔ
 .492ص ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، المجلد اال

مم المتحدة  ،والعلوم والثقافة هي المنظمة العالمية للتربية -4
ٔ
قافة كان وقد بذلت جهوداً في مجال تعريف الثّ  ،التابعة لهيئة اال

همّ 
ٔ
 ". للثقافةإعالن مكسيكو "عنه باسم  صدرالثقافة م في المكسيك لتعريف 1982 عامقافة بالثّ  ها عقد مؤتمر عالمي خاّص ا
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 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)402( 

ر �� إنجازاتھ، والبحث عن  للتعب�� عن النفس، والتعرف ع�� ذاتھ كمشروع غ�� مكتمل و�عادة النظ 

 .1مدلوالت جديدة، و�بداع أعمال يتفوق ف��ا ع�� نفسھ"

 ومن خالل التعر�ف الذي قّد 
ّ
فت فيھ، وكذا  متھ اليو�س�و للثقافة، �ستشف عمومية املفردات ال�ي وظ

لثقافة  الذي يصبغ مصط�ح ا -ل�خروج من اإلطار العالم و عدم قدرتھ استنفاذ �ل ما تقصده الثقافة ذا��ا.  

بفحص ما    Clyde Kluckhohn  كالكهون و  .Krober L. Aكرو�رقام    ،إ�� املستوى األن��و�ولو�� املعي�ىي   -

يز�د عن مائة �عر�ف من التعر�فات ال�ي قدمها األن��و�ولوجيون للثقافة، ولم يجد من بي��ا �عر�فا مقبوال.  

� بوضوح ب�ن املفهوم من ناحية واألشياء ال�ي �ش�� إل��ا من  ووجھ القصور �� كث�� من التعر�فات أ��ا ال تم�ّ 

الّس  �انت  و�ن  أخرى.  �عناحية  ملعظم  املش��كة  وأّن مة  التعلم،  طر�ق  تكسب  أ��ا   �� الثقافة  هذا    ر�فات 

 يرتبط با�جتمعات اإل�سانية.

�ساعدنا �� فهم السلوك البشري، حيث يقول: "نقصد    كالكهون   كاليدده  مفهوم الثقافة الذي حّد   إّن  

�حة،  بالثقافة جميع مخططات ا�حياة ال�ي ت�ونت ع�� مدى التار�خ، بما �� ذلك ا�خططات الضمنية والصر 

. كما  2وقت كموجهات لسلوك الناس عند ا�حاجة"  والعقلية والالعقلية وغ�� العقلية. و�� موجودة �� أّي 

مجتمع إ�سا�ي ثقافتھ املم��ة، أو كما يقول    ل�ّل   ع السلوك البشري عندما ندرك أّن يو�ح هذا املفهوم تنوّ 

ملنشأ يضم مخططات ا�حياة الصر�حة  أيضا:" إن ثقافة مجتمع من ا�جتمعات �� �سق تار��� ا  كالكهون 

�مكننا من  . و 3والضمنية، �ش��ك فيھ جميع أفراد ا�جماعة(أي ا�جتمع) أو أفراد قطاع خاص مع�ن م��ا"

 الفة استخالص �عض خصائص الثقافة ع�� النحو التا��:خالل التعار�ف الّس 

  ّ�بطبيع��ا عن  ال�ائنات األخرى أل��ا �ع�ّ وع البشري عن با��  � النّ �ا تم�ّ الثقافة ظاهرة إ�سانية، أي أ �

 
ّ
 ا�ع اإل�سا�ي، ف�ي لغتھ ال�ي يتواصل ��ا مع نفسھ ومع مجتمعھ.الط

  
ّ
الذي    �ا ال�ّل خارجها، إ�ّ   يتّم   أو فكرّي   ة، فال يوجد عمل اجتما��ّ قافة �� قوام ا�حياة االجتماعيّ الث

 سات.يتفاعل ع��ه األفراد وا�جتمعات واملؤّس 

  
ّ
�ستمد ماد��ا ومضمو��ا التار��� من ال��اكمات ال�ي تنطلق م��ا لتتجاوزها    ورة تار�خّيةس��قافة الث

 بفعل طبيع��ا املتحركة، لت�ون �� ال��اية مح�ومة بقانون ال��اكم والتجاوز. 

  
ّ
 الث

ّ
 الثقافة العاملة والثقافة الشعبية املضمرة أو الصر�حة. امل تضّم قافة �� معناها الش

 
1 -http://thlal.wordpress.com 00 17. بتاريخ25-01-2013 على الساعةh 

نتروبولوجيا، القاهرة، ءانظر: محمد الجوهري وعليا  -2
ٔ
 . 129،ص.2007شكري، مقدمة في دراسة اال

 .129صالمرجع نفسه،   -3



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
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ّ
�ّل الث يتّ   قافة ��  بمقوّ ما  النوا�� اصل  األفراد وا�جتمع من  عتقادية والفكر�ة والسلوكية  ال مات 

املعقد الذي ينطوي ع�� املعرفة والعقائد    : "ذلك ال�ّل Tailerواالجتماعية، أو �� كما يقول تيلر  

 .1واألخالق والقانون والعرف وغ�� ذلك من القدرات" والفّن 

ا لطبيعة البحث وأهدافھ سنتناول الثقافة �� �عدين أساس�ن  من خالل ا�خصائص املذ�ورة، واعتبار 

 هما: 

  ُ�  �� واألو�ئة  املرض  املستشفيات،  ثقافة  التفس��،  طرق  العالج،  طرق  (األطباء،  العالم  عدها 

 الفئة املس��دفة، األمراض املعروفة) 

  ُ�  �� واألو�ئة  املرض  الشع�يثقافة  الشع�ي،  عدها  التداوي  طرق  الشعبية،  طرق    (التمثالت 

 التفس��) 

 الوباء: -2-3
�عرف الو�اء �� اللغة بأنھ مرض عام ينتشر �سرعة و�صيب سواد األمة من جميع األعمار واألجناس. جاء  

ذكره �� لسان العرب البن منظور �� مادة (و ب ء) كما ي��:و�أ. الو�أ: الطاعون بالقصر واملد والهمز. وقيل  

هذا الو�اء رجز. وجمع املمدود أو�ئة وجمع املقصور أو�اء، وقد و�ئت    هو �ل مرض عام. و�� ا�حديث: إّن 

 .2األرض ... واستو�أت البلد واملاء، وتو�أتھ: استوخمتھ، وهو ماء و�ئ

 
ّ
بأن السرمري  يوسف  الو�يئة، ويعرفھ  البالد   �� تحدث  وال�ي  وغ��ها،  املزمنة  األمراض  جميع  �شمل  ھ" 

من    و�م�� فيما ب�ن الو�اء والطاعون قائال:" الو�اء أعّم   .3دري وغ��ها"�البلهارسيا والتفو�د وا�حصبة وا�ج

   .و�اء طاعونا  طاعون و�اء، وليس �ّل  الطاعون، ف�ّل 
ّ
ا �ان الو�اء ينشأ عنھ ك��ة املوت، و�ان الطاعون  لكن مل

 .4أطلق عليھ اسمھ" ،أيضا كذلك

طبية اإلسالمية �� العصور الوسطى ال ت�اد  �ل املصنفات ال  أما مفهوم الو�اء �� االصطالح الط�ي، فإّن 

الناس قد اعتادوا ع�� إطالق اسم الو�اء"    تخلو من التفاتة علمية إ�� مثل هذه األمراض، فيذكر ابن زهر أّن 

وأّن  خاصة  أك��هم"  و�شمل  البلدان  بلد من  أهل  تصيب  ال�ي  األمراض  ��    ع��  �ش���ون  جميعهم  الناس 

�ستنشقو  الذي  الهواء  و"لهذااستعمال  عّم   ،نھ،  فاسدا  الهواء  �ان  عّم   إذا  أو  املوضع  ذلك  أهل    املرض 

 . 5أك��هم"

 
نجلو المصرية،االجتماعالثاني المدخل إلى علم  ومدارسه الكـتاب جتماعاالمصطفى الخشاب، علم  انظر: -1

ٔ
الطبعة  ، مكـتبة اال

ولى، القاهرة،
ٔ
 . 189ص ،2006 اال
 .4751ابن منظور، لسان العرب الجزء الثاني المجلد السادس، دار المعارف، القاهرة، (د.ت)، ص. -2
ولى، عمان،يوسف السرمري، كـتاب فيه ذكر الوباء والطاعون، الدار  -3

ٔ
ثرية، الطبعة اال

ٔ
 . 11ص. ،2004اال

 .11ص المرجع نفسه، -4
وسط -5

ٔ
وبئة في المغرب اال

ٔ
- 2008م)، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،1520-1192ه/927-580( مزدور سمية، المجاعات واال

 . 20ص ،0092
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 المرض: -2-4
 �عرّ 

ّ
ال�حة   عن حّد   ، وهو �ل خروج لل�ائن ال��ّ 1قم نقيض ال�حةھ الّس فھ لسان العرب البن منظور بأن

صار موضوع املرض من    ،وعليھ  .واالعتدال. وهو نتاج تفاعل ب�ن البيئة االجتماعية والثقافية والطبيعية

 ا للمرض من عالقة متجملاملوضوعات ال�ي تجذب اهتمام األطباء وعلماء االجتماع وعلماء األن��و�ولوجيا  
ّ

رة  ذ

املرض  مفهوم  يختلف  والبيئية.  املناخية  والظروف  والثقافية  االجتماعية  تبعا    بالعوامل  آلخر  مجتمع  من 

 
ّ
ال�ي تحكم رؤ�تھ للمرض،للتصورات والتمث ال�ي تحّد   الت  ره �حالتھ  د للمر�ض تقييمھ وتصوّ فالثقافة �� 

ي�ون �عر�ف املرض    ،��ذا و املرضية وردود أفعالھ تجاه املرض. فل�ل مجتمع نظر�تھ ا�خاصة عن املرض.  

   ف املرض بوجھ عامّ االجتما��. ويعرّ و �عر�فا يتداخل فيھ البيولو�� بالثقا��  
ّ
ھ "حالة من االنحراف  ع�� أن

 .2اإل�سان م�ى وقع خلل �� توازن ا�جسم"ب الص�� تلّم 

 : مستویات ثقافة األمراض واألوبئة في المغرب األقصی  -3

املفاهيمية   التحديدات  القول من خالل  املغرب األق�ىى    ّن إيمكن   �� واألو�ئة  ثقافة املرض   �� البحث 

واألطباء وطبقة    وفق مستو�ات الثقافة نفسها، أي البحث �� الثقافة العاملة "ثقافة الطّب   الوسيط سيتّم 

ة" تجاه املرض واألو�ئة وال�ي سادت �� ة �� �عدها االجتما�� "ثقافة العاّم فة" والثقافة الشعبيّ ا�جتمع املثّق 

األق�ىى   خاللاملغرب  واملر�ني�ن،    الوسيط  واملوحدين  املرابط�ن  الحكم  ب�ن(    ف��ة أي  ما  املمتدة  الزمنية 

 م).1448هـ/ 869م و1041هـ/ 462

من   اإل�سا�ي  ا�جتمع  لطبيعة  دراس��م   �� الثقافة  موضوع  واألن��و�ولوجيون  االجتماع  علماء  يتناول 

 منا�� متعّد 
ّ
ا من عناصر ال��اث االجتما��، فإل��ا �عود الفضل فيما وصل إليھ  ل عنصرا مهمّ دة. ف�ي �ش�

د ا�جتمع عن با�� ا�جتمعات باعتباره ذا هو�ة ال  ��ا يتفرّ و أفراد ا�جتمع من مستوى اجتما�� وحضاري.  

الحق   أو  سابق  مجتمع  أي  هو�ة  مع  تتما��  أن  تتمتّ لھيمكن  مجتمع  �ل  فهو�ة  ومم��ات  .  بخصائص  ع 

 مخصوصة ��ا ف
ّ

ن من مجموع أفراد ا�جتمع.  ات ا�جماعية ال�ي تت�وّ قط، إذ تنعكس �� فكر األفراد والذ

لو�ات ال�ي يتوافق الناس عل��ا، فهو  ي�ون العامل الثقا�� مدخال مفيدا �� الكشف عن �عض الّس   ،وعليھ

 
ّ
 �ات با�� العوامل.ھ العامل األك�� تأث��ا إذا ما قورن بتأث�عامل متأصل �� اإل�سان، بل يمكن القول بأن

املعطي�ن هذين  خالل     ،من 
ّ
الث مع�ى  الّد يأخذ   �� من��راسات  قافة   يتّ   االجتماعّية 

ّ
الن بأوجھ  شاط  صل 

 
ّ

 ر فيھ بطر�قة معقلنة أو ذلك الذي يضمره النّ اإل�سا�ي املفك
ّ
� عنھ  �بية، وهو ما ع�ّ اس بفعل العادة وال�

  الوسيط منقافة املرض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى  سنقارب ث  ،�� ضوء ذلكو. Habitusبالهابيتوس  بورديو

الطبيّ  الثقافة  أن �عرض ألهّم   ،ة جهت�ن هما:  األو�� سنحاول  الشعبية. ففي  الطبيّ   والثقافة  ال�ي األعالم  ة 

 
 .4181القاهرة، (د.ت)، صابن منظور، لسان العرب الجزء الثاني المجلد السادس، دار المعارف،  -1
"قضايا في تاريخ 21بوجمعة رويان، "جوانب من ثقافة المرض لدى المغاربة خالل فترة الحماية"، سلسلة بحوث ومناظرات رقم  -2

داب المغرب الفكري واالجتماعي، كلية
ٓ
ولى، الدار البيضاء،  –عين الشق –والعلوم اإلنسانية  اال

ٔ
، 2010 الدار البيضاء، الطبعة اال

 .91ص
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آنذاك.   الط�ي  ا�جال   �� ��ا  ومعموال  �انت معروفة  ال�ي  التقاليد  وأهم  ا�حقبة،    ،الثانيةو��    عرف��ا هذه 

ل مغار�ة العصر الوسيط حول  بمع�ى آخر سنحاول البحث �� متخيّ   .ف من املرض واملر�ضسنو�ح املوق

 أسباب وقوع األو�ئة واألمراض وسبل القضاء عل��ا. 

 ة:قافة الطبیّ األمراض واألوبئة ومجال الثّ  -3-1
املغرب األق�ىى ال�ي اهتمت بدراسة األوضاع الثقافية واالجتماعية ��    -�شهد مختلف املصادر التار�خية  

�ّل  حكم  ف��ات  واملر�ني�ن  خالل  واملوحدين  املرابط�ن  عامالن    –من  ف��ا  ساهم  كب��ة.  طبية  ��ضة  ع�� 

الّد  هذه  ح�ام  دعم  هما:  للطّب أساسيان  ب�ن   ول  حصل  الذي  ا�حضاري  الثقا��  التالقح  وكذا  واألطباء، 

 املغرب األق�ىى و�الد األندلس.

��   م علم الطب �� املغرب واألندلس. ووحدي يق��ن با�خصوص بتقّد وامل  عصري االزدهار املرابطي   إّن 

تتج�� العناية ال�ي �ان يول��ا األمراء املرابطون وا�خلفاء املوحدون للدراسات الطبية    ،الطب واألطباء  كتاب

 
ّ

وا�حث الطب  مهنة  وتنظيم  البيمارستانات  وتأسيس  عل��ا  القائم�ن  ��جيع  فيھ،    مع  املؤلفات  وضع  ع�� 

 وا
ّ
  1ر �� املغربوا��. فلم �سبق للفكر العل�ي أن تحرّ ��� غ�� ذلك من النّ و ة أيام األو�ئة  خاذ التداب�� الوقائيّ ت

ا�خلفاء   أوالها  ال�ي  العناية  بفضل  وذلك  املوحدين  عصر   �� وخاصة  العصر�ن،  هذين  خالل  حدث  كما 

�حركة الفكر�ة والعلمية ال�ي عرفها الغرب  و�� تقديرنا �عود األمر كذلك ل.    2للبحث العل�ي ولتجارب العلماء

اإلسالمي �� تلك ا�حقبة �عد االنفتاح الثقا�� ع�� املوروث العر�ي اإلسالمي الذي حفل بھ الغرب اإلسالمي  

من جهة، و بفعل االحت�اك مع الفكر العل�ي الذي ادخرتھ الثقافة األورو�ية ع�� بوابة األندلس من جهة  

 ولة والرعية.لھ �� تطو�ر طرق تفك�� األمراء بخصوص طر�قة تدب�� شؤون الّد لقد ساهم ذلك �و ثانية. 

، ومن ب�ن إذ زاوجوا ب�ن العالج وتدريس الطّب  ، لقد �ان �� دعم الدولة ل�حركة الطبية ��جيعا لألطباء 

املثال "ابن باجة " و"ابن رشد" اع صيتھ  الذي ذ  3هؤالء األطباء الذين نالوا شهرة عاملية نذكر ع�� سبيل 

، فضال عن هؤالء نذكر أسرة آل زهر الذين قضوا حيا��م  4بفضل إنجازاتھ النظر�ة والعملية �� مجال الطب

 
، الفلك التي تعود اهد على هذا القول يكمن في الحركة العلمية والفلسفية التي طالت مختلف المجاالت: الرياضيات، الطّب الشّ  -1

وروبي. 
ٔ
 إلى التالقح الثقافي الحاصل بين الموروث العربي اإلسالمي والعالم اال

حمد طه، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين  -2
ٔ
دار الوفاء لدنيا   ،-دراسة سياسية وحضارية  -م 1629م/1052جمال ا

 . 302ص ،2001الطباعة والنشر، اإلسكندرية،
بو الوليد بن رشد -3

ٔ
بره على  الناصر وقد نقم المنصور عليه واج الحفيد، هو صاحب كـتاب الكليات، كان مكينا عند المنصور ثّم  ا

ّو 
ٔ
بى جعفر الذهبي ومحمد بن إبراهيم قاضي بجاية والكـفيف الشتغالهم المقام في اليسانة قرب قرطبة وكانت ا

ٔ
ال لليهود، كما نقم على ا

  -هـ 595رضي عنهم عام  بالمحكمة، ثّم 
ّ
با جعفر الذهبي مزوارا للط

ٔ
طبّ وجعل ا

ٔ
والبن رشد تلخيص كـتاب العلل   .اءلبة ومزوارا لال

عراض و
ٔ
دوية المفردة وحيلة البرء. ويذكر مارسيل ساندراي في كـتابه المذكور سلفا " الصفحة واال

ٔ
ّن 199التصرف والحميات واال

ٔ
ابن    " ا

 رشد استدعاه الخليفة يعقوب المنصور إلى مراكش بغرض العالج.  
ندلسيّ  ،يوسف فرحات ويوسف عيد -4

ٔ
 معجم الحضارة اال

ّ
ولى، شر، الباعة والنّ ة، دار الفكر العربي للط

ٔ
 . 219، ص 2000طبعة اال
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أبو مروان  و ونذكر م��م: أبو مروان عبد امللك، وأبو العالء زهر بن أ�ي مروان،    1�� خدمة األمراء املرابط�ن

 .2ا ألمراء املرابط�ن، فهؤالء م��م من �ان طبيبا خاصّ وأبو بكر محمد املعروف با�حفيد  ،عبد امللك بن العالء

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر الوز�ر الطبيب أبو بكر بن    ومن أطباء األم�� املوحدي يوسف أبو �عقوب نذكر

من أهل ا�حذق بصناعة الطب والنظر �� ا�جراحات، وم��م الوز�ر عبد امللك بن قاسم القرط�ي    …طفيل

الت��يز �� صناعة الطّب  إ�� سكناه  من أهل  ابن رشد الذي استدعاه األم�� يوسف  الوليد  الفقيھ  ، وم��م 

الطّب 578بمراكش سنة   ي��دّ هـ برسم  �ان  الذي  بن زهر  بكر  أبو  الوز�ر  ��ا  د ع��  ، وم��م  حضرتھ فيقيم 

وقد �ان ل�خلفاء املوحدين   3.و�رجع إ�� األندلس إ�� أن انتقل واستقر بمراكش و�ان من أهل املعرفة بالطّب 

بيتا خاصا باألشر�ة واملعاجن الطبية وهو مظهر من مظاهر التنظيم ال�ي طالت ا�جال الط�ي �� عهدهم، 

با محمد قاسم اإلشبي�� الذي "�ان فاضال �� صناعة الطب،  وقد توا�� ع�� تدب��ه عدد من الوالة نذكر م��م أ

ا�خليفة  يأخذها  ال�ي  األشر�ة  خزانة  صاحب  و�ان  ��ا،  العناية  كث��  واملركبة،  املفردة  األدو�ة  بقوى  خب��ا 

�� مراكش �� دولة    ىاملنصور من عنده، وكذلك �ان والده �� خدمة أ�ي �عقوب والد املنصور، وتو�� أبو يحي

ا�خلفاء املوحدون بأطباء    . وكما اختّص 4ر، و�ان لھ ولد فجعل موضعھ �� ا�خزانة عوضا عن أبيھ"املستنص

فقد  حرمهم بطبيبات ألنفسهن، ومن هؤالء أخت ا�حفيد أ�ي بكر ابن زهر و�ن��ا،    كذلك اختّص فألنفسهم،  

   �انتا "عاملت�ن بصناعة الطّب 
ّ
 ق بمداواة اواملداواة ولهما خ��ة جيدة بما يتعل

ّ
ساء، و�انتا تدخالن إ�� �ساء  لن

 . 5املنصور، وال يقبل املنصور وأهلھ ولدا إال أخت ا�حفيد و�ن��ا ملا توفيت أمها"

 ة و�انوا يصنّ كمهنة حرّ   اء يم��نون الطّب �ان هناك أطبّ   6البالط  اءفإ�� جانب أطبّ 
ّ
بقة  فون "ضمن الط

ة، وانتشروا �� �عض املدن املغر�ية واألندلسية.  اء، وقد مارسوا مهن��م �� حوانيت خاصالوسطى، أي األطبّ 

 
ّ
الل مضا  بن  أحمد  مثل  األطباء  �عض  بأسماء  املصادر  صفوان  واحتفظت  بن  و�براهيم  القرط�ي،  غ�ي 

�عض الفقهاء    الشاط�ي، وأحمد بن عبد هللا بن مو�ىى القي�ىي اإلشبي�� وع�� بن يقضان السب�ي. كما أّن 

ال  مجال  عن  االبتعاد  آثروا  بالطّب الذين  اشتغلوا  الرحمن سلطة  عبد  بن  محمد  يصف  ا�خطيب  فابن   .

 
ّ
  عبد امللك بن ع�� بن سلمة الغافقي �ان "ناظرا �� الطّب   ب". كما أّن ھ "فقيھ أديب متطبّ العقي�� ا�جراوي بأن

 
ّ
�� علم   مح��فا بھ". و�ان بن عبد الرحمن بن يوسف "فق��ا عارفا مج��دا �� طلب العلم، ورعا موفور ا�حظ

م ف��ا. �� ح�ن وصف  ، مع��فا لھ بالتقّد . بينما �ان عبد امللك بن محمد أحد املهرة �� صناعة الطّب الطّب 

 
ّ
  يد حاذقة. و�عاطى �عض ال��ود كذلك مهنة الطّب   ھ لھ �� الطّب فقيھ طنجة وقاض��ا أبو ا�حسن زنباغ بأن

 
ن ابن زهر قّد   .198ص ،،  مرجع سابقللمرض الثقافي التاريخ مارسيل ساندراي،  -1

ٔ
خر خليفة من خلفاء  يذكر ا

ٔ
م عالجاته ال

 المرابطين.
 .219، صنفسهالمرجع  -2
خبار ملوك وتاريخ مدينة فاس، صور  -3

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
بي زرع الفاسي، اال

ٔ
للطباعة والوراقة، الرباط، ابن ا

 . 207، ص1972
طباء، -4

ٔ
نباء في طبقات اال

ٔ
صيبعة، عيون اال

ٔ
بي ا

ٔ
ولى، بيروت، ابن ا

ٔ
 . 482، ص1995تحقيق نزار رضا، دار مكـتبة الحياة، الطبعة اال

 .471المصدر نفسه، ص -5
ن يمكن مراجعة: محمد  -6

ٔ
كـثر في هذا الشا

ٔ
 . 92-88صق، مصدر سابالمنوني، حضارة الموحدين، للتوسع ا



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
 وفاء الحصدة .د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  في المغرب اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)407( 

والصيدلة    ومن رجاالت الطّب    .1أطباء آخر�ن"نذكر من بي��م السموال، وأبا جعفر بن حسداي... فضال عن  

 
ّ
ابن أ�ي الفضل بن صواب ا�حجري من أهل مدينة شاطبة الذي �عل   م الطّب �� هذين العصر�ن إبراهيم 

وقعد لھ للعالج بطنجة، ولكنھ رحل إ�� مدينة فاس، واستقر ��ا يمارس مهنتھ ح�ى آخر عمره حيث تو�� 

مد بن يحيى بن الصائغ املعروف بابن باجة (وهو شيخ ابن رشد) وقد  م. وكذلك أبو بكر مح1112هـ/ 506عام

ة عشر�ن عاما، و�ان �شارك األطباء �� علومهم، فحسدوه ع��  استوزره األم�� أبو بكر يحيى بن تاشف�ن مّد 

م. ومن األطباء الذين عاشوا بمدينة فاس الطبيب أحمد بن  1138هـ/ 533ذلك فقتل مسموما بفاس عام  

 .2م1175هـ/ 571مو�ىى القي�ىي اإلشبي�� الذي تو�� ��ا عام   عبد هللا بن

   عل�ي الطّب   دين" قوال �ستفاد منھ أّن يورد محمد املنو�ي �� مؤلفھ "حضارة املوّح 
ّ
ا  والصيدلة ناال حظ

دولة وصولة، وقد اهتبل بھ املوحدون    "و�ان للطّب   ة حيث يقول:وم�انة متم��ة �� عهد حكم الدولة املوحديّ 

وسف ويعقوب اهتباال فائقا، ففوق اعتنا��م بالطب ا�خاص ��م. كذلك اعتنوا �شؤون الرعية  و�خاصة ي

�ان   الذي  الذه�ي  أبو جعفر  لها رؤساء، م��م  املهنة، وجعلوا  املستشفيات، ونظموا هذه  ال�حية، فبنوا 

تذتھ أبو ا�حجاج  س ع�� عهدهم باملغرب، ومن أسايدرّ   مزوارا لألطباء كما �ان مزوارا للطلبة، و�ان الطّب 

باملغرب    الذي استقّر -  بمراكش أبو العباس الكنبناري، وكذا ابن حسان  يوسف باملر�يطري، قرأ عليھ الطّب 

 .3ال يبعد أن درسھ باملغرب" –كما �� ا�جذوة آخر عمره إ�� أن تو�� بفاس، و�ان مقرئا للطّب 

ة الناس،  أة لعالج عاّم ات ال�ي �انت مهيّ صناعة املستشفي   الزدهارهذا و�مكن اعتبار عهد املوحدين عهدا  

 
ّ

س �عقوب مارستانات  دون العام، فـ"قد أّس   ا�خاّص   د أن املوحدين لم ينشغلوا بالطّب وهو األمر الذي يؤك

وأّس  عل��ا،  اإلنفاق  وأجرى  وا�جان�ن  وهو  للمر�ىى  الثالثة  هذه  والقصر...أعظم  وشالة،  بمراكش،  سها 

أّس  الذي  مراكش  حّد سھ  مستشفى  ع��  املكرم  ا�جامع  شر��  وهذه    �عقوب  االستبصار.  صاحب  �عب�� 

بمدينة مراكش بيمارستان   –�عقوب املنصور  –:" و��ى 191-190املستشفى، قال عنھ املراك�ىي �� امل�جب 

 �� الّد   أّن   ما أظّن 
ّ
� ساحة فسيحة بأعدل موضع �� البلد، وأمر البنائ�ن بإتقانھ ع��  ھ تخ�ّ نيا مثلھ، وذلك أن

قوش البد�عة والزخار�ف ا�حكمة ما زاد ع�� االق��اح، وأمر أن �غرس  أحسن الوجوه، فأتقنوا فيھ من النّ 

فيھ  مع ذلك من جميع األ�جار املشمومات واأل�والت، وأجرى فيھ مياها كث��ة تدور ع�� جميع البيوت، 

ان  وف والكتّ فيسة من أنواع الصّ ز�ادة ع�� أر�ع برك �� وسطھ إحداها رخام أبيض، ثم أمر لھ من الفرش النّ 

�ّل ا يز�د ع�� الوصف و�أ�ي فوق النّ وا�حر�ر واألديم وغ��ه مّم  يوم برسم    عت، وأجرى لھ ثالث�ن دينارا �� 

 
ّ
يادلة لعمل األشر�ة  ا جلب إليھ من األدو�ة، وأقام فيھ من الصّ عام وما ينفق عليھ خاصة، خارجا عمّ الط

لمر�ىى ثياب ليل و��ار للنوم من جهاز الصيف والشتاء. فإذا برئ املر�ض  واألدهان واألكحال، وأوعد فيھ ل

إليھ ما لھ وتركھ ، ولم    ،ا، و�ن �ان غنيّ أمر لھ عند خروجھ بمال �عيش بھ ر�ثما �ستقّل   ،�ان فق��او  دفع 

 
ندلس خالل عصر المرابطين، دار الطليعة للطباعة  دري بوتشيش، مباحث في التاريخ االإبراهيم القا -1

ٔ
جتماعي للمغرب ولال

 .165-164والنشر، بيروت، د.ت، ص
حمد طه، -2

ٔ
 .303ص ،مرجع سابق ،والموحدين المرابطين عصري   في  فاس مدينة جمال ا

ولى، الدار البيضاء،دار توبقال للنّ  محمد المنوني، حضارة الموحدين، -3
ٔ
 . 88، ص1989شر، الطبعة اال
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و  من مرض بمراكش من غر�ب حمل إليھ وعو�ج، إ�� أن �س��يح أ  يقصره ع�� الفقراء دون األغنياء، بل �ّل 

جمعة �عد صالتھ يركب و�دخلھ �عود املر�ىى ويسأل عن أهل بيت، يقول: كيف حالكم؟   يموت، و�ان �� �ّل 

 . 1وكيف القومة عليكم؟ إ�� غ�� ذلك من السؤال، ثم يخرج، لم يزل مستمرا ع�� هذا إ�� أن مات رحمھ هللا"

مية ما يأ�ي: �انت البيمارستانات  يذكر ابن أ�ي أصبيعة �� "طبقات األطباء" عن نظام املستشفيات اإلسال 

 
ّ

ز بما يحتاج  قسم مجهّ   �ور، وقسم لإلناث، و�ّل منقسمة إ�� قسم�ن منفصل�ن �عضهما عن �عض: قسم للذ

 ة وخدم وفراش�ن من الرّ إليھ من آلة وعّد 
ّ
قسم من هذين القسم�ن    ساء، وقوام ومشرف�ن و�� �ّل جال والن

جب��.  ض الباطنية، وقاعة ل�جراحة، وقاعة للكحالة، وقاعة للتّ ة قاعات �ختلف األمراض، فقاعة لألمراعّد 

وقسم   للممرور�ن،  وقسم  للمحموم�ن،  قسم  أخرى:  أقسام  إ��  منقسمة  الباطنية  األمراض  قاعة  و�انت 

ل�جرائحيّ  ورئيس  الباطنية،  األمراض  رئيس  فمن  رئيس،  قسم  ول�ل  إ�خ.  إسهال  بھ  وملن  ة  للم��ودين، 

 .2وللبيمارستانات بأجمعھ رئيس �س�ى ساعور البيمارستانات ل�ن،وا�ج��ين، ورئيس للكحا

يتّ و  الو�اء  زمن  �انوا  أ��م  الط�ي،  ا�جال   �� املوحدين  ابت�ارات  التنظيم من  غاية   �� احتياطات  خذون 

ھ   ،والفعالية
ّ
ا  م  1179هـ/ 571�� سنة    إذ أن

ّ
الرجل ال يخرج  �ان “�ان الطاعون شديدا بمراكش وأحوازها ،  ومل

حمل إ�� موضعھ وأهلھ.    ،من من�لھ ح�ى يكتب اسمھ و�سبھ وموضعھ �� براءة و�جعلها �� جيبھ، فإن مات

ة  دون إ�� استعمالھ، �اف �� اإلعراب عن عظمتھ، ناطق �عبقر�ّ وع من (ال�ار�ي) الذي سبق املوّح وهذا النّ 

 .3ظامميدا�ي االبت�ار والنّ  دين ��املوّح 

�انت االستفادة م��ا حكرا ع�� ا�خاصة   ال ينب�� أن يفهم من وجود األطباء �� البالط أن مهنة الطّب  

الرعيّ  الرعيّ دون  و��  إ��  �ش��  التار�خية  فاملصادر  بأهميّ ة.  الطّب ة  يقصدون    ة  املر�ىى  �ان  إذ  والعالج، 

مون خدما��م العالجية مقابل أجر يؤديھ  ك��ى حيث �ان األطباء يقّد داوي �� املدن الالعيادات ا�خاصة للتّ 

املر�ض، بل و�نتقلون من مدينة ألخرى بحثا عن أكفأ األطباء الذين نذكر من بي��م �� هذا املقام أبا العالء  

طالعھ  ا و   تھ �� صناعة الطّب ع�� قوّ   ّ◌ الذي اش��ر بمهارتھ الطبية ، ف�انت "لھ عالجات مختارة تدل  4بن زهر

 
 .93-92المرجع السابق، ص  -1
مرجع   : محمد المنوني، ورد فيالسلسلة الجديدة. ، 43-41ة المباحث التونسية، العدد  منقول من مقال محمد السويسي ،مجل -2

 . 94، صسابق
ورده: محمد المنوني، حضارة الموح -3

ٔ
 .94-93ص، مصدر سابقدين، ا

ى فيها سنة  -4 بي العالء زهر بن زهر اإليادي المولود في إشبيلية، والمتَوف�
ٔ
بو مروان عبد الملك بن ا

