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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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 : کلمة الّتحریر 
 المبادرة والفعل الحضارّي

 

 الم" 
ّ
 "املع�ى ا�حقيقّي   للتّ نو�ر هو  أن ننظر بأعيننا املتوّ� جة  إ�� �ّل   بقعة من بقع الظ

 ال�اتب اليونا�ي نيكوس �ازان��اكيس  (ت. 1957) 

 

ف ع�� جميع  هل يختلف اثنان اليوم ع�� ا�حكم بأّن الواقع العر�ّي موسوم بالبؤس  
ّ
واالنحطاط والتخل

ف عند هذا ا�حكم يأسا و�حباطا؟ 
ّ
 األصعدة؟ وهل ينب�� أن نتوق

ال شّك أّن ا�جواب ع�� الّسؤال�ن هو الّنفي ع�� وجھ القطع. و�ن �ان من القول الّنافل أّن األزمة العر�ّية   

ساعا، والهّوة بيننا و��ن العا
ّ
لم املتقّدم ما تنفّك تتضاعف بوت��ة  الشاملة تزداد، بمرور الوقت، �عّمقا وا�

. وال مراء �� أّن �ّل فعل حضارّي �خم ينشد ا�خروج 
ً
 مدّمرة

ً
متسارعة، حّ�ى أصبح �ّل ترّدد أو ��اون عطالة

ف والتبعّية والّضعف لن ي�ون من دون جراحات ومن دون آالم، وهو ما لم نجرؤ عليھ، إ�� 
ّ
من حالة التخل

حظة، ذلك أّن التص
ّ

ب الذه�ي، وعبادة األصنام ا�حديثة من عادات وتقاليد وموروثات ما تزال بالغة  حّد ال�
ّ
ل

الّتفك��   ع��  زحزح��ا  مهّمة  ا�حر ّاملغامر  ر 
ّ

املفك عاتق  ع��  وتقع  والعقول.  الّنفوس  ع��  والّنفوذ  الّسطوة 

رق املنفرد ال    الّتفلسف باملطرقة، كما قال نيتشة، فاملطرقة وحدها قادرة ع�� كسر األصنام، غ�� أّن / 
ّ
الط

يصنع مشروعا فاعال ومجديا، بل ينب�� أن يّتخذ هذا املشروع أ�عادا واسعة، وأن ينتشر أفقّيا ليصبح قناعة  

 جماه��ية، إذ ال بّد ل�ّل دعوة من فئة تنصره وتدافع عنھ، وترى فيھ أمال لتحقيق أهدافها ومصا�حها.  

مشاريع متناثرة، متباعدة، وليس لها من األنصار واملدافع�ن   هناك مشاريع للّ��ضة والّتنو�ر. �عم. ولكّ��ا 

ع��ا، املرّوج�ن ألف�ارها وقيمها غ�� فئة نخبوّ�ة قليلة من داخل الفضاء األ�ادي�ي، ولم تتجاوزه إ�� الّدوائر  

مات وهيئات ا�جتمع املد�ّي ا�ختلفة، فت�ون محّل نقاش مستمّر و 
ّ
حوارات  ا�حز�ّية والّنقابّية وسائر املنظ

ط خاللها املقوالت والّرؤى. بسَّ
ُ
 واسعة �غت�ي ��ا تلك املشاريع واألف�ار، وت

ذ بممارسة  
ّ

ر العر�ي املعاصر أن يتشرنق �� برجھ العا�ّ�، وأن يتلذ
ّ

ھ ال يحّق للمفك
ّ
ترتيبا ع�� ما تقّدم، فإن

حظة ا�حضارّ�ة، ال�ي �� قدره، تأّمالتھ �� ترف ودعة، كما لو أّن ما يحيط بھ من خراب ال �عنيھ، ذلك أّن ال
ّ

�

تفرض عليھ االنخراط �� العمل/الّتفك�� �� سبل ا�خروج من املأزق الّتار��� الذي ترّدت فيھ أّمتھ. وليس لھ  

تلك   أهّمية  من  بالرغم  عاّمة،  اإل�سان  تخّص  تأمالت  إ��  االستسالم  وال  قضيتھ"،  وجھ  من  "��رب  أن 

 
ّ
  تصبح ضر�ا من الهروب إ�� األمام، وشكال من أش�ال تز�يف الو��.التأّمالت، ومن مشروعّي��ا، ع�� أال

ومصّو�ا   "موّجها"  الفكر  ي�ون  أن  حتما  يفرض  وخصوصّيا��ا  أ�عادها   �� ا�حضارّ�ة  حظة 
ّ

ال� و��  إّن 

واغل ا�حقيقّية. إْن يكْن هذا ضر�ا من اإليديولوجيا.  
ّ

تصو�با دقيقا نحو البحث عن ا�حلول الّناجعة للش

إذ من شأنھ أن يجّنبنا �ّل إم�انية إلثارة القضايا الّزائفة، أو تلك ال�ي �عيشها مجتمعات حّققت    فليكْن.



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

واإليديولو�� وموقعنا   الفكري  �عت�� من منظورنا  �� مشكالت وقضايا  ا�خوض  لها  يتيح  التقّدم  قدرا من 

�ف. 
ّ
 الّتار��� وا�حضاري، نوعا من ال�

ة  �� هذا الّسياق، وانطالقا من هذا ال
ّ
حظة ا�حضارّ�ة �عمل مجل

ّ
بات ال�

ّ
"  "نقد وتنو�ر و�� ا�حاّد بمتطل

ع�� بلورة و�� تنو�رّي ��ضوّي شامل بجهد مّتصل دؤوب ع�� أعدادها املتتالية.  وم��ا هذا العدد ا�خامس  

رق والغرب العر�ّي�ن. وطرحو 
ّ

ثھ كتاب و�احثون أ�اديمّيون من الش
ّ
ا  عشر الذي يصدر ثرّ�ا متنّوعا، وقد أث

 فيھ إش�اليات تر�وّ�ة وحضارّ�ة وسوسيولوجّية وفلسفّية وأدبّية... تأتلف جميعا �� طا�عها الّنقدّي.