ٔ
ندلسي، ا

ٔ
  557الطبيب العربي اال

. وقد وضع الباحثون المحدثون ا
ً
لذين ُعنوا  هـ، وال خالف بين المؤرخين في سنة وفاته. ولكن التاريخ الحقيقي لمولده ال يزال مجهوال

 لمولده خالل السنة ( 
ً
 تقريبا

ً
بي  487-هـ  484بدراسة مؤلفات ابن زهر تاريخا

ٔ
صبيعة هـ ) . وروى ابن ا

ٔ
ف   وغيرها

َ
نه خل

ٔ
من المؤرخين ا

باه في خدمة ملوك الرابطين الذين دامت دولتهم إلى سنة 
ٔ
بي محمد عبد   م)، ثّم  1147هـ (  542ا

ٔ
 من الخليفة ا

ً
صبح وزيرًا مقربا

ٔ
ا

ّو  ،ؤمن بن عليالم
ٔ
 ا

ّ
بي  ل الخلفاء الموحدين الذين تغل

ٔ
ندلس . ولم تقتصر شهرة ا

ٔ
بوا على المرابطين وبسطوا سلطانهم على المغرب واال

وربا النصرانية 
ٔ
ن انتقلت إليها  وإيطاليا والفذاع صيته في فرنسا ، مروان على مغرب الدولة اإلسالمية بل تجاوزتها إلى ا

ٔ
سيما بعد ا

وربا الغربية حتى  الترجمات العبري
ٔ
س في جامعات ا ة والالتينية لكـتابه ( التيسير في المداواة والتدبير ) وهو الكـتاب الذي كان ُيدر�

ّن نهاية القرن السّ 
ٔ
طباء عصره   ابع عشر .وقد قيل ا

ٔ
عظم ا

ٔ
با مروان كان ا

ٔ
عظم طبيب بعد جالينوس . وقال لوكلير :   .ا

ٔ
واعتبره ابن رشد ا

ّن  ،نته إال بابن سينا والرازي ابن زهر ال تجوز مقار  إّن 
ٔ
نهابن زهر جدير بهذا  وال ريب ا

ٔ
و  . دون سواه  قَصر هّمه على الطّب  التفوق ال



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
 وفاء الحصدة .د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  في المغرب اال
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دقائقها أن    ،ع��  غ��  من  اآلالم  من  يجدونھ  وما  بأحوالهم،  ومعرفتھ  املر�ىى  مداواة   �� نوادر  لھ  و�انت 

أبا زهر �انت لھ مودة كب��ة    . و�قال أّن 1بل بنظرة إ�� قوار�رهم أو عندما يحس نبضهم"  ، �ستخ��هم عن ذلك

  ال�ليات، وقد طلب   فيھ كتاب  ولھ  الطب،  علم  ��  تم��  الذي   رشد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  مع أ�ي

  أن زهر  ابن من
ً
 . صناعة الطب  �� �امل ككتاب كتاب��ما  جملة لت�ون  ا�جزئية األمور  �� يؤلف كتابا

د أّن وجود  
ّ

الط�ن �ان لھ األثر اإليجا�ي �� تحسيسهم وتنو�رهم  �عض األطباء إ�� جانب الّس فمن املؤك

الطّب  �ستدعيھ  بأهمية  وما  ال�حيّ   والعالج  ما  العناية  وهو  ونفقات.  مجهودات  من  برعاياهم  والطبية  ة 

الّد يفّس  إقدام  مخصّ ر  وأماكن  مستشفيات  بناء  الدراسة ع��  ��ذه  ا�خصوصة  ففي  ول  لالستشفاء.  صة 

   ،العاصمة مراكش مثال
ُ

فـ"�انت حارة املر�ىى بخارج هذا    ،ص م�ان للمجذوم�ن كما هو ا�حال بفاسصّ خ

الباب لي�ون سكناهم تحت مجرى الر�ح الغر�ية، فتحمل الر�ح أبخر��م وال يصل م��ا ألهل املدينة �ىيء، 

ولي�ون تصرفهم �� املاء وغسلهم �عد خروجھ من املدينة... ملا أراد هللا �عا�� انقراض الدولة املوحدية وظهور  

باملغرب... ا الزرع  الدولة املر�نية  ب�ن مطمر  الوادي  ال�ي بقرب  إ�� الكهوف  �� تلك ا�جاعات  نتقل ا�جذمى 

وجنات املصارة، فأقاموا هنالك إ�� أن أمر أم�� املسلم�ن �عقوب املر��ي أبا العالء بن أ�ي قريش أن ينقلهم  

 .2من هنالك إ�� كهف برج ال�وكب"

ان حكم صداها   استمر إبّ   ية مشهود لها، فإّن واملوحدي قد ُوِسما بحركة طب   إذا �ان العصران املرابطي

الدولة املر�نية. إذ "شهد املغرب األق�ىى �� عهد املر�ني�ن حصاد قرن�ن من ا�جهودات العلمية، بفضل جهود 

ى انطلقت ا�حياة الفكر�ة  ن جاء املر�نيون ح�ّ إاملرابط�ن واملوحدين �� مجاالت الثقافة والعلم واألدب، وما  

 .3�جآفاق أرحب وأوسع، أتاحت للعقلية املغر�ية مز�دا من النّ �� عهدهم إ�� 

املر�ىى لعالج  (املستشفيات)  البيمارستانات  بناء  ع��  مر�ن  بنو  عي�ىى   حرص  محمد  ذلك  يذكر  كما 

فأوّ 4ا�حر�ري   ، 
ّ
ورت وا�جان�ن،  للمر�ىى  البيمارستانات  ب�ى  ا�حق،  عبد  بن  �عقوب  سالطي��م  لهذه  ل  ب 

 املستشفيات األطباء ل
ّ
 تفقد أحوال املر�ىى، وأجرى ع�� ا�جميع املرت

ّ
ب كث��ا  بات والنفقات من بيت املال، ورت

والعميان.   با�جذمى  لالهتمام  ا�جز�ة  أموال  السنيّ و من  الذخ��ة  كتاب  صاحب  القول  �ورد  هذا  لتأكيد  ة 

التا��: �� بال   الشاهد  البيمارستانات  (املقصود هنا هو �عقوب بن عبد ا�حق) صنع  د املرت�ىى  "وهو الذي 

 
 في ( تاريخ الطب العربي ): إّن 

ً
يضا

ٔ
بي مروان -هذا الطبيب يقول الدكـتور لوسيانلوكلير ا

ٔ
ي ا

ٔ
سرة بني زهر ، وهو زبدتها   -ا

ٔ
فراد ا

ٔ
لمع ا

ٔ
هو ا

 
ّ
وجز سارتون كّل ابن زهر Abenzoherعندنا حينما يذكر اسم  ة مؤرخي الطّب ها لدى عاموخالصتها وممثل

ٔ
زهر  ما قيل في ابن  .  وا

عظم طبيب في العالمين اإلسالمي والمسيحي " .  ويذكر مارسيل ساندراي في الصفحةإنّ : "فقال
ٔ
 التاريخ "من كـتابه   198ه كان ا

ّن "  للمرض الثقافي
ٔ
وصاف للخراجكـتابه المعنون بالتيسير به  ا

ٔ
 وطبيعة الجرب.  ا

نباء ،الجزء الثاني، -1
ٔ
صيبعة، عيون اال

ٔ
بي ا

ٔ
 . 64ص مصدر سابق، ابن ا

بي زرع الفاسي، -2
ٔ
خبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،  ابن ا

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
ح41، ص.مصدر سابقاال

ٔ
و ا

ٔ
مد . ا

 . 34ص ،1973اعة والوراقة، الرباط ،قتباس، دار المنصور للطبابن القاضي المكناسي، جذوة اال
ة الدولة المرينية، مجلة البينة، العدد الثامن،  -3

ٔ
 .23- 22ص ،1962محمد الفاسي، نشا

ندلس في العصر المريني  -4
ٔ
، 1987، دار القلم، الكويت،-م1460م /1213-محمد عيسى الحريري، تاريخ المغرب اإلسالمي واال

 .326ص
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الفواكھ   من  �ش��ونھ  وما  األغذية  من  إليھ  يحتاجون  ما  وجميع  النفقات  عل��م  وأجرا  وا�جان�ن  للغر�اء 

 .1د أحوالهم �� أمور مداوا��م..."والطرف وأمر األطباء بتفّق 

ذلك   �عد  مر�ن  ب�ي  سالط�ن     االهتماموتا�ع 
ّ

ال�حيّ بالش املستشفيات ؤون  و�ناء  السلطان    ،ة  فابت�ى 

املر��ي  يوس ا�حسن  أبو  السلطان  وابت�ى  تلمسان.  بمنصورة  املر�ىى  لعالج  (بيمارستانات)  �عقوب  بن  ف 

بالقرب من  بفاس مارستانات ملداواة املر�ىى واالعتناء ��م. كما جّد  ال�ي �انت  د إحدى هذه املستشفيات 

��ا الناس، فب�ى (حمة  العيون الساخنة ال�ي يتداوى  بلطان أبو ا�حسن أيضا  القيسار�ة بفاس. واعت�ى الّس 

معدنية   مياه  من  الع�ن  هذه  من  يخرج  بما  املر�ىى  لعالج  ا�جزنائي،  يقول  كما  محكم  وجھ  ع��  خوالن)، 

 
ّ
ومن الذين تولوا إدارة    .� إدارة هذه البيمارستانات �� العهد املر��ي نظار �عينون لهذا الغرضساخنة. وتو�

 .2بن أ�ي بكر القر�ىي املالقي"مارستان فاس �� عهد أ�ي عنان، محمد بن القاسم 

وز�ادة الطلب عليھ و من    ة املواطن�ن �� دول��م �ان سببا آخر �� انتعاش الطّب اهتمام املر�ني�ن ب�ّح   إّن 

بالطّب  املشتغل�ن  العلماء  سنة  "مشاه��  املتو��  شعيب  بابن  املعروف  ا�جزائي  يوسف  بن  أحمد   ،

 3م)1348هـ/ 749(
ّ
أن ع��  ا�خطيب  ابن  الطّب . و�ؤكد  بتو�س، فأخذ عنھ  الدراس  �عقوب  يد  تتلمذ ع��    ھ 

إ�� غرناطة، وهناك قام بدراسة �خمة عن �غي�� األدو�ة املنفردة   الذين   األطباء   ومن   ..4والهيئة، وسافر 

  الزواوي   عبد ا�حكيم  بن   محمد  بن عبد هللا  سعيد  الطبيب   يوسف  السلطان   عهد  ع��  الطب  مهنة  مارسوا 

 مشه �ان فقد املليا�ي
ً
 الطب. مهنة بممارستھ ورا

دة من مناطق  �� العهد املر��ي من األطباء األندلسي�ن الذين اشتغلوا بمناطق متعّد   لقد استفاد الطّب 

هو محمد بن قاسم بن أ�ي بكر القر�ىي املالقي الذي رحل إ�� فاس حيث تو�� األشراف    نفوذ املر�ني�ن. فها

املارستان سنة   ��ا1353هـ/754ع��  أ�ي عنان  م وال�ائن  املر��ي  السلطان  الطبية ومن  .  5�� عهد    املؤلفات 

   املشهورة �� العصر املر��ي
ّ
ملن حب" وهو مؤلف ط�ي    فھ ابن ا�خطيب وعنوانھ "عمل من طّب الكتاب الذي أل

عالجھ،   وطرق  وأعراضھ،  مرض،  �ل  أسباب  ذكر  مع  ا�ختلفة،  األمراض  ا�خطيب  ابن  فيھ  تناول  كب��، 

وتحوطاتھ، ونظام الغذاء الذي يناسبھ، كما تحدث فيھ عن مختلف أعضاء ا�جسم وطرق العناية ��ا، وذكر  

 
ّ
 أفضل من الطّب ھ لم يجد �خدمة أ�ي سالم  ابن ا�خطيب �� مقدمة كتابھ، أن

ّ
ف لھ هذا الكتاب �عب��ا  ، فأل

 .6م)1359هـ/ 761ھ لهذا السلطان، و�ان ذلك �� سنة (عن حبّ 

 
بي زرع الفاسي،   -1

ٔ
 .91، ص1972دار المنصور، الرباط، ، في تاريخ الدولة المرينية الذخيرة السنيةعلي بن ا

ندلس اإلسالمي المغرب تاريخ محمد عيسى الحريري، -2
ٔ
 . 326، ص مرجع سابق  ،م1460/ م1213- المريني العصر في واال

حمد ابن القاضي المكناسي، جذوة  -3
ٔ
 .58-57،ص1973ط ،، دار المنصور للطباعة والوراقة، الربااالقتباسا

4-  
ّ
خبار غرناطة المجل

ٔ
ّو لسان الدين ابن الخطيب، اإلحاطة في ا

ٔ
م له محمد عبد هللا عنان، مصرية الطباعة  قه وقّد ل، حقّ د اال

 . 272،ص1973الطبعة الثانية، القاهرة، والنشر،
خبار غرناطة المجلد الثاني، حقّ  -5

ٔ
ة الطباعة  محمد عبد هللا عنان، مصريّ م له قه وقّد لسان الدين ابن الخطيب، اإلحاطة في ا

 .510ص ،1973الطبعة الثانية، القاهرة، والنشر،
ندلس اإلسالمي المغرب تاريخ محمد عيسى الحريري، -6

ٔ
  .349، صمرجع سابق ،م1460/ م1213- المريني العصر في واال
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 ة:قافة الشعبیّ األمراض واألوبئة والثّ  -3-2
أّن  التقليديّ   �حيح  املتخيّ املؤرخ�ن  بمسألة  ��تموا  لم  �ع��وها  ن  ولم     االهتمامل، 

ّ
ع�� الال للوقوف  زم 

ل�  املعر�� والعل�ي  "املخاصّ املستوى  العامّ ثة  ونظ��ه عند  ثانيةقفون" من جهة  �عت��و��ا   .1ة من جهة  فهم 

رات ال�ي  طوّ اهن مع التّ ل �� الوقت الرّ الوضع تبّد   دار�ىي األدب والعقليات، غ�� أّن   اهتمامات تدخل ضمن  

التار�خ.   علم  وضم��ا  اإل�سانية  العلوم  سمفعرف��ا  من  بارزة  سمة  أصبح  التخصصات  ب�ن  ات  التداخل 

 البحث العل�ي املعاصر. فاملؤرخ ا�حّد 
ّ
جھ ��  ھ أصبح يتّ ث لم �عد ��تم بالظواهر السياسية دون غ��ها، بل إن

 .2اهن إ�� ظواهر أخرى لها أهمي��ا �� تحديد مسار ومنعرجات التجر�ة التار�خية لألفراد والشعوبالوقت الرّ 

حّق  الذي  االزدهار  ما سبق ع��   �� الطّب قتھ  لقد وقفنا  إبّ   صناعة  األق�ىى  املغرب  دولة  ��  �عاقب  ان 

غم  م). و�الرّ 1448هـ/ 869م و1041هـ/ 462(    ع�� حكمھ خالل الف��ة  املرني�ناملرابط�ن ودولة املوحدين ودولة  

 ة النّ من فتح البيمارستانات أبوا��ا �� وجھ عاّم 
ّ
داوي راوحت  أساليب العالج والتّ   ھ يمكن القول بأّن اس، إال أن

الطبيّ أش�اله  العالجات  ب�ن  الشعبيّ ا  العالجات  أي  الروحانية،  الطبيعية  للموقف من  ة والعالجات  تبعا  ة، 

ع  ا�حمولة  للنظرة  وتبعا  املوقف    ��األو�ئة،  وكذا  واملر�ض،  با��    واالعتقاد املرض  عن  أسلوب  نجاعة   ��

 أو املرض.فضال عن التفس��ات ال�ي �ان يرجع إل��ا عند وقوع الو�اء  ،األساليب األخرى 

 
ّ
لت األمراض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى خالل العصر الوسيط إحدى أك�� املشا�ل ال�ي هددت  لقد ش�

هل الكشف  حياة الناس. فأو�ئة �و�اء الطاعون والطاعون األسود ومرض كمرض ا�جذام، لم يكن من الّس 

ع�� تقديم تفس��ات عقالنية    عدم قدرة صناعة الطّب   عن أسبابھ وفهم آليات مي�ان��مات انتشاره �� ظّل 

واقعية مقبولة �� وقت ينظر للدين كمجال للمعقولية املطلقة ال�ي تصدر عن هللا. ففي القرآن، "هللا وحده  

وللضّر  ل�خ��  ال�ّح الواهب  بيده  واملوت،،  واملرض       «ة 
ْ
أ

َ
َ�ش ِإْن  ْو 

َ
أ ْم 

ُ
َيْرَحْمك  

ْ
أ

َ
َ�ش ِإْن  ْم 

ُ
ِبك ُم 

َ
ْعل

َ
أ ْم 

ُ
ك َر�ُّ

ْم 
ُ

ْبك ِ
ّ

بل  .  3)17،56(القرآن. ».ُ�َعذ الطبية،  العلمية  للتفس��ات  مواز�ة  الغيبية  التفس��ات  جعل  ما  وهو 

ول تتعامل  �انت الّد فكيف  من األطباء �� هذه الف��ة.    وتفوقها أحيانا وتتجاوزها لتطال ح�ى من عرفوا بالطّب 

��م؟  والو�اء سواء عند خاصة الناس أو عامّ �� التفس��ات ال�ي �ان يفهم ��ا وقوع املرض    مع املر�ىى؟ وما

 لو�ات ال�ي �انت تصاحب ف��ات األمراض واألو�ئة؟ وما أنماط الّس 

��ّد  �انت  ال�ي  األمراض  أخطر  من  ا�جذام  إ��  اعت��  دفع  ما  وهو  الوسيط،  األق�ىى  املغرب  ساكنة  د 

وال�ي �انت تب�ى خارج املدن. ومن  تخصيص حارات لتجميع ا�جذمى و�انت �عرف باسمهم "حارات ا�جذمى" 

 ،ب�ن املدن املغر�ية ال�ي �انت ��ا حارات لهذا الغرض مدينة مراكش ال�ي �انت حار��ا تقع قبالة باب غمات

ومدينة فاس ال�ي وجدت ��ا حارة عند باب الكنيسة شرق املدينة. و�ان موقع ا�حارات يختار �عناية حيث  

ف  ت�ون  الغر�ية،  الر�ح  مجرى  ولي�ون  "تحت  �ىيء،  م��ا  املدينة  أهل  إ��  يصل  وال  أبخر��م  الر�اح  تحمل 

 
وبئة جوائح بولقطيب الحسين، -1

ٔ
 . 30ص. ،2002البيضاء،  الدار  ،الزمن منشورات النجاح،  الموحدين، مطبعة مغرب وا

  . 30-29صالمرجع نفسه،  -2
ن و"17المقصود ب " -3

ٔ
ية في السورة. للتصحيح فقط فإّن 56" ترتيب السورة في القرا

ٓ
يةترتيب  " ترتيب اال

ٓ
وليس   54المذكورة هو  اال

 كما وردت في مؤلف مارسيل ساندريل "التاريخ التقافي للمرض".  56



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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 1تصرفهم من املاء وغسلهم �عد خروجھ من البلد"
ّ
ا يضمن حصر رقعة  ل هذا اإلجراء اختيارا وقائيّ . ويش�

ا�جذمى نقلوا عند صعود املر�ني�ن "وسكنوا بالكهوف    و�حول دون تفشيھ ب�ن أهل البلد. ويعتقد أّن   ،ا�جذام

وما يمكن ��جيلھ بخصوص العناية با�جذمى هو أ��م    .2�ي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرو��ن"ال

ضوا لتصفية جماعية �� دين ع�� خالف وضع ا�جذمى �� أورو�ا الذين �عرّ لقوا عناية خاصة ع�� عهد املوّح 

 األمراء املر�ني�ن األوائل    و�ذكر ابن أ�ي زرع أّن   .3م1321فر�سا عام  
ّ
ة.  لم يولوا عناية كب��ة للمصاب�ن ��ذه العل

، �عد أن اشت�ى إليھ س�ان مدينة فاس من قيام ا�جذوم�ن �غسل ثيا��م وأوان��م  فيعقوب بن عبد ا�حّق 

هناك   من  ينقلهم  أن  قر�ن  أ�ي  بن  إدريس  الشيخ  وهو  املدينة  ع��  أمر...عاملھ  املدينة  ��ر   �� وأوساخهم 

هم إ�� برج ال�وكب الذي بخارج باب ا�حسبة من أبواب عدوة القرو��ن، وذلك �� ليبعدوا عن ماء ال��ر، فنقل

 .4سنة ثمان وخمس�ن وست مائة

ا�جذمى.  من  املر�ني�ن  ودولة  املوحدين  دولة  موقفي  بتباين  نحكم  أن  يمكن  ذكره  سلف  ما  خالل  من 

ا هو عليھ  الدولة األو�� �ان أر�� ممّ   ة �� عهدوالثقافة الطبيّ   باين إ�� �ون الو�� الط�يّ و�مكن إرجاع هذا التّ 

ضوا لالنتقام  �م �عرّ ول، فإ�ّ �� أكناف الدولة الثانية. و�ذا �ان هذا هو حال ا�جذمى �� أوقات استقرار الّد 

 
ّ
لطة املركز�ة. ويستفاد هذا من الرواية ال�ي رد من التجمعات البشر�ة أوقات االضطرابات وغياب الّس والط

م  1239هـ  637م إ��  1222-هـ  619ع وال�ي �ش�� ف��ا إ�� انتقال جذمى فاس من سنة  أوردها لنا ابن أ�ي زر 

امتعاض العامة من ا�جذمى دفع ��م أحيانا إ�� مساءلة    كن بالكهوف الواقعة خارج باب ا�خوخة. إّن للّس 

 
ّ

�� مرغوب  ا�جذمى �انوا أ�خاصا غ  رع �� مخالطة ا�جذوم�ن ما يمكن معھ اإلقرار بأّن الفقهاء عن حكم الش

 اس.س عزل��م وا�عزالهم عن النّ ف��م من طرف ا�جتمع ما زاد من صعو�ة عيشهم وكرّ 

للنّ  الّد اعتبارا  أو  ا�جتمع  أو  الفرد  مستوى  سواء ع��  واألو�ئة  األمراض  تخلفها  ال�ي  واعتبارا  تائج  ولة، 

 
ّ
الث املستو�ات  واالقتصاديّ لتفاوت  املغر�ي  قافية  ا�جتمع  ألفراد  وقوع �عّد   ،الوسيطة  تفس��  أوجھ  دت 

�� حالة   البحث ع��ا  املادية واملسببات املوضوعية وتحاول  بالعوامل  إذ نجد فئة تأخذ  األمراض واألو�ئة، 

ة �� الوقت الذي تأخذ فيھ فئة ثالثة  غيا��ا، �� ح�ن تركن أخرى للتفس��ات الغيبية ولتأث��ات القوى الغيبيّ 

 تتمايز طرق التعامل مع املرض بتمايز التعليالت والتفس��ات.  باألمر�ن معا. و�طبيعة ا�حال

ول ال�ي �عاقبت ع�� حكم  لقد عرضنا �� ا�حور ا�خاص بالثقافة الطبية للمجهودات ال�ي �انت تبذلها الّد 

  �� امليدان الط�ي، وهو دليل ع�� وع��ا بأهمية هذا ا�جال   – دناها لهذا البحث  خالل الف��ة ال�ي حّد   -املغرب  

غم من  �� تحس�ن ظروف عيش املر�ىى ودليل أيضا ع�� أخذها باألسباب املوضوعية لألمراض واألو�ئة بالرّ 

 وحا�ي.  داوي الطبي�� والرّ �عض األمراء أنفسهم اعتقدوا �� نجاعة التّ  أّن 

 
بي زرع ، -1

ٔ
 . 41سابق، صمصدر  ،المرينية الدولة تاريخ  في السنية  الذخيرة  ابن ا

 . فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  -2
وبئة جوائحبولقطيب الحسين،  -3

ٔ
 . 57ص مرجع سابق، النجاح،  مطبعة الموحدين، مغرب وا

بي زرع، -4
ٔ
 .41مصدر السابق، ص المرينية، الدولة تاريخ في السنية الذخيرة ابن ا
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ّ
ل�ي فقليل م��م من أخذ ع�� عاتقھ البحث عن تفاس�� "علمية" لألمراض واألو�ئة ا  ،لعلماءإ�� اسبة  بالن

   أحياناوغيبية    ،د الساكنة، فجلهم ا�ساق وراء تفس��ات خرافية أحيانا�انت ��ّد 
ّ
مة ابن  أخرى. و�بقى العال

حياة   آخر   �� املو�ى  عدد  الرتفاع  منطقي  معقول  تفس��  لتقديم  اج��دوا  الذين  أولئك  رأس  ع��  خلدون 

ا�جاعاتالّد  ك��ة  إ��  أرجع ذلك  األو�ئة �سبب فساد  وال  االضطرابات أو ك��ة    ،ول...حيث  أو حدوث  ف�ن، 

ة لعدوى الطاعون، وقائل بأنھ �عب��  الهواء �� الوقت الذي اختلف فيھ الفقهاء ب�ن آخذ باألسباب الطبيعيّ 

عن إرادة هللا. وها هو ابن عباد يرجع القحط الذي تال الطاعون األسود إبان حكم املر�ني�ن إ�� غضب هللا 

   ءستسقاعندما يقول: "إن الذي ينا�� اال 
ّ
ة، وال أحتاج لذكرها  ما هو املنكرات ال�ي يفعلها عوام الناس والرعيّ إن

 .1لك����ا، في�ون ما أصيبوا بھ من القحط عقو�ة لهم، أو تأديبا ع�� ما صنعوا من ذلك"

الطّب  �� مجال  ابن زهر يضطّر   و�الرغم من ذيوع صيتھ  أن  إال  حقيقة �عض األمراض    والكشف عن 

الغي�ي ح�ن ال يف�ح �� تحديد أسباب �عض األمراض. ولنا شاهد ع�� ذلك �� قولھ: قد ي�ون    خذ بالتعليلأل ل

هللا  غضب  من  قال  عندنا،  معلوم  سبب  غ��  من  و�اء  فيھ    وهذا  -وجّل   عّز -  هناك  للطبيب  ليس  وقع  إذا 

لھ أيضا لدى  تھ �� تفس�� األمراض واألو�ئة ��ّج وا�خلط الذي قام بھ ابن زهر بخصوص مرجعيّ   2مجال".

 .4وابن البنا العددي املراك�ىي 3ابن هيدور 

 أمّ 
ّ
اس فلم يكن موقفهم من املرض واحدا، فم��م من �ان يقبل مرضھ ويعمل ع�� النّ إ�� عاّمة  سبة  ا بالن

 عالجھ �ش�ّ 
ّ
 ى الط

ّ
  � ع�� مرضها وال ترغب �� عالجھ إيمانا م��ا بأّن رق والوسائل �� ح�ن �انت هناك فئات تتس�

 هذا ا
ّ
 ما أخفى مرضھ وتحمّ ملرض ابتالء واختبار من هللا لعبده: ف�ل

ّ
 ل آالمھ �ل

ّ
ا �� املغفرة  ما �ان أوفر حظ

 
ّ
�ا حالـة الوز�ـر أ�ي عامر ابن شهيد (ت  �ة إ�ّ فة. �� الوقت الذي "نلتقـي بحالة متم�ّ واب وهذا حال املتصوّ والث

 م) املصاب بالفا�ج. ف��ك أدبا واسعا أك�� ف1035هـ /    426
ّ

ؤ بموتھ القر�ب،  م والتنبّ �وى والت��ّ يھ من الش

��  ة ضعف األنفاس وعدم الصّ هذا نتيجة "شّد   امھ ا�جميلة و�ّل وتود�ع األصدقاء واإلخوان والتأسف ع�� أيّ 

 بقتل نفسھ." وتتكرّ   ى هّم ح�ّ 
ّ
 ة الّ� ها تظهر قوّ ر هذه ا�حالة عند آخر�ن و�ل

ّ
�� ال�ي ترافق املرض،  ة الصّ جر وقل

االهتمام    ة و�قّل ة حيث تك�� األميّ فكيف ست�ون األوضاع �� أوساط العامّ   .ف�نة بمثّق حاالت خاصّ   و�� أيضا

 .5بآداب السلوك؟

 
ورده: مصطفى نشاط،  -1

ٔ
داب كلية منشورات المريني، العصر  خالل  المغرب تاريخ على إطالالتا

ٓ
  ،73 رقم اإلنسانية والعلوم اال

ول محمد جامعة
ٔ
 .132، ص23 ودراسات بحوث سلسلة  بوجدة،  اال

ورده: بولقطيب الحسين،  -2
ٔ
وبئة جوائح ا

ٔ
 .32مرجع سابق، ص الموحدين، مغرب وا

مراض الوبائية يجمع فيها بين التفسير العلمي والخرافي، فيها يربط بين فساد نظام التغذية والهواء في  البن هيدور  -3
ٔ
مقالة حول اال

جرام السماوية 
ٔ
 والكواكب. الوقت الذي يربط فيه فساد الهواء بحركة اال

وبئة والظواهر الفلكية. -4
ٔ
 يربط بين ظهور اال

ندلس، المومحمد حقي -5
ٔ
طروحة لنقف من المرض والموت في المغرب واال

ٔ
داب، ا

ٓ
، جامعة محمد  يل دكـتوراه الدولة، كلية اال

كدال، الرباط ، ا
ٔ
 . 40-39، ص2001لخامس ا
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ماديّ  مساعدات  من  �ستفيدون  املر�ىى  �عض  �ان  تخصّ لقد  خصوصا  ة  م��م  وال�جزة  للمعوز�ن  ص 

أولئك الذين �انوا يقبعون �� البيمارستانات ع�� اعتبار أن هذه األخ��ة غالبا ما �انت تأوي الغر�اء أو أولئك  

 .1بحارات ا�جذمى. فإن �انت هذه املساعدات "صدقة، الع�ي أو�� ��ا"يوجدون الذين �انوا 

ن �عض املر�ىى �ستفيدون من اإلطعام والعالج. وقد حرص  ة �اة العينيّ وفضال عن املساعدات املاديّ 

 
ّ
ام، مثال أبو ا�حسن املر��ي  الناس ع�� فعل ذلك، وأصبح أمرا متداوال بي��م بھ يتفاخرون بھ بمن ف��م ا�ح�

شهوتھ عن  أسألھ  السكك،   �� مر�ضا  رأيت  مهما  "وكنت  طفولتھ:  عن  ��ا  .يقول  أخ���ي  ��   ،فإذا  تحليت 

 .2إيصالها إليھ"

داوي من �عض األمراض واألو�ئة ال�ي العالج الطبي�� إ�� جانب العالج الط�ي شكال من أش�ال التّ اعت��  

اس �ان ال يقدر ع�� عددا كب��ا من النّ   ختيار إ�� أّن عرفها املغرب األق�ىى �� العصر الوسيط. ويعزى هذا اال 

داوي  م �� نجاعة وفعالية هذا النوع من التّ ت�اليف العالج ال�ي لم يكن مدخولهم �سمح ��ا تارة، أو إليما��

دون أن �غفل معطى أساسيا يتمثل �� �ون الطب �� تلك الف��ة �جز عن عالج عدة    .3الطبي�� تارة أخرى 

 أمراض.  