والفر�سّية   العر�ية  الث: 
ّ
الث غات 

ّ
الل ب�ن  �ساٍو  غ��   �� توّزعت  بحثا،  وعشر�ن  واحدا  العدد  هذا  يضّم 

ا املقاالت  و��ن  والبحوث  الّدراسات  ب�ن   
ً
شكال وتباينت  �جمة. واإلنجل��ّية. 

ّ
وال� الكتب  ومراجعة  أل�اديمّية 

و�نتسب �عُضها إ�� الّدراسات الّدينية وا�حضارّ�ة والفلسفّية و�عضها اآلخر إ�� املباحث ال��بوّ�ة، وتنخرط  

 أخرى �� الّدراسات األدبّية أّما الصنف الّرا�ع فيبحث �� قضايا سوسّيولوجّية وفنّية.

وا  وا�حضارّ�ة  الّدينية  الّدراسات  "من  والّتفكيك  والّتحليل  بالّدرس  تناول  ما  توافق  إش�اليّ لفلسفّية  ة 

...  سؤال املن�ج،  ..."، ونظر �عضها اآلخر �� “ياسة  إش�الية العدالة ب�ن األخالق والّس ة"، و"�ة واملساواا�حرّ 

العلم املن�ج  والفلسفة  ب�ن  الدينّية   لتبّ�ن كيفّية  ن��و�ولو��ّ األ "، وتوّسل آخر  املمارسة  ل 
ّ
،  اإلسالمّية  �ش�

�عات
ّ
  �� سوسيولوجيا  الّتأو�لّية  و�من�ج تحلي�� نقدّي، راجع أحد كبار الباحث�ن الّسوسيولوجّي�ن العرب "الن

رح الفي��ّي.  �� ضوء املرتكزات  في��"  ماكس
ّ
واختار أحد الباحث�ن تفكيك    األيديولوجّية ال�ي ��ض عليھ الط

امل العر�ّي  ��  ا�خيال  مهّمة  تراثّية  �خصّية  صورة   �� األركيولو�ّ�  ا�حفر  من  ضرب  ممارسة  ع��  عاصر 

طالب  �خصّية أ�ي  بن  مختلفت�ن:ع�ّ�  مرجعّيت�ن   �� ال��ا 
ّ
وتمث خصائصها  ب�ن  واملقارنة  ّية    ، 

ّ
الّسن الّس�� 

ا�حديثة يعّية 
ّ

با�خ....    والش الباحث�ن  �عض  اهتمام  نذكر  ال��بوّ�ة،  املباحث  تواجھ عو�الصّ ومن  ال�ي  ات 

�� �شر بحو�تّ العضاء هيئة  أ نماذج محّددة، متوّسل�ن منا�ج إحصائية    ،ةالعلميّ   �مدريس  منطلق�ن من 

�� الّنظر  إ��  آخرون  وانصرف   مدى    ووصفّية... 
ّ
التوظ عن  ال��بوّ�ة  املؤّسسات  اإليديولو�ّ�  حياد  يف 

ا�خ...  ،والسيا��يّ  ومعرفّيا  من�جّيا  ا�حياد  هذا  �عض  وانخ   وأهّمية   �� األدبّية  والّدراسات  املقاالت  رطت 

م��ا:   "ا�ح�ّ�"  املباحث  عر 
ّ

بالش تو�س   �� الّرسمية  الّتعليمّية  املؤّسسة  اهتمام  ومدى  املدرسة،   �� عر 
ّ

الش

ا�حديث، واختار آخرون املقار�ة الّسيميائّية للّنظر �� تحّوالت ا�جسد الّضاحك، من إيقاع ا�حركة إ�� إيقاع  

آليات  القا من أرجوزة ابن الّزمكدم، و�� باب الّنقد الّروائّي، انصرف أحد الباحث�ن إ�� الّنظر ��  الباروديا انط

ادة" ألحمد مال  ، منطلقا من اشتغال املرج�ّ� �� الّرواية الواق��ّ 
ّ
أّما الصنف الّرا�ع  ا�خ...    رواية "ا�حّب �� رق

"التنشئة االجتماعّية زمن    ّية وفنّية، وم��ا:من البحوث والّدراسات واملقاالت، فبحث �� قضايا سوسيولوج

 التكنولوجيا" و"تقنية توزيع الضوء والظل ب�ن الفن التشكي�� والفن السينمائي" إ�خ... 

تأثيث هذا    �� إ�� �ّل من ساهم  كر وأخلصھ 
ّ

نتقّدم بوافر الش الّتقديم املوجز أن  ��اية هذا   �� ويسّرنا 

  و�خراجھ �� أب�ى صورة وأكملها.العدد وتصو�بھ وتحكيمھ 
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 األیدیولوجّیة المرتکزات في نقدّیة قراءة

hermeneutics tendencies in the Sociology of Max 
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A critical reading of the ideological foundations 
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 :یبرف  ة في سوسیولوجیا ماکسأویلیّ التّ  الّنزعات 

 األیدیولوجّیة  المرتکزات  في  نقدّیة  قراءة

: ملّخص

بأن   فلوري  لوران  ڤي��  يقول  يقرأ  ماكس  لذاتھلم   
ً
   بصفتھ  طو�لة  لف��ة  قراءتھ  جرتبل    أبدا

ً
نقيضا

   بوصفھ  أو   أخرى   تارة  Marx)(  ملاركس  خصما  أو  تارة)  Durkheim(  لدوركهايم 
ً
حينا،  (Hegel)  لهيغل  نقيضا

   أو
ً
   حجبت   حقيقة  معرفية  معضلة   الوضعية  هذه  ش�لت  وقد....    آخر   حينا  (Popper)  لبو�ر  ندا

ً
من  كث��ا

تبحث   اإلش�الية  هذه  ع��  وتأسيسا.  املهمة  السوسيولوجية  نظر�اتھ  و��  ي��ڤ  تفك��  ��  املهمة  القضايا  الزوايا