 يقتصر ع�� ما �ان �عّد   العالج الطبي��ّ   إّن 
ّ
ارون من محاليل ومساحيق ودهون. كما يدخل ضمنھ ه العط

واد األعظم من الرعية اعتقدوا اعتقادا جازما �� "الّس   فـامات وشرب مياه العيون.  االستحمام �� مياه ا�حمّ 

الشع�ي. ففضلوا االستشفاء باألعشاب والعقاق�� ال�ي اش��وها من العطار�ن، أو من أ�حاب    نجاعة الطّب 

ا�حلقة الذين عارضهم ابن عبدون ع�� استغالل أوضاع املر�ىى لبيعها ملا �� ذلك من مضار للمر�ىى، فـ "ال  

 
ّ

 راب، وال امل�جون، وال يركب الّد يبيع الش
ّ
 ا�حكيم املاهر، وال �ش��ي ذل  واء، إال

ّ
�م  ار، وال شرا�ي، فإ�ّ ك من عط

 
ّ
�م يركبون أدو�ة مجهولة مخالفة  من بال علم، فيفسدون الفتوى، و�قتلون األعالء، أل�ّ حرصاء ع�� أخذ الث

 .4للعمل"

قائما ع�� تجارب فرديّ   وقد خّص   املدن. وجعلھ  أهل  البادية دون  بأهل  الطبي��  العالج  ة  ابن خلدون 

  . فهو القائلجر�ة القاصرةالقانون الطبي��، لذلك وصفھ �� مقدمتھ بالتّ   ملشايخ دون أن ير�� إ�� مستوى 

يبنونھ �� غالب األمر ع�� تجر�ة قاصرة ع�� �عض األ�خاص، و�تداولونھ    "وللبادية من أهل العمران طّب 

 متوارثا عن مشايخ ال�� و�جائزه، ور�ّ 
ّ
قة  ھ ليس ع�� قانون طبي��، وال عن موافما ي�ح منھ البعض، إال أن

 .5اء معروفون كث��، و�ان ف��م أطبّ  املزاج. و�ان عند العرب من هذا الطّب 

 
 . 55ص ،المرجع نفسه-1
 . 57، صالمرجع نفسه -2
كـثر فللتوسّ  -3

ٔ
ندلس خالل  ع ا

ٔ
ي هذا الموضوع يمكن مراجعة: إبراهيم القادري بوتشيش، العالج الطبيعي والروحاني بالمغرب واال

بريل 6منتصف القرن  -هـ 5عصر المرابطين، منتصف القرن 
ٔ
عمال مؤتمر الطب والصيدلة عند العرب ا

ٔ
، مركز  1998هـ، منشور ضمن "ا

داب جامعة ا
ٓ
 .205إلسكندرية، صالتراث القومي والمخطوطات كلية اال

ثار الشرقية    -4
ٓ
داب الحسبة والمحتسب، تحقيق ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي لال

ٓ
ندلسية في ا

ٔ
ابن عبدون، ثالث رسائل ا

 . 47، ص1955بالقاهرة، القاهرة،
 . 405ص ،، مصدر سابقابن خلدون، المقدمة -5



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
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التّ  التّ مهما �ان  البوادي من  ب�ن موقف أهل ا�حضر وموقف أهل   باين ا�حاصل 
ّ

الش ع�ي  عاطي للعالج 

مراض  ت لعالج �عض األ ماعايا اعتقدوا بـ" نجاعة ماء ا�حّماكث��ا من الرّ   ھ إليھ ابن خلدون، فإّن والذي نبّ 

با�حّماف.  1�الفا�ج وا�خذر "للصيد    بالقول ت هو ما سمح البن ا�خطيب  ما فعالية االستشفاء  بأن ا�حامة 

وال�حة" ا�ح2وا�حجل  جانب  فإ��  تطه��  م.   �� بدورها  م��م  اعتقادا  العيون  إ��  ي�جأ  البعض  �ان  امات 

لصفائھ   نظ��  لھ  ليس  بفاس  ا�جواهر  ��ر  ماء  هو  فها  الصّ األبدان.  زمن   �� عيونھ  و�رودة  يف  وعذو�تھ 

سريعا و�نضب  سريعا  ��خن  الشتاء، وهو  زمن   �� األطباء... ومن    .و�خونتھ  محمودة عند  صفات  وهذه 

ت ا�ح�ىى ال�ي �� املتانة. كما �ش�� إ�� حمة خوالن، وحمة أ�ي �عقوب اللت�ن �ان يقصدهما  منافعھ أنھ يفتّ 

 .3العامة لالستحمام والتداوي 

 لقد  
ّ
ا  ا حقيقيّ تجاوز اعتقاد الناس �� �ون العيون �سعف �� الشفاء من �عض األمراض إ�� جعلها مح�

املر�ض إذا أرادوا أن �علموا هل يموت    "ح�ى صاحب (االستبصار) أّن فقد  ،  ھؤ بحياة املر�ض أو موتللتنبّ 

يخرجونھ فإن خرج ع��    من مرضھ أو يحيا حملوه إ�� الع�ن وغطسوه �� ما��ا ح�ى يقرب إ�� أن يطفو، ثّم 

فإن    .فمھ دم �ستبشرون بحياتھ و�ال أيقنوا ��الكھ، وهذا عندهم متعارف ال ينكر، وهذا ال يفعلھ إال جاهل

 .4منھ" يقتّص  ،فعلھ أحد بأحد ومات

اه إ�� استعمال النباتات واألعشاب  امات والعيون بل �عّد مّ ع�� ا�ح  داوي الطبي��ّ لم يقتصر العالج والتّ 

ية. وتذكر �عض املصادر التار�خية عددا من أسماء العطار�ن الذين نذكر م��م أحمد بن أ�ي عبد  الطبيع

هللا محمد بن أ�ي ا�جليل مفرج األموي الذي ورد اسمھ عند ابن عبد امللك األنصاري األو�ىي املراك�ىي ��  

شهد لھ بحسن العالج ��  كتابھ "الذيل والتكملة لكتا�ي املوصول والصلة" واصفا إياه بابن العشاب الذي  

 ھ، واعت�� إمام أهل املغرب �� معرفة النباتات وتمي�� األعشاب وتحلي��ا و�دراك منفع��ا ومضرّ طبّ 
ّ

د  ��ا. و�ؤك

 الرّ   ابن عبد امللك ع�� أّن 
ّ
 جل �ان لھ د�ا

ّ
. ونذكر مثال  5فع ��اة والنّ سع يقعد فيھ لبيع ا�حشائش الطبيّ ن مت

ش يرجون  �انوا  الذين  سوس  هذه  أهل  وتمر  الكم��ي  �جر  �شبھ  �جره  �ان  الذي  املرجان  ز�ت  من  فاء 

ار �� مقل فخار فيستخرج دهنھ  ثم يوضع ع�� النّ   ،األ�جار �شبھ اإلجاص، إذ �ان يجمع و���ك ح�ى يذبل

 
النسخة الرقمية، موقع . 89ص قيق د. يحيــى مراد،زهر بن عبد الملك، التيسير في المداواة والتدبير، تح -1

.comwww.kotobarabia. 
ندلس في عصر المرابطين المجتمع  -2

ٔ
ولياء  -الذهنيات  -إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب واال

ٔ
دار الطليعة للطباعة والنشر،   -اال

 .410، ص)د.ت(بيروت، 
س في بناء مدينة  علي -3

ٓ
فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الطبعة الثانية، الرباط، الجزنائي، جنى زهرة اال

 . 70-68م، ص1991هـ/1411
حمد ابن القاضي  -4

ٔ
 .47ص ،1973قتباس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط ،المكناسي، جذوة االا

وسي المراكشي ابن عبد -5
ٔ
نصاري اال

ٔ
  ،الملك اال

ّ
ّو  ،لةلموصول والصّ كملة لكـتابي ايل والتّ الذ

ٔ
ّو   ،لالسفر اال

ٔ
ل، تحقيق محمد  القسم اال

 .513-48بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، (د.ت)، ص
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 . هذا و�ان أهل الر�ف يضعون ا�حنّ 1البول   د محمود الغذاء ��خن الك�� و�دّر وهو جيّ 
ّ
ما  اء ع�� رؤوسهم �ل

 . 2ها بجلموسعليھ �شّد �انوا يثبتو��ا بصداع �� الرأس ال�ي  واأحّس 

أحد ملوك غانة �عث إ�� أحد األمراء املرابط�ن بدواء �عا�ج العقم وهو عبارة عن نبات    يذكر البكري أّن 

الرّ  أ�لھ  ما  اإلنجابإذا  ع��  قادرا  صار  العقيم     3جل 
ّ

يؤك ما  أّن وهو  ع��  والنباتات    د  األعشاب  استعمال 

 عاّمة الّناسداوي لم يكن حكرا ع��  للتّ 
ّ
عض �� نجاعة �حوم  ة. واعتقد الببقة ا�خاصّ ، بل شمل أيضا الط

�عض ا�حيوانات ك�حم الس�حفاة �� معا�جة داء ا�جذام شر�طة أن يتناولھ املر�ض سبعة أيام متوالية وأال  

   . و�قّر 4ى عمر الس�حفاة سبع سنواتيتعّد 
ّ
بأن النعام و�حمها  اإلدري�ىي  الناس من استخدم �حوم  ھ من 

 .5ملعا�جة الصمم ورفع �ل األوجاع البدنية

ة  ة األو�ئة ال�ي عرفها املغرب األق�ىى �� الف��ة الوسيطة هو ضعف الوسائل الطبيّ د من حّد ولعل ما زا

امليدان الط�ي ��   ة تفيد بأّن ا �سعفنا �� استخالص نتيجة مهمّ ملواجه��ا أو ال�عدامها �� �عض األحيان مّم 

يقّد  أن  استطاع  ا�حقبة  طبيّ هذه  عالجات  الوقم   �� يف�ح  أن  دون  األمراض  لبعض  األسباب  ة  ع��  وف 

 ا�حقيقيّ 
ّ
يذكر ما ي��:" و�ظهر الو�اء �� بالد ال��بر    6اعون مثال فالوزانة ال�ي �انت وراء ظهور األو�ئة �و�اء الط

عشر سنوات، أو خمس عشرة أو خمس وعشر�ن سنة. وعندما يأ�ي يذهب بالعديد من الناس،    ع�� رأس �ّل 

��تّم  أّي   ألنھ ال  �ستعمل  وال  أحد  ب  بھ  التمّ� دواء   استثناء 
ّ
بال�  ح 

ّ
الط حول دمل  األرمي�ي  . هذا  7اعون."�اب 

والسعة   وال�افور  بالعن��  بيو��م  "بخروا  بأن  املشرقية  العادات  لبعض  األق�ىى  املغرب  أهل  و�عاطى 

القوت" جملة  من  والطحينة  وا�خل  البصل  وجعلوا  بالياقوت  وتختموا   8والصندل، 
ّ
ومل و�اء  .  إ��  نظر  ا 

 
ّ
التداوي باألدعية    أّن ��  ھ ابتالء من هللا ال ينفع معھ دواء سوى التضرع والدعاء فـ"ال شك  الطاعون ع�� أن

 
ّ
ما هو مرض من األمراض، فيد�� برفعھ ويستعاذ  أنجع من التداوي بالعقاق��. والطاعون ليس هو املوت، و�ن

أنھ من   –كما تقدم –ت  وقد ثب .منھ كما �� سائر األمراض، و�ن �انت تكفر الذنوب، واملوت ببعضها شهادة

 
بو عبيد البكري، المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب، دار الكـتاب اإلسالمي، القاهرة، (د.ت)، ص -1

ٔ
 .162ا

عراب، المطبعة لطيف في التعريف بصلحاء الّر عبد الحق بن إسماعيل البادسي، المقصد الشريف والمنزع ال -2
ٔ
يف، تحقيق سعيد ا

 .59،ص1993الملكية، الطبعة الثانية، الرباط، 
بو عبيد البكري في كـتابه المذكور، ص -3

ٔ
 . 174هذه القضية ذكرها ا

خرون، مكـتبة المعارف، الرباط، - 4
ٓ
ول، ترجمة محمد حجي وا

ٔ
 .83، ص1984مارمول كربخال، إفريقيا الجزء اال

خوذ من كـتاب نزهة المشتاق في اختراق    -5
ٔ
ندلس الما

ٔ
رض السودان ومصر واال

ٔ
كيد هذا القول يمكن مراجعة الجزء "المغرب وا

ٔ
لتا

فاق " الذي طبع في مطبعة بريل، والذي حصلنا على نسخة منه من موقع 
ٓ
 -tafa.commos-www.alمكـتبة المصطفى االلكـترونيةاال
ولد الوازن الفاسي بمدينة غرناطة قبيل سقوطها في يد اإلسبانيين، ويختلف المؤرخون في تحديد سنة والدته، فيجعلها بعضهم    -6

ّو 1500هـ/906، وبعضهم عام 1500هـ/901عام 
ٔ
ي  ة محمد حجّ ترجمه عن الفرنسيّ ل، م. جاء في: الوزان الفاسي، وصف إفريقيا الجزء اال

خضر ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بيروت، 
ٔ
 .7ص ،1983ومحمد اال

 . 85، صمرجع سابق الوزان الفاسي،  -7
  ابن حجر العسقالني، -8

ّ
، نقال عن مصطفى  569ة بتونس، رقم اعون، مخطوط بدار الكـتب الوطنيّ بدل الماعون في فضل الط

 .130مرجع سابق، ص  المريني،  العصر خالل المغرب  تاريخ على إطالالت ،نشاط

http://www.al-mostafa.com/
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يجد هذا االعتقاد �� نظرنا مسوغاتھ �� �ون ا�جتمع املغر�ي ��    .1وخز ا�جان، وقد أمرنا باالستعادة م��م"

التّ  أدوات  �عوزه  �انت  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  اإلسالمي  الدين  بتعاليم  متشبعا  �ان  الف��ة  فس��  هذه 

 العلميّ 
ّ
ة ا�جال الدي�ي وفتاو�ھ تفوق بكث��  ة. لذا �انت معقوليّ الطبيّ   اعون وطرق عالجھة ملعرفة أسباب الط

ا  ة النبو�ة نموذجا حيّ قدرة العلم ع�� تقديم التفس��ات البديلة العقالنية. و�� هذا اإلطار �ستمد من السنّ 

رج  أورده ابن حجر العسقال�ي �� مؤلفھ املذ�ور حيث يقول:" وعن أسماء بنت أ�ي بكر ر�ىي هللا قالت: خ ملا

ع�� خراج �� عنقي، فتخوفت منھ، فأخ��ت عائشة، فقلت س�� �� رسول هللا (ص). فسألتھ، فقال: ((ض�� 

يدك عليھ ثم قو�� ثالث مرات: باسم هللا، اللهم أذهب ع�ي شر ما أجد وفحشھ، بدعوة نبيك الطيب املبارك  

ال  �� الط��ا�ي  أخرجھ  فذهب.  فقل��ا  فقالت:  هللا))،  باسم  عندك،  أّن   .2عاء"ّد املك�ن  إ��   كما  االنصراف 

أحد اآلباء جاء عنده    دد "أّن ف لدفع األو�ئة املنتشرة �ان أمرا مطلو�ا. فابن عباد يح�ي �� هذا الصّ صوّ التّ 

اء برسم أن ير�� لھ لشفاء أبنائھ الثالثة، لكن العملية �انت بدون جدوى أل��م ماتوا �لهم من جراء  بماء وحنّ 

فة عالج مجموعة من األمراض املستعصية �ال��ص  وقت الذي استطاع فيھ املتصوّ هذا �� ال  .3الطاعون"

وتطرح هذه الشهادة �ساؤالت بخصوص قدرة املتصوفة ع�� عالج أمراض �جز أمامها    .4والع�ى والقروح

: هل واقعة العالج �حيحة أم أ��ا من ��ج ا�خيال الذي �شهد بھ تار�خ املتصوفة نفسها؟ هل �انت  الطّب 

نجحت املتصوفة �� عالج حاالت من  لَم  تصوفة أقدر من العلم ع�� ��خيص األمراض وتحديد عالجها؟  امل

  لم تخلص س�ان مغرب هذه الف��ة من �ل األمراض واألو�ئة؟ولَم  األمراض دون أخرى؟ 

  
ّ
الط لهذه  تتّ وخالفا  ال�ي  الغيبيّ رق  القوى  من  النّ خذ  عن  األو�ئة  دفع   �� لها  سندا  موقفا اس  ة  ��جل 

من تضاعف اإلصابات بالطاعون الرئوي مثال    السبيل ل�حّد   عقالنيا البن خلدون ��ذا ا�خصوص، إذ يرى أّن 

ج الهواء يذهب بما يحصل �� الهواء من الفساد والعفن بمخالطة  هو ترك فراغات ب�ن املبا�ي "لي�ون تموّ 

ة معاشة يؤسس لها القول التا��:" ولهذا  �ة حسيّ و�دعم موقفھ هذا بخ�.  5ا�حيوانات، و�أ�ي بالهواء ال�حيح"

 .6املوتان ي�ون �� املدن املوفورة العمران أك�� من غ��ها بكث��، كمصر باملشرق وفاس باملغرب" ...فإّن 

 وحا�ي إ�� جانب التّ لقد �عاطى مغار�ة العصر الوسيط للعالج الرّ 
ّ
صوص  بي��. وتذكر لنا النّ داوي الط

 ة حاالت  املنقبية عّد 
ّ
بالط �� تلك  ملر�ىى عو�جوا  إ�� �ون ا�جتمع املغر�ي  ر�قة الروحانية. هذا األمر يرجع 

�حاء وقدر��م ع�� معا�جة ما استع�ىى ع��  ف ومؤمنا بكرامات األولياء والصّ عا بروح التصوّ الف��ة �ان متشبّ 

من لطفھ، ويسبب    �ّ واألطباء. و�ذكر الباد�ىي أوجھ هذه الكرامات ح�ن يقول: "وقد يقيض هللا للو�  الطّب 

الّد  بإجابة  أيضا  الكرامة  ت�ون  وقد  لھ،  ا�حاملة  األسباب  من  أراد  ما  بالرؤ�ا  لھ  الكرامة  ت�ون  وقد  عاء، 

 
 .318ص المصدر نفسه، -1
 .347صنفسه،  المصدر -2
 . 131، صمرجع سابق   المريني، العصر  خالل  المغرب تاريخ على إطالالت مصطفى نشاط، -3
حد المتصوفة في شفاء في  117راجع الترجمة رقم  -4

ٔ
كـتاب التشوف البن الزيات التادلي، حيث تشير الرواية المناقبية إلى نجاح ا

طباء فاس عن عالجه. 
ٔ
 طفلة من برص عجز ا

 . 500، صمصدر سابقابن خلدون، المقدمة،  -5
 . فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  -6



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال
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ة  ة وا�خاصّ ة ع�� حاالت مر�ىى شملت العامّ صوص املنقبيّ و�شهد �عض النّ   1ا�ح."جل الصّ ا�حة من الرّ الصّ 

نذكر ما أورده الباد�ىي إذ يقول:   ،و�� هذا الصدد .روحا�يمن الناس وال�ي شهدت ع�� إقبالها ع�� العالج ال

ھ  داء وأظنّ   –وهو أحد أوالد عبد املومن بن ع��    –بمراكش    2"حدث�ي أبو عقيل قال: أصاب أم�� املؤمن�ن

ھ إليھ من  اء فذكر لھ أن ببالد بطو�ة شيخا صا�حا ي��ئ األدواء والعاهات فوّج ال��ص فأ�جز شأنھ األطبّ 

 
ّ

 – �ي تبلغ�ي  سول باألمر والفرس أ�ى أن يركب الفرس وقال دابّ ا بلغھ الرّ إليھ ع�� جواد رائع، فلمّ صھ  ��خ

��، فال �ستطيع مصاحب�ي ��ذه األتان، وال يمكن أن  سول  قد أمرت بإسراع الّس فقال لھ الرّ   –و�انت أتانا  

   فقال لھ سر، فما بّت   ،أخلفك ورائي
ّ
سرع الرسول، فما بات �� من�ل إال  معك فيھ، قال: فأ  بّت   �� من�ل إال

 
ّ

 تقدم الرّ   ا بلغ إ�� مراكش،يخ أبا داوود فيھ قد سبقھ، فلّم وجد الش
ّ

يخ،  سول فعرف أم�� املؤمن�ن بوصول الش

 
ّ
ات  و�ما 

ّ
الط  �� لھ معھ   فق 

ّ
إال من�ل   �� يبيت  ال  �ونھ  أتانھ، فسّر   ر�ق من  ضعف  فيھ مع  أم��    وجده  بذلك 

 
ّ
أن امة، فأمره بدخولھ عليھ، ثم قال لھ: إن بجسدي داء قد أعيا األطباء وأنا  ھ صاحب كر املؤمن�ن، فعلم 

يدي ومر سباب�ي ع�� املواضع    امسكأرجو بركتك �� برئھ فأخذ الشيخ من ر�قھ �سبابتھ اليم�ى وقال لألم��:  

 .3ولھ"ال�ي �� جسدك، ففعل األم�� ما أمره بھ الشيخ، ف��ئ من حينھ، فأمر لھ بمال جسيم، فامتنع عن قب

الرّ   هذه  من  �حت  -وايةالوا�ح  أيدي    أّن   -إن  ع��  العالج  نجاعة   �� �عتقدون  �انوا  أنفسهم  األمراء 

الّد األولياء والصا�ح�ن �� الوقت الذي �انوا فيھ يقّد  . هنا نجد  عم الضروري لالرتقاء بصناعة الطّب مون 

 أنفسنا �� وضع مفارق حيث يختلط التّ 
ّ
   العالج الط�يّ ة مع  رق الشعبيّ داوي بالط

ّ
ھ لم �ستطع  الذي يبدو أن

 
ّ

املنافسة قد بلغت ذرو��ا    من هذا الوضع أيضا أّن   أن يفرض نفسھ كمجال واحد للعالج. و�مكن أن �ستشف

فك�� العل�ي الذي  ف وثقافة الكرامات والتّ ة املتجسدة �� التصوّ ة الدينيّ ب�ن التفك�� املستند ع�� املرجعيّ 

 ن. جر�ب الطبي�ّ جر�ة والتّ العالجية من التّ تھ يمتح مادّ 

طفال صغ��ا أصابتھ قرحة �� رأسھ أعيت األطباء، ولم ينجح ف��ا عالج، غ��    "أّن   4مي�ي الفا�ىيو�روي التّ 

 
ّ
 ھ و�مجرّ أن

ّ
رجال من أهل    و�ورد أيضا "أّن   .5�ي من تلك القرحة"يخ "أ�ي جبل �ع��" شفي الصّ د عرضھ ع�� الش

  أ�يطق ولو ب�لمة واحدة، فأش�� إ�� ز�ارة  عمره أر�ع سنوات، لم يكن يقدر ع�� النّ   ص�يّ "مكناسة" �ان لھ  

ن بلغت شهرتھ اآلفاق، فزاره، فدعا الو�� لالبن  بن إسماعيل بن حرزهم أحد أولياء فاس ممّ ع��  ا�حسن  

 
1-  

ّ
 . 41ص ،مرجع سابقيف، عريف بصلحاء الّر ف في التّ طيعبد الحق بن إسماعيل البادسي، المقصد الشريف والمنزع الل

2-  
ّ
بو ه لعل

ٔ
بي داوود ( يوسف بن عبد المومن، حسب ما يدّل ا

ٔ
 هـ). 578على ذلك تاريخ وفاة ا

 . 54-53، صمرجع سابق ،اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ريف والمنزع بن إسماعيل البادسي، المقصد الشّ  عبد الحّق  -3
بو عبد هللا مح -4

ٔ
ميمي الفاسي. ينتمي إلى قبيلة تميم التي دخلت بالد المغرب  مد بن قاسم بن عبد الرحمان بن عبد الكريم التّ هو ا

ندلس في وقت مبكّ 
ٔ
ّن ر. وتتّ واال

ٔ
ة، لكنّ  التميمي فاسّي  فق المصادر على ا

ٔ
نّ ها ال تثبت تاريخ والدته، ومن المؤكّ المولد والنشا

ٔ
ها كانت د ا

هـ/ 540هـ و535ريف ما بين سنة (ق الكـتاب محمد الشّ اني عشر للميالد، وقد حصرها محقّ الهجري/الثّ ادس قبيل منتصف القرن السّ 
طوار طفولته بفاس. م)، لمجموعة من القرائن تكوّ 1145- 1140

ٔ
 نت لديه من خالل تتبعه لبعض ا

بي عبد هللا محمد التميمّي  -5
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية ريف، المستفاد في مناقب العباد، تحقيق محمد الشّ  ،الفاسي  ا

ٓ
منشورات كلية اال

 . 191-190ص ،2002بتطوان، سنة 
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ٔ
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   جل املذ�ور إ�� مكناسة ثا�ي يوم من دعاءبالشفاء، و�ان ذلك �عد صالة العصر، فرجع الرّ 
ّ

يخ لولده،  الش

 .1اه الناس ��نئون بنطق ابنھ أمس �عد صالة العصر"فتلّق 

 لقد  
ّ
دور    �� ترسيخ ان املغرب األق�ىى �� العصر الوسيط  ساهم الوضع االقتصادي لفئة عر�ضة من س�

والصّ  النّ األولياء  ي�جأ  ما  فعادة  الّس �حاء.  لهذا  �حّل اس  األولياء  من  العون  لطلب  مشا�لهم    بيل  مختلف 

 ر تفس��ا غيبّ فسية ال�ي �انت تفّس الن
ّ
من عرفت �� القاموس  ا ولدفع األمراض ع��م مقابل عطايا زهيدة الث

 ل فيھ إ�� البيمارستانات أمرا م�لفا �� ا�جهد واملال.  "الفتوح" �� الوقت الذي �ان التنّق  املغر�ي بـ الشع�يّ 

�ا  ح�ّ  –تأر�خها للمغرب األق�ىى الوسيط ��  –ا�ح�ن صت كتب املناقب لظاهرة األولياء والصّ لقد خصّ و 

�� �عض األحيان الذي    ف�ىي وح�ى السيا�ىيّ ور االجتما�� والنّ هذا االهتمام ع�� الّد   ��ا. و�دّل ا من مادّ مهمّ 

أث�� البليغ الذي مارستھ ع�� مستوى  ة املغر�ية حي��ا، هذا فضال عن التّ هذه الفئة �� رسم مالمح الذهنيّ أّدتھ  

قد  �� األق�ىى االعتقاد  املغرب  لساكنة  �ش�ل هاجسا  �انت  ال�ي  األمراض  ر��ا ع�� معا�جة مجموعة من 

ة، بقي االعتقاد �� نجاع��ا  ة املغر�يّ أث�� ال�ي مارس��ا هذه األساليب ع�� الذهنيّ ة التّ الوسيط. واعتبارا لقوّ 

  ،قائما
ّ

 . 2�� هذا الباب ةراسات األ�اديميّ وكذا الّد  ،ةده لنا املشاهدة اليوميّ األمر الذي تؤك

 : اتمة خ  -4

ة األخذ  ة �انت تمتح مشروعيّ داوي غ�� الطبيّ أش�ال التّ   من خالل �ل ما تقدم يمكن أن نخلص  إ�� أن  

األمراض واألو�ئة ال�ي عرفها مغرب تلك    ة ل�ّل لم �ستطع تقديم التفس��ات العلميّ   ��ا ل�ون العالج الط�يّ 

ة  ة ال�ي �انت �ستمد قوّ ة ا�خرافيّ ا حدا باإل�سان املغر�ي إ�� األخذ بالتفس��ات الغيبيّ ة، ممّ ا�حقبة التار�خيّ 

ا بفعل توا�� سنوات  ��ا إمّ تأث��ها من إخفاق العقل العل�ي �� تقديم تفس��ات وعالجات ألمراض تفاقمت حّد 

وقف عاجزا أمام    امليدان الط�يّ   دون أن نن�ىى أّن   ، ةأو بفعل ال�وارث وا�جوائح الطبيعيّ القحط وا�جفاف  

 
ّ
ة جعلتھ عاجزا ع�� استشراف القادم من  ة ال نظر�ّ ھ �ان موسوما �غايات عمليّ �عض األمراض واألو�ئة، ألن

ألق�ىى خالل العصر األمراض وعالجا��ا. و�مكن أن ت�ون الن�اعات السياسية ال�ي عرف��ا منطقة املغرب ا 

 
ّ

 يا لثقافة األولياء والصّ الوسيط عامال مغذ
ّ
ة ب�ن صفوف ي مستوى الو�� وانتشار األميّ ا�ح�ن. ناهيك عن تد�

 ساكنة مغرب تلك الف��ة. 

 

 

 
 .20ص المصدر نفسه، -1
2-  

ّ
ثير في عهد الحماية يمكن االط

ٔ
الع على: بوجمعة رويان، "جوانب من ثقافة المرض لدى المغاربة للوقوف على مظاهر هذا التا

داب  في تاريخ المغرب الفكري واالجتماعي، كلية"قضايا 21خالل فترة الحماية"، سلسلة بحوث ومناظرات رقم 
ٓ
والعلوم اإلنسانية  اال

ولى، الدار البيضاء،  -عين الشق-
ٔ
 .91، ص 2010الدار البيضاء، الطبعة اال
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 للمرأة إلی شعرها الوجوديّ  عريّ من الوجود الشّ 

 المعاصر»  العربيّ  سائيّ قراءة في کتاب «صورة المرأة في الشعر النّ 

 

 

 الملخص: 

 
ّ

 سعينا �� هذا املقال إ�� قراءة كتاب «صورة املرأة �� الش
ّ
املعاصر» قراءة نقدية إبداعية، من    العر�ّي سائي  عر الن

ة، انطالقا من قناعتنا بأن نقد النقد ليس عمال وصفيا محضا، و�نما هو كشف  ة والش�ليّ الزاو�ت�ن الثيماتيّ 

ة  �ت ��ا املرأة العر�يّ ة. لذلك لم نبحث عن الّصورة ال�ي ع�ّ ة ال�ي تنطوي عل��ا األعمال النقديّ ل�جوانب اإلبداعيّ 

النّ   ا فحسب، و�نما نبشنا �� البعد اإلبدا��ّ ا شعر�ّ عن نفسه ة �� شعر املرأة.  ا�حاضر بقوّ   فس الوجودّي ذي 

اعرة برسم مالمح صور��ا �� ا�جسد وا�جمال والنوع، رافعة عق����ا ل
ّ

  لتنديد فليس �افيا وال مقنعا أن تكتفي الش

ة تدفع املرأة ة، ووجوديّ ة، وثقافيّ يات فكر�ّ طاحن ا�جتمع، فال صورة، وال موقف، وال نقد إال من خالل خلفبم

�ة، واإلبداع، و�ثبات بئيس إ�� نور ا�حرّ   واجتما��ّ   إ�� التعب�� عن كيا��ا رغبة �� ا�خروج من شرنقة واقع ثقا��ّ 

ات بصف��ا طاقة ال
ّ

إبداعا،   ينطق  حدود لها، وليس جسدا لإلمتاع واملؤا�سة. من هذا املنظور وجدنا الكتاب  الذ

 . للمرأة إ�� شعرها الوجودّي  مات االنتقال من الوجود الشعرّي ا، وشعورا، ورؤ�ة بمقوِّ وفكر 

 .سلطة اإلبداع-املرأة صورة  - موروث ثقا��ّ  -الشعر الوجودّي  -الوجود الشعرّي �لمات مفاتيح: 

Abstract: 
In this article, we sought to read the book «The Image of Women in Contemporary Arab 

Women's Poetry» a creative critical reading, from both thematic and formal angles, based on our 

conviction that criticism of criticism is not a purely descriptive work, but rather a revelation of the 
creative aspects involved in critical works. So, we not only looked for the image with which Arab 

women expressed themselves poetically, but we also explored the existential creativity dimension 

that is strongly present in women's poetry. It is neither sufficient nor convincing for a poet to be 

content with painting the contours of her image in the body, beauty and gender, raising her genius 

rejecting the mills of society, for there is no image, no attitude, no criticism except through 

intellectual, cultural and existential backgrounds that push women to express their being in a desire 

to emerge from the cocoon of a miserable cultural and social reality into the light of freedom, 

creativity and self-affirmation as an infinite energy, not a body of pleasure and sociability. From this 

perspective, we found the book full of creativity, thought, feeling, and vision of the elements of the 

transition from the poetic existence of women to their existential poetry 

Key words:  Poetic existence - Existential Poetry - Cultural Heritage - Woman`s picture -The 

power of creativity. 

 د. المهدي بزازي
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 المقّدمة:  -1

 حرص ِك 
ّ

 تاب «صورة املرأة �� الش
ّ
ة املرأة  ة لوضعيّ ع�� تقديم مقار�ة ثيماتيّ   1املعاصر»  سائي العر�ّي عر الن

، �� اح��ابھ  ات ا�حضور النسائّي صور وتجليّ   د أهّمِ صْ الباحث رَ ف��ا   ، حاول ة من زاو�ة اإلبداع الشعرّي العر�يّ 

ثقا��ّ  موروث  الواجهات:  تار���ّ متعدد  استالب  وتقاليد،  عادات  قوان�ن،  إبداع،  و��دف   ،  و�يديولوجيا... 

ا».  حقوق    ضدَّ   التار���ّ   تواطؤمعا إ�� �عر�ة ال  واإلبدا��ّ   ا�خطابان النقدّي  ا» و«ُدوِني� ْ�ِ�ي�
َ
املرأة، بجعلها �ائنا «غ

الثقا��ّ  ال��اث  هذا  وضع  وضعيّ الّس   وقد  باستعادة  للمطالبة  نضاال��ا  أمام  متاريس  االجتماعيّ ميك  ة  ��ا 

 
ّ
اإليجا�ّي بيعيّ الط ِوجاد 

ْ
اِالن َرَص 

ُ
ف وَمْنِحها  والواجبات،  ا�حقوق   �� الرجل  مع  ال�املة  املساواة  و��  ��    ة؛ 

ي باقتحام    ة. و�قت��ي هذا الوضُع ة �� بناء ا�حضارة اإل�سانيّ ، واملساهمة بفعاليّ ا�جتمع رفَع سقف التحّدِ

ة؛ دفاعا عن أحالمها  ة والسياسيّ ة واإلبداعيّ ة والثقافيّ ة واالقتصاديّ راع �� أ�عاده االجتماعيّ واجهات الصّ 

نَ ال�ي ال �شيخ، وعن طموحها �� بناء وجودها املستقّل 
َّ

نا املتفّحِ . وقد َمك
ُ
صة لهذا العمل من إجالء تنا قراءت

   أسس اإلبداع النقدّي   أهّمِ 
ُ
نا ع�� محور�ن  ال�ي تقف خلف عناصره وفصولھ الظاهرة. هكذا تنب�ي دراست

لها ا�جتمع، فيما يتخذ الثا�ي من الشعر    ي�ن رئيس�ن، يرتكز أوالهما ع�� الوجود الشعرّي نصّ 
ّ
للمرأة كما يتمث

ا�ي، �� التّ   األنطولو�� مدارا
ّ

ا عن تطلعا��ا، وأحالمها، وآمالها، عب�� شعر�ّ لھ، حيث �شرع، من منظورها الذ

 ومشاريعها الفاعلة �� الوجود.  