 .1والتنادّ  والتخاصم التضاد سياقات خارج  ي��ڤ فكر �� املهمة والزوايا  الغامضة ا�جوانب  �� الدراسة هذه

ڤ ماكس  سوسيولوجيا   �� التأو�لية  األ�عاد  استكشاف  إ��  الدراسة  ا�جوانب   واستقصاء  ي�� �س�� 

ال�ي  النموذجية  وأنماطھ   املثالية  منا�جھ  ��  التأمل  إ��  أيضا  و�س��  وأعمالھ،  كتاباتھ  ��  األيديولوجية 

.والرأسمالية  والب��وقراطية   وا�حضارة  الدين   قضايا  والسيما  االجتماعية  الظواهر   مختلف  تناول   ��  اعتمدها

منذ  اإل�سا�ي  الفكر  ��  ماكس  وتأث��ه  ي��ڤ  ماكس  مؤثرات  لدراسة  جوان��ا  من  �عضا  الدراسة   وتكرس

املرتكزات   إ��  النقد  أوجھ  من  �عضا  الدراسة  تتضمن  وأخ��ا.  اليوم  ح�ى  العشر�ن  القرن   بداية

 . ي��ي ڤال االجتماع علم �� واأليديولوجية السوسيولوجية 

، سوسيولوجيا، علم اجتماع، �ارل ماركس، نمط مثا��، نموذج مثا��، ي��ڤ: ماكس  املفتاحية  ال�لمات

ب��وقراطية، دين، رأسمالية، السلطة، ال�ارزمية.  

نداد، وتعني المماثل والمناظر. ِنّد مشتق من  -1
ٔ
وا

د. علي أسعد وطفة أ.



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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ABSTRACT:  

Laurent Fleury said that Max Weber has never been read for himself but was read for a long 

time as an antithesis to Durkheim at one time, or a rival for Marx at another, or as an opposite 

to Hegel at one time, or an opponent to Popper at another. This situation has formed a real 

epistemological dilemma that obscured from many angles the important issues in Weber's 

thinking and in his important sociological theories. Based on this problem, this study examines 

the ambiguous aspects and important angles in Weber's thought outside the contexts of 

opposition, contention and rivalry. The study seeks to explore the hermeneutical dimensions 

in the sociology of Max Weber and to investigate the ideological aspects in his writings and 

works and seeks to reflect on his ideal approaches and typical patterns that he adopted in 

dealing with various social phenomena, especially issues of religion, civilization, bureaucracy 

and capitalism. The study devotes some of its aspects to studying the influences of Max Weber 

and his influence on human thought from the beginning of the twentieth century until today. 

Finally, the study includes some aspects of criticism of the sociological and ideological 

foundations in Weberian sociology. 

key words:  Max Weber, sociology, Karl Marx, ideal model, perfect model, bureaucracy, 

religion, capitalism, power, charisma. 
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 ماكس ڤي��  "لم ُيقرأ  
ً
   بصفتھ  طو�لة  لف��ة  قراءتھ  جرت:  لذاتھ  أبدا

ً
  نقيضا

  أو   أخرى   تارة   Marx)(  ملاركس  خصما  أو   تارة)  Durkheim(   لدوركهايم

  بوصفھ
ً
  أو  حينا، (Hegel) لهيغل نقيضا

ً
....   آخر   حينا (Popper)  لبو�ر  ندا

   حجبت  حقيقة  معرفية  معضلة  الوضعية  هذه   ش�لت  وقد
ً
  الزوايا  من   كث��ا

 "  املهمة لسوسيولوجيةنظر�اتھ  و�� ي�� ڤ  تفك��  �� املهمة  القضايا

  فلوي  لوران

  ترى  ما بمقدار  �حر�ة  وممارسات بمعتقدات الدين  حقن  �عيد ا�جماه�� "

 "  ا�خلص فكرة  �� تتمثل  طبيعية فوق  بقوى  االعتقاد إ��  محتاجة نفسها

 1 ي�� ڤ ماكس

 : مقدمة  -1

ماكس   األملا�ي  املفكر    املث��ين  االجتماع  علم   رواد  أهّم   أحد)  Max Weber  ()1864-1920(  ��يڤ �عّد 

  العشر�ن  القرن  بداية �� السوسيولو��ّ  فكره أثار وقد معا، آن �� مؤّسسيھ  أبرز  وأحد ل�جدل،
ً
  جدال

ً
  عنيفا

 ب�ن  واالقتصادّي   السوسيولو��ّ   التفك��  مجال  ��  عنيفة  ورّجة  عاّمة،  والفكرّ�ة  األ�اديمّية  األوساط  ��

  واستكناه   رصدها  ��  الّدارسون   َيِجدُّ   فكرّ�ة  ظاهرة  إ��  أبدعها  ال�ي  السوسيولوجيا  تحّولت  إذ  معاصر�ھ،

 .  املستجّدة مضامي��ا

  عام   إبر�ل   21  ��  بأملانيا )  Erfert(  ايرف��ت  مدينة  ��)  ي��ڤ   إميل  �ارل   ماكسيميليان(  ي�� ڤ  ماكس   ولد

   معروفة  ميسورة  برجواز�ة  ألسرة  ،1864
ً
،  اجتماعيا

ً
  مناصب   اعتالء  ��  و�رع  ا�حاماة،  ام��ن  وألب  وسياسيا

  املمّ��  ال��جوازّي   االجتما��ّ   الوسط   ش�ل  وقد  األملا�ّي،  ال��ملان   ��  عضو�تھ   أبرزها   رفيعة،  وحز�ية  سياسّية 

سمت  ال�ي  عبقر�تھ  وانبثاق  الفكرّي   و�بداعھ  ي��ڤ  لنشأة  األسا��يّ   ا�حاضن  ي��ڤ  فيھ  ترعرع  الذي 
ّ
 حد   إ��  ا�

عن2املوسو��ّ   بالطا�ع  كب�� وعرف    واإلدارة  والتار�خ  االقتصاد  مجاالت  ��  باملطالعة  الكب��  شغفھ  ي��ڤ  . 