 : الوجود الشعريّ  -2

ة  ة، والنوعيّ ة، وا�حقوقيّ ة، والثقافيّ ة، واالقتصاديّ ها االجتماعيّ أوضاعل  ة و�� تتأمّ املرأة العر�يّ   أّن   الشّك 

 تجد نفسها  
َ
 الذ�ور�ّ تا�عة، ُمْستل

ُ
 التار�خيّ بة وضائعة وسط متاهة ال حدود لها، رسم��ا الهيمنة

ُ
 منذ العهد  ة

ُ
ة

جال استحوذوا ع�� �ل السلطات  «فقد أظهر لنا التار�خ بأن الرّ  الباتر�ار�ي كما أكدت سيمون دو بوفوار

. 2فيد إبقاء املرأة تا�عة وغ�� مستقلة»، حيث وجدوا أنھ من املظام األبوّي امللموسة، منذ األزمنة األو�� للنّ 

املسيَّ  الوضع  الدُّ أمام هذا  بثنائية  وال ج  املسلكيّ ّرفعةونية  ن�ج  املرأة ع�� نفسها  آلت   ، 
ّ

ال�ي مك ذا��ا  نت  ات 

خذة من اإلبداع وسيلة إلعادة �شكيل  تّ ا ع�� أرض الواقع، مُ جل من امتالك سلطاتھ، وممارس��ا عمليّ الرّ 

ا�جماه��ي  التحرّ   الو��  ر�اح  ظل   �� العامليّ وتأهيلھ،  الفكرر  ملقاومة  وسالحا  َص    اإلقصائّي   ة، 
َّ
ل

َ
ق الذي 

ل تحرُّ 
َّ
ل إم�انيا��ا، وعط ا�ي النّ   اني رها، وشلَّ انطالقها، ورسم مالمحها الدُّ صور��ا، وكبَّ

ّ
ف��، من منظوره الذ

هو�ّ  و�خصيّ فأفقدها  ا�خاصة،  الناقد��ا  يقول  املستقلة،  يكن  ��ا  عالم    «لم   �� االنخراط  املرأة  بإم�ان 

لد��ا بأهمية الكتابة    ا�جديد، فضال عن حضور الو�� النظرّي   اإلبداع/ الكتابة، لوال شيوع املناخ الثقا��ّ 

عوة إ�� املساواة  ر والّد زها أك�� ع�� الن�وع إ�� التحرّ �وسيلة للتعب�� عن �خصي��ا املستقلة...ع�� أن هذا حّف 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصرإملوان الصديق،  -1

ٔ
 . 2015، 1، دار برانت، ط صورة المرا

2-Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe,Tome1, 1986, P.198, rebrand.ly/2svqfed 
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ِ فقدت طوال تار�خها مقوّ مع اآلخر، �عد أن  
ّ
ة، �عيدا عن �ل  مات الكيان ا�خاص ��ا وعناصر الهو�ة املستقل

  .1بعية لسلطة الرجل وا�جتمع �� آن واحد»أش�ال التَّ 

 : المرأة بعــیون اآلخر -2-1
العر�ّي  �� الشعر  الناقد عن صورة املرأة  ِ النسائّي   �� حديث 

ّ
الش عري الذي تبدعھ  ، أو�ح أن ا�خطاب 

 
َّ

اعرة ين�ح �سلطة الذ
ّ

ا  ا وسياسيّ ا وثقافيّ ة للمرأة اجتماعيّ كر، ودوره الكب�� �� خلق صورة نمطيَّ املرأة الش

اعرة تجد نفسها مُ واقتصاديّ 
ّ

لة، و�� تحاول التعب�� عن ذا��ا املستقلة، بتصور اآلخر لها.  كبّ ا؛ أي أن الش

ِ ة � ة الرمز�ّ لذلك حاولت التقاط هذه اإلشارات ا�جتمعيّ 
ّ

��ا من إعادة بناء  � أفق تفكيكها وتحليلها، بما يمك

 ة داخل ا�جتمع.ة، واس��جاع قيم��ا الفرديّ وضعي��ا االعتبار�ّ 

تار�خيّ  باملرأة  ألصقت  ال�ي  املف��كة  الصور  ب�ن  وضعيّ من  إقرار  �غرض  الدُّ ا  إليھ  ��ا  أشارت  ما  ونية، 

 
ّ

 ضَ ة من أنوثة، و واعر �� العديد من املقاطع الشعر�ّ الش
ّ
ة، و�ساطة، ح�ى اعتقد البعض عف، وهشاشة، ورق

 من طبيع��ا الف��يولوجيّ   أن ذلك منبثق 
َ
دت نفسها لتفنيد هذه    . غ�� أّن ها األنثوّي رِ َد ة، وق سعاد الصباح جنَّ

عاءات �� قصيد��ا «فيتو ع�� نون النسوة» �اشفة عن األسس ا�خاطئة ملعاي�� األح�ام ال�ي توجھ رؤ�ة  االّدِ 

 
ّ

 للمرأة، تقول: كر الذ

 يقولون 

 إن األنوثة ضعف

 
ّ
 ساء �� املرأة الراضيةوخ�� الن

 ر رأس ا�خطايا و�ن التحرّ 

 وأح�� النساء �� املرأة ا�جار�ة

 إن األديبات نوع غر�ب 

 من العشب.. ترفضھ البادية 

 و�ن ال�ي تكتب الشعر 

 ) 59ليست سوى غانية !!(

الت غ��يّ   ضا وا�حالوة والغرابة وا�خطيئة..،إن معاي�� الرّ 
ّ
قافةة مصدرها ال �� تمث

ّ
، واملزاج، والشهوة،  ث

ة �ائن �غ��ه  واملنفعة، وجموح الهيمنة لدى الرجل، وهذا ما انت��ت إليھ خالدة سعيد معت��ة أن «املرأة العر�يّ 

قِ 2ال بذاتھ» تدفعھ  تبئ�� جزئي حول املرأة،  أ��ا صادرة عن  ذاتيّ . و�ما  انتفاء أ�سطوى    ة، فإنھ �ش�و من 

  فس عناءَ ع واإلثبات والنفي واإلطالق، دون تجشيم النّ ة �� األح�ام، حيث تن�ع نحو التسرّ شروط املوضوعيّ 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 .16إملوان الصديق، صورة المرا

ة التحرر اإلبداع، نشر ا -2
ٔ
 .70، ص1991.لفنك، طسعيد خالدة، المرا
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والتّ  األشياء، واأل�خاص،  طبائع  أوفهم  رأي،  إفصاح عن  أو  إبداع قصيدة،  فهل  بي��ما.  خروج عن   مي�� 

 عادة، صار ملزما إل�عاد الفرد عن ا�جماعة، واعتباره آبقا أو ماردا؟

عومة،  مت، والنُّ صنف�ن من األنوثة: أنوثة ا�جار�ة املوسومة بالصّ   هكذا إذن، يطرح هذ املقطع الشعرّي 

والضَّ  وا�خضوع،  والرّ وا�حالوة،  يو��  عف،  ألنھ  بضعفها؛  القائل�ن  مطلب  هو  وهذا  الواقع،  �شريعة  ضا 

، �ش�ل يوافق قوالب ماكين��م  ااكتسا�� ، وُيسر  ة�شر�ّ بضاعة  ة ا�جامحة لد��م، و�نعومة  بالرغبة الشهوانيّ 

طق، وا�خشونة، والغرابة، وا�جون، والنشوز  أنوثة األديبة ال�ي تتسم بالنُّ و ة �� إخراج صور للمرأة.  الثقافيّ 

ة  ظھ البادية باعتبارها موطنا للنباتات الطبيعيّ بات تلفِ ائدة. و�ما أن الغر�ب من النّ عن العادة والثقافة الّس 

ها وم�وناُ��ا العضو�ّ   األصيلة ال�ي
ُ

ْنِبت غ�� ما تنتجھ تر�ُ��ا ومناخ
ُ
 ال ت

ّ
اعرة ب�جو��ا إ�� كتابة الش

ّ
عر  ة، فإن الش

إمّ للتّ  رأ��ا،  إبداعا جديدا، ت�ون قد وطئت قدماها أرضا محظورة، وسلكت  عب�� عن  أو  تأييدا  أو  ا رفضا 

 مزروع �� جسد آخر. ضو غ��ّي ا، و�ذلك تصبح مرفوضة، و�أ��ا ع نا اجتماعيّ سلو�ا غر�با ومست�َج 

ة ال�ي ة العرفيّ دا ع�� القيود الثقافيّ ا متمرِّ سعاد الصباح، بصف��ا صوتا شعر�ّ   �� اإلطار ذاتھ، �ستمّر 

خها  ة ال�ي رّ� ، �� تحديد مجال املعركة، وحصره �� جملة من املفاهيم الثقافيّ س واقع الفكر الذ�ورّي تكرِّ 

 
َّ

اعرة،    . غ�� أّن هاغي�� �أو    ��اة عن قيم وقوان�ن الزمة، ال مجال ملراجعا ح�ى أصبحت عبار كر تار�خيّ الذ
ّ

الش

الشعر�ّ  ال�لمات  اختيار  ع��  تحرص  املعركة،  رهان   ولكسب 
ُ
ل� ِ ة 

ّ
بالغيّ �ك دالالت  م��ا   ب 

ً
الرمز    ة أساسها 

 واإليحاء، تقول �� القصيدة ذا��ا:

 يقولون 

 رت �شعري جدار الفضيلةإ�ي كّس 

 الشعراء و�ن الرجال هم 

 فكيف ستولد شاعرة �� القبيلة؟

 وأ�حك من �ل هذا الهراء 

 وأ�خر ممن ير�دون �� عصر حرب ال�واكب 

 ) 25وأد النساء(ص

اعرة ع�� توظيف م�جم لغوّي 
ّ

 إن حرص الش
ّ

ابق�ن، يمتح من عمق الثقافة  عر��ن الّس ، �� املقطع�ن الش

وا�خطاالعر�يّ  والقبيلة،  الفضيلة،  مثل:  دالة،  مصط�حات  الرّ ة  النساء،  خ��  الغانية،  ا�جار�ة،  اضية،  يا، 

 ِ
ّ

ة موجهة للنساء  عر... هو إصرار م��ا ع�� لفت انتباه القارئ إ�� وجود قوان�ن عرفيّ الضعف، وأد النساء، الش

ذيلة، فهما سالحان يتم إشهارهما �� وجھ ا�خالف�ن فقط، ال تم��، تحت عباءة القبيلة، ب�ن الفضيلة والرّ 

ة ملفهوم القبيلة، وما  ة والتار�خيّ � ��ذا االختيار تضع القارئ منذ البداية أمام ا�حمولة الثقافيّ ألعرافها. و�

عُ  قيم  من  ع��ا  ينشأ  أن  ف�لُّ رفيّ يمكن  و�التا��  متداولة،  خطيئة    ة  �عت��  وشعائرها  شرائعها  عن  خروج 

فة، أم املادي، مثل: العقاب  منھ بإطالق ألفاظ الغانية وا�جار�ة والضعي  �ستوجب العقاب، سواء النف��يّ 

يتمُّ  ما  غالبا  األعراف  هذه  عن  ا�خروج  �ان  و�ذا  النساء.  ووأد  االجتماعيّ   البد�ي  القيم  لهذه  املرأة  ة  بخرق 
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 والثقافيّ 
َ
 ة املفروضة، �أن ت

ْ
ة، أو رافضة، أو غ�� راضية، أو غ�� جار�ة، فإن رأس ا�خطايا �� ر يوما ما قو�ّ هَ ظ

القبيلة هو سع��ا  البشر�ّ للتحرّ   قوان�ن  الكتابة. لذلك سعت سعاد  ر من هذه األقدار  البالية عن طر�ق  ة 

 
ّ

واألن�ى باعتبارها   كر بصفتھ رمزا للهيمنة،الصباح إ�� نبش أصل ا�خلل �� هذه العالقة غ�� املت�افئة ب�ن الذ

 �ائنا طيِّ 
ّ

ِ ا لغو�ّ عر بوصفھ فنّ عا مجبوال ع�� ا�خضوع، حيث رفعت لواء الش
ّ

ن تقر�ر مص�� معركة  ��ا ما يمك

 ر، من��عة حّق التحرّ 
َّ

سوة بالذ
ُ
كر الذي يحتكر عالم اإلبداع لل��و�ج ألساط��ه ونجاحاتھ، ها �� قول الشعر، أ

ت�ن، إن افتقدهما الفرد صار  يت�ن �شر�َّ خييل باعتبارهما خاصّ فك�� والتّ جاعال املرأة �� موقع العاجز عن التّ 

  ر.� قر تّ � وال�فكتّ تا�عا وخاضعا ملن يملك سلط�ي ال

اعرة ع�� تكرار لفظة «يقولون»، يأ�ي �� سياق حرصها ع�� تحديد مجال التّ 
ّ

نازع، حيث  إن إصرار الش

ا من خالل ا�حوار الذي  كما أشار إ�� ذلك الناقد نفسھ «وا�ح جّد ،  ةة شفهيّ رفيّ ثقافة عُ سطوة  حصرتھ ��  

اعرة بي��ا و��ن الفاعل �� صيغة  
ّ

الغائب، الذي يدل عليھ فعل «يقولون» أن ثمة صراعا بي��ا و��ن  أجرتھ الش

 
ّ
 ائدة، ف�ي �علن عن تمرُّ قافة الّس الث

ُ
 كّمِ دها ع�� املوا�ع وال�وابح ال�ي ت

َ
�خر من التقاليد ال�ي �س�� م فمها، و�

 1ة وأد النساء»إ�� تكريس عقليّ 
ّ

ا�حاسم الذي لعبتھ العوامل  ور  دت بدورها ع�� الّد . و�انت زهرة الرميج قد أك

ة ال�ي تنحصر �� �عدها  املرأة، بناء ع�� االزدواجية ا�جنسيّ   مي�� ضّد ة �� تكريس هذا التّ ة وال��بو�ّ الثقافيّ 

إ�� األدوار االجتماعيّ   الوظيفّي  العلوم لكال ا�جنس�ن، وال تمتد  �� مختلف مستو�ا��ا، تقول «و�ذا �انت  ة 

تجاهل هذه ا�حقيقة بتقسيم النفس إ�� أنوثة    ة، فإّن ة للنفس البشر�ّ ة ا�جنسيّ ا�حديثة تؤكد ع�� االزدواجيّ 

 . 2ة»ة وال��بو�ّ ة والثقافيّ خالصة وذ�ورة خالصة، �عود، �� رأي العلماء إ�� العوامل االجتماعيّ 

الّس  األثر  نفسيّ ولتحقيق   �� املتلّق ي�ولو��  ا�حموالت   ي،ة  من  ووجدانھ  ذهنھ  ة  الثقافيّ وتحر�ر 

ل النقد األك�� جذر�ّ ة الّس ة، عمدت إ�� توظيف العقالنيّ والشعور�ّ 
ّ
ر العقل ة أيضا، إ��ا تحرّ اخرة «أل��ا تمث

  ة يأ�ي عادة لتبديد الفكرة، وزرع الشّكِ . إن استثمار أسلوب ال�خر�ّ 3ر فيھ الوجدان»�� الوقت الذي تحرّ 

املكتسبة، ع�� استصغارها واست�جا��ا، �ش�ل يدعو القارئ    ة��ا، و�فراغها من قيم��ا التداوليّ �� مصداقيّ 

الثقافيّ  منظومتھ  بناء  إعادة  الشعرّي إ��  خطا��ا  يضعك  حينما  خاصة  الشأن،  هذا   �� نمط�ن   ة  أمام 

التّ  من  البشرّي متناقض�ن  �غزو  فك��  من  و��ن  النساء،  لوأد  األرض  �غزو  من  ب�ن  الفجوة  تنتصب  حيث   ،

ية محتملة. فاألول يرمز لزمن الظلمات واالضطهاد، بينما يؤشر الثا�ي ع�� زمن  ض اال�واكب بحثا عن حياة ر 

والتطوُّ  والتحضّ األنوار،  الهائل،  اآلفاق  ر  الطبيعة، وغزو  نواميس  واكتشاف  والعلم،  العقل  ع��  القائم  ر 

 واأل�وان ا�جهولة، بدال من غزو أهل األرض، ودوس كرام��م، وتمريغ أنفهم �� ال��اب.

ه لِ من  نفهم  املنطلق  الشعرّي   َم ذا  للم�ن  مقار�تھ  بداية   �� الناقد  اختيار    العر�ّي   النسائّي   حرص  ع�� 

ِصرُّ ف��ا الشواعر خاصة ع�� رفع صو��ن للصراخ ضّد مقاطع شعر�ّ 
ُ
 الصّ   ة مختصرة، ت

ّ
ذين  مت وا�حصار الل

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر،إملوان الصديق،  -1

ٔ
 . 21مرجع سابق، ص صورة المرا

نوثة زهرة، الرميج -2
ٔ
، 2015 ،1ط القراءة، واستراتيجية النصي النقد: جماعي  كـتاب اللعبي، اللطيف عبد شعر في وتمظهراتها اال

 . 241ص
 t.ly/OcsKt، 2018دار التنوير،  سعيد، التداوي بالفلسفة، ناشيد -3



ة ٕالى شعرها الوجودّي   عرّي من الوجود الشّ 
ٔ
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دد��ا  نح��ا إياها الطبيعة ال كما ّح ة، كما م��ا األنطولوجيّ الن طاقات املرأة، و�حرما��ا من ممارسة حر�ّ يكبِّ 

 الثقافة املوّج 
ّ

ة تضطلع بوظيفة  كر املنتصر. تلك النتف الشعر�ّ هة، واألعراف البالية ال�ي فرضها تار�خ الذ

 ة. نزوعاتھ اإل�سانيّ  ة، وتكشفھ مساراتھ النقديّ ، �عكس خطوط الكتاب، وتوّج 1ة استباقيةتقع��يّ 

 إن مرحلة إسماع صوت املرأة  
ّ

ة الصوت  ة أسباب، م��ا: تكس�� نمطيّ ا لعّد عر، �ان ضرور�ّ ع�� قناة الش

 فض واالحتجاج والصُّ ة بالرّ الواحد، وتفكيك هيمنتھ التار�خيّ 
ّ
لم، و�زالة رمال العصور  راخ، ونفض غبار الظ

 
ّ
لثقل  »، نظرا  ى صعو�ة نطق حنجر��ا ب�لمة «ا�حّب �ت عن ذلك غادة السمان، و�� تتحّد سة كما ع�َّ املت�ل

 ة، �� اإلفصاح عن الرأي، أو الرغبة، أو الشعور املكبوت، تقول:ة الفرديّ سالب ل�حر�ّ  تار���ّ  ثقا��ّ  تراث

 حنجر�ي محشوة برمال عصور 

 من �حاري الصمت 

 )23لكن�ي أصرخ رعدا، أحبك(ص

 وتقول ظبية خميس:

 ال أع��ف ��ذا الصمت الن�ق 

 الصم..م..م..م..م 

 الصمت، الصم، الصمت.ت.ت.ت

 ) 22الصمت، املوت (ص

أّن   الشعور�ّ �غي�� وضعيّ   بما  املرأة  إيقاع  ة  برفع  بذلك فحسب، و�نما  للمطالبة  العق��ة  برفع  يتم  لن  ة 

ل�ي ي الّس ر، أي االنتقال من مرحلة التلّق قيود التحرّ   �ّل   فض، واإلدانة، والصراخ ضّد إ�� مستوى الرّ   تحّدي ال

الفعل اإليجا�ّي رات اآلخر حول  النطباعات وتصوُّ  إ�� مرحلة     املرأة، 
ّ
�� وسائل ال ذي يقت��ي إحداث �غي�� 

ل إ�� موقع املرسل. وهذا  ي إ�� األبد، بل يجب أن تتحوّ �� موقع املتلّقِ   التعب��. إذ ال يمكن للمرأة أن �ستمرَّ 

با�جدب. فال    ��ا، و�صيب خصو�ة أنوث��امت القاتل الذي يقهر ذا��ا، و�محو هو�َّ يقت��ي تكس�� حالة الصّ 

   قاحلة ال يرتدُّ   حياة ملن تنادي �� �حراءَ 
ّ

ك إ�شتاين  ف��ا صوت. علما أن يق�ن اإل�سان بات مهزوزا �عدما فك

�� ا�حركة، والفعل، والّزمن، وامل�ان. إن معظم األشياء ال تكتسب    اليق�ن  ة ع��ة املبنيّ أجهزة نيوتن املفهوميّ 

 قوّ 
ّ
إن اعرة العر�يّ ما من ك��ة تداوله ��ا من ذا��ا 

ّ
ية تمز�ق  ة إ�� أهّمِ ا، و�قرارها ب�ن الناس. لذلك انت��ت الش

اعرة العر�يّ اقد «فتمرُّ كما قال النّ   مت باعتباره مفتاح اال�عتاق،أردية الصّ 
ّ

مت لم  ة املعاصرة ع�� الصّ د الش

أول إشارة اال�عتاق،   ا، بل جاء نتيجة و�� املرأة املبدعة �عوائقها وضرورة تجاوزها معت��ة ذلكيّ يأت اعتباط 

 .2وتباش�� الفجر»

 
1 -Dällenbach Lucien. Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme, Edition du Seuil, 1977, P.83 

ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -2
ٔ
 . 23إملوان الصديق، صورة المرا
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بالصّ  االع��اف  بنفي  خميس  ظبية  تكتف   ولم 
ّ
ألن املعنوّي مت  املوت  إ��  يقودها  فّج ھ  و�نما  كتابة،  ،  رتھ 

 
ّ

�ل  واغتالت ذبذبات حروفھ العالقة �سمعها، من خالل تفكيكها، وتقطيعها حرفا حرفا. و�بدو أن هذا الش

ة لتمز�ق غشاء  أ�ي ليعكس ما �عتمل �� بواطن املرأة املبدعة من إرادة قو�ّ ي  "مت الصّ "للفظة    ال�اليغرا��ّ 

باتھ امل��اكمة ع�� الّزمن، بفعل استمرار ضعف األصوات املناضلة، وغياب شروط  الصمت، و��شيم ترّس 

 القرار. دوائر دعم هذا ا�خطاب لدى 

ة عامة، بوصفها  والعلوم واملعرفة اإل�سانيّ ت املبدعات ع�� اقتحام مجال ا�خطابات والفنون لقد أصرّ  

حقيقيّ  البشرّي مع���ا  للفعل  التفوُّ ا  أسطورة  لتحطيم  ناجعة  يتكرّ ، وأس�حة  لهذا  الرجل.  لدى  ر م�جم ق 

الشعر�ّ  املقاطع   �� والعقل  والثقافة،  ا�جانب  الفكر،  إ��  بذلك  يحيلنا  وهو  �عناية.  الناقد  اختارها  ال�ي  ة 

اآل  تصور  من  ب  يَّ
َ
غ

ُ
 امل

ّ
الث ق  ِ

ّ
الش إ��  أي  للمرأة،  والفكر،  خر  والطاقة،  العقل،  ِشقُّ  إنھ  �خصي��ا،  من  ا�ي 

اخ��ال   استمرار  الصباح  سعاد  �ستنكر  لهذا  �غضُّ كيان  واإلبداع.  ممن  و�ستغرب  جسدها،   �� ون  املرأة 

 ة، تقول: الطرف عن عظم��ا الذهنية والعقليّ 

 إن�ي أحتاج أحيانا ألن أم��ي معك..

 حيانا ألن أقرأ ديوانا من الشعر معك وأنا أحتاج أ

 إن�ي أحتاج �األرض إ�� ماء ا�حوار

 وأنا �امرأة �سعد�ي أن أسمعك

 فلماذا أ��ا الشر�� ��تم �شك��؟

 وملاذا تبصر الكحل �� عي�ي..

 51وال تبصر عق��؟ ص

ات، �عقبھ فعل (أحتاج،  ر أر�ع مرّ كما يالحظ القارئ بضم�� املت�لم (أنا) الذي يتكرّ   يبدأ املقطع الشعرّي 

كينون��ا ال   ة للمرأة من و�� الرجل، و�أّن ثالث مرات). و�و�� هذا ال��كيب اللغوي بانتفاء ا�حاجيات الكماليّ 

املرأة تحتاج، مثل غ��ها   �انت  البضاعة واالستجابة. و�ذا  إ�� تتجاوز حدود مفهومي  ا�حية،  ال�ائنات  من 

اعرة بذلك، فألن هذه السلو�ات االجتماعيّ   صدحاملصاحبة، واملرافقة، وا�حب، وا�حوار كما ت 
ّ

اقية  ة الرّ الش

 
ُ
الفع��ّ � باالنتماء     شعرها 

ُ
و� ا�جتمع،  اإل�سانيّ إ��  قيم��ا  لها  املفعيد   تة 

ُ
وت الشعور  قدة،  سطوة  ع��ا  بعد 

، و�ائنا مساو�ا ل�جنس اآلخر �� الطر�ق، و�� اإلبداع، واملشاركة، واإلنصات..  اا حقيقيّ بالغر�ة، جاعلة م��ا نّد 

.  عاطفةوهذا لن يتم إال إذا أدرك الرجل أن املرأة ليست جسدا فحسب، و�نما �� طاقة تنبض روحا وعقال و 

ا�سة ع��  ة ا�جسد، واإلمتاع واملؤ لذلك �ستنكر سعاد الصباح استمرار رؤ�ة الشر�� لكحل الع�ن، وجغرافيّ 

د بضاعة �� سوق العرض  جرَّ حد �عب�� رشيدة بنمسعود «إن هذا النموذج من الرجال ير�د م��ا أن ت�ون مُ 
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واالس��الك، يطلب م��ا أن �سهر، وترقص، و�شرب، وهو بذلك ير�د أن يخ��ل �خصي��ا �� ليلة من ليا��  

 . 1اإلمتاع واملؤا�سة»

ا�حّب  مفهوم  طوقان  فدوى  ترفض  الصّ   كما  مالمسة  ع��  والّس القائم  إ�� در،  داعية  اآلخر،  عند  اق 

 قديُر، تقول: فُء وا�حناُن والتّ بُل والّد لؤه النّ ، مِ باط�يّ  رو��ّ   ممارسة حّبٍ 

  ا�حّب 
ّ

 وانحصر   عند اآلخر جف

 معناه �� صدر وساق 

 ساق   صدر وحّب  �ان حّب  ا�حّب 

 ) 41بال دفء، بال روح، بال حنان (ص  حّب 

سي  ولعّل  ا�جزئّي �ولوجيّ قراءة  املنظور  لهذا  �سيطة  �شّل   ة  الذي  الكبت  حجم  تظهر  ا�حركة    للمرأة، 

 
ّ

ل، بفعل غياب اإلشباع الرو��، وهشاشة املصاحبة املستمرة �� الزمان وامل�ان، إ�� جل، فيتحوّ هنية للرّ الذ

تار���ّ  العُ . ف�لما اشتّد حقد  البواعث  ب�ن ا�جنس�ن إال وازدادت وت��ة الصراع، وان  زلةت وطأة   �� حصرت 

رات حول املرأة يتخذ دائما  ة ل�ل��ما. و�ما أن الرجل هو املنتصر، فإن ما يصدر عنھ من أف�ار وتصوّ ا�جنسيّ 

 وح واألدوار. ا ع�� حقيقة هذه العالقة املت�افئة بي��ما �� العقل والرّ طا�ع الوجاهة واملصداقية، ضّد 

ا�جسدّي  البعد  ع��  الرجل  ارت�از  هو  إن  م�جمَ   للمرأة،  �ستقي  ومفاهيَم نزوع  ال�ي  ھ،  أوهامھ  من  ھ 

 
ّ
  موضو��ٍّ   ة. فاملرأة لم تكن بالنسبة لھ سوى معادٍل لت، ع�� الّزمن، بتضافر آليات منظومتھ ا�حسيّ �ش�

 
ّ
، وا�حركة الراقصة... فليس غر�با إذن أن �ستمر �� تثبيت هذا  ذة، وا�جسد، وا�جمال، والصوت الش��ّ لل

 عملي� املنظور ودعمھ  
ّ
نزعة اإل�سان للهروب  عندما أشار إ��  دوستوفس�ي    أقّر م كما  ا، ألنھ ال ير�دها أن تتحط

 
ّ
ا إ�� أ�عاد  وال تخييليّ   واقعّياي، ولم تتجاوزه ال  جل أس��ة هذا البعد ا�ح��ّ ت رؤ�ة الرّ دوما من ا�حقيقة. لقد ظل

واإلبد العطاء،  مثل:  ا�جتمع،   �� املرأة  حضور  عل��ا  ينطوي  والعمل أخرى  التدب��،  وحسن  والعلم،  اع، 

�� هذه القصائد    وا�جما��ّ   ة. لذلك سيالحظ القارئ تراجع البعد الف�يّ ، والقيادة السياسيّ � املد�ّي االجتما�ّ 

 ة.خصائص كينون��ا الوجوديّ  ع�� أهّم  النضالية النسائية، لسطوة الواقع امل��دّي 

اعرة بد�   وأمام مسلسل االنتقاص من صورة املرأة، لم تجد 
ّ

الت �� قصائدها،  الش
ّ
ا من إشهار هذه التمث

ة، ونزعتھ املتواصلة نحو  ، وعقدتھ ا�جنسيّ ة لكيا��ا الك��ّ ع�� استعارة لغة اآلخر، وثقافتھ، ورؤ�تھ ا�جزئيّ 

 
ّ
ِييء والت

ْ
ش

َّ
 سطيح. و�أ�ّ الت

َ
ھ  فيھ وعيِ ْس �ا �س�� من وراء ذلك إ�� قلب الطاولة عليھ، ع�� تقليص حجمھ، و�

ِ ال
ّ

ة. إن مقار�ة فدوى  ة وال�ونيّ من اآليات البشر�ّ   نھ من تجاوز حدود الظاهر من األشياء، وا�َحْرِ��ّ ذي لم يمك

ا�حّب  ملفهوم  النف��يّ   طوقان  وأثره  ودفئھ،  وروحانيتھ،  شموليتھ،  ��   اإليجا�ّي   ��  واألجساد،  العباد  ع�� 

لة لمساءلة ضمنيّ 
ْ
، �� عالقتھ باملرأة، و�دانة رؤ�تھ  والنف��يّ   والسوسيولو��ّ   والفلسفّي   لبعد اإل�سا�ّي ا  ُعط

ا�حّب الضيِّ  جوهر  معرفة  فرص  عليھ  ت 
َ
ت وَّ

َ
ف ال�ي  �ّلِ   قة  ع��  متعالية  قيمة  يقول    بوصفھ  ا�حسوسات، 

 
ة والكـتابة وسؤال الخصوصية ببالغة االختالف، منشورات إفريقيا الشرق، ط بنمسعود -1

ٔ
 . 141، ص1994  1رشيدة، المرا
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 الناقد معزِّ 
ّ
بما هو �عب�� عن رغبة    ا�جسدّي   رح «و�بدو أن فدوى طوقان تبتعد عن لغة ا�حّب زا هذا الط

 1»و�سمو بھ نحو عالم رو��ّ   ة صرفة،جنسيّ 
ّ
إ���ي أجد نف��ي منشّد . ولعل وّج   ا  اعرة  النداء الذي 

ّ
الش هتھ 

سطوة  يطفح بقوة العبارة، وجمال ال��كيب، كشفت فيھ    ، �� مقطع شعرّي ز�نب حف�ي إ�� الرجل الشر��ّ 

ا تمتح من ال وع��ا  ة، و�أ��طمس مواه��ا الفكر�ّ   ��ا  ال�ي �س��دف  الّرجل  ة، وف�حت قراراتالرؤ�ة ا�جنسيّ 

 ة موحية بال�جوم واالف��اس ا�حتمل�ن:ب فيھ من صور غ��يّ ما ترّس 

 أ��ا الرجل الشر��ّ 

 ةيا جالسا فوق مقعد السلطانيّ 

 ة تحت��ي قهوتك املزاجيّ 

 قاطعا أوقات لهوك 

 ة بالتطلع نحوي نظرات استخفافيّ 

 ةمتفحصا بخبث مالم�� األنثو�ّ 

 .2ة..مقررا طمس مواه�ي الفكر�ّ 

 ا ع�� األخالق والقيم اإل�سانيّ إن رعونة ا�جتمع ضد�  
ّ
املرأة،   �� حّقِ  لم املستتّب ة القاضية بإ��اء هذا الظ

ضال املزعوم الذي يقوده الرجل نيابة ع��ا، فليس من األخالق �� ��يء أن «يدعو  جعلها ��حب �ساط النّ 

 .3ل من ا�خطيئة واآلثام»ال��ار يتنصّ  �� عّز ھ الرجل املرأة، �� عتمات الليل، إ�� ارت�اب ا�خطيئة، لكنّ 

 :المرأة بعیون ذاتھا -2-2
، إ�� أن الباحث س�� إ�� تقديم صورة مت�املة للمرأة  يجب أن �ش�� �� سياق مقار�تنا لهذا العمل النقدّي 

الت اجتماعيّ   ماة، فبعدالعر�يّ 
ّ
 ة متداولة،قار��ا من منظور اآلخر، �اشفا عن خلفياتھ وأغراضھ، من تمث

تار�خيّ  ا، فقد  ا وقانونيّ ا وثقافيّ �� زاو�ة اال��ام �حاكم��ا اجتماعيّ وضعت املرأة  ة  وأح�ام جاهزة، وأعراف 

النّ  إ��   عمد 
ّ

الذ  �� النسائيّ اكرة الشعر�ّ بش   ة 
ُ
ت التالية: كيف   صوِّ ة الستنباط أجو�ة عن األسئلة 

ُ
اعرة

ّ
الش   ر 

 ؟ة �عاند ��ا ر�ح اإلعصار ا�خار��ّ ة داخليّ ملرأة قوّ ة؟ وهل تملك اذا��ا؟، وما�� خصائص مواضيعها الشعر�ّ 

فينة؛  غبات الّد ، حيث تختمر املشاعر، واملعارف، والرّ ظر �� عالم املرأة الداخ��ّ أسئلة ستقودنا إ�� النّ 

تنطلق  حدي أو الالمباالة أو املشاركة والعطاء.  � أو املقاومة أو الهز�مة أو التّ وافق االجتما�ّ لتأخذ ش�ل التّ 

 ؤ�ة من ظواهر عّد هذه الرّ 
ُّ
ل . و�ان عبد ا�حميد عقار قد �ّج املستقّل   ها من طبيعة ال�ائن األنثوّي ة تنبع �ل

ة، با�عطافها نحو مقار�ة عاملها  الذي عرفتھ الكتابة النسائيّ   ها ح�ن أشار إ�� االنتقال النو��ّ املالحظة نفَس 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 41إملوان الصديق، صورة المرا

دبي في الكـتابة النسائّية المغربّية، ضمن كـتاب جماعي: -2
ٔ
نماط التخييل اال

ٔ
الكـتابة النسائية التخييل والتلقي،  معتصم محمد، ا

 . 24، ص2006 -1منشورات اتحاد كـتاب المغرب، ط
3- Simone de Beauvoir, op. cit., P.253. 
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صور��  مجاراة  استمرار  من  بدال  ا�خاص،  أو  اإلبدا��  مقصورا  االهتمام  �عد  «لم  قائال  اآلخر  عيون   �� ا 

منصرفا إ�� مقار�ة صورة املرأة �� الكتابة، بل انصب قبل ذلك ع�� إبداع املرأة ذا��ا بوصفها �اتبة منتجة  

 
ّ

 .1جل»�ل واملع�ى، بوصفها مركز و�� خاص، وليست فقط �� موقع اآلخر بالنسبة للرّ للش

 :ظاھرة الجسد -2-2-1
أن «وجود اإل�سان    David le Bretonدافيد ل��وتون    �� كتابھ «أن��و�ولوجيا ا�جسد وا�حداثة» اعت�� 

ا،  ا وم�انيّ �ا زمنيّ فحسب، ل�ونھ �شغل ح�ِّ  . فا�جسد إذن، ال يمنحنا إم�انّية الوجود املادّي 2»وجود جسدّي 

لد للمع�ى أساسا. و�دون هذا املنظور  ة»، وموِّ ج للهو�ّ ويسمح بر�ط عالقاتنا بالعالم ا�خار��، و�نما هو «منتِ 

ة.  �ه وسط األجساد املاديّ ال يمكن للمرأة أن تخرج من دائرة التماثل حيث يفقد ا�جسد خصوصيتھ، وتم�ُّ 

العر�يّ  املرأة  أطار�ح  معظم  �غذي  الذي  هو  ل�جسد  النو��  املفهوم  ا�حداثيّ هذا  لكيا��ا  ة  نظر��ا   �� ة 

ة،  ة، والنفسيّ ات الذهنيّ كتلة لها حجمها وطولها وعرضها، بل أصبح محور العمليّ ، إذ لم �عد  ف��يولو��ال

 ة، لذلك اعت��تھ وفاء العمرا�ي منبع �ل ��يء:  ة، واإلبداعيّ واالجتماعيّ 

 أقول جسدي منبع �ل ��يء 

ن  ة ال تخط��ا بص��ة. فهو يو�� مالعميق عن ا�جسد، ينطوي ع�� أ�عاد دالليّ   إن هذا التعب�� الفلسفّي 

الذ�ور�ّ  الثقافة  أشاعتھ  كما  جسدها،  �شيئ  اعرة 
ّ

الش بنفي  ش�ل  الشهوانيّ ب   املثقلة  ةجهة  إذن  إنھ  ة، 

  ائي أو است�جانھ. و�أّن وغرافية تث�� إ�جاب الرّ ومضمون. فا�جسد هنا مصدر ل�حركة، وليس هندسة طو�ّ 

 
َّ
الط بثقافة ا�جسد  الكتلة  اعرة تر�د أن �ستعيض عن ثقافة ا�جسد 

ّ
نتيجة طبيعيَّ اقة،  الش ة  فاألول جاء 

ة، �ش�ل استحال معھ الفصل  ية تجاه األجساد �� ا�جتمعات التقليديّ ة ا�حّسِ لص��ورة انبناء الرؤ�ة الذ�ور�ّ 

ة  ة �� الثقافة الغر�يّ متوال للن�عة الفردانيّ   خص وا�جسد ا�حامل لھ. أما الثا�ي فقد أفرزه صعودٌ ب�ن ال�َّ 

كما جاء ع�� لسان الباحث الفر���ي نفسھ «إن مفاهيمنا ا�حالية حول ا�جسد    �ّي فك�� العقالة ع�� التّ املبنيّ 

و�انبثاق فكر عقال�ّي  كبنية اجتماعية،  الفردية     وعلما�ّي   ووض��ّ   ترتبط بصعود 
ّ
الط بيعة، و���اجع  حول 

 �� التّ  تدر���ّ 
ّ

 . 3ة»عبية ا�حليّ قاليد الش

ات، بحرار��ا  ة واجتماعيّ ثقافيّ إن ا�جسد من هذا املنظور ال يقاس بمعاي��  
ّ

الذ إنما يوزن بذبذبات  ة، 

الالت، الداخلية ال�ي تمنح الفرد القدرة ع�� االنطالق واال�عتاق، لذلك جاء بيت وفاء العمرا�ي م�حونا بالّد 

بالتحّد  والرّ موحيا  تنفد  ي  ال  ا  ثر� املنبع  دام  ما  أحالمها،  تحقيق  من  صاحبتھ  يمنع  ما  هناك  فليس  هان. 

 مكن
ُ
ھ. وحينما ي�ون ا�جسد خصبا ��ذه الدرجة، فإن ما يتولد عنھ من معطيات يبقى غ�� محدود، وال  ونات

ة واالستقالل. فا�جسد املستقي من جرابھ، واملنبثق من ذاتھ، �عيدا عن إكراهات  منتھ؛ ألنھ سليل ا�حر�ّ 

هذا البناء    عاملھ �� الوجود، علما أنتھ، و��ج مر ينابيعھ لتغذية هو�ّ ا�جتمع والثقافة، ال يمكنھ إال أن يفّج 

 
 . 5ص الكـتابة النسائية التخييل والتلقي، تقديم، مرجع سابق، عقار عبد الحميد، -1
نتروبولوجيا -2

ٔ
 . 2016، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صايال، لوبرتون دافيد، ا

 .6المرجع نفسه، ص -3
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ّ

ا�ي ل�جسد، غالبا ما ينتج �غذية راجعة، تمك
ّ

بما ينتجھ من معان   نھ من إعادة االلتحام بالعالم ا�خار��ّ الذ

ا من قبل اإل�سان.  «فا�جسد ال يوجد إال وهو مب�ي ثقافيّ   ، كما يقول ل��وتون أيضا�� محيطھ السوسيوثقا��ّ 

ة ال�ي تحدد معالم تخومھ من دون أن تم��ه �� أغلب  ص من قبل ا�جتمعات البشر�ّ إنھ نظرة موجهة لل�خ

 .1ده»األحيان عن اإل�سان الذي يجّس 

ال�ي تن�جها املرأة ا�حداثيّ   الهادئة»  التار���ّ «الثورة  تبدأ من تثو�ر ا�جسد، ألنھ موضوع ا�جدل  ب�ن   ة 

النظر�ّ  الطبيعيّ أنصار  النظر�ّ ة  وأنصار  الثقافة،  وتثو�رُ يّ ة  يتّم ة.  أن  يمكن  ال  البعد  إال    ه  لعنة  بتحييد 

�� ا�جسد، هوا�ي 
ّ

التمي�� ا�جن��يّ و  الش ، فا�جنس ليس إال وظيفة بيولوجية وحيدة ومحددة. لذلك  �لغاء 

. 2ةة تحليال��ا ومطال��ا ع�� أساس املساواة ب�ن األفراد �غض النظر عن طبائعهم ا�جنسيّ تب�ي املرأة اللي��اليّ 

غ��    ز هذا االحتفاء الن�ج��يّ وتأ�ي إشارة الناقد �� سياق مقار�تھ لثيمة ا�جسد �� شعر وفاء العمرا�ي لتعزِّ 

ة تدل ع�� االحتفاء بدور ا�جسد وتمجيده  املشروط با�جسد «يأ�ي ا�جسد �� كتاب��ا أيضا مع��ا عن نرجيسيّ 

 . 3ها» و�عظيمھ، كما يأ�ي بوصفھ منبع األشياء ومصدر ا�حياة وجوهر 

األنثوّي  با�جسد  االحتفاء     إن 
ّ

الش قبل  شعورّي من  إقرار  هو  الوجوديّ   ومنطقّي   واعر  وآثاره  بقيمتھ  ة، 

ة ع�� حيا��ن. غ�� أن سعاد الصباح ال تقف عند هذا ا�حد من تصو�ر جسدها، و�نما تتجاوز ذلك  النفسيّ 

مِ  �تھ واستقالليّ تھ وقدسيّ لكيّ للتعب�� عن  بالرغبة، واالع��از،  � جانبھ األنثوّي تھ(جسدي). لذلك تر�طھ،   ،

�ائن، ال كغواية وشيطنة. كما أن تناولها ل�جسد بصفتھ    ة ل�ّل ر بوصفها حقوقا طبيعيّ واالنتماء، والتحرّ 

طبيعيّ  ع��  حقا  ال  والشعور،  والسلوك  الفعل   �� واملبادلة  واملشاركة،  ا�حاورة،  ع��  يقوم  لالش��اء،  ا 

 ة، واالغتصاب، تقول سعاد الصباح:االستغالل، والغزو، والغنيم 

 وحينما أرقص معك 

 يصبح خصري سنبلة قمح 

 و�صبح شعري 

 ) 85أطول ��ر �� العالم (ص

الوجود،   فقط، و�نما هو منبع ا�حياة وسّر  وا�جسد عند وفاء العمرا�ي ال يمكن حصره �� �عده ا�ح��يّ  

«جسد نيتشھ  مع  تقول  و�أ��ا  واإلبداع.  والعطاء،  اإللهام،  عقلك»ومصدر  هو  التفك��  4ك  فعل  أن  أي   ،

تنبثق األف�ار واإلبداعات واالخ��اعات والعلوم..   اليمكن أن يتم خارج ا�جسد، «ومن هذا الوجود ا�جسدّي 

�� قراء��ا �جسدها، فت�حح ع��اتھ، وت   .5وا�حضارة» الزائف الذي    �ّحح وهنا تتجاوز املرأة الرجل  وعيھ 

 
 . 25المرجع نفسه، ص -1

2- Frigon, Sylvie, and Michèle Kérisit. Du corps des femmes: Contrôles, surveillances et résistances. Ottawa: 
University of Ottawa Press, 2000. muse.jhu.edu/book/12417 

ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  -3
ٔ
 . 43إملوان الصديق، صورة المرا

 . 51فلسفة، مرجع سابق، صنيتشه، عن ناشيد سعيد، التداوي بال -4
 . 48ناشيد سعيد، المرجع نفسه، ص -5

https://muse.jhu.edu/book/12417


ة ٕالى شعرها الوجودّي   عرّي من الوجود الشّ 
ٔ
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ة ال�ي انبنت ع�� معيار «االختيار الطبي��» �� مواجهة  ��ورة التار�خيّ استقر عند ا�جسد الشهوة، بفعل الص

ا�حسيّ  النظر  زاو�ة  بتغي��  مشروط  لد��ا  ا�حكمة  انبثاق  إن  ا�حياة.  شعورّي عنف  عائق  ف�ي  ل�جسد،    ة 

 ة بليغة:  يحول دون اشتغال العقل، ومن ثم اكتشاف مبا�ج أنوثة ا�حكمة، كما تقول �� صورة استعار�ّ 

 �لما شطح صوت ا�جسد

 )97أينعت أنوثة ا�حكمة (ص

ة بفعل االنتقال من عضلة  ة ال�ي عرف��ا البشر�ّ ة، والتكنولوجيّ ة، والعلميّ لقد أجلت التحوالت الثقافيّ  

 الّس 
ّ

الذ إ�� عضلة  الذهنيّ اعد  املرأة، وكفاء��ا  قوة  العلميّ هن  والفنيّ ة، وخ��ا��ا  واإلبداعيّ ة،  ما ة،    ة، وهذا 

 
ّ
ل  ل صدمة كب��ة للرجل، وأحدث لديھ شرخا �� مواقفھ تجاهها، إذ لم يتمكن من استيعاب سرعة التحوُّ ش�

، ع�� غرار ما أحدثتھ نظر�ة  وتنموّ�ا  ا ا وثقافيّ ة أطروحة النوع اجتماعيّ ال�ي فرضت إعادة النظر �� مركز�ّ 

 ة األرض. ع �� معتقدات الكنيسة حول مركز�ّ جالي�� من تصّد 

 : ظاھرة الخصوبة -2-2-2
 املرأة بم��ة ا�خصو�ة، ف�ي رحم البشر�ّ   ال يخفى ع�� أي �ائن عاقل أن هللا خّص 

َّ
  سل، وسرُّ ة، ومنبع الن

ا�ي، وتؤشر إليھ  استمرار الوجود، وعماد إقامة ا�خالفة �� األرض. لذلك �ستلهم كتابة املرأة هذا العطاء الر�ّ 

و  واألم،  واملاء،  األرض،  مثل  عديدة،  والنّ النّ برموز   خلة، 
ّ

والش وتتم�ّ جم،  بالمس...  ال�ائنات  هذه  ، عطاء� 

اعرة العر�يّ 
ّ

ة  واإلثمار املستمر�ن. وقد تناول الناقد هذه الظاهرة تحت عنوان "املرأة الرمز"، مش��ا إ�� أن الش

بتوظيف  ق  ة �س�� إ�� تحقيق اإلمتاع واإلقناع ع�� حد سواء؛ فاألول يتحّق موز الشعر�ّ و�� �ستثمر هذه الرّ 

للغة، و�فتح أمام القارئ مساحة االنحراف واالنز�اح   التشبيھ واالستعارة والرمز الذي يخرق البناء املنطقّي 

القراءة اإلنتاجيّ  املتناقضات،  ا�جمالي�ن، حيث تبدأ س��ورة  ب�ن  التواصل  ة من خالل البحث عن جسور 

ن �� ترك�� الباحث ع�� ثيمة ا�خصب  عامة. والثا�ي يتب�ّ   والبياضات، وعناصر الّصورة �� ا�خطاب الشعرّي 

ب فيھ املعادلة  جامع، تقلِ   ة، تقول فدوى طوقان �� مقطع شعرّي ة جوهر�ّ عند املرأة، بوصفها خاصية أنثو�ّ 

 فصَّ املرأة، بتشبيھ مُ و األرض ماثل ب�ن ب�ن األصل والفرع، حيث ت
ّ

 َوْجَھ الش
ُ
 بھ بي��ما: ل تكشف فيھ ا�خصو�ة

 األرض امرأة هذه 

 ا�خصب واحد  سّر 

ْنِبت نخال  ّرِ قوة الّس 
ُ
 ال�ي ت

 وسنابل 

ْنبت الشعب املقاتل (ص
ُ
 )120ت

النّ  ان��ى  للّد لذلك  ا�خّصِ اقد  هذه  عن  النوعيّ فاع  واألرض  يصة  املرأة  ب�ن  التداخل  «يبدو  بقولھ  ة 

اعرة �ش�� إ�� أن املرأة تتسم با�خصب أل��ا تلد/ تنبت الشعب  
ّ

املناضل، واألرض أيضا تتم��  وا�حا(..) فالش
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ة هذه، � باختياراتھ الشعر�ّ . وقد ع�ّ 1خل والسنابل»��ذه ا�خصيصة املتجسدة �� عملية اإلنبات، إنبات النّ 

ة، فإذا  ة والوجوديّ ة والرمز�ّ الذي �س��دف إيقاظ ضم�� املتلقي، عن قيمة املرأة االعتبار�ّ   و�خطابھ النقدّي 

 
ّ

الش والد�انت  للنور  رمزا  للعلو  مس  رمزا  والنجم  ل�حياة،  رمزا  واملاء  واإلثمار،  ل�خصب  رمزا  واألرض  فء، 

قاطبة،  والّس  العناصر  لهذه  وقيمة  تمنح مع�ى  جهة  األ�عاد. ف�ي من   
ُ
متعددة الرمز،   

ُ
َية ِ

ّ
ل

ُ
� املرأة  فإن  مو، 

ض والسماء  . و�� الرابطة من جهة ثانية، ب�ن األر خارجة عن أي و�� �شرّي   ،و�دو��ا ستظل موجودة بالقوة

 بصف��ا منتجة لفعل الو�� واإلدراك البشر�ّ 
ّ
ذين تفتقدهما با�� العناصر رغم أهمي��ا. كما أ��ا �عمل �ن الل

هذه   أن  و�عتقد  ذلك.  تحقيق  ع��  كب��  و�صرار  جامحة  رغبة  من  تملك  بما  وتنشئتھ  النسل،  حفظ  ع�� 

، �� ال�ي سمحت �عقد مثل هذه العالقة ة مضافة إ�� تفاصيل إنجازات املرأة �� ا�حياةا�خصائص ا�جوهر�ّ 

ال�ونيّ ال��ابطيّ  العناصر  با��  و��ن  بي��ا  واستعارات، ورموز تحيل ع�� عظم��ما  ة  �شب��ات،  تركيب  ة، ع�� 

ن أواصَر التّ  ِ
ّ
َم�

ُ
 معا، وت

ّ
 شا�ل بي��ما. �امل، والت

، 2متعدد األ�عاد ع�� غرار الرجل كما أكد إدغار موران؛ فرد، نوع، اجتما��، ثقا��و�ما أن املرأة �ائن  

اها إ��  ة، بل تتعّد ف�ي ال تقف عند َحّدِ ا�خصو�ة البيولوجية، فهذه خاصية األن�ى لدى جميع ال�ائنات ا�حيّ 

�خلوقات، و�منحھ قيمتھ  العطاء الرمزي الذي �ش��ك فيھ اإل�سان ع�� َمّرِ التار�خ، و�م��ه كذلك عن با�� ا

ا ُيجمل فيھ العالقة الوطيدة ب�ن ا�خصو�ة اقد مقطعا شعر�ّ ة. وقد أورد النّ ة، وسلطتھ االعتبار�ّ االجتماعيّ 

ة، ب�ن النخلة واملرأة، فال انفصام بي��ما، وال ما�ع من تحقيق ا�خصو�ت�ن معا. ة، وا�خصو�ة الثقافيّ الطبيعيّ 

ع�� اإل�سان    جودها  يلة، ضار�ة �� أعماق التار�خ، ال �ستطيع أحد إن�ارة أصفكما أن النخلة �جرة عر�يّ 

و العر�ّي  الطبيعة،  قسوة  فرغم  النّ   ندرة.  تأ�ى  تقاوم  املياه،  أن  إال  و   �ّح خلة  و�عاند  غدر  امل�ان  الّزمن، 

ما   ة. لذلك استقت سعاد الصباح من صميم طبيعتنا وتار�خناتحالفهما الشرس، فكذلك حال املرأة العر�يّ 

 قاسي�ن جدا:  وطبي��ّ  يفيد إصرارها ع�� إبراز شموخ املرأة، وقدر��ا ع�� العطاء واإلنتاج، �� مناخ اجتما��ّ 

 ة األصول أنا النخلة العر�يّ 

 واملرأة الرافضة ألنصاف ا�حلول 

 ) 124فبارك ثور�ي (ص

ركة ثورة املرأة القادمة  األخ��، ال يفيد االلتماس، أي طلب مبا  إن فعل األمر الوارد �� الّسطر الشعرّي 

� والُعقم وا�جمود، بل يفيد التّ 
َ

منھ، وهو إنجاز فعل الثورة ع�� �ل ما    قر�ر بوضع ال مفّر ع�� أش�ال الِب�

الرمز�ّ  ات 
ّ

الذ تحقيق  ا�جتم��ّ �عيق  املشروع  و�نجاز  والنوع    3الكب��  ة،  ال��بة  أصالة  من  ينطلق  الذي 

و�ؤ  واملرأة،  النخلة  من  ل�ل  االجتماعيّ وا�خصو�ة  األوضاع  مستجدات  ع��  بناء  ملعاصر��ما،  ة،  سس 

  .ال�ي باتت تمّج �ّل أش�ال االخ��ال والّتمي�� ب�ن ا�جنس�ن  ة �� املنطقة ة، وا�حقوقيّ ة، والثقافيّ واالقتصاديّ 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1

ٔ
 . 120إملوان الصديق، صورة المرا

2-Morin Edgar, Enseigner à vivre: Manifeste pour changer l'éducation, Actes Sud Nature, 2014, P 97.  
 . 124الصديق، مرجع سابق، ص  إملوان -3
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أن   موران،  إدغار  يقول  الشعوب  «وا�حال،  ب�ن  الفهم:  ع��  القدرة  يفقدنا  االخ��ال  نحو  واألوطان  الن�وع 

 .1»والديانات

 : ظاھرة الھشاشة -2-2-3
ة �� ا�خطاب  غيّ ور البال �� هذا املستوى انتقل الباحث إ�� �عر�ة رؤ�ة املرأة لذا��ا من خالل دراسة الصّ 

 ّي الشعر 
ّ
التشب��ات املوظ ن. وتكشف مختلف   ��  فة عن وجود ضعف وهشاشة جلي�ن 

ُ
مها، وذلك بفعل  ظ

السلبيّ  الذ�ور�ّ التأث��ات  للثقافة  االجتما��ّ ة  العنف  من  �غذت  طو�ال،  زمنا  املهيمنة   ة 
ّ
والتخل ف  ، 

الهشاشة وا�خوف من ال�جز ع�� مجا��ة نوائب    ائف. بل إّن ات، وغلبة الو�� الزّ ، وغياب ا�حر�ّ االقتصادّي 

ِ الّد 
ّ
  . ومن شأن 2ة»الزمان «ألن الهشاشة من صميم طبيعتنا البشر�ّ   ھ ع�� مّر هر قد طبعتا مس��ة اإل�سان �ل

من قناعة املرأة، و�بع�� أوراقها، وطموحا��ا ا�حاملة باملساواة والت�افؤ، انطالقا   سيادة هذه األوضاع أن ��ّز 

اعرة  ة ترا�� طبيعة ال�ائنات وخصوصيا��ا الف��يولوجيّ ة وأخالقيّ من معاي�� علميّ 
ّ

ة. هكذا �سقط املرأة الش

ر ذاَ��ا ھ  نفُس ر محتوم. و�ان الباحث  �ا قَد ، و�ع��ف ��شاش��ا و�أ�ّ بدون و�� �� براثن الثقافة الغالبة، فُتصّوِ

اترة  قد انتبھ إ�� ذلك مش��ا إ�� أن كتابة املرأة �� �عض حيثيا��ا �عيد إنتاج اإليديولوجيا املدمّ 
ّ

، مستندا  للذ

الكتابة النسائية ��  ة «فكث��ا ما لوحظ أن  ة العر�يّ إ�� ما قالھ حميد �حمدا�ي �� مقار�تھ للقصة النسائيّ 

 .3العالم العر�ي �عيد �ش�ل ملتو إنتاج اإليديولوجيا ال�ي تناهضها املرأة ذا��ا»

الشعر�ّ  املقاطع  يكفي من  الناقد ما  اختار  تقول  ولل��هنة ع�� ذلك  املثال،  نذكر �عضها ع�� سبيل  ة، 

 سعاد الصباح: 

 إن�ي ضائعة �السمك الضائع �� عرض البحر 

 السمان: تقول غادة 

 واف��س�ي �� ليل ال�جر 

 كما يف��س األرنَب الثعلُب 

 وأركض �املذبوحة أرمم رو��                                                                       

 تقول ظبية خميس: 

 غزل ماكر هذا الذي �غزل يداي وأنا أ��ض 

 من بر�ان الوحدة كغزالة بدون مس�ى                                                        

مكة، واألرنب، والغزالة، واملذبوحة، وا�جار�ة... يمثل اع��افا  سيالحظ القارئ أن �شبيھ املرأة لذا��ا بالّس 

ا بانتما��ا إ�� حقل املطاردة، وأهدافا سهلة لسهام الرماة. و�� من هذه الزاو�ة تنظر إ�� ذا��ا تحت  ضمنيّ 

و� ا�جتمع  ��ا، وقهرها، وتكريس وضعيّ وطأة  لإليقاع  يلقي شراكھ  ما ف�ئ  الذي  الراهن  الواقع  ��ا،  كراهات 

 
1-Morin Edgar, Op. Cot., P 98. 
2-Saverio Tomasella, Conscience et fragilité, p1, t.ly/t6W6q 

ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -3
ٔ
 . 75إملوان الصديق، صورة المرا
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 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ة، و�نما �إشهاد ع��  ة وثقافيّ �حملها ع�� اإلقرار بحال�ي الضعف والهشاشة، ال �إفراز لص��ورة اجتماعيّ 

 ة. حالة طبيعيّ 

ال�ي ع�ّ إن حالة الضّ  (إن�يياع  املت�لم     �ت ع��ا سعاد الصباح بضم�� 
ّ

ت�خ ص مفهوم اإلطباق  ضائعة)، 

دة املتاهات،  ة، حيث تجد نفسها م�جونة �� زنزانة فسيحة، لك��ا متعّد الشامل الذي �شعر بھ املرأة العر�يّ 

 
ّ

ة،  ن، والفراغ، والوحدانيّ عور بالوَه ومحكمة اإلغالق. ولعل وضعا كهذا ال يمكنھ إال أن يز�د من تفاقم الش

 ة لإلحساس بالضّ . و�� �� اعتقادنا ثمار طبيعيّ واالنكسار، وا�خوف، وال�آبة..
ّ
ما استقت املرأة من  ياع. و�ل

ة والفريسة كما صورت ذلك غادة  ة، �لما تنامى لد��ا االعتقاد بمفهومي ال�حيّ راب هذه املشاعر الدونيّ ِج 

 السمان وغ��ها. 

تالزمها، لم يأت بدافع االستسالم،  وضعها، واع��افها بحالة الضعف ال�ي  �شاشة  غ�� أن قبول املرأة �

. 1، و�� محرك �ل مشاعرنا وجمالنا»ورفع راية الهز�مة، بل ل�و��ا تؤمن بأن «الهشاشة �� منبعنا ا�خفّي 

خالب الّزمن، وأتون امل�ان.  �  لذلك سارعت غادة السمان إ�� ترميم روحها ال�ي ال تف�ى، �عد سقوطها فريسة

ة �امنة، تن��ز فرص االنبثاق والوجود  ست عيبا أو نقصا، إنما �� حالة شعور�ّ فالهشاشة من منظور املرأة لي

ة و�قناعا. إ��ا �س�� إ�� اقتسام وه��ا مع اآلخر�ن إلخراج القوة من الضعف، والغ�ى من  بصورة أك�� إيجابيّ 

 ياع، وا�حركة من السُّ الفقر، والوجود من الضّ 
َ
يبقى مدهشا كما    ةجنيھ املرأة من منا�عها ا�خفيّ �ون. فما ت

ِيي «أنا مندهش دائما حينما أرى بأن ما يجلبھ اقتسامنا لضعفنا وصعو�اتنا مع اآلخر�ن، هو   قال 
ْ
ان

َ
َجاْن ف

،  . من هذا املنظور ا�جزئّي 2ة، أو نجاحاتنا معهم»ه علينا اقتسام صفاتنا اإليجابيّ أك�� فائدة وأهمية مما يدرُّ 

لَم  فقط     نفهم 
ّ
جذب  ش� قطب  املرأة  مّر   ك��ّ لت   التّ   ع�� 

ّ
والل الهشاشة،  أن  ذلك  والضَّ ار�خ،  عف،  يونة، 

الِوّدِ ف��ا، والتّ    ثراء ، وااللتقاء، و 3قاربواصل، والتّ والعاطفة �� مقومات ا�حياة، وشروط األلفة، ومبعث 

ل �لها  ة ال�ي تمة، والشّد البة والفظاظة والقوّ إال عند هذه النقط. ع�� عكس الصّ   ة ال يتمُّ ا�حياة البشر�ّ 
ّ
ث

ْحِرم التجر�ة  رقة. ومن شأن هذه القوى الّد نافر، وا�جفاء، والتباعد، والُف قطب دفع، ومبعث التّ 
َ
افعة أن ت

 هذا اللقاء.  ف�حةة من اإل�سانيّ 

قاعدّي   من�ج  هو  ال��يء  خصائص  من  االنطالق  وال    إن  ف��ا،  فذلكة  ال  م��رة،  نتائج  إ��  حتما  يف��ي 

التّ  ورفض  بالواقع،  االع��اف  قناعة  عن  يصدر  دام  ما  و تز�يف،     خصبعا��، 
ّ

ال� وصدق  حظة، التفاعل، 

و�قرار   جهة،  من  أسطر��ا  ع��  ات 
ّ

بالذ االحتفاء  إ��  املرأة  املتنامي  الشعور  هذا  دفع  وقد  املشاركة.  ورغبة 

 ن ذلك �� العنصر املوا��.ثانية، كما سنب�ّ  من جهة  وجودها العم��ّ 

 
1- Saverio Tomasella, op. cit, p2. 
2- La dignité de l'homme au cœur de l'entreprise, Les cahiers des EDC, collection: La pensée sociale 
chrétienne, 2018, p26, t.ly/qGRM 
3- Saverio Tomasella, op. cit, p2. 
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 : أسطرة الذّات -2-2-4
النّ  انتقل  التحليل،  من  املستوى  هذا  النسائّي ��  الشعر   �� األسطورة  مقار�ة  إ��  املعاصر،   العر�ّي   اقد 

ة املالزمة �حياة  ا، و�نما جاء إلشباع ا�حاجة الروحيّ حا أن ارتباط اإل�سان باألسطورة لم يكن ترفا فكر�ّ موّ� 

 ا
ّ
صھ من إسار الواقع، وتمنحھ فرص اإلجابة عن غموض ا�حياة واستش�ال قضاياها.  إل�سان، بحيث تخل

�اءر واال�عتاق، والكما أ��ا منفذ للتحرّ 
ّ
. و�ذا �ان الباحث قْد َمرَّ سريعا ع�� ذكر  ، والتنوع األجنا��يّ الدال��ّ  �

� �انت  "ميدو   ة، مثل: "عشتار"، والنسائيّ   اط�� نماذج معدودة من األس 
َّ
زا"، و"إيزيس".. إشهادا ع�� زمن و�

 
ُّ
غرضھ لم يكن دراسة املرأة األسطورة �� الشعر، و�نما البحث ��   عات اإل�سان، فألّن فيھ املرأة رمزا لتطل

 
ّ

الش  �� لذا��ا  املرأة  أسطرة  نزوع  النسائّي عوامل  ووع��ا    عر  املنشودة،  صور��ا  مع  يتناسب  بما  املعاصر، 

ة القديمة. ا، ع�� عكس امليتولوجيا الذ�ور�ّ ال�ي �علو ع�� الواقع دون مفارقتھ منطقيّ ا�حديث، وأحالمها  

النّ  �� متّم وهذا ما استنتجھ  بدوره  �� محور    اقد  املرأة  الثالث قائال «مقابل هذا، ذهبت  للفصل  خالصتھ 

أنثو�ّ  أسطورة  تأسيس  إ��  ات" 
ّ

الذ �ع�ِّ "أسطرة  وا�خة  الفائقة  القدرة  عن  خاللها  من  ا�خلق  �  ع��  ارقة 

 
ُ
 .1��ا املستقلة �� الوجود»��جم جدار��ا وهو�ّ واإلبداع، وت

اعرة لذا��ا، �ع�ي إخراجها من عاملها الواق��ّ 
ّ

ات «أسطرة الش
ّ

 يقول الباحث �� �عر�فھ ملفهوم أسطرة الذ

ات، و�أّن إ�� آخر غ�� واق��ّ 
ّ

يجنح إ��    امل�ن الشعرّي   ، و�ضفاء الطا�ع غ�� املألوف/ ما فوق العادي ع�� الذ

مع�ّ  األسطورة،  األن�ى  عن  العالم  البحث  مع  ا��جامها  لها  يحقق  ما  وراء  ات 
ّ

الذ هذه  لهاث  عن  بوضوح  �ا 

. وا�ح من تحديد الناقد ملصط�ح "األسطرة"  2لها كينون��ا �� مجتمع ممعن �� تناقضاتھ املر�رة»  حولها، و�ردّ 

إبداعيّ  عوامل  من  خلفھ  يقف  وسي�ول ما  واجتماعيّ وجيّ ة  ا�جزء ة   �� األصل   �� «األسطورة  �انت  و�ذا  ة. 

البدائيّ  الطقوس  أو  الشعائر   �� األعّم الناطق  بمعناها  األصل    ة، و��  عن  تتحدث  املؤلف  مجهولة  ح�اية 

 
ّ
، من 3ة»ة �عليميّ ة والقدر، و�فسر ��ا ا�جتمع ظواهر ال�ون واإل�سان تفس��ا ال يخلو من نزعة تر�و�ّ والعل

ة فائقة القدرة، أي االنتقال من ا�جرد  ع�� مختلف الظواهر األرضيّ  ميتاف��يقّي  إضفاء طا�ع سماوّي خالل 

ا�حدود، فإن "األسطرة" تنشأ �عكس    ة إ�� العالم السف��ّ املتعا�� الذي �ش�ل أفقا ال محدودا، وقدرة ال ��ائيّ 

 
ّ
القيود    ر من �ّل صف بالتحرّ متّ   عالم ال واق��ّ   املعيش إ��  جاه، حيث ينطلق ف��ا املبدع من واقعھ األر��يّ االت

والثقافيّ االجتماعيّ  والقانونيّ ة،  والعقديّ ة،  املنطقيّ ة،  بالعالقة  اإلخالل  دون  «األسطورة  ة  تجمع  ال�ي  ة 

 ة.ة وجماليّ ة، بصورتھ الثانية املتعالية ال�ي يخلقها ألغراض دالليّ للمبدع، باستعارا��ا امل�ّح  4ة»ال�خصيّ 

العر�يّ ب�ن   املرأة  اإلبدا��ّ واقع  اعرة، وعاملها 
ّ

الش بفلسفة    تنتصب أحالمٌ   ة  املرأة، وتدفع  تراود  ال �شيخ 

النمّو التحرّ  نحو  لد��ا     ر 
ّ
الن لهذا  �ان  وما  يتّم واالكتمال.  أن     �وع 

ّ
�ش� داخليّ لوال  حقائق  من  ل  منبثقة  ة 

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، -1

ٔ
 . 158صإملوان الصديق، صورة المرا

 . 146المرجع نفسه، ص -2
حمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط -3

ٔ
حمد فتوح ا

ٔ
 . 288، ص1978 -1ا

عمال. عن حميد   -4
ٔ
سطورة الشخصية مجموع الصور واالستعارات المتكررة التي تخلق الطابع المميز لتلك اال

ٔ
يعني شارل مورون باال

دبي المعاصر مناهج ونظريات ومواقف، ط
ٔ
نفو برانت، ص2014 -3لحمداني، النقد اال

ٔ
 .105، منشورات ا
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 ن متفوِّ ق، فال�اتب كما يقول شارل بودل�� هو "�ائ إحساس املرأة بالتفوّ 
ّ

هن هو أك��  ق" ألن «ما يخلقھ الذ

ات. و�� ال�ي تفّس   ابط املنطقّي . كما أن األسطرة �� الرّ 1ة من املادة»حيو�ّ 
ّ

ر  �� رحلة املرأة للبحث عن الذ

   مدار مقالنا ب�ن الوجود الشعرّي 
ّ

اعرة العر�يّ عر الوجودّي والش
ّ

َحت ��ا الش َو�َّ
َ
ة ��  . فما �� الّصورة ال�ي ت

 اإلبدا��؟ خطابة ال�ي أمالها هذا ا�لذا��ا؟ وما�� ا�خصائص الشعر�ّ أسطر��ا 

 يصة الشعر�ّ �� سياق مقار�تھ لهذه ا�خصّ 
ُ
ات، تناولت،  ة عديدة لشواعر عر�يّ تفا شعر�ّ ة، أورد الباحث ن

 
ّ
املت�ل مؤسطرةبضم��  صورا  األجساد    م،  ملعاي��  وخرقھ  و�خامتھ،  ا�جسد  امتداد  ب�ن  ت��اوح  للمرأة، 

الرّ الطبيعيّ  حجم  قامتھ  طول  يضا��  بحيث  وعلوَّ ة،     �ح، 
َ
وشساعة شّك ي حار الّ�   ا�جبال،  وال  وفاء    أّن   . 