  مفعمة   أ�اديمّية  مس��ة  يبدأ  أن  العل�يّ   تحصيلھ  ��اية   ��  واستطاع  االجتماع،  وعلم  والّسياسة  والّدين

   أصبح   أن   إ��  بالعطاء 
ً
ھ  ع��  و�صّنف  وا�جتمع،  والّتار�خ   االقتصاد   علماء   كبار   من  واحدا

ّ
 مؤّس��ي   كبار   أحد  أن

فت  ومن.  الّدي�يّ   االجتماع  وعلم  اإلدارّي   االجتماع  علم  سيما  وال  االجتماع،  علم
ّ
   الال

ً
  ي��ڤ  ماكس  أن  أيضا

  �عومة  منذ   والّنبوغ  بالّنباهة  عرف   كما   أملانيا،  ��  عالية  حز�ية  مناصب  و�سّنم  ب��اعة،  السيا��يّ   العمل  مارس 

هوت  والفلسفة   والقانون   والتار�خ   االقتصاد   ��  متمّ��   �عليم   ع��  حصولھ  إ��  ذلك   ويعود   أظفاره،
ّ
  وقد.  والال

 
 . 13 ، ص2008، 1مقلد، دار الكـتاب الجديد المتحدة، طمحمود علي ترجمة: ، ڤيبرفلوري، ماكس لوران  -1
 القول إن ڤيبر ينتمي إلى كـثير من يقع  -2

ٔ
ڤيبر  ماكسوالحق يقال إنه كان من الطبقة البرجوازية: ، الطبقة الوسطىالباحثين في خطا

لمانية، كان شاهدكبار ابن عائلة من 
ٔ
صحاب مصانع نسيج إنكليزية ا

ٔ
اً التحوالت االجتماعية الناجمة عن الصناعيين وتجار الجملة وا

وغست
ٔ
يجّسد  )، Bielefeldكان عضواً في جمعية تجار بيليفيلد (  ي) الذWeber August(ڤيبر  الثورة الصناعية، والده كارل ا

سمالية. عمه كارل دافيد
ٔ
سمالي إ Car David Weberڤيبر  شخصية المقاول في بدايات الرا

ٔ
خر نموذج المقاول الرا

ٓ
ياه في يمثل هو اال

 العصر الجديد. 
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   تأثر
ً
ر  كما   ونيتشة،  وشلنج،  وفيتشة،  و�انط،  هيغل،  عند  األملانّية   املثالية   بالفلسفة  كث��ا

ّ
  بجدليات   تأث

خذ سميث آدم واقتصادّيات  ماركس
ّ
   م��ما وات

ً
  موقفا

ً
 . نقديا

ر�ات  تار�خ"  حول   الدكتوراه  أطروحة  عن  ي��ڤ  دافع
ّ

   1889  عام  �� "  القروسطية  التجار�ة  الش
ً
  محاطا

ب  من  ا�حضور   بإ�جاب
ّ
ر�ن  طال

ّ
  عن  األستاذية  درجة  ع��  وحصل  امليدان،  هذا  ��  ومتخّصص�ن  ومفك

  بھ  يطل  ولم.  1892  عام  ��  والعام»  ا�خاص  للقانون   وأهميتھ  الزرا��  الروما�ي  التار�خ«  بـــــــ  املوسومة  أطروحتھ

   ُع�ن  ح�ى  املقام
ً
  سياسّية  �شاطات  ��  وشارك .  1894  عام  ��  فرايبورغ  جامعة  ��  السيا��يّ   لالقتصاد  أستاذا

،  متعّددة  وأ�اديمّية
ً
  و�� .  1909  عام  ��  االجتماع  لعلم  األملانية  ا�جمعية"  تأسيس  ��  مساهمتھ  وم��ا  جدا

  إ��  األملا�ي  الوفد  ي��ڤ رافق  1919  عام  و��  األملا�ي،  الديمقراطي  ا�حزب  تأسيس  ��  شارك  السيا��يّ   املستوى 

   وضع  الذي   فرساي   مؤتمر  �حضور   باريس
ً
�  األو��،  العاملّية  ل�حرب  حدا

ّ
�� مدينة    1920  يونيو  14  ��  وتو�

   56ميونيخ عن عمر يناهز  
ً
   عاما

ً
   الرئوّي   االل��اب   بمرض  متأثرا

ً
   وراء   تار�ا

ً
   إرثا

ً
   فكر�ا

ً
   مرجعيا

ً
  مجال   ��  خصيبا

�  وقد .  اإل�سانّية  العلوم
ّ

  �ش�ل   زالت  ما   ال�ي  العلمّية  األعمال  من   كب��   عدد  ��  املهّم   الفكري   اإلنتاج   هذا  تج�

 .  اإل�سانّية العلوم �� والّدارس�ن والباحث�ن  للمفكر�ن إلهام مصدر

   �ستعرض   أن  الّسياق  هذا   ��  بنا   و�جدر
ً
فات   من   �عضا

ّ
  الفكرّي   عطائھ   ثراء  ع��   تدّل   ال�ي  ي�� ڤ  مؤل

فات  هذه  عناو�ن  إن:  القول   البداهة  ومن  اإل�سانّية،  املعرفة  حقول   مختلف  ��  وخصو�تھ
ّ
ن  املؤل

ّ
  القارئ   تمك

الع  من
ّ
ف،  الفكر�ة  ا�خر�طة  مسارات   ع��  االط

ّ
 ��  اإلشارة   وتجدر  املعر�ّ�،  عطائھ  خصو�ة   إ��  والتعرف  للمؤل

شر ألول    Economy and Society(1" (  وا�جتمع  االقتصاد: "املعروف  كتابھ   إ��  أيضا   السياق  هذا
ُ
الذي �

(1922مرة عام   ال��و�ستانتية  . وكتابھ األشهر  Protestant Ethic and  The()  الرأسمالية  وروحاألخالق 

1904), the Spirit of Capitalism(2) ثم   ،) العام  االقتصاد   General Economic Historyتار�خ 

و Essays in Sociology(3 ( االجتماع  علم  ��   ومقاالت  ،)1923, االجتماعية  ،  العلوم   The( من�جية 

Methodology of the Social Sciences(4 و الدي�ي،  االجتماع   , The Sociology of Religion(  علم 

والّس (1922 والعلم    ورجل   العلم  ورجل  ،)Science and politics as a craft(  حرفة  بوصفهما  ياسة )، 

 Politics in world(  العاملية   ا�حرب  ��  والّسياسة)  Man of science and Man of politic(  السياسية 

war(،  املوسيقى  اجتماع  وعلم)sociology of music(،  االجتماع  علم  ��  األساسية  واملفاهيم  )Basic 

 
1- Weber, Max, Economy and Society. Edited by Max Rheinstein. Translated by Edward Shils and Max 
Rheinstein. New York: Simon and Schuster, 1922/1968. 
2- Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 2nd ed. Routledge (original work 
published 1904). 2001.  
3- Weber, Max, From Max Weber: Essays in Sociology. Translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright 
Mills. Oxford University Press, USA. 1946/1958.  
4- Weber, Max, The Methodology of the Social Sciences. New York: Free Press, 1949.  

https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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Concepts in Sociology(1  ) 1912وكتاب املدينة, The City  ّ�واالجتما��ّ   االقتصادّي  التنظيم ة )، ونظر 

)The Theory of Social and Economic Organization , 1925  (الهند  ��  الّدين  وكتاب  )The 

igion of IndiaRel(2  ) القديمة  ال��ودية  الصّ ،  Ancient Judaism  (3وكتاب   ��  The(  �نوالديانة 

Religion of China  (4   
ً
 :The Vocation Lectures(   رسالة  بوصفة  العلم  أو  العلم  نداء:  كتاب  وأخ��ا

Science As a Vocation(5 اإل�سانية،   العلوم  مجال  ��  ي��ڤ  إسهامات  ع��  الذكر  آنفة  األعمال  هذه  . وتدّل  

 .  والّسياسة  واإلدارة والّدين  واالقتصاد  ا�جتمع مجاالت �� سيما وال

   يبدأ  لم  االجتماع  �علم  اهتمامھ  أّن   -  األدبّيات  من  كث��  ��  -  ي��ڤ عن  شاع  وقد
ّ
 األخ��ت�ن  السنت�ن  ��  إال

  كبار  ب�ن  حضوره،  يفرض  أن  استطاع)  عام�ن  ��  أي(  القص��ة  الزمنّية   الف��ة  هذه   خالل  وأنھ  وفاتھ،  قبل

  مفكر   ألّي  يمكن ال  إذ  الفكر، تار�خ  �� املغالطات  أك�� أحد الّدعاء هذا  ي�ون  وقد االجتماع، لعلم  املؤّسس�ن

،  يؤّسس  أن  التار�خ  ��  عبقرّي 
ً
  ومن .  فقط  الّزمن  من  عام�ن  ��  الفكر  عمالقة  ب�ن  اسمھ   ��ّجل  وأن  علما

د
ّ

  الزم�يّ   عمره  طيلة  بذلت  متواصلة  كب��ة   جهود  إ��  احتاج  السوسيولو��  ي��ڤ  نبوغ  أّن   أيضا   الوا�ح  املؤك

   نجد  والفكري،  العل�ي  إنتاجھ  ��  الّنظر  نمعن  وعندما   القص��،
ّ

 تدور   -  البداية  منذ-  �انت  أعمالھ  معظم  أن

ق االجتماع علم فلك ��
ّ
 . أعماقھ  �� و�غوص مداراتھ �� وتحل

   القول   يمكن  آخر  سياق  و��
ً
  ودراسات   الدي�يّ   الفكر  مجال  ��  ي��ڤ  قّدمها  ال�ي  األعمال  معظم  إّن :  أيضا

   �و��ا   عن  تخرج  ال  األديان
ً
   فكرا

ً
   سوسيولوجيا

ً
  املسار  هذا   ��  نفسھ   �ّجل   وقد  ومحتواه،  منبتھ  ��  أصيال

�  وقد  الّدي�ي،  االجتماع  علم  مؤّس��ي  أهّم   أحد  بوصفھ  البح�يّ 
ّ

  ال��و�ستانتية   األخالق : "كتابھ  ��  األمر  هذا   تج�

  وهذا   اإل�سا�ي،  للفكر  ي��ڤ  قّدمها  ال�ي  السوسيولوجّية  األعمال  أهّم   من  بحّق   �عّد   الذي "  الرأسمالية  وروح

  و��  ال�ونفوشيوسية،  الّص�ن  ��  والدين  البوذية،  الهند  ��  الدين:  كتابيھ  ع��  عام  �ش�ل  ين�حب  األمر

ّرست  قد  جميعها
ُ

  اإل�سانية  ا�حضارة  وقيام  جهة،  من  والدين  الفكر  ب�ن  السوسيولوجية  العالقة  لدراسة  ك

   -  شّك   أد�ى  بدون   –   �انت   األعمال   وهذه  أخرى،  جهة  من   تمنعها   أو
ً
يا��ا   مختلف   ��  سوسيولوجية  أعماال

ّ
  تجل

 .  ومرام��ا وأ�عادها

   يتأّمل  ومن
ً
   مليا

ً
   أّن   سيجد   أيضا

ً
   عددا

ً
   �غوص  ي��ڤ   أعمال  من  كب��ا

ً
:  كتابھ  وم��ا  االجتماع،  علم  ��  عميقا

 اجتماع   علم"  و  ،"الدي�ي  االجتماع  علم"و "  االجتماعية  العلوم  من�جية"  و  ، "االجتماع  علم  ��  مقاالت"

 ". واالجتما�� االقتصادي الّتنظيم نظر�ة"و ،"االجتماع  علم �� األساسّية املفاهيم"  و" املوسيقى