 ال �س�� ��ذا التّ   العمرا�ّي 
ّ

 عب�� عن أناها املتعالية ع�� الواقع  ات إ�� التّ صو�ر املؤسِطر للذ
ّ
ما ��دف  املر�ر، و�ن

او�ة تنت�ي إ�� مآالت  رؤ�ة من هذه الزّ   إ�� خلق صورة مستعصية ع�� اآلخر، ال يمكن إن�ارها أو ان��اكها، ف�ّل 

 مستحيلة كما قالت: 

 قام�ي بحجم الر�ح  وألّن 

 أطول ع�� ا�جبال 

 �سافر �� راح�ي الرمال 

 ألهذا يرفض�ي �ع��ي 

 ) 146�سمي�ي ا�حال؟ (ص

تقّد  ذلك،  تتحوّ مقابل  للواقع،  مفارقة  أخرى  صورة  الصباح  سعاد  �حظة  م  اعرة، 
ّ

الش ات 
ّ

الذ ف��ا  ل 

فضائّي  �ائن  إ��  الف��يائيّ متحرّ   العشق،  كتلتھ  من  �عر  ال   و ة، 
ُ
 ق

ُ
وزن يمنحھ  م�ان.  ه  َيُحدُّ وال  مسافات،  ھ  ھ 

النّ ا�خفيف، وقوامُ  التّ ھ  ب�ن األ�وان الفسيحة بحرّ حيف قدرة فائقة ع��  بيد أن هذه  �ة ال متنا نقل  هية. 

ة ع�� العروج �� الفضاء لم تأت من أجل االنطالق واال�عتاق من شرنقة الواقع فحسب،  القدرة األسطور�ّ 

ة والعشق، فيصبح اإل�سان، �� هذا الوضع  تنتفي فيھ قيود املشاعر وا�حبّ   وازو�نما من أجل خلق عالم م 

 
ّ
ر �امل من إكراهات  ختيارها، قادرا ع�� إنجازها بتحرّ �� ا  ا�جديد، متحكما �� أفعالھ، مسؤوال ع��ا، مستقال

 
ّ
الط أحالم  غرار  ع��  األجنحة،  الواقع،  ِبَفْرِد  واالستمتاع  الفضاء،   �� التحليق  إم�انّية  تمنحنا  ال�ي  فولة 

 ومداعبة الرّ 
ّ
 �ح مثل الط

ّ
 هنا للش

ُ
تيح األسطرة

ُ
اعرة إم�انّية مضاعفة ذا��ا ع�� غرار با�� الصيغ األخرى  يور. ت

ات�اإلسقاط، واالندماج، والتقمّ 
ّ

الت  . فبعد أن ظلت املرأة العر�يّ 2  ص، وانفالق الذ
ّ
ة، زمنا طو�ال، أس��ة تمث

ات من اآلخر، وصنوف  الغ��، أصبح بمقدورها اآلن توليد املتعدد من الواحد، وا�حر�ة من القيد، وهو�ّ 
ّ

ة الذ

ات، �� وجود  املرأة املبدعة رحابة التعب��، وقدسيّ الوجود من العدم، وا�حياة من املوت... �ش�ل يمنح  
ّ

ة الذ

  أبدّي 
ّ
 م فيھ حدود الّزمن وامل�ان، تقول سعاد الصباح:تتحط

 
1- Ivigo Cora, Mythe personnel de Charles Baudlaire dans ses journaux intimes, p9, t.ly/IzMI 

دبي المعاصر مناهج ونظريات، ط -2
ٔ
 . 110، ص3حميد لحمداني، الفكر النقدي اال
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 ح�ن أ�ون بحالة العشق 

 أشعر أ�ي صرت بوزن الريشة

 أ�ي أمشق فوق الغيم 

 وأسرق ضوء الشمس 

 ).148وأصطاد األقمار (ص

العشق من ثقل كتلتھ، لتحقيق الوصال والتواصل �عيدا    رت ذا��ا بدافعو�ذا �انت سعاد الصباح قد حرّ 

ا ع�� ة، وضيق الفضاء، فإن نازك املالئكة تخلق من ذا��ا إش�اال تار�خيا عصيّ ة وثقافيّ عن موا�ع اجتماعيّ 

ة هذه "األنا" ال�ي باتت خارج الو�� واإلدراك، والّزمن  اإلدراك، فال أحد استطاع �� �ل األزمنة تحديد هو�ّ 

البالد والعباد، أو منحها حياة  وامل�ا ّيِ العصور، وَ�ْسِط سلط��ا ع�� 
َ
ن، بما تملكھ من قدرة خارقة ع�� ط

إن تحوّ  و�راد��ا.  رغب��ا،  ذات جزئيّ جديدة ع�� وفق  األنا من  �ليّ ل  إ�� ذات  طاقة  ة  ة بفضل صدورها عن 

ع أن أقف عند حدود التأو�ل الذي ذهب  ارة، َمَنَحها القدرة ع�� ا�خلق واألمر والن�ي. ورغم أ�ي ال  أستطي جبّ 

النّ  األسطور�ّ إليھ  الّصورة  لهذه  قراءتھ   �� منية  اقد 
ُ
أ لتحقيق  محاولة  ف��ا  رأى  حيث  نازك،  أبدع��ا  ال�ي  ة 

الشعرّي  املقطع  عليھ  ينطوي  ما  الواقع، فألن   �� تحقيقها  اعرة عن 
ّ

الش �جزت  إبداعيّ   مكبوتة  قوة  ة  من 

املتفوّ ة، يجعل�ي أصفة وجماليّ دالليّ  بالنموذج  ب�ن  ھ  التقابل  إ�� عالم  القارئ، و�نقلھ   و�� 
ُ

َحذ
ْ

��َ الذي  ق 

تبدو �سيطة �� ظاهرها  وال�ي  ،  اسمها اإل�سان املرأة  ةارة، �� الّزمن، و��ن ظاهرة �شر�ّ ة جبّ ظاهرة طبيعيّ 

بخاصّية التعقيد  ، كما أكد ذلك إدغار موران ح�ن دعا إ��  أهمية اإلمساك  دة وعميقة �� باط��الك��ا معّق 

  .1لدى اإل�سان اآلتية من ميادين معرفّية عديدة
ّ

 عرة نازك:  الننظر فيما قالتھ الش

 والدهر �سأل من أنا 

 ارة أطوي عصور أنا مثلھ جبّ 

 
ّ
 )154شور (ص وأعود أمنحها الن

ات، ع�� شطحات الفعل التّ و�ما أن األسطرة ال�خصيّ  
ّ

خيي�� الذي يرتقي ��ا إ�� مدارج  ة �� احتفاء بالذ

الشعر�ّ  الوظيفة   العال، فإن 
ّ
لل الناقدة  إليھ  يلتفت  لم  السياق. وهذا ما  �� هذا  ��  �ليّ   ،غة تفرض نفسها  ا 

اعرة لتتغ�ّ مناولتھ لعنصر األسطرة، وجزئيّ 
ّ

ت الش دَّ
َ
إال وفتحت أبواب    ى بذا��اا �� عناصر أخرى. ف�لما اْرت

الوارد �� الّسطر األول، قائم ع�� إسناد فعل السؤال إ�� غ��    ع�� مصراع��ا. فا�جاز العق��ّ   االنز�اح اللغوّي 

ا�حقيقّي  الّد   فاعلھ   وهو 
ّ
ال إنما  �سأل،  أن  يمكن  األخ�� ال  فهذا  أي  هر،  أهلھ،  حقيقة، هم  �سألون،  ذين 

مرّ  ال�ي  األجيال  و�ذمختلف  العصور،  ع��  يتب�ّ ت  أّن لك  عق��ٌّ   ن  الزّ   ا�جاز  و�تععالقتھ  هذا  امانية.  ضد 

اعرة نفسها بالّد بالتشبيھ واالستعارة الواردين �� الّسطر الثا�ي، فقد ش�ّ   التحر�ف اللغوّي 
ّ

هر من  �ت الش

 
ّ
 حيث ات

ّ
�ا،  ن��ا هذه الصفة من إنجاز فعل مجازي آخر هو محو العصور وط�ُّ صافهما معا با�ج��وت. وقد مك

 
1-Morin Edgar, Op. Cit., P 94. 
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 و��
ّ
 �اء وجودها، ووضعها �� رفوف الن

ّ
�ت  ة، ش�ّ خذ هذا ال��كيب ا�جازي نظام االستعارة املكنيّ سيان. وقد ات

العصور  اعرة 
ّ

الش    ف��ا 
ّ
بالث لھ)  للطّي (مستعار  القابل  بال��يء  أو  ما يطوى يوضع    و�ّل   (مستعار منھ)،   وب 

 جانبا إ�� ح�ن.

 
ّ
ة،  خاصة  ثيمة ا�جنون بوصفها حالة إ�سانيّ  تأ�ي  وا��ّن يم ال�ي راهنت عل��ا الشواعر ألسطرة ذمن ب�ن الث

التحرّ  للفرد  اجتماعيّ تتيح  ضغوطات  من  و كبِّ مة  ر  اإل�سان  لعقل  عالم  ل لة  ترتاد  السمان  فغادة  سلوكھ. 

ر.  فك�� والتحرّ ة �� الفعل والسلوك والتّ ا�جنون ال لوصفھ أو قبولھ أو رفضھ، إنما الستثمار طاقاتھ اإلبداعيّ 

 ف�ي ليست مجنونة، إنما متصفة با�جنون، تقول: لذا 

 أنا امرأة ا�جنون 

 ة الضياع أنا �جر�ّ 

 وساد�ي الزئبق 

 ) 151وجلدي القلق (ص

 
ّ
نجده متشظ الشعري  املقطع  م�جم   �� ننظر  ��ا  وحينما  ال�ي كتب  «واللغة  نفسھ  الباحث  قال  كما  يا 

 
ّ
اعتبارها إملاعات و�شارات، تصل إ�� اآلخر�ن ية باملقطع، مرآة �عكس ا�حالة إياها، لهذا وردت اللغة متشظ

ئبق، والقلق  ياع، والزّ نافر املوجودة ب�ن ا�جنون، والضّ . فالذي �سمح بفهم عالقات التّ 1بواسطة اإليحاء»  

ا�خفيّ  ا�جنون  طاقة  املتفرّ هو  جمع  ع��  املتعّدِ ة  وتوحيد  وما  ق،  املتباعد..  وتقر�ب  املتناقض،  وتأليف  د، 

ن تؤسطر ذا��ا ع�� ممارسة فعل ا�جنون، ف�ي قادرة ع�� خرق املألوف، وتجاهل اآلخر،  دامت غادة السما

 
ّ
فاالت ا�حدود.  الواقع، وكسر  التّ وتجاوز  أق��ى  مالمسة  اعرة من 

ّ
الش يمكن  با�حمق  املمكنة،  صاف  جارب 

، �� استثمار  ي والتغي�� واالنبعاث املستمّر ل، شديدة اإلصرار ع�� ر�وب منازل التحّد فأناها دائمة التحوُّ 

�ت عن  وا�ح ألسطورة العنقاء ال�ي تنبعث من الرماد، مع فارق عوامل االنبعاث ب�ن النار وا�جليد، كما ع�ّ 

 . 2آخر ذلك �� مقطع شعرّي 

  
ّ

اتية �� الش
ّ

 إن حرص الناقد ع�� مناولة خاصية األسطرة الذ
ّ
سائي، من جان��ا الثيما�ي، لم يكن  عر الن

�ان   بل  منھ،  لقضيّ تقص��ا  املبدئي  النتصاره  حماسية  ا�جمال،  ترجمة  أدب  ع��  النضال  ألدب  املرأة،  ة 

 قتصادية لوضعية املرأة تار�خي -ة والسوسيولإليديولوجيا ع�� املعرفة السي�ولوجيّ 
ّ
ة، لبوح �� قوال��ا الفنيّ   ا

إبدا��ّ  �� وجھ    املرأة وتصر�حها ع�� كتما��ا وتلميحها. علما أن األدب �شاط  تخيي�� وليس سالحا �شهره 

. كما أن املع�ى ذاتھ ال يوجد �� النص عار�ا مكتمال، إنما يكمن �� التفاعل بينھ و��ن قارئھ، أي �� إعادة  العدّو 

للنّ  القارئ  «تلقي  ف  التوازن،  من  كب��  بقدر  والقارئ  ال�اتب  تجر��ي  التعرّ بناء  ع��  يقوم  ال  ع��  ص  ف 

ا�ختلفت�ن(ال بي��ما»التجر�ت�ن  التفاعل  ع��  يقوم  بل  ا�جديد)،  مقابل  املقاطع  3قديم  هذه  ت�ون  .هكذا 

 
ة في الشعر النسائي العربي ا -1

ٔ
 . 151لمعاصر، مرجع سابق، صإملوان الصديق، صورة المرا
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يھ من خالل تفعيل لعب�ي البياض ب�ن النص ومتلّق   وا�جما��ّ   ة املن�احة لغو�ا مدار النشاط الدال��ّ الشعر�ّ 

  1 والسواد بي��ما
ّ
 . تناميةعا��ا امل�� شؤون املرأة، وحقوقها، وتطل

اعرة  ا   اختيار  والواقع أن
ّ

ة  ة، جاء بدافع االنفالت من األسطورة الذ�ور�ّ األسطرة الشعر�ّ   ألسلوبملرأة الش

من جهة ثانية، واالرتقاء    ، و�دافع إغناء ا�خطاب الشعرّي 2املهيمنة من جهة، كما ذهب إ�� ذلك الناقد نفسھ

الشعرّي بأدبيّ  األداء  ينتقل  حيث  منفتحة،  مستو�ات  إ��  ا  تھ  إ��  املا��ي  من  ووجوديّ زمنيا  من  �حاضر،  ا 

 ا من املرج��ّ ، و�حاليّ إ�� ا�جازّي   ا من التقر�رّي ، ولغو�ّ إ�� التخيي��ّ   ، وثيماتيا من الواق��ّ إ�� األبدّي   الظر��ّ 

ا�ّي   ا من املوضو��ّ ، وثقافيّ إ�� الرمزّي 
ّ

اعرة العر�يّ   ر إ�� حّد . ذلك ما يفّس إ�� الذ
ّ

ة إ�� «التخييل  كب�� �جوء الش

ات نزوع فكرّي 
ّ

ا�ي» بمفهوم دو�روفس�ي، فالعودة إ�� الذ
ّ

   الذ
ُّ
ل قناعة اإل�سان اللي��ا�� املعاصر  نا�ع من �ش�

ضّد تھ وقدسيّ بحر�ّ   تھ 
ّ
الل والعوملة  الشوملة  تياري  تنميطا ع��  إ��  ��دفان  للقارئ    ذين  بدت  الفرد. ومهما 

ا، فإن قيم��ا االجتماعية والسياسية واإلبداعية  ا وجماليّ فنيّ ر�ا و فكة  ة النسائيّ �ساطة هذه التجارب الشعر�ّ 

للمرأة. وعن طر�ق األسطرة �عمل ع�� خلق عالم خاص ��ا.    والوجودّي   �� املشروع النضا��ّ   ال �شو��ا شّك 

  بل هو ة، ليس هو ما ترصده آراؤنا السطحية عن ا�جتمع والطبيعة والعالقات االجتماعيّ   فالواقع ا�حقيقّي 

ِ 3ا�جهول والالمرئي كما ذهبت إ�� ذلك نتا�� ساروط
ّ
ل واحدا من االحتماالت  . إنھ الواقع الغائب الذي �ش�

   ،املمكنة القابلة للعيش
ّ
ة،  ة، والفكر�ّ ة، والسرديّ ع إليھ املرأة املبدعة �� كتاب��ا الشعر�ّ وهذا بالضبط ما تتطل

 ن يركن إ�� «يقينيّ تھ ال يمكن أة. وا�حال أن الذي يؤمن بقضيّ والفنيّ 
ّ
لت ع�� ص��ورة طو�لة من  ات» �ش�

 
ّ

 التحك
ّ

الذ إال   �ورّي م  يؤمن  ال  ا�حداثة  �عد  ما  إ�سان  أن  عن  ناهيك  اإلنتاج،  و�عادة  اإلنتاج  دواليب   ��

التعب��ّية  دت �ل إم�انيا��ا  ها �� الوجود، وجنّ . لهذا آمنت املرأة بحّق 4واالرتياب واملساءلة»  ب«يق�ن الشّك 

 . ة لتحقيق مشروعها الوجودّي ة واملعنو�ّ املاديّ 

 : عر الوجوديّ الشّ  -3

، األو�� حاولت ف��ا  �تان لهذا النمط اإلبدا��ّ ، برزت ظاهرتان مم�ّ العر�ّي   �� مقار�ة الناقد للشعر النسائّي 

ا �� حاجة دائمة إ��  ا�جتمع، باعتبارها جنسا دونيّ   براثنة املرأة ��  ة عن وضعيّ الشواعر تقديم صورة أوليّ 

  ة هذا تتعرض باستمرار إ�� مختلف أش�ال العنف واالزدراء، �� ظّل قَدِر التبعيّ   ّنِ ا�حماية والوصاية. و�َس 

اعرة �� هذا املستوى  ة، وما ارتبط ��ا من قوان�ن التمي�� ا�جن��يّ سيادة الثقافة الذ�ور�ّ 
ّ

، أي أن املرأة الش

الوا بإكراهات  انفعالها  من     عاكسةقع،  انطلقت 
ّ
املمزق و�دراك  صور��ا  بني��ا،  فهم  محاولة  ا�جتمع،   �� ة 

 ِ
ّ

مة ف��ا، �� أفق معرفة مداخل التغي�� ومخارجھ. أما �� الظاهرة الثانية، فقد أبرز  مختلف العوامل املتحك

  لرفض، وتمّر ة إثبات الوجود عند املرأة، تبدأ بالتعب�� عن القلق، واف��ا الناقد اال�عطاف النو�� الس��اتيجيّ 

 
 . 101المرجع نفسه، ص -1
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  إملوان -2

ٔ
 . 158الصديق، صورة المرا

 . 12، ص1988 -1ساروط نتالي، الرواية والواقع، ترجمة رشيد بنحدو، منشورات عيون، ط -3
اتية المرجع والمتخيل، عالم الفكر ع -4

ّ
ات بين الرواية والسيرة الذ

ّ
 . 18، ص2017-171شطاح عبد هللا، تسريد الذ
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التحرّ  تحقيق  الوجودّي ع��  بناء مشروعها  إ��  األخ��   �� لتنت�ي  اإل�سان من منظور  املستقّل   ر،  �ان  و�ذا   .

«ليس إال   ، أو بمع�ى آخر كما أو�ح سارتر نفسھ1ة «ليس سوى ما يصنعھ هو بنفسھ»الفلسفة الوجوديّ 

وهو نفسھ ليس إال مجموع أفعالھ، ومجموع قھ،  ره، ووجوده هو مجموع ما حّق مشروع الوجود الذي يتصوّ 

إال إذا تجاوزت    وجود فع��ّ   ، فإن املرأة لن ي�ون لها أّي 2أفعالھ �� حياتھ، فهو مجموع أفعالھ وهو حياتھ»

 ة للرّ ذا��ا، من جهة، وخرجت من فلك التبعيّ 
ُ
ون �� ال غ��ها. و�� خطوات تف�ح  جل من جهة ثانية، لت�

 ك فيھ.ؤثرا �� ا�جال الذي تتحرّ عن �و��ا عنصرا فاعال، وم

 :عور بالقلقالشّ  -3-1
شّك  بأخالقيّ   ال  ا�ح�وم  املرأة  وضع  يفّس أن  أن  إال  يمكنھ  ال  الرجل،  �ساور  ات  الذي  القلق  هاجس  ر 

ر شيوع خصائصها كما خلصت إ�� ذلك سيمون دي بوفوار  ر كيا��ا، بل و�فّس وام، و�دمّ ع�� الّد ي��ا  نفس 

ه املرأة  وضع  أن  نرى  أذواقها،  «هكذا  أخالقها،  حكم��ا،  قيمها،  قناعا��ا،  صفا��ا:  مجموع  يفسر  ما  و 

تجليّ   .3وسلو�ا��ا» أن  أفعالها،  والواقع  وردود  وسلو�ا��ا،  املرأة،  حياة   �� ليظهر  �ان  ما  الشعور  هذا  ات 

س �� طبيع��ا  د وجودها. فليو�بداعا��ا لوال شعورها با�حيف الكب�� الذي َمسَّ كيا��ا، ونال من كرام��ا، وهّد 

والنفسيّ الف��يولوجيّ  التوتُّ ة  حالة  من  وا�خروج  ات، 
ّ

الذ تحقيق  من  يمنعها  ما  أعداء  ة  عل��ا  فرضها  ال�ي  ر 

 ة. ة وا�حقوقيّ ة مطال��ا االجتماعيّ إيما��ا بمشروعيّ  رّ�خالتحرر. وهذا ما ي 

الشعر�ّ  اختياراتھ   �� الناقد،  �ع�ّ و�ان  ما  أورد  قد  املدروسة،  با�ح��ة،  �  ة  املرأة  شعور  عن  بامللموس 

 والضّ 
ّ
 ياع، والقلق، والظ

ّ
الذي يحرضها ع�� التساؤل املستمر. وتأ�ي قصيدة "أنا"    شويش، والشّك نون، والت

 لنازك املالئكة لتُ 
ّ
اعرة، و�حاصر وجودها �� �ّل ج��، �� هذا السياق، حجم التوت

ّ
م�ان.    ر الذي ي��ش روح الش

ات والهو�ّ ومهما يكن طرح السؤال، ��  
ّ

ة ا�خطاب، ��دف إ�� تحو�ل  ة، تنويعا لشعر�ّ سياق البحث عن الذ

اعرة ومحاور��ا الرمز�ّ 
ّ

ات، فإنھ  �ن، مثل الليل، والر�ح، والّد القصيدة إ�� حوار عميق ب�ن "أنا" الش
ّ

هر، والذ

 ملا �عتمل �� بواط��ا من تناقضات وجوديّ 
ٌ

ة.  اعر السلبيّ ة مبع��ا عدم اإلحساس باألمان، وسطوة املش كشف

ف�ح األجو�ة  البحث عن الهو�ّ   أّن   فال شّك 
ُ
ا ت

َّ
ة يقود اإل�سان حتما إ�� سؤال الوجود، مثل: املع�ى والغاية. ومل

اعرة أن ال أمل لها �� املستقبل، وال فائدة من االنطالق، �ستشعر صعو�ة ما �� 
ّ

املق��حة ال�ي تد�� ��ا الش

صل إ�� ��يء. ورغم ما ت�ابده من عناء وشقاء وجهد ال نظ�� لھ، فال  ا�حياة، ف�ي عندها دورة لولبية ال تو 

تقول    لم االجتما��ّ راب، والقلق، وا�خيبة، وفقدان الّس كران، والّس من وأهلھ إال مز�دا من النّ تج�ي من الزّ 

 نازك: 
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 الليل �سأل من أنا 

 أنا سره القلق العميق األسود

 ............. 

 والر�ح �سأل من أنا 

 مان حها ا�ح��ان أنكر�ي الزّ أنا رو 

 ................. 

ات �سأل من أنا 
ّ

 والذ

 
ّ
 الم أنا مثلها ح��ى أحدق �� الظ

 الم ال ��يء يمنح�ي الّس 

 أبقى أسائل وا�جواب 

 يحجبھ سراب  سيظّل 

 ھ دنا أحّس  وأظّل 

 فإذا وصلت إليھ ذاب 

 ) 164وخبا وغاب (ص

األنطولو��ّ  الو��  ال�خصيّ   ب�ن  املالئكة  نازك  التّ لتجر�ة  ملرارة  طوقان  فدوى  وو��  الوطنيّ ة،  ة  جر�ة 

عو�ات  التعب��. فإذا �انت األو�� قد آمنت بالصّ   القلق، وطرائُق   ل صوُر ، تتبّد ة للشعب الفلسطي�يّ والقوميّ 

ن الثانية أعطت  وضعها ينطوي ع�� أسرار تتجاوز حدود الّزمن وامل�ان، فإ  ال�ي �ع��ض مس��ة املرأة، و�أّن 

الواقع، وكبوة األمس، ا مفعما باألمل. لذلك قرّ لقلقها طا�عا اجتماعيّ  اليأس، و�ؤس  الب�اء رغم  رت عدم 

اء اغتصاب أرضھ ال  جرّ   وا��حاق القلب، وألم ا�جراح، وحالة االرتداد.. إن حجم قلق اإل�سان الفلسطي�يّ 

د  عن هول ا�خسارة ال�ي ��ّد   لطر�ق كتعو�ض سي�ولو��ّ يمكن تبديده إال با�حلم واألمل، واإلبداع، و�نارة ا

 كيانھ �امال. و�ما أن املرأة ليست نرجيسيّ 
ّ
 ة �ل

ُ
 ها كما يزعم خصومها؛ أل��ا «ت

ُ
�  ، فإّن 1غن��ا»فقرها بدل أن 

َسَم فدوى طوقان �عدم الب�اء �عد اليوم، دليٌل ع�� انخراطها اإليجا�ّي 
َ
فاع عن الوطن، و�قت��ي  �� الّد   ق

ن مشاعر ذلك  أولو�ّ   ْزَع  و�عطاء  اإل�سان،  من  الضعف  ومنازل  الوجود  الهشاشة،  ع��  العام  للوجود  ة 

يفّس  القلق االجتما��ّ ا�خاص، وهذا ما  النّ   ر طبيعة  أدوات  ت��جمھ  ال�ي تف�ح، بضم��  الذي  املتكررة  في 

اعرة �� طرد األ 
ّ

شباح، وتحو�ل الغليان،  ا�جمع املت�لم، عن شروط تحقيق االرتياح املنشود. وقد حصر��ا الش

 ة، تقول: ة طرد خارجيّ عب إ�� قوّ والغضب، والتّ 

 

 
1 -Ibid, p623. 
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 والغليان  فينا املّد  ولن يرتّد 

 والغضب 

 ولن ينداح �� امليدان 

 فوق جباهنا التعب 

 ولن نرتاح، لن نرتاح 

 ح�ى نطرد األشباح 

 ) 169والغر�ان والظلمة(

الفردّي  القلق  �ان  التّ   و�ذا  فقدان  إ��  يؤدي  ما  االجتما��ّ غالبا  املوت  وازن  رغبات  تنتعش  حيث   ،

�شدان املوت لدى فدوى طوقان القلقة ع�� وضعها    واالنتحار، والعزلة واالنكسار، وا�جنون واالنتظار، فإّن 

ا كما أبان ذلك الناقد نفسھ، بل هو مطلب أسطور   ال ا و ، ليس مجانيّ الوط�يّ و �  االجتما�ّ  مؤسس    ّي َمَرِضي�

اعرة امليّ 
ّ

ت إ�� طاقة تنبض با�حياة، ثم إ�� نبات، ثم إ�� زهور  ع�� املوت واالنبعاث، يتحول معھ جسد الش

النّ  يقول  ا�حياة،  دورة  ��حرها  و�جددون  بلدها،  أطفال  عل��ا  الشعرّي يقبض  للمقطع  مناقشتھ   ��   اقد 

 املوا��:

 كفا�ي أموت ع�� أرضها 

 وأدفن ف��ا 

 أف�ى وتحت ثراها أذوب و 

 وأ�عث ع�� أرضها 

 وأ�عث زهرة 

 ) 82�عيث ��ا كف طفل نمتھ بالدي(

للتّ  اعرة �ستحضر فكرة املوت واالنبعاث، ف�ي مستعدة 
ّ

الش �حية بنفسها ألجل أن �عيش  «يبدو أن 

 .1اآلخر/ الطفل»

 :فضة الرّ اتیجیّ راست -3-2
ال�ائنات ا�حرّ  أو  من أهم مم��ات  ��ا، سواء �ان  ة، �عب��ها عن رفضها ل�ل خرق  ان��اك أو ظلم ي�حق 

ي، ومسؤولي��ا  ة، و�واقعها امل��دّ ا. و�ذا �انت املرأة واحدة من ال�ائنات الواعية بطبيع��ا األنثو�ّ ا أم معنو�ّ ماديّ 

حرّ التار�خيّ  مواقف  تصر�ف  م��ا  يقت��ي  ا�حال  واقع  فإن   ة، 
ّ
ومستقل املا��ي ة،  واآلخر،  ات 

ّ
الذ تجاه  ة 

 والو   وا�حاضر، ا�حّق 
ّ
القيم والبذاءات، ح�ى و�ن تطل ب ذلك اعتماد أساليب الرفض، واالحتجاج،  اجب، 

 ِ
ّ

ات، وتحقيق التوازن املطلوب ب�ن قط�ي هذا الوجود. واإلدانة باعتبارها آليات تمك
ّ

 ن من فرض الذ

 
ة في الشعر النسائي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -1
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أن   السل�يّ   اندماج والواقع  لتيارات ذ�ور�ّ   املرأة  ا�جتمع، ور�و��ا    ة هوجاء، سيعصف حتما بصو��ا �� 

 
ّ
ا �� إشارتھ إ�� املنعطف الذي دخلتھ املرأة حينما  اقد محّق ة. وقد �ان النّ ��ا ا�خاصّ ة، و��و�ّ وكينون��ا املستقل

��ا  وهو�ّ   «راحت تطالب ليس فقط باملساواة بي��ا و��ن الرجل، بل ذهبت �علن عن االع��از بكيا��ا املستقّل 

 . 1البالية» عاءات واملزاعماملكتملة داخل مجتمع يقوم ع�� االدّ 

فض، نجد غادة السمان توغل �� قصيد��ا «نموت  ة امل�حونة بداللة الرّ و�عودتنا إ�� ا�خطابات الشعر�ّ 

ة ال�ي تجعل  ات ا�جماعيّ ة، أي �ل املظاهر والسلوكيّ ونحتضر» �� رفضها االنصهار �� الكرنفاالت االجتماعيّ 

مُ  قطيعا  األفراد  بتوّج نمَّ من  ومنفعال   هات،  طا، 
ّ
مسط وأالعيب   وفروض، 

َ
وساذ العقَل  حة،  ْفِقد 

ُ
ت جة 

املدار   أن تظل أس��ة  �� غر���ا، ع��  �عيدة  العيش  السمان  تختار غادة  لذا  خصوصيتھ، والفرد طبيعتھ. 

 
ّ
اعرة ليست غر�ة  املألوف مهما �ل

ّ
فرد عن قومھ  فها ذلك من ثمن. والوا�ح أن الغر�ة ال�ي فرضت ع�� الش

، ارتَدْت ع�� الّزمن أقنعة وهمية يصعب  داخل الوطن ذاتھ  ةة واجتماعيّ ة وثقافيّ فكر�ّ ، إنما �� غر�ة  أو وطنھ

اعرة تملك من اإلصرار والقوة ما يجعلها قادرة ع�� �عر���ا واالنفالت من فلكها، تقول: 
ّ

 نزعها. غ�� أن الش

 وها أنا أوغل �عيدا 

 �� مدارات الغر�ة 

 مثل �وكب يرفض مداره املألوف

 ها أنا أنفلت 

 ة من الكرنفاالت االجتماعيّ 

 )50وأالعيب قوم األقنعة (ص

فض �� سياقات  ن مدى هيمنة ثيمة الرّ اقد، يتب�ّ ة من قبل النّ ة املنتخبَ و�استقرائنا لبعض املقاطع الشعر�ّ 

 
ّ

واعر جرأة ع�� اقتحام أسيجة قلعة  مختلفة، وصور متنوعة. و�عت�� غادة السمان وسعاد الصباح أك�� الش

 
ّ

نة بالثقافة، والتقاليد، واألعراف، ومختلف القيم البالية، �غرض تفكيكها، وف�حها، و�فقار  حصّ �ور ا�الذ

لغو�ّ  م�جما  غادة  لدى  نجد  لذلك  التمرّ أطروح��ا.  حقل  من  يمتح  مباشرا  النسوة ا  ضم��  إ��  ويستند  د، 

 ة والنوعيّ إلكساب صو��ا القوة العدديّ   ا�جما��ّ 
ّ
   واجهة ضّد ت�ن تؤهلها �خوض غمار املة الل

ّ
س،  الواقع املت�ل

لالستمرار �� تقديم فروض    وال��ائّي   وتحر�ك املستنقع اآلسن. ف�ي �علن بكث�� من اإلباء والعزة رفضها املبدئّي 

 
ّ
 . »اعة وا�خضوع، تقول �� قصيد��ا «أشهد با�حّب الط
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 وأقف بالرفض 

 
ّ

 اسع أمام مستنقع الرمال املتحركة الش

 ب�ن عدن وطنجة 

 "ال" وأعلن أن  

 ) 60لن نركع للبشاعة (

اعرة مجرد موقف شعورّي 
ّ

ة، إنما  ال �ستند إ�� م��رات موضوعيّ   ، أو فعل مجا�ّي ليس الرفض عند الش

 
ّ

�ن ع�� امتداد الوطن  وق العر�يّ هو رفض للبشاعة، والقبح، والر�ود، واالست�جان املستشري �� الرؤ�ة والذ

اعرة للمنطقة ا�جغرافيّ من طنجة إ�� عدن. وا�حال أن تحديد ا  العر�ّي 
ّ

ة، ووصفها بمستنقع رم��، بدل  لش

ة،  ، وثقلها ب�ل أ�عادها االجتماعيّ �� هذه املساحة  مستنقع مائي، دليل ع�� قناع��ا باستتباب «البشاعة»

ان �ل ما  ة هناك. و�ما أن الذوق السليم، والعقل القو�م يمّج ة، والشعور�ّ ة، والسياسيّ ة، واألخالقيّ والثقافيّ 

اعرة اختارت �عناية هذا املصط�ح لتلقي ب�ل محموالتھ، ومدوناتھ خارج ما �ستحّق سمجهو  
ّ

أن    ، فإن الش

  نركع لھ من جهة، ول�ي تفجر �� ذهن القارئ، و�اقتصاد لغوي كب��، ثقافة الصمت وا�خضوع والر�وع ضّد 

ال  املقطع  يو��  باملقابل  ثانية.  ا�جتمع من جهة   �� القبح والبشاعة  ا�جمال بوصفھ    شعرّي �ل أش�ال  إ�� 

ا�حّب  �ان  فإذا  للبشاعة،     نقيضا 
ّ

ال�� بجمال  اإلحساس  حّب منبعھ  مصدره  السالم  فإن  ا�جتمع،    يء، 

من   فيھ  املستبشع  ونقل  عنونة  تصور وت�افلھ،  إن  فض��.  مرتبة  إ��  وعادات  وثقافة،  وفعل،  وقانون،   ،

اعرة لقصيد��ا ب«أشهد با�حّب 
ّ

ي ا�حب وا�جمال �� ا�جتمع، مقابل رفض  » يأ�ي �� سياق دعم فلسف�الش

ھ، وست�ون املعرفة  حبَّ الكراهية والقبح، فاإل�سان حسب غوتھ «ال يأخذ �� معرفة ��يء إال �عد أن يُ   موقَفْي 

أو االنفعال الوجدا�ي قو�ا شديدا» بالقدر الذي ي�ون بھ ا�حب،  . فا�جمال إذن أساس  1شاملة وعميقة 

 لها. ا�حياة، والبشاعة تدم�� 

 : رة التحرّ استراتیجیّ  -3-3
ة، لذلك  للمرأة العر�يّ   ر املنشود �� املشروع الوجودّي �ش�ل مبدأ الرفض مدخال رئيسا لتحقيق التحرّ 

واملرأة ما    ، والهو�ا�ّي ، واالقتصادّي ، والثقا��ّ اقد اهتماما بالغا، فال يمكن تحقيق االستقالل الفكرّي أواله النّ 

غ��يّ  بأوامر  تأتمر  ذ�ور�ّ فتئت  الف��يولوجيّ ة  طبيع��ا  ترا��  ال  متداولة  ألعراف  وتخضع  ووظائفها  ة،  ة، 

�ل أش�ال التمي��، واإلقصاء،    ة. لذلك ثارت املرأة ضّد ة، وقيم��ا الوجوديّ ة، وطموحا��ا الرمز�ّ االجتماعيّ 

 
ّ

ر، ع�� تفج�� طاقا��ا  ة، معلنة عن رغب��ا �� اال�عتاق والتحرّ �لنة لكينون��ا، وأدوارها النوعيّ والتسطيح، والش

 ة.ة، واإلبداعيّ ة، والعلميّ ة، والفنيّ الذهنيّ 

اعرة، و�� �س�� إ�� ممارسة حرّ 
ّ

���ا، تنطلق من مبدإ اح��ام طبيعة األشياء، لذلك رفضت  إن املرأة الش

، كما أف�حت عن ذلك سعاد الصباح ��  األنثوّي ة ال�ي اخ��ل��ا �� ا�جسد �� �عده  ة والنمطيّ الّصورة ا�جزئيّ 
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أثر كب�� ع�� �غي�� صور��ا ��   النا��ئ لدى املرأة  ة. وقد �ان لهذا الو�� النو��ّ العديد من قصائدها الشعر�ّ 

التحرّ  تحقيق  نحو  يمثل مدخال هاما  إذ  الفع��ّ ا�جتمع،     ر 
ّ

يمك الذهنيّ الذي  استعراض مؤهال��ا  من  ة  ��ا 

الذكر،    ىدلة  رت أسطورة القوّ ة. و�إصرارها ع�� اقتحام هذه ا�حقول ت�ون قد كّس ة والسياسيّ واإلبداعيّ 

التّ  ال��بو�ّ ة، والنظر�ّ ة والتشر�حات الطبيّ جارب امليدانيّ خصوصا وأن  أ��ا شر�ك فاعل ومساو  ات  ة تثبت 

ا كما  ة، و�عدادا تر�و�ّ عة ثقافيّ للرجل �� مختلف ا�جاالت، فما �ع����ا من ضعف أو �حالة ليس إال صنا

ة، ومن  �� ا�جموعة البشر�ّ   ر مرة أخرى أن ال ��يء طبي��ّ «يجب أن نكرّ   حت بذلك سيمون دو بوفوارصرّ 

�ش�ل   ل الغ�� �� مص��ها ثابت: ولو �ان هذا الفعل قد تّم تھ ا�حضارة، تدخُّ ج أعّد ب�ن أمور أخرى، فاملرأة منتَ 

دها هرمونات وال غر�زة غامضة، ولكن الطر�قة ال�ي تتملك  ة. فاملرأة ال تحّدِ ى إ�� نتيجة مختلفمختلف ألدّ 

تر ال�ي  . لذلك اعت�� الناقد أن اإلبداع �ش�ل بؤرة التوّ 1��ا، ع�� مشاعر غر�بة، جسدها وعالق��ا بالعالم»

تحرّ  إ��  تفج��ها  �عد  حتما  دَّ  ستف��ي 
ُ

َ�ش لن  الرجل  وأن  لنفسها،  ترتضيھ  ما  املرأة وفق  م  ر  ِ
ّ
وُيَسل رحالھ، 

ة مستشر�ة �� جسد ثقافتھ البائدة، وقد استند �� ة واإلبداعيّ مفاتيح ا�حماية إال إذا شعر بالهز�مة الفكر�ّ 

 
ّ

أك الذي  كرام  زهور  رأي  إ��  أّن ذلك  فيھ  تحرّ   دت  واجهة  باعتباره  إذن  يفهم  املرأة  عند  من  «اإلبداع  ر�ة 

 .2ر من سلطة األح�ام املوروثة»مظهر من مظاهر التحرّ التصورات السائدة، و�نظر إليھ ع�� أساس أنھ  

عب�� عن طموح املرأة ا�جامح إ�� التحرر ال�امل، ما اقتطفھ من شعر  ولعل أبلغ صورة أوردها الباحث للتّ 

 
ُ
 ة �� ممارسة حياة حرّ بدي فيھ رغب��ا القو�ّ سالفة حجاوي الذي ت

ُّ
ق املياه، وسطوع النجوم  ة كما يمارسها تدف

   هز�مو 
ّ
اعرة هذه العناصر الطبيعيّ الرعود. و�ذ توظ

ّ
�ا  ها، وتوقها، وح�ّ ة، ف�ي �علن عن حّق ة والرمز�ّ ف الش

ق رغباتھ  ملمارسة ا�حياة �� أب�ى صورها. و�ذا �انت هذه األخ��ة تفيد وجود �ائن لھ روح يتمتع با�حركة، و�حّق 

�ع�يالبيولوجيّ  بل  ا�حد،  هذا  عند  تقف  ال  اعرة 
ّ

الش فإن  ا�حر�ّ   ة،  من  املنبثقة  العيش  طر�قة  ة  ممارسة 

وجوديّ الطبيعيّ  فعال  باعتباره  ا�ي 
ّ

الذ االختيار  فعل  ممارسة  أي  لإل�سان،  ا�حجر  ة  أش�ال  عن  �عيدا  ا، 

اعرة: 
ّ

 والوصاية، تقول الش

  أحّب 
ّ
 ق �املياه أن أتدف

 جم أسطع �النّ 

 عد أرعد �الرّ 

 وأن أعود 

 من �عد مما�ي 

 ) 29أن أمارس ا�حياة ( أحّب 

 
ّ
 إن الت

ّ
� عن  ر ثالث مرات، لم يأت ليع�ّ "ال�اف" املتكرّ   ، باستخدام حرف ف �� املقطع الشعرّي شبيھ املوظ

 حالة التّ 
ّ
اعرة و�عض عناصر الطبيعة، بل جاء «ليجعل من الت

ّ
شبيھ امتدادا تلقائيا للكيان  ماثل ب�ن الش

 
1- Simone De Beauvoir, op. cit., p645. 

ة في الشعر النسائ -2
ٔ
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ة سي�ون ضر�ا  ألقانيم هذه العناصر الطبيعيّ . وأي حيلولة، أو اع��اض 1مھ التجر�ة»الذي تجّس  الشعورّي 

العبث؛ أل�ّ   من 
ُّ
املاء ال يتم إال باال�سياب الطبي��ّ �ا ال ت�ون إال بما �� عليھ، فتدف عد ال  الرّ   دوّي لھ، و   ق 

حرص    ا. إّن ة املتباينة حرار�ّ يحدث إال ل�ونھ إعالنا عن االنفجار الهائل الناتج عن اصطدام الكتل الهوائيّ 

اعرة 
ّ

ة التجر�ة، من حيث �� و�� وممارسة، واكتشاف.  بأهميّ   ع�� تجر�ب ا�حياة دليل ع�� وع��ا النو��ّ   الش

خ الفعل ��  �ا طقس وطر�قة، ترّ� مستقلة. إ�ّ   ا ذاتبوصفها    و�� الوحيدة ال�ي تمنحها فرص الوجود ا�حقيقّي 

 
ّ

   �حّية س لوالدة  ة، وتؤّس اكرة ا�جماعيّ الذ
ّ
بو «سيصبح هناك شاعرات عندما  ق ��ا نبوءة رام ة، تحّق ومستقل

 .2ائمة، عندما ستعيش من أجل نفسها، ومن خالل نفسها»ة املرأة الّد تنت�ي عبوديّ 

 :ة بناء المشروع الوجوديّ استراتیجیّ  -3-4
الفرديّ  األنا  أو  ات 

ّ
الذ "لغة  عنوان  التار���ّ تحت  املنعطف  ع��  الناقد  يقف  املرأة    ة"،  أحدثتھ  الذي 

اعرة �� مشروعها الو 
ّ

ة، كما ير�د لها الرجل،  ، ف�ي لم �عد منشغلة بكتابة أنوث��ا، أو بكتاب��ا األنثو�ّ جودّي الش

ت  ، و�نما امتّد 3»أو بالقيام بوظيفة اإل�سان «املزدوج والوسيط ال�ي �عط��ا م�ا��ا املتم�� �� العالم الذ�ورّي 

اعر إزاء نفسھ أو العالم أو من حولھ ��  «لتع�ّ 
ّ

   . إن الوجود الفع��ّ 4ال�ون»� عن موقف الش
ّ
ل  للمرأة ال �ش�

ا�جنسا�ّي  العنصر     فيھ 
ّ
صور��ا    إال خاللها  من  ترسم  جديدة،  آفاقا  لنفسها  ستج��ح  لذلك  واحدا،  �عدا 

أن  ال�ليّ  ا�خاصة، ومشاعرها، وأهدافها وغايا��ا، من منطلق  إ�� رؤ���ا  بذا��ا استنادا  ذا��ا  بناء  ة، و�عيد 

  �عّدده ناتھ، وهذا ما يفرض تدب�� وحدة ا�جتمع ضمن  ة مشروط بمشاركة �ل م�وّ سانيّ جر�ة اإل� إنجاح التّ 

 . ا�حت�يّ 

حب الذي  ل إ�� وجود سمات عديدة مم��ة لهذا األفق الرّ ة، توصّ و�استقراء ناقدنا لبعض املقاطع الشعر�ّ  

 
ّ

اعرة، وتمك
ّ

ملراحل كبو��ا األو��. هكذا   �ت�نيق واال�عزال املم�ّ نت بفعلھ من تجاوز حال�ي الضّ اج��حتھ الش

�ع�ّ  الصباح  سعاد  الشعر�ّ نجد  مقاطعها  أحد   �� �ّل �  تجاوز  ع��  قدر��ا  عن  والصّ   ة  ال�ي  العوائق  عو�ات 

بانتقال األف�ار وال�لمات �� جميع    ،ة قائمة ع�� �شبيھ انتقالها العابر ل�حدودمة صورة شعر�ّ �ع��ضها، مقّدِ 

 دة تأث��ها ع�� املتلقي عموما، تقول:ة طروحا��ا، وِش ّد ِج أصقاع العالم بفعل قوة منطوقها، و 

 بإم�ا�ي أن أجتاز البحر 

 وأع�� آالف األ��ار 

 و�إم�ا�ي...

 أن أنتقل دون جواز 

 ) 78�ال�لمات واألف�ار(

 
ين، دار المعارف، ط -1

ٔ
 . 209، ص 1968 -1غالي شكري، شعرنا الحديث إلى ا

2- Simone De Beauvoir, op. cit., P 632. 
3-Ibid, P 652. 
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اعرة املرأة لطاقة  من هذه األسطر الشعر�ّ   ستنبطةة املولعل الداللة الرمز�ّ 
ّ

ة، �� إقرارها بامتالك الش

 ومتجّد �امنة  
ّ

��ا من َسّنِ شريع��ا �� ا�جتمع، وشع����ا �� ا�حياة، �عيدا عن سلطة اآلخر، و�جز  دة، تمك

ات وهشاش��ا وقلقها. هكذا بدا املقطع متحرّ 
ّ

ا أسمتھ فدوى طوقان ب "األلم الكب��" أي ألم  را تماما ممّ الذ

 
ّ

ال تنكسر. وقد أشار الناقد �� إحدى  خرة  ائنة ال�ي رسمها ا�جتمع عن املرأة ح�ى غدت �الّ� الّصورة الش

البحث املفصليّ   نقط 
ّ
الل الشواعر  إ�� أن فدوى طوقان واحدة من  ات  ة 

ّ
الذ �� قصائدهن عن  وا�ي خرجن 

الذي سقط ��    ة، وتيارا جديدا �علو ع�� املنجز اإلبدا��ّ �� أسس الكتابة النسائيّ   انتقاالة، وأحدثن  األنثو�ّ 

مستندا إ�� رأي عبد الوهاب البيا�ي الذي يرى أن «فدوى طوقان خرجت  أتون خصائص كتابة النوع، يقول  

ات، وع�ّ 
ّ

 �ت عن قضايا كث��ة، أي اق��بت بإم�انيا��ا الشعر�ّ من الذ
ّ

عر الذي ال يمكن أن تصنفھ إ�� ة من الش

 .1شعر �ساء ورجال»

، هو ا�حضور  العر�ّي   سائّي ة لدراسة الباحث حول الشعر النإن ما �س���� االنتباه، خالل مقار�تنا النقديّ 

بالتغ�ّ املهيمن لضم�� املت�لم، وهذا ما يفّس  �� ذا��ا األنطولوجيّ ر إحساس املرأة  العميقة ا�حاصلة  ة.  �ات 

 
ّ

ات و�ا�حيط. فبعدما  املب�ي ع�� إنجازا��ا العمليّ   واق��ّ ال��ا هذا الشعور  و�مك
ّ

ة من قياس درجة وع��ا بالذ

ِ ��ا االجتماعيّ وضعيّ   �انت تبحث �� املا��ي عن �سو�ة
ّ
ر برامجها ا�خاصة، انطالقا من  ة، نجدها اآلن �سط

 
ّ
�ت عن ذلك  نة كما ع�ّ ھ جهات معيّ ه خطوط، وال �عيُق ة، ورؤ�ة عميقة، وأفق منفتح ال تحدُّ إرادة مستقل

فضال  ،  واالنتشارر،  �ت فيھ نفسها بالشمس، من حيث السمو، والتحرّ ش�َّ   وفاء العمرا�ي �� مقطع شعرّي 

 ة، تقول:وقطبية الفلك، وفضلها الكب�� ع�� با�� ال�ائنات ا�حيّ   ،اإلنارة  عموم الفائدة من خالل شموليةعن  

 كث��ا ما يخيّ 
ّ
 ل �� أ�

ّ
 مس ي الش

 ا�جهات  �� �ّل 

 �ي وال أفق يحدُّ 

 لكن،

 ) 80يحدث أن أختار أفقي(

 
ُّ
أفق االشتغال، والقدرة ع�� التحديد واالختيار،  ق هذا الضم�� �� إضاءة جوانب القوة، وامتداد ومع تأل

اعرة لرسم معالم ال�خصيّ ر مخيِّ واستثمار منا�ع الذ�اء لدى املرأة، تتفّج 
ّ

ة ال�ي افتقد��ا  ة البطوليّ لة الش

ات، فهذه سعاد الصباح تكّس 
ّ

ة، معلنة أ��ا  ر قوان�ن القوة العدديّ املرأة قديما، بفعل انتفاء شروط إبراز الذ

وع بوصفھ مدخال رئيسا لتحقيق  بمبدإ النّ   وحدها ألف امرأة. و�� بذلك �س�� إ�� �عو�ض مبدإ الكّمِ �عادل ل 

عوة إ�� االنتقال من نضال القول إ��  التغي�� املنشود. ولعل الرسالة املبثوثة �� ثنايا هذا ا�خطاب �� الّد 

الفعل متعّد  ب�ن وانضال  املفارقة  الذي يخلق  الوحيد  الواجهات، فهو  بئيس  د  ا�حال�ن؛ واقع ماضوي  قع 

 
 .53المرجع نفسه، ص -1
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. لذلك تحرص املرأة ع�� ��يئة شروط انطالق العاصفة. غ�� أ��ا عاصفة  شرق ومظلم، وواقع راهن سعيد وم

لة بأمطار ورعود، ستفّج   ر من األرض ينابيع ثرّ ُمَحمَّ
ّ
 سل، تقول: ة، ستعود بالنفع العميم ع�� ا�حرث والن

 صديقي  يا

 أنا ألف امرأة �� امرأة 

 األمطار وأنا 

 وال��ق 

 وموسيقى الينابيع 

 ) 82و�عناع ال��اري(

الوجودّي  الشعر  نتساءل جميعا ونحن �ستقرئ  العر�يّ   قد  اعرة عن ذكر  للمرأة 
ّ

الش ملاذا �ستنكف  ة، 

ات؟
ّ

 الرجل الصديق وا�خصم األز��، مستعيضة عن ذلك باإلفراط �� اإلعالء من شأن الذ

املثّق   املرأة  أن  أن  الواقع  تدرك  التار���ّ فة  بتعسفھ  اآلخر،  ا�جنس  مع  الصراع  شعار  رفع  ،  استمرار 

القانونيّ  الثقا��ّ ومتاريسھ  ووعيھ  فوريي    ة،  يقول  كما  نظام  «  Fourrierالزائف  يوجد   
ٌ

ز�ف يوجد  حيثما 

ال يأ�ي أ�لھ، لذلك �غيب من إبداعها، �� هذا املستوى، مطالب املساواة    د صراع عب�يّ ، هو مجرّ 1»�عسفّي 

عندها ليس مع    راع ا�حقيقّي ��ا. فالصّ يم؛ أل��ا ��� جيدا جوهر قضيّ ق، وعزاءات الش�وى والضّ وا�حقو 

ات �� مركز الوجود، ومناط التنازع، ووقود ا�حركة، ومفتاح النجاح. و�ان الناقد  
ّ

ات. الذ
ّ

الغ��، بل مع الذ

ات ذاتا وليست  «فاألنا(..) تخطو �� اتج  نفسھ قد أكد �� �عليقھ ع�� شعر ظبية خميس قائال
ّ

اه تأكيد الذ

 .2»ة من الن�وع نحو ما هو أك�� وضوحا وقيمة �� معناه اإل�سا�ّي موضوعا، ف�ي �عيش حالة وجوديّ 

، ال �س�� إ�� االنتصار ع�� أحد، بل ع�� ذا��ا، والثقا��ّ   واالقتصادّي   و�ذا �انت املرأة �� تنازعها االجتما��ّ 

تنطلق من هنا، من البحث عن الذات، وكشف أسرارها، وتفج��  ة  وجوديّ ا بأن فلسف��ا الفأل��ا مقتنعة جّد 

إ�� اإل�سا�ّي   طاقا��ا، استنادا  البشرّي   إ��ال    البعد  ة االع��اف من جهة،  . و�ستلزم هذه االس��اتيجيّ النوع 

وضعيّ  عن  الك��ى  أعذاربمسؤولي��ا  خلف  االحتماء   �� سارتر،  منظور  من  استمرار،  و�ل  ا�جتمع،   ��   ��ا 

لإل�سان، ومن ثم    د خداع للنفس، ما دام نا�عا من االختيار ا�حّر ة، هو مجرّ ات ج��يّ ة، أو خلف نظر�ّ عاطفيّ 

ة ممكنة، تنظر إ�� التجر�ة  ومن جهة ثانية، �ستوجب خلق بيئة إ�سانيّ  .3يبقى مسؤوال عن مص��ه أساسا

ب. إن ما يؤكد هذا اليق�ن امل���� ة نظرة ت�امل وعطاء ومشاركة، ال نظرة نقص و�عاطف واستال اإل�سانيّ 

املستمّر  ا�حضور  ع��  حرصهن  هو  الشواعر  ثقافيّ   لدى  ا�حياة:  مجاالت  مختلف  فنيّ ��  إبداعيّ ة،  ة، ة، 

ِ ة، باعتبارها سبال عمليّ ة ومهنيّ ة، سياسيّ ة، علميّ ة، فكر�ّ اقتصاديّ 
ّ

ات، ة تمك
ّ

ن من إثبات الوجود، وفرض الذ

 والتشريعات، وتحر�ك الثقافات، وتطو�ر التجارب، وامتالك ا�خ��ات.و�غي�� القوان�ن 

 
1- De Beauvoir Simone, op. Cit., Tome II, P498 
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 : خاتمة  -4

َق    العر�ّي   ما يمكن استخالصھ من قراءتنا لكتاب «صورة املرأة �� الشعر النسائّي  َفتُّ
َ
ت املعاصر» هو أن 

العر�يّ  اعرة 
ّ

الش بوضعيّ َوْ�ِ�  االجتماعيّ ة  امل��ديّ ��ا  التحوال ة  من  طو�لة  ص��ورة  �عد  جاء  االقتصاديّ ة،  ة  ت 

والسياسيّ واالجتماعيّ  وا�حقوقيّ ة  العامليّ ة  اللي��اليّ ة  التيارات  وصعود  أش�ال  ة،  �ل  �حار�ة  ان��ت  ال�ي  ة 

ضّد  واالحتقار  مثّق   االن��اك،  بوصفها  اعرة، 
ّ

الش أدركت  وملا  خاصة.  واملرأة  عامة،  أّن اإل�سان  قائدة،    فة 

الصّ   جوهر 
َّ

الذ ب�ن  حصراع  هو  إنما  واألن�ى  ثقافيّ كر  هيمنة  واقتصاديّ يلة  ضّد ة  انتفضت  أدوات    �ّل   ة، 

ال�ي كرّ  اإلنتاج  الدونيّ ست وضعيّ امتالك  الغبار، وحرّ ��ا  أدران  ة. هكذا نفضت عن ذه��ا  رت جسدها من 

الثقا��ّ  "العار"، منطلقة نحو حلبة الصراع  .  ، والقانو�ّي ، والسيا��يّ ، والفلسفّي ، والشعرّي ، والف�يّ ثقافة 

، ة الواردة فيھ، وثراءها الفكرّي املعاصر يلمس أ�عاد ا�حقول الدالليّ   العر�ّي   يقرأ متون الشعر النسائّي ومن  

باس��اتيجيّ  التّ م�حو�ة  التّ ة  االجتماعيّ مك�ن، ووسائل  لألوضاع  فهم  املنشودة، من  للتار�خ،  غي��  ونقد  ة، 

فكرّي  الّ�   واجتما��ّ   وتحليل  ألساليب  وتنويع  الصراع،  والرفض، خر لقضايا  واإلدانة،  واالحتجاج،  �ة، 

التفوق     ، وثقافة االخ��ال وتكس�� ألسطورة 
ّ

للذ الرجل، وأسطرة  بالهشاشة،  عند  االع��اف  ات. فضال عن 

اتية عن وضعيّ 
ّ

ق  ة، ورغب��ا �� املشاركة، واملصاحبة بما يضمن كرام��ا، و�حّق ��ا االجتماعيّ ومسؤولي��ا الذ

ة لن يخبو  ة أسوة ببا�� �ساء العامل�ن. إن صوت املرأة العر�يّ العدالة االجتماعيّ ة و أهدافها �� املساواة وا�حر�ّ 

  ، أي بناء كيان مستقّلٍ الوجودّي  مشروعها ة إ�� ح�ن اكتمال  ة والشعر�ّ أبدا، وسيصدح بأناشيدها اإلبداعيّ 

ونقدّية، وحقوقّية    ، وما ان��اء أعمال إبداعّيةلھ منظومتھ، و�رادتھ، وغاياتھ، وحقوقھ، وقيمتھ �� الوجود

لتعر�ة هذا الواقع املنحرف إال دليل قاطع ع�� إيمان اإل�سان املعاصر بأحّقية املرأة �� سياد��ا ع�� نفسها  

مت�امل حضارّي  امل��دّي ضمن مشروع  الوضع  لقد فرض هذا  العر�يّ   .  املرأة  تجعل من  ع��  أن  اعرة 
ّ

الش ة 

واالخ��ال ا�جحف، إذ ال  كران، واإلقصاء،  ست�جان والنّ معاقل اال   شعرها سالحا للمقاومة، والنضال ضّد 

ثا.  
ّ
ة مباشرة، تفتقد �� معظم األحيان  لذلك جاءت أساليبھ تقر�ر�ّ يمكن ل��بية ذ�ورّ�ة أن تنتج إ�سانا مؤن

الف�ّ  البعد  وا�جما��ّ إ��     ي 
ّ
يحصّ الل آفة  ذين  من  ��  نانھ   مغلقة،  رفوف  املوت 

ّ
إنتاجھ  �ل شروط  انتفت  ما 

 ة. التار�خيّ 
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 في المستعمرة الفلسفیة 

 جینیالوجیا األثر الفلسفي 

 
 

 الملخص: 

) برالو�غ  �ونيغ  �اثر�ن  لنص  ال��كيبية  القراءة  هذه  أنتجھ  Pralong-C. König�س��  ما  مساءلة  إ��   (

التار�خية   ال�حظة  وطبيعة  تتجاور  ومفاهيم  مقوالت  من  اإلش�ا��  الفلسفة  تار�خ   �� الفلسفي  ا�خطاب 

�� استبعاد لشروطھ   الفكر�ة  �� "الغرب األورو�ي". إن استيعاب ممكنات هذا ا�خطاب  والنظر�ة، خاصة 

ة، ليعد عمال تبسيطيا ومعلقا ضمن بداهات  البنيو�ة والتار�خية، فضال عن أسسھ النظر�ة وا�جيوسياسي

 
ّ
ات ضمن  واندغامها  عقالني��ا،  بم��ر  النقد  تقبل  ال  حقائق  الفكر  مؤرخو  م��ا  فلسفّي جعل  محدد    جاه 

�ستبطنھ نزعة "املركز�ة الغر�ية". هل �ع�ي ذلك، أن الفكر ال يص�� "فكرا فلسفيا" إال إذا �ان ناطقا باسم  

امل من  وهل  الغرب"؟  ��  "مركز�ة  الفلسفي  ا�خطاب  أثر  اقتفاء  صر�ح    خرق مكن  أو  حداثياتھ  إل ضم�ي 

التار�خية واأليديولوجية؟ وهل ل��اد�غمات علوم اإل�سان وا�جتمع املكنة النظر�ة واملن�جية �� استنطاق  

 ال�و�ي؟  -ما تخيطھ وتنتجھ اإلتجاهات الفلسفية من تصورات أيديولوجية بلبوس الفكري والعقال�ي

 .   ا�خطاب الفلسفي؛ تار�خ الفلسفة؛ جيوسيا��ي؛ املستعمرة الفلسفية؛ املركز�ة الغر�يةتيح:  �لمات مفا

Abstract: 
This synthetic reading of the text of C. König-Pralong seeks to question the statements and 

concepts produced by philosophical discourse in the problematic history of philosophy that are 

adjacent to the nature of the historical and theoretical moment, especially in the 'Western Europe'. 

The assimilation of the intellectual possibilities of this discourse in an exclusion of its structural and 

historical conditions, as well as its theoretical and geopolitical foundations, is a simplistic and 

suspended work within the intuitions that historians of thought have made them facts that cannot 

be criticized with the justification of their rationality, and their integration into a specific philosophical 
direction that is embedded in the tendency of 'Western centralism'. Does this mean that thought 

does not become a 'philosophical thought' unless it is a spokesman for the 'centrality of the West'? 

Is it possible to trace philosophical discourse into an implicit or explicit rift about its historical and 

ideological coordinates? Do the paradigms of human and social sciences have the theoretical and 

methodological tools in questioning what philosophical trends sew and produce from ideological 

perceptions in the intellectual and rational-cosmic form? 

Keywords: Philosophical Discourse; History of Philosophy; Geopolitics; Philosophical Colony; 

Western Centralism.   