 
1- Weber, Max. 1993. Basic Concepts in Sociology. Translated and with an introduction by H.P. Secher. New 
York: Citadel Press (original work published 1962). 
2- Weber, Max., The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism. Free Press. 1962. 
3- Weber, Max, Ancient Judaism. Free Press, 1967. 
4- Weber, Max, The Religion of China. Free Press, 1968.  
5- Weber, Max, The Vocation Lectures: Science as a Vocation, Politics as a Vocation. Hackett Publishing 
Company, 2004.  
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"وا�جتمع  االقتصاد: "املعروف  كتابھ  ��  تتج��  السوسيولوجية  ي��ڤ  أف�ار  معظم  أن  النّقاد  من  كث��  و�رى 

Marian (  ي�� ڤ  مار�ان  زوجتھ  قامت  الذي   الكتاب  وهو  ،1922  عام   ��:  أي   �عام�ن،  وفاتھ  �عد   �شر  الذي 

Weber (  الكتاب  هذا  ��  السوسيولو��  الّن�ج  إن  املقام   هذا  ��  القول   و�مكننا.  وفاتھ  �عد   و�شره  بجمعھ

ما
ّ
تصّورنا   ع��  بناءً   و�مكننا.  ي��ڤ  عند  املبكر  الفكرّي   الّت�و�ن  ��  تأّصل  سابق  سوسيولو��  اختمار  إ��  �عود  إن

   القول   �عيد  أن  هذا
ً
   ع��  تدّل   وموضوعا��ا  �عناو���ا  ي�� ڤ  أعمال  بأن  تأكيدا

ّ
   �ان  الرجل  أن

ً
سوسيولوجيا

   يتناقض   ال   وهذا  املعر�ّ�،   لنشاطھ  األو��   البدايات  منذ
ً
ا�ع  مع   أبدا

ّ
الذي  العل�يّ   لتكو�نھ   املوسو��ّ   الط

  جعلھ
ً
ار�خ   االقتصاد،  �� عاملا

ّ
 . والّسياسة واإلدارة والت

�علم  الصلة  وثيقة  �انت  واإلدار�ة  والتار�خية   االقتصادية   أعمالھ  بأن  التذك��   القول   نافلة  ومن 

   تنفصل  ولم  االجتماع،
ً
عاتھ   عن  أبدا

ّ
هذه  تناول   لطاملا  ي��ڤ   أن  الوا�ح  البّ�ن  ومن   الّسوسيولوجية،  تطل

 . االجتماعية الظواهر مع  ا�حيو�ة وتفاعال��ا السوسيولوجية سياقا��ا  ضمن القضايا

   ي��ڤ  ماكس  خطفت  املنون   يد  أن  حّقا  املؤسف  ومن
ً
   مبكرا

ً
واإلبداعية   الفكر�ة  رسالتھ  تبلغ  أن  قبل  جدا

السادسة   ��  وهو  1920  حز�ران  من  عشر  الرا�ع  ��)  Munich(  ميونيخ  ��  مفاجئة  بصورة  تو��  إذ  مداها،

إميل   موت   �عد:  أي   االجتماع،  علماء  من   جيل  أّول   ��اية  مع  وفاتھ  تصادفت   وقد  عمره،  من  وا�خمس�ن

�شاطا  1(1918  عام)  Simmel(  سيميل  وجورج  1917  عام  میدورکها العمر  مراحل  أك��   �� ڤي��  تو��   .(

ر  املوت  أن  �عت��ون  املفكر�ن  من  كث��ا  جعل  الذي   األمر  وهووحيو�ة وخصو�ة،  
ّ

خسارة  ش�ل  ي��ڤل  املبك

 .  اإل�سانية وللمعرفة الّسوسيولو�� للفكر كب��ة

 : الفکریة   یبر ف   مؤثرات  -2

 
ّ
عبقر�تھ  لنمّو   ا�خصبة  ال��بة  ي��ڤ  بماكس  أحاط  الذي   ا�خصب  االجتما��  العائ��  ا�حاضن  لش�

الفكر  مجال  ��  حظوة  األك��  األملانية   العائالت  من  -)  واألم  األب(  بطرف��ا -  �انت  ي��ڤ  فعائلة  الّسوسيولوجية،

قافة
ّ
أطباء،  من  والعلماء،  املثّقف�ن  أبنا��ا  من  كب��  �عدد  العائلة  هذه   عرفت  ُفقد  ،.واألدب  والعلم  والث

ر�ن،   ومهندس�ن،  ومحام�ن،  وصناعّي�ن،
ّ

 "  ي�� ڤ  أوغست   �ارل "  والده  من�ل   و�ان.  ومؤّرخ�ن  ومفك
ً
 موئال

بالعطاء   واملفعمة  الفر�دة  الثقافّية   األجواء   هذه   تركت   وقد  عصره،  ��  والّسياسي�ن  واملثّقف�ن  للمفكر�ن

   الثقا��ّ 
ً
   أثرا

ً
اقة  توليد  ��  كب��ا

ّ
�شغفھ  أشرنا،  كما  هذا،  العائلة  تأث��  تّوج  وقد  ي��،ڤ   عند  اإلبداعّية  الفكرّ�ة   الط

محدود
ّ
.أظفاره �عومة منذ والّتحصيل والقراءة  باملطالعة الال

 : اإلنسانيّ  الفكر عمالقة -2-1
�ان  منھ  و��ل   فيھ  عاش   الذي   الثقا��ّ   فالفضاء  فكرّي،  فراغ   من   تنطلق  ي��ڤ  ماكس   تصورات   تكن  لم

 
ً
من  جعل  الذي  األمر   وهو  عصره،   ��  وعمالق��م  املفكر�ن  كبار   نارها  أضرم  ال�ي  واألف�ار   بالّنظر�ات  م��عا

   ي�� ڤل  السوسيولو��  النبوغ
ً
،  صعبا

ً
،)Karl Marx(  ماركس  �ارل   فلسفة  فيھ  سادت  عالم  ��  وذلك  جدا

.15 صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -1
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ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)22( 

  ، )Hugle(  هيغل  مثالية  عليھ  وهيمنت  ،)Friedrich Nietzsche(  الّنقدية  نيتشھ  مطارق   عليھ   وهيمنت