 أشمالل حدوأ. 
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الفلسفية (  :∗املستعمرة  برالو�غ  �ونيغ  �اثر�ن  أطلقتھ  الذي  االسم  ع��  Pralong-C. Königهذا هو   (

م) وخالل  18مشروع تأكيد ا�حداثة األورو�ية الذي يخيطھ تار�خ الفلسفة �� ��اية القرن الثامن عشر (ق

املوضوع  با، متداخال ب�ن فر�سا وأملانيا: وحدة ديا، متشعّ م). و�� تق��ح تار�خا �عّد 19القرن التاسع عشر(ق

ليست �� الغرض من تار�خ الفلسفة هذا، وال �� موقف هؤالء املؤرخ�ن الذين ينتجو��ا، ولكن �� الطر�قة 

يتّم  أسس    ال�ي  وضع  يتداخل    االتجاه��ا  مش��كة،  إش�الية  أطر  ضمن  املعر��   ��الفلسفي  مستواها 

 بالسيا��ي. و�التا��، فإن قيمة هذا العمل، ترجع إ�� الطر�قة ال�ي تكش 
ّ
-ص ما  فة عن تار�خ تخصّ ف ��ا املؤل

الفلسفة   التجليات؛ هذا أخذا  -تار�خ  بناء ع�� عديد من  أو  سواء من صورة واحدة، "صورة املستعمرة"، 

)، فإ��ا تق��ب منھ �� سياق  17�ع�ن النظر محور دراسة تار�خ الفلسفة "كممارسة اجتماعية ثقافية" (ص  

الفلسفة  لتار�خ  التخصصات  متعدد  (ص  "تار�خ  حول   ).22"  العمل،  لهذا  الستة،  الفصول  تمر  وهكذا 

املركز �� الطر�قة ال�ي يتم ��ا تطو�ر تار�خ الفلسفة، -"املستعمرة الفلسفية" �سلسلة من األماكن الفكر�ة  

الفلسفة   ب�ن  العالقة  إ��  املؤرخ  ذاتية  إش�الية  من  ا�حقيقة:  و��  حول/  وكخطاب  تأديبية  كممارسة 

إ�  ،وا�جغرافيا  أو 
ّ
الل الفلسفيّ � مسألة  النّ   تّم   .ةغة  �� بناء استطالع يحتوي سلسلة من  ال�ي قد تظهر  قاط 

من هذه األماكن ال�ي عمل   . هذا دون النظر إ�� حقيقة أن �ّل ااملقار�ة األو�� �ش�ل مستقل عن �عضها �عض 

رئ: "إن إعطاء اهتمام  برالو�غ القا-��ا تار�خ الفلسفة، تتولد ع��ا تداعيات متقاطعة. تحذر �اثر�ن �ونيغ

و  لألحداث  سرد  أي  عن  �عيدا  اإلحداثيات  متعددة  مشاريع  ببناء  ره�ن  التقاطع،  ملسألة  ألية  دخاص  رءا 

). ال يق��ح هذا االستطالع أطروحة حول طبيعة تار�خ الفلسفة، بقدر ما يصف مخاطر  22نجومية" (ص  

" تار�خ  خالل  من  وذلك  محدد؛  سياق   �� الفكر�ة  املمارسة  تضّم هذه  ال�ي  والطر�قة  الفلسفة"  ��ا   تار�خ 

 ظهر، ضمنيا، ا�ع�اسية العقل األور�ي و�سقاطاتھ.تاملعرفة وتنتجها، فإنھ 

 : من "الحلم الطوباوي" إلی "اإلمبریالیة الفکریة"  -2

يبدأ العمل بتدارس من�� �ش�ل " تار�خ الفلسفة". لكن هذا "التش�ل" نفسھ، يقال إنھ نتاج نوع من   

ا �� ف��ة ما �عد  د �� املقام األول، م�انا ملموسا وخياليّ اإلزاحة أو الت�ج��. إن "املستعمرة الفلسفية" تحّد 

إم��يالية أهداف  مع  الفالسفة،  يحكمھ  إقليم  م�ان  و�قدم    ويستند  .الثورة:  الفلسفة.  مبادئ  إ��  تنظيمھ 

ذلك.�نصّ  ع��  أمثلة  العمل،  مقدمة   �� عام    ن،   ��1798) بارو�ل  أوغسط�ن  اليسو��  أدان   ،Augustin 

Barruel  غرض  1760)، �� "مذكرات خدمة التار�خ اليعقو�ي"، األعمال السر�ة للطائفة الفولتاير�ة �� ف��ات�

  �عو�ض فشلها من خالل االنتصار الباري��ي للفجور، الذي �ان �عّد إ�شاء "مستعمرة" �� بروسيا، وال�ي تم  

Claude Clausel -Jean، قدم ال�اتب املناهض للثورة جان �لود دي �وسرج ( 1830للثورة بنشاط. و�� عام 

 

نظر: وتعليق عليه ) Pralong-KönigCatherineفي كـتاب كاثرين كونيغ برالونغ ( مساهمة المتواضعة هي قراءةهذه ال ∗ 
ٔ
 . ا

Catherine König-Pralong, La colonie philosophique. Écrire l’histoire de la philosophie aux XVIIIe et XIXe 
siècles, Éditions de l’EHESS, 2019, 253 p. 
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de Coussergues  أ��ا "مستعمرة النابليونية ع��  ا�حروب  �� إسبانيا خالل  املوجودة  اللي��الية  ا�حر�ات   (

االجتما��ّ فلسفية  العقد  ملبادئ  وفقا  مكتو�ا  دستورا  معلنا  اإلسبا�ي،  ا�جتمع  هامش  ع��  هذا    ."  انتشر 

) للفلسفة كممارسة إم��يالية، وخاصة �� الكتابات املناهضة للثورة، تقر�با  12املفهوم "ا�جيوسيا��ي" (ص  

ف��ات   الط1800��  ا�خيال  من  املستمد  املفهوم  هذا  استحضار  �ان  إذا  ولكن،  "للمستعمرة  .  و�اوي 

 �� مقار���ا.  يخدم  معاكس  من��   �� تأخذه  أن  ف�ي  برالو�غ،  �ونيغ  �اثر�ن  بھ  تبدأ  الذي  ذلك  الفلسفية" 

ال�ي أصبح ف��ا تخيل مستعمرة ذات أهداف إم��يالية أمرا شائعا، �� ��اية القرن الثامن    نفسها  نواتالّس 

عشر( 18عشر(ق التاسع  القرن  من  األو��  العقود  و��  أخرى  19قم)  إم��يالية  ممارسة  هناك  �انت  م)، 

 
ّ
عهم إلحداثيات تار�خ  ة ألجيال الحقة �� تتبّ ب ع�� ذلك من نتائج ممتّد للفلسفة �� ال�ي سادت، مع ما ي��ت

ال�اتبة    –إذا استمرت    الفلسفة. الواقع �عب�� عن "استعمار عل�ي  -تنبھ   �� الفلسفة، ف�ي  فكرة سياسة 

ة، ناتجة عن عملية  ة ومهنيّ ية العالم واستعمار املا��ي. و�� ممارسة علميّ ): استعمار بق13مزدوج" (ص  

عشر(قموّج  الثامن  القرن  ��اية   �� بدأت  الفلسفة   �� بأملانيا18هة  التاسع    ،م)  القرن  بداية   �� واستمرت 

   ص فر��ّ م) بفر�سا. بذلك، يظهر أن تار�خ الفلسفة كتخصّ 19عشر(ق
ّ

ى  مو�� إ�� جعلنا نن��يميل طا�عھ الش

 ب �� مضامينھ. املتحّج  البعد السيا��يّ 

البارز لهذا    ومع ذلك، فإن ما يميل العمل �لھ إ�� التنبيھ إليھ؛ ع�� عكس ما سبق، هو الطا�ع السيا��يّ 

و��� ا�حداثة العقالنية والعلمانية ال�ي  ر �� امل�ان والزمان، للعقل، لآلخرالتار�خ، بقدر ما هو مسألة تطوّ 

 
ُ
   عّد �

ّ
رق، العصور الوسطى، اإلسالم واليونان،  أورو�ا مسرحا لها؛ �� نقطة تقابل مع أماكن أخرى يمثلها: الش

عارض: تكمن قوة  ة شديدة التّ ة. نقف، هاهنا، عند نقطة مضادّ ف والهمجيّ ال��ودية والهند القديمة، التصوّ 

الل نظرة جينيالوجية يختلف ت�و���ا وفقا  املوضوع هنا �� إظهار الطر�قة ال�ي تب�ي ��ا ا�حداثة تار�خها من خ

للمواقف ال�ي �شغلها ا�جهات الفاعلة. فإذا �انت األماكن شائعة، فإن عالجها يختلف: املع�ى من ذلك، أن  

هناك أماكن ارتبط وضعها العام بتوط�ن معالم ورموز فلسفية �� ش�لها حديثة، و�� جوهرها أورو�ية، مما  

أكيد ع�� طا�ع  )، وهذا ال �عفي من التّ 39ن أورو�ا مجاال إلسقاط النتائج (ص  يجعل " العوالم" ا�خارجة ع 

 دة.  ، لكن داخل حلقة زم�انية محّد ظر الفلسفّي االختالف ذاك الذي يطبع النّ 
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 أسا��يّ   ة. هذا البعد الداخ��ّ بناء هذا التار�خ داخل دورات أو حلقات الفلسفة ا�جامعيّ   تّم 
ّ
د  ھ يحّد ، ألن

 
ّ
�ات الفلسفة"،  "تار�خ  املمارسة:  فكرّي مخاطر  الفالسفة  وسيا��يّ   إيديولو��ّ / جاه  صنعھ  الذي  ذاك  ؛ 

 
ّ

وضوعات ا�حداثة. لكن، صنع  ة ملنو�ر؛ و�� �حظة ا�ع�اسيّ حظة ا�حرجة املم��ة للتّ أنفسهم، ينطلق من ال�

األوّ  الفصل�ن   �� بد��يا:  ليس عمال  ا�حقيقة  املكرّ تار�خ  الكتاب،  من   ل�ن 
ّ
االت لظهور هذا  جاه وتحديد  س�ن 

املؤرّ  (موقف  برالو�غ  �ونيغ  �اثر�ن  �س��  كيفPralong-C. Königخ،  إظهار  إ��  الفلسفة  تم�ّ   ّية)  تار�خ   �

 
ّ
أن حقيبحقيقة  تار�خ  إنتاج  إ��  �س��   ھ 

ّ
والث املطلق  بلبوس  للدوكسوغرافيات    بات.قة  وخالفا 

)Doxographies الّس للف��ة  املم��ة  فإّن )  الفلسفة    ابقة،  لتار�خ  املفهوم  هذا  يرفض  التنو�ر  عصر  "تأر�خ 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال
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ؤال  ). ثم يطرح الّس 36" (ص  كخزان ل�خ��ات الفكر�ة وسوق للرأي" لصا�ح "سرد كب�� لتار�خ العقل الفلسفّي 

م)،  18) يم�� ب�ن الصواب وا�خطأ �� ��اية القرن الثامن عشر(ق37"قاض أو حكم" (ص    عن مركز املؤرخ:

سيّ  بروكر(وال  مع  و�تتبّ Bruckerما  كمراقب )،  أو  والثقافات؛  العصور  ع��  للعقل  الطو�ل  امل��ء  عل�ي   ع 

الّد للتطوّ  للعقالنيّ رات  الفلسفيّ اخلية  السببيّ ة  والعالقات  تيدمانة  مع  األف�ار  ب�ن  و��  Tiedemann(  ة   (

مع   الراين  ��ر  من  اآلخر  ا�جانب  ع��  ا�حال  هو  كما   ، ال�انطي  لإللهام  ال��اغما�ي  التأر�خ 

مؤ�ّ Degérandoديج��اندو( خالل  من  أو  ؛  الروما�سيّ )  سياق   �� الثقافية  املقار�ة  مع  د  األملانية  ة 

 )... Hegelهة من خالل اإلدراك ال�امل للروح �� فلسفة هيغل(ة موج)؛ وتطو�ر مقار�ة غائيّ Schlegelشليغل(

ة ترجم��ا للعديد من ا�خيارات  �سافر بنا املؤلفة �� طيف من املنظورات؛ وذلك من خالل إظهار كيفيّ 

،  1830. فمنذ عام  نفسھ  تناسب أساليب ومباحث العلوم اإل�سانية ال�ي تتطور �� اآلن  ّيةة، وكيفاملعرفيّ 

مش�لة   شاليرماير(أصبحت  تار�خية  بارزة:  املؤرخ  درويسن(Schleiermayerموضوعية  أو   (Droysen  ،(

النمساو�ّ  وال�انطيّ واملدرسة  (ة  �وز�ن  فيكتور  عمل  خالل  من  فر�سا   �� أيضا  ولكن  ا�جديدة،   Victorة 

Cousin ا�ح  موقف العبء الذي �عطي هيغل املثال األك�� نجاحا لص  ،بطر�قتھ ا�خاصة  ،ى م��م تحّد   )، �ّل

 ل الذا�ي النقدي وتأر�خ ممارسا��م ا�خاصة. التأمّ 
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تقّد  الفلسفة" الذي  "تار�خ  (تار�خ  تار�خ متعدد  Pralong-C. Königمھ �اثر�ن �ونيغ برالو�غ  أيضا  ) هو 

الذي    املوقف الشمو�� القوّي   )، باستثناء أّن 22صات. تار�خ "من ب�ن آالف املقار�ات األخرى" (ص  التخصّ 

الفلسفة بھ  أ��ا ش�لت نفسها كتخصص جام��، وأصبحت أوال وقبل �ل ��يء    ،تحتفظ  ع�� الرغم من 

صات األخرى لونا معينا. تصف الفصول األر�عة األخ��ة من "املستعمرة  �عطي عالق��ا بالتخصّ   ،عمل املهني�ن

املفاهيمية واملن�جيّ الفلسفة ع�� األج  �مؤر�  اعتماد  ّيةالفلسفية" كيف ال�ي �ستع��و��ا من مجاالت  هزة  ة 

ال سيما من علم األحياء (البيولوجيا) مع االستخدام  -ة، ولكن أيضا من العلوم الطبيعية  العلوم اإل�سانيّ 

واملؤّس  الفكري  التموضع  اس��اتيجيات  ودراسة  بناء  "إعادة  لـ  مكرسة  "العرق".  ملفهوم  ملؤر��  البارز  ��ي 

)، فمص�ح��م ��،  183م)" (ص  18املشهد العل�ي ا�جديد الذي ظهر �� القرن الثامن عشر(قالفلسفة ��  

متجاورة مع التحو�الت  - �� م�ن هذه الفصول   – �ذلك، �غدو نظر�ة املعرفة  و مرة أخرى، معرفية وسياسية.  

-ال�ي يطرحها  دة  مع املشا�ل ا�حّد -  صهم ا�خاّص التأديبية ال�ي �سمح للفالسفة بتطو�ر وسائل تار�خ تخصّ 

  صات. فهذا التار�خة التخصّ صات القوي الذي يم�� �حظة �عت�� عموما �حظة استقالليّ د التخصّ إ�� �عّد 

ر  ي بدوره إ�� "تصوّ تار�خ الفلسفة كتار�خ للعقل ا�حديث �شارك �� تقسيم الواقع الذي يؤدّ   ! ألّن سيا��يّ 

 
ّ
�س، أي كـ "بيئة  ا)، و�إطار متج 205ة" (ص حليليّ ة والتقديّ �عة النّ حصري للغرب كمجال للعقالنية ذات الن

  - هذا التار�خ-) إذن، إ�� أن يظهرPralong-C. König): �س�� �اثر�ن �ونيغ برالو�غ ( 85حيو�ة للفلسفة" (ص  

من خالل عدد من األماكن الشائعة �� خطاب الفالسفة حول جينيالوجيا ممارس��م من حيث كيفية ال��ل  

 صات األخرى امل من التخصّ 
ّ

 حنة األيديولوجية لتار�خ الفلسفة. ساهمة �� ال�



ثر الفلسفي   -فــي المستعمرة الفلسفية
ٔ
  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جينيالوجيا اال

ٔ
 ا

ٔ
 شمالل حدو. ا
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 ة أخرى، تكمن براعة التّ هنا مرّ 
ّ
ة أك�� من وصف  ع حركة عامّ ر�قة ال�ي �س�� ��ا املؤلفة إ�� تتبّ حليل �� الط

متعّد  االستخدامات  ��ا  ترسم  ال�ي  التّ الطر�قة   خصّ دة 
ّ
ات  �� للفالسفة  معّق صات  توافق  من    ،دجاه  وذلك 

�� الفلسفة بناء ع�� مسارات فردية. ومن األمثلة ع�� ذلك:  حيث: سلسلة من العناصر، تصف نظر�ات مؤرّ 

ال�ي   ا�خيارات  من  العديد  تتبع  املمكن  من  تجعل  الرا�ع،  الفصل   �� تدارس��ا  ال�ي  الفلسفة،  لغة  مش�لة 

 
ّ
سياق فكرّي ات  �� الفاعلة  ا�جهات  التّ   ن.مع�ّ   وسيا��يّ   وثقا��ّ   خذ��ا  هاتھ  الفر�سية  إن  املزدوجة،  ضاريس 

الضّ  بتسليط  لعلم  واألملانية مثال، �سمح  األو��  الدراسات  مناقشة  �� ذلك  بما  القومية،  ا�خاطر  وء ع�� 

 
ّ
 غة املقارن الذي يؤّس الل

ّ
 س لفكرة األسرة الهندية األورو�ية �� أملانيا، بحيث �ش�

ّ
غة عالمة ع�� القوة  ل الل

علماء الفيلولوجيا والفالسفة إذن، أنفسهم �� موضع املطالبة بتار�خ العقل القائم    يجد  وحية للشعب.الرّ 

 
ّ
) واليونانية القديمة �� أملانيا،  Sanskritمسألة قرب األملانية من السنسكر�تية(  غة. �� ح�ن أّن ع�� دراسة الل

ة ال�ي  األماكن النسبيّ  ا، فإّن ا �� فر�س نة ب�ن اللغات ا�حديثة، تصبح قضية حاسمة. أّم ة معيّ و�عطا��ا أولو�ّ 

 
ّ
 ها الالتينية املدرسية والفر�سيّ تحتل

ّ
 قاش.ل قلب النّ ة ا�حديثة �� تار�خ ا�حداثة �� ال�ي �ش�

تضاعفت ال�ي    وقد  املتناقضة  واملواقف  الوطنية،  الصبغة  ذات  املناقشات  القرن  أثار�هذه  طوال  �ا 

من خالل مسألة    من ناحية،  األملا�ي،-الفر���ي  كشف عن العداء الثقا��  ع�� نحو    م)؛19التاسع عشر(ق

. وهكذا تميل  ، من ناحية أخرى األورو�ي، من حيث وضع اللغات الشرقية، وخاصة الصينية-النظام الهندي 

 
ّ
ة داخل �وكبة  ھ مواقف �سبيّ الدراسة برم��ا إ�� إظهار الطر�قة ال�ي يجب أن يفهم ��ا تار�خ الفلسفة ع�� أن

 من اإلش�االت؛ ف�ي مش 
ّ
 سواء.  الت األيديولوجية ال�ي �� نتيج��ا و�عب��ها ع�� حّد روطة بتطور املعرفة والتمث

وعلم    و�االنفتاح األنجلوسكسونية  املعرفة  تار�خ  تخصّ اال ع��  تباين   �� يق��ح  جتماع  ومقار�اتھ؛  صاتھ 

مقارنة تضاعف نقاط  ) مسارا فر�دا؛ من خالل �شر طر�قة  Pralong-C. Königكتاب �اثر�ن �ونيغ برالو�غ ( 

   وتصّر   ،عمالّد 
ّ
والتمث املعرفية  املمارسات  �شابك  فكرة  السياسيّ ع��   الت 

ُ
ت بحيث  "املستعمرة    ظهرة، 

كيفالفلسفيّ     ّية ة" 
ّ
الفلسفة"،�ش� "تار�خ  حول  خطاب  الذي  ل  الّتار�خ  "العقالنية    هذا  تمظهراتھ  من 

                                                                ا�حديثة".
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Challenges OER   

 

 
 

 

 

Abstract:  
This research paper revolves around the challenges of open educational resources. Due to 

globalization, the corona pandemic and the transition, the need has increased in developed 

countries for enrollment rates in education, especially higher education, in addition to the 

rehabilitation of human resources. In order to develop their skills, practitioners need to cope with 

the new characteristics and skills of the teaching profession. The Arab countries are in dire need 

to meet the requirements and improve educational outputs according to the new reality. They face 

a set of challenges, the most important of which is the Corona pandemic, and the high cost of 

educational content in its paper and digital patterns such as textbooks, which constitutes an 

obstacle to large segments of society with limited income, especially higher and middle education, 

and one of the most prominent challenges they face when using open educational resources is 

the lack of appropriate devices(laptop/mobile) to be able to receive course content and study using 

open educational resources, as most countries of the world face the problem of providing high-

quality education, which leads to the development of the economy and the advancement of the 

learning process, and the qualification of resources humanity is able to serve it, and facilitate the 

life of the individual in light of modern changes, but there are opportunities that still exist to raise 

the level of education and advance it. Catching up with the global openness movement of 

educational resources on the International Information network (Internet) is a real opportunity to 

cope with the challenges and overcome those difficulties. 

Keywords: OER, Educational Outcomes, Resources Selected. 
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ٔ
 2202  )ا
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 ملخص: 

التَّ  املوارد  تدور حول تحديات  البحثية  الورقة  املفتوحةهذه  العوملة وجائحة �ورونا    ،عليمّية  ظل  ففي 

 والتَّ 
ُ
عليم  عليم وخاصة التَّ االلتحاق بالتَّ تقدمة إ�� �سب  حول إ�� اقتصاد املعرفة تزايدت ا�حاجة �� الدول امل

املوارد البشر�ة، من أجل تطو�ر مهارا��م بما ين�جم مع ا�خصائص ا�جديدة   تأهيلالعا��، إضافة إ�� إعادة  

مُ  مواجهة  العر�ية  الدول  �ستطيع  ول�ي  املطلو�ة،  املهارات  تطو�ر  إ��  أدت  ال�ي  تجو�د  للمهن  تطلبات 

التَّ مُ  للواقعخرجات  وفًقا  التَّ   عليم  من  مجموعة  تواجھ  فإ��ا  جائ ا�جديد،  أهمها  ومن  �ورونا، ححديات  ة 

 
ُ
ش�ل عائق امام شرائح  مما �ُ   ،الور�� والرق�ي مثل الكتب املدرسية  بأنماطھعلي�ي  حتوي التَّ وارتفاع ت�لفة ا�

 
ُ
ا� التَّ واسعة من  ا�حدود وخاصة  الدخل  ذات  و جتمع  واملتوسط،  العا��  التَّ �عليم  أبرز  من  ال�ي ن  حديات 

ناسبة(الب توب/ مو�ايل)  عليمية املفتوحة تمثلت �� عدم توافر أجهزة مُ تواجههم عند استخدام املوارد التَّ 

مُ  تلقي  الّدِ للقدرة ع��  املقرر  التَّ حتوى  املوارد  باستخدام   را��ي 
ُ
ت املفتوحة، حيث  واجھ معظم دول  عليمية 

وتأهيل املوارد البشر�ة    ،علميةال��وض بالعملية التَّ   إ��ذي يؤدي  عليم عا�� ا�جودة، الش�لة توف�� التَّ العالم مُ 

   ،القادرة ع�� خدمتھ
ُ
إال أن هناك أمامها فرًصا نادرة ما زالت    ،تغ��ات العصر�ةوتيسر حياة الفرد �� ظل امل

التعَّ  بمستوى  لالرتقاء  بھقائمة  وال��وض  االنفتاح(  ،ليم  بحركة  ال�حاق  للمو )  Opennessإن  ارد  العاملية 

حديات وتجاوز  عليمية ع�� الشبكة الدولية للمعلومات(اإلن��نت) �ش�ل فرصة حقيقية للوقوف أمام التَّ التَّ 

 عو�ات. تلك الصُ 

 .ملواردا تاتحديد التعليم،  مخرجات ،عليمية املفتوحةاملوارد التَّ : اتيح ال�لمات املف 
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1- Introduction and General Problem: 

In the light of modern changes, developments and the transition to a knowledge economy, 

the need has increased in developed countries to raise the rates of enrollment in education, 

especially higher education, where educational and educational institutions are of paramount 

significance, and education enjoys a vital position in the educational system the advancement 

and progress of all countries of the world. Training and qualifying the human resources that 

are necessary to advance the economic, intellectual and cultural level is the basic ingredient 

in any country that seeks to improve its educational level globally and regionally. Where 

educational and educational institutions face a set of challenges whose severity and extent is 

difficult to predict. 

 Education is the first and direct responsibility in providing the individual with the various 

skills, abilities and competencies that help him to meet the requirements of future life, and to 

go out to the market to work with the word “learning” Dar.  This will not be in light of the 

traditional system based on objectivity and realism but through the formation of new 

educational policies in education. It must be educational (Solomon, 2007 ). 

The current era is characterized by scientific and technological progress in various areas of 

daily life, where the use and investment of computer capabilities today has become one of the 

forms of modern educational technology. Knowledge, and in light of globalization and the 

continuous developments in information and experiences that the individual goes through as 

the first building block in building society, the economy of any country depends on the 

development of the individual’s intellectual, cultural and cognitive level. Labor market needs 

(Al-Husseini, 2013). 

 Harem (2013) pointed out that the true revolution of any nation is not in the multiplicity of 

owning resources in it, but rather in building, qualifying and training the workforce, which is the 

active element in empowering competing countries because they are the ones who bring about 

a major change in any institution, especially the educational one, so no institution can develop 

and innovate, except through the ability of individuals to face challenges and overcome them 

to advance the institution and help it advance, excellence and development. This was 

confirmed by Al-Salami (2003) who argues that the modern administration is directed to the 

increasing interest in the human element, as it is the capital of the nation. Its major concern 
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should be to work on finding the best ways and solutions to invest and employ its mental 

energies and innovation. 

The term open educational resources has become very popular in the past five years, as 

this term symbolizes any educational work or unit of study that is offered on the Internet for 

free and under an open license, and this project was considered a pioneering work in the 

history of human culture because of its ability to meet the requirements of developing education 

and facing challenges, In addition to the need to rehabilitate human resources in order to 

develop their skills in line with the new characteristics of the professions. Open educational 

resources also represent a strategic opportunity that enhances knowledge building, knowledge 

exchange, capacity building, and everyone’s benefit from teaching and learning resources (Al-

Khalifa, 2009). 

Open educational resources are teaching, learning and research materials that are 

available by various means, digital or otherwise, that are in the public domain or are issued 

through an open license that allows others to freely use, use, adapt and redistribute them 

without restrictions or restrictions. Limited, and we find that the open licensing process builds 

on the intellectual property rights framework, as done by relevant international agreements to 

respect the author's rights to this work. (Hassan, 2018). 

2- The Importance of the Research Paper: 

The importance of the research paper comes from the urgent need due to the scarcity of 

Arab and foreign studies on this subject, and that this paper helps those in charge of improving 

educational and research processes. It will provide knowledge of the pros and cons of using 

and strengthening its positive aspects and improving its negative aspects.   

3- Objectives of the Research paper: 

The research paper aims to know the challenges of open educational resources, access to 

the best scientific results and ways to improve them, improve open educational resources, and 

improve educational outcomes. 
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4- The Problem: 

Perhaps one of the most important challenges facing educational institutions in the Arab 

world is how to form and develop a distinct and effective human structure capable of dealing 

with the needs of the labor market and their ability to confront the problems and demands of 

change. Language and the importance of using it and highlighting the obstacles facing its 

application in addition to the opportunities and challenges available to it to develop and improve 

the outcomes of the teaching and learning process. This research paper will seek to clarify 

what are the challenges that open educational resources face? 

5- Previous studies: 

Through the research, it was found that there is a severe scarcity of studies concerned with 

the use of the challenges of open educational resources in Arab and foreign educational and 

educational institutions, and most of the available studies examined open educational 

resources in general with little focus on learning and teaching, e-learning, and the use of 

electronic resources - in general and digital libraries, and in these The paper I will mention 

some studies that partly intersect with its general framework.  

The study Al Mubarak (2018) aimed to identify the reality of the use of open learning 

resources by faculty members at Princess Noura Bint Abdul Rahman University in teaching 

and the most important challenges they face using the descriptive approach. The study was 

applied to (358) faculty members. The results showed that the reality of faculty members’ use 

At Princess Nourah bint Abdulrahman University for Open Learning Resources in teaching, it 

was weak, with an average of (3,25), but there is a tendency for teachers to encourage female 

students to use open learning resources, which may be due to their feeling of their importance. 

Scientific professionals who are available to assist in the process of communication and 

ongoing follow- up on the use of open learning resources as well as the pressures of academic 

work or administrative assignments. 

Ermei, Yan, Jessica, & Wen- Hao, 2015 have conducted a study entitled Open Educational 

Resources (OER) Use and Constraints: A Study from Zhejiang University, China, this study 

was designed to examine the use of open learning resources in Chinese universities and the 

perceived obstacles that affect the dissemination of Open Educational Resources. They are 

(1239), and the results show that a large number of university students have used OER, but 
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there are challenges related to content and environmental factors that affected the rapid 

spread of OER. 

Ali Ahmed (2010) also conducted a study on the obstacles to the application of educational 

media in public schools for principals and teachers from their point of view in Salfit, Palestine. 

The researcher used a questionnaire that includes the most important obstacles to teachers’ 

use of educational media, and the most important results of this study are the absence of 

differences in the obstacles to using educational media from the point of view of principals and 

teachers due to the variables: gender, nature of the job, specialization, years of experience, 

marital status, educational stage, and the presence of differences in Obstacles to media use 

due to educational qualification variable. 

6- The concept and origins of open educational resources:    

Education contributes to providing the necessary skills for economic and social 

development as the first pillar in creating a knowledge-based society, and technology is a 

crucial tool in preparing and educating the individual with information that helps him achieve 

cultural and professional growth in an era of overcrowding in information and in light of the 

technological progress we live in today. A new set of educational materials, where in 1998 

David Wiley announced the first "Open Content Project" (OSI) license and argued that 

educational content should be free and available to all (Yuan, MacNeil, & Kraam, 2008), he 

used the term "resources" Open Education” for the first time during the UNESCO Forum in 

2002 on the impact of open curricula on higher education in developing countries, and 

UNESCO expanded the concept of open educational resources in its second forum in 2004, 

to include three important aspects in the educational process: 

Educational content: such as curriculum materials, lesson plans, textbooks, articles, etc. 

that support teaching and learning. 

Tools: such as programs that assist in the production and use of educational content, as 

well as open technologies that facilitate flexible collaborative learning and open sharing of 

teaching practices that enable teachers to benefit from and reuse their colleagues' best ideas 

and educational resources. 

Operational resources: the resources needed to ensure the quality of education, 

educational practices, and the licensing of educational resources (Al-Tal, 2013). 
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Known (Browne, Holding, & howell, Dyer, 2010) defines open educational resources as 

“giving everyone the freedom to participate in various educational materials that make it 

possible to print and read them via the Internet without cost. Asiri (2014, 129) defined them as” 

the possibility of using them in research The scientific study aims to improve the education 

process and ensure its continuity.” (Muller, Harrison, Raju, Moodiey, 2011) and UNESCO 

defined OER: as “the resources of teaching, learning and research available through any 

means – whether digital or non-digital – that fall within the domain of public or released under 

an open license for free use, use, adaptation and redistribution by others without or with limited 

restrictions (2012). 

7- Advantages of open educational resources: 

Open educational resources are distinguished from other educational resources by being 

subject to a system of licensing and property protection, and what is easy to use and adapt 

without the permission of the copyright owner. The advantages of open educational resources 

can be summarized as mentioned by Abu Khattwa (2014); Yang, Cotera, (2011); Williams 

(2010) is:  

Advance knowledge and access to information freely and accurately, using a variety of 

digital forms and multimedia, its ability to attract learners and experienced people and 

encourage them for lifelong learning, and works to bridge the gap between formal and non-

formal education, develop and improve education outcomes to advance and advance the 

educational process, and contribute In providing continuing education that works on reforming 

and developing the local economy in the community, engaging students in the academic 

content, constantly updating information and curricula to conform to scientific and academic 

developments, and benefiting from the educational resources provided by internationally 

reputable institutions, which were produced by world-renowned experts in various fields. fields, 

diversifying and enriching the sources, creating greater opportunities for comparative analysis, 

discussion and dialogue, saving time, effort and money due to the lack of access and 

development costs, because the materials are usually ready for immediate use, supporting 

and facilitating continuous training because of its role in professional and personal life, and 

benefiting from cultural and cognitive diversity To serve the goals of education. 
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8- Challenges Facing Open Educational Resources: 

Al-Tal (2013) sees that despite the benefits and advantages that open educational 

resources provide, there are a number of challenges and technical, economic, social and legal 

obstacles that limit its spread or adoption in organized education in a large way, and is the 

most prominent challenges that prevent the activation of open educational resources as 

mentioned by both (Hassan, 2018) (Annand, Jensen, 2017) (Browne… et. al, 2010) (Yuan… 

et. al, 2008) is: 

• Ease of access: There are many challenges facing users in this context, represented 

by the multiplicity of places where resources are published on Internet sites and 

platforms, so it is difficult to search and retrieve them, and the most important challenge 

here is the lack of an accredited authority that provides an umbrella for these sources. 

• Quality: Open educational resources are based on the freedom to publish and modify, 

so the quality of these sources has varied according to the number of authors and their 

scientific, educational and technical backgrounds, and the absence of clear or 

approved standards requires the evaluation of these sources when they are used and 

their conformity. 

• Publication licenses and property rights: It requires authors and users of resources 

to have a good understanding of what open copyright licenses and intellectual property 

rights are. 

• Language and multiculturalism: Despite the importance of multiculturalism, which 

results in cognitive diversity, there are still some challenges related to the fears of 

accepting other cultures for some, and the multilingualism of sources is one of the most 

important obstacles facing users and practitioners. Resources are transferable, 

applicable, and integrative in multiple contexts and cultures. 

• Technological infrastructure: The availability of high-efficiency means of 

communication, technology and the Internet in schools, universities and homes is one 

of the most important factors for the success of the development, dissemination and 

reuse of open educational resources and the promotion of good practices. 

• Policies and Strategies: There are many efforts undertaken by many international 

institutions to develop strategies and general policies for open educational resources 
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and their adoption in education, one of which was the “Paris Declaration” of UNESCO, 

but the response to these efforts differs from one country to another, and the need for 

national policies and strategies and operational plans of action in line with international 

efforts. 

• Sustainability and continuity: The concept of sustainability is linked with the creation 

of supporting national policies and strategies. The first responsibility lies with the state 

in establishing the incubator for these works, and the continuity of its support from the 

material side and from the awareness and cultural side, which is to spread sufficient 

awareness about the importance of open educational resources and their participation, 

in addition to sponsoring Enhancing individual initiatives on which students, teachers 

and researchers are based. 

• Knowledge Economy: Knowledge is the main driver of economic growth, qualified 

and highly skilled human resources, or human capital. The availability of open 

educational resources in their concept and application of their good practices provides 

a unique opportunity for continuous professional development for human resources, 

and it is important that many technical challenges have been overcome. Cultural, social 

and at the level of policies and strategies to reach a knowledge economy based on 

information, creativity and intelligence. 

• Lack of awareness of the methods and methods of dissemination of open educational 

resources due to the huge diversity in computer systems and software. And the lack of 

awareness of teachers and students of ways to obtain open educational resources and 

how to use, configure and benefit from them properly. 

• Cultural domination and globalization where OER is produced primarily by educational 

institutions affiliated with industrial economic systems. 

• Raising awareness and progress. 

However, the biggest challenge is accepting openness: "different external cultures", which 

require a change in policies and mechanisms for managing the educational institution, by 

allowing the participation of faculty members in the production of open educational resources 

as one of the foundations for scientific promotion, and there are many materials and activities 

available on the Internet, but it is rarely organized in a way that can be used in the development 

of educational curricula at various stages of education in general, which prompted some 
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countries recently to use open educational resources, for several reasons, as mentioned by 

(Yuan.. et. al, 2008) and (Falconer, Littejohn, McGill, & Beetham, 2016) which are as follows. 

The absence of policies that emphasize the field of educational and pedagogical 

innovations in the organizational change of educational institutions, the difficulty in finding a 

balanced approach capable of effective communication across different cultures, the lack of 

communication and cooperation between institutions and developers of teachers and students, 

and the encouragement of international institutions to finance new projects capable of 

producing learning resources, Creation of a permanent, multilingual, multi-media digital 

repository. 

9- Recommendations: 

Through this presented research paper, a number of important recommendations can be 

reached to achieve quality performance: 

1. Allow the local community institutions to support the open educational resources, 

whether by providing material support or providing its requirements, such as devices, 

media, and others. 

2. If there is a tendency to use the Internet as a primary means of open educational 

resources, the infrastructure must be equipped with all its resources to deal with the 

Internet in the events of its conditions and developments, and from here it is imperative 

that we develop an effective strategy to access educational resources at this target level. 
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