ھ  ذلك  وفوق ).  Spencer(ٍ  سبن�   ودارو�نية )  Durkheim(   دوركهايم  و�نيو�ة  ،)Comte( �ونت  ووضعية
ّ
  �ان  �ل

  �ارل   صنع  من  منھ  كب��  جزء  ��  هو"  فكري   عالم  ��  واإلبداع  الّصعود  بصعو�ة  ويع��ف  ُيقّر   ي��ڤ  ماكس

ل  العمالقة   املفكر�ن  كبار  فرضھ   الذي  الكب��  التحدي   هذا   . ومع ذلك فإّن 1"نيتشھ  وفر�دريش  ماركس
ّ
  ش�

  ماركس   �ارل  أّن  النقاد  من كث�� و�رى . معا  آن �� وتجاوزهم استلهامهم ع�� العمل �� ي�� ڤ ملاكس  حافزة قوة

شكيل  ��  األثر  أك��  لھ  �ان
ّ
  ��  اإلبداعّية  إنتاجاتھ  من  كث��ة  جوانب  ��  ألهمھ  وقد   ي��،ڤ  ملاكس  الفكري   الت

   نفسھ   يطرح  ي��ڤ  �ان  ذلك  ومع  وا�جتمع،  والّدين  التار�خ
ً
  مختلف   ��  لھ  مع�وسة  صورة  أو  ملاركس،  نقيضا

ياتھ
ّ
 . والفلسفية  الفكر�ة تجل

   يفيض  العصر  �ان  السوسيولو��   املستوى   و��
ً
 االجتماع  علم  لرّواد  جّبار  سوسيولو��  بحضور   أيضا

 ،Georg Simmel(2(  سيميل  أمثال  ا�جديدة  ال�انطية  الن�عة   ورّواد )  Durkheim(   دوركهايم  أمثال  العمالقة

)  Heinrich Rickert(4(ور�ك��ت    ،3)Wilhelm Diltheyوديلتاي 
ً
جميعا ��م  يتأثر  أن  عليھ  و�ان   وأن  ،. 

ى  أن   ال��اية  ��  واستطاع.  نفسھ  اآلن  ��  يتجاوزهم
ّ
  سيميل  عند  النف��ي  الّتحليل  ونزعة  ر�ك��ت  عقالنية  يتخط

شكيكية،  ديلتاي   و�سبّية
ّ
 Gustav(  شمولر  غوستاف  وتار�خانية  ماركس،  وماّدية  هيغل،  مثالية  وكذلك  الت

Schmoller ( منجر وشكالنية )Menger Carl(5 . 

  سميث   آدم واقتصاديات دوركهايم  و�نيو�ة �انط عند الوضعّية الن�عة  استلهم قد ي��ڤ  ومن الوا�ح أّن 

لت   وقد.  لھ  والّسابق�ن  املعاصر�ن  املفكر�ن  وغ��هم  وفي�و  سيمون   سان  وسوسيولوجيا  ور��اردو،
ّ
  هذه  ش�

  عند  والسوسيولو��  الفلسفي  الّتفك��  نوابض   واملاركسية  والوضعّية،  ال�انطية،  الك��ى،  الفكرّ�ة  املعطيات

 .  ي��ڤ ماكس

 :یبرڤ مثالیة -2-2
 ،"الروح   فلسفة"  ��  تجلّياتھ   سيما  وال   هيغل  عند  املثالية  الفلسفة  استلهم   قد  ي�� ڤ  ومن املعروف أيضا أّن 

   و�ان  املتعالية،  املثالية  فلسفتھ  ��  �انط  وعند
ً
را

ّ
 ي�� ڤ  من�جية  ��  �عمق  يتأّمل  ومن.  كب��  حّد   إ��  ��ما  متأث

  ومعرفة   ذاتھ  ��)  The thing in itself(  ال��يء  معرفة  عن  مقولتھ  ��  �انط  استلهم  قد  ي��ڤ  أّن   بوضوح  س��ى 

  ا�خارجية   الصورة  تتعّدى   ال  ظاهر�ة  معرفة  املادية  املعرفة  بإّن   القول   إ��  الّسباق�ن  من  و�ان  ظاهره،  ��  ال��يء

  الغائّي؛  جوهرها  ��  �عرف  أن  يمكن  وال  جوهر�ا،  تدرك  أن  يمك��ا  ال  الظواهر  هذه  و�ن  تحكمها،  ال�ي  للقوان�ن

 
 .  11صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران   -1
لماني من رواد الكانطية الجديدة.   اجتماعوعالم  فيلسوف ) Georg Simmel   ()1858-1918( جورج زيمل - 2

ٔ
 ا

لماني، يعتبر الممثل الرئيسي   وعالم اجتماع وطبيب نفسي فيلسوف  )Wilhelm Dilthey) ( )1833-1911 يلهلم دلتايو - 3
ٔ
ا

وائل القرن  غلية فيهي-للفلسفة بوست
ٔ
 .20النصف الثاني من القرن التاسع عشر وا

لماني، من مواليد  َ:) (Heinrich Rickert هاينريخ ريكرت - 4
ٔ
، تلميذ فندلباند، وممثل مملكة بروسيا في1863  مايو 15 فيلسوف ا

 .الكانطية المحدثة لمدرسة بادن رئيسي
 . 25صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1863
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86


ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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  وقد  ا�خارجّية،  مظاهرها  فيھ  تبدو   الذي   الّنحو  ع��  أي   الظاهرّ�ة،  حدودها  ��  تدرك  الطبيعية  قوان�ن  ألّن 

اوي  جوهرها  إدراك بم�ان االستحالة من ي�ون 
ّ
 .  املضمرة الداخلية أعماقها  �� الث

   الوا�ح  ومن
ً
(ذاتھ  ��  ال��يء"  حول   �انط  فلسفة  أّن   أيضا رت)  النومينون " 

ّ
  ي��ڤ  سوسيولوجيا  ��  أث

  الفلسفة لهذه  أّن  الّنقاد وُ�الحظ. وفلسفتھ
ً
  أثرا

ً
  قوّ�ا

ً
  ووا�سون، ووالس وجر�ن، ك��د من �ّل  فلسفة �� أيضا

 . 1"ا�حض العقل نقد" �انط لكتاب إلهامهم  �� مدينون  وهم إن�ل��ا، �� غ��هم وكث��ين و�راد��

   -  Noumène-  Noumenon(2ويعّرف النومينون (
ً
ھ  -  ل�انط  وفقا

ّ
  يجاوز   ما"  �ّل   هو  أو  ذاتھ،   ��  ال��يء  بأن

ي؛  واإلدراك  التجر�ة   نطاق مات  من  مجّردة  حقيقة  فهو   إذن  ا�ح��ّ
ّ
  املطلقة  ا�حقيقة"  وهو  العم��،  العقل  مسل

مات   صورة  تأخذ  مجّردة  حقائق   و��  العق��،  با�حدس  تدرك  ال�ي
ّ
  تدرك   ال�ي  القبلية   العم��  العقل  مسل

أن تدرك    -حسب �انط  ب  -. وا�حقيقة املطلقة ال يمك��ا  3"هللا   ووجود  النفس،  وخلود  �ا�حّرّ�ة  العق��  با�حدس

 . 4بالعقل النظري ل�جز قوانينھ عن اإلحاطة باملطلق

 
ً
  فكيف )  Noumena  ذاتھ  ��  ءال��ي(  ذا��ا   ��  األشياء  حقائق   بلوغ  عن  و�ذا �ان العقل �� مذهبھ عاجزا

 �ل  ع��  املتسامي  الوجود  معا�ي  أس�ى  و��  اإللهية  الذات  حقيقة  إ��  الوصول   من  يتمكن  أن  العقل  لهذا

أي   .ُيرجع اإليمان إ�� وجدان اإل�سان وشعوره الداخ�� النف��ي..  . وهو ما �ع�ي أن �انط "5ا�حس؟  أش�ال

األخال��)" (القانون  أو  الضم��  النحو  .  6إ��  هذا     �انط  ر يقرّ وع�� 
ً
   أيضا

ّ
  املن�جية  بأدواتھ  العقل،  بأن

   يمكنھ  ال   املعهودة،
ً
أق�ىى  جوهرها،  ��  ا�حقائق  معرفة  إ��  الوصول   أبدا   يتجاوز   ال   يدركھ  أن  يمكنھ  ما  و

  �ع�ي   وهذا  ا�جوهر،  �� ال   املظهر  ��  لنا  تتبّدى  كما  ا�حقيقة يرسم  أن  هو   �ستطيعھ  ما  ُجّل   وأن مظاهرها،

 تفعلھ   أن  العقل  ملفاهيم   يمكن  ما   غاية  بل  صميمھ،  ��   أو   ذاتھ  أو   جوهره   ��  هو   كما   الكون   ندرك  ال   أننا

  لنا تقدم أن هو 
ً
 . 7وقدراتھ اإل�سا�ي  العقل  خصائص  مع يتناسب تصورا

 
 . 374، صسابقل ديورانت، قّصة الفلسفة، مرجع يو -1
هم المفاهيم المركزية في فلسفة كانط، ويقصد به "الشيء في ذاتهNoumenonيعد مفهوم النومينون ( -2

ٔ
و الحقيقة   ) واحدا من ا

ٔ
ا

ساسية للشيء التي تكمن وراء الظواهر
ٔ
لمانية (Thing in itself( " اال

ٔ
صل الكلمة إلى  Ding an sich)، ويقابله باال

ٔ
). ويعود ا

عني. ويستخدم   )νοέω (المشتقة من الفعل  )νoνοούμεν (اليونانية، فهو من كلمة
ٔ
و ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
ومعنى هذه الكلمة هو: ا

و Phenomenon"فينومينن" ( الظاهرةمصطلح "النومينون" بشكل عام كمصطلح مضاد لمفهوم 
ٔ
شياء ا

ٔ
) الذي يقصد به ظواهر اال

نها 
ٔ
حداث ال يمكن العلم بها عن طريق الحواس، ال

ٔ
و ا

ٔ
شياء ا

ٔ
و المواضيع التي تتلقاها الحواس.. و"النومينات" هي ا

ٔ
شياء من الخارج ا

ٔ
اال

ن اإلنسان ال يستطيع
ٔ
ن يدرك   مفاهيم مجردة مستقلة عن الحواس اإلنسانية. وهذا يعني ا

ٔ
شياء بذاتها بل يستطيع ا

ٔ
ن يدرك اال

ٔ
ا

 مظاهرها وقوانينها الخارجية. 
 . 513، ص1982بيروت،  ،)، دار الكـتاب اللبناني2المعجم الفلسفي (ج  جميل صليبا، -3
سعد وطفة: انظر -4

ٔ
خالقية في الفلسفة الكانطية: مكاشفات نقدية معاصرة علي ا

ٔ
ليف والتعريب و، التربية اال

ٔ
، جامعة النشرلجنة التا

 .  2022، مجلس النشر العلمي، الكويت
 . 319، صسابقحيدر خضر، إيمانويل كانط الفيلسوف الشاهد على الحداثة والناقد لعيوَبها، مرجع  -5
 . سابقمرجع وائل القاسم، عن «كانط» ونقد العقل المحض/الخالص،  -6
خالقية (الواجب)،  -7

ٔ
لو مصطفى حلمي، فلسفة كانط اال

ٔ
 /http://api. alukah. net/sharia/0/47183. 1/12/2012ة، كاال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://api.alukah.net/sharia/0/47183/
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 و 
ً
آنفا   العالم  إ��  ينت�ي  واإل�سان.  معقول   وعالم  محسوس  عالم:  عامل�ن  ب�ن  ،�م�� �انط، كما أوردنا 

   بوصفھ  ا�حسوس
ً
   بوصفھ  املعقول   العالم  و���  جسدا

ً
ھ  حيث  من  وهو  وروحا؛  عقال

ّ
  إ��  يخضع  جسد  إن

بيعية؛  والقوان�ن  الف��ياء  قوان�ن
ّ
ة  العقل  سنن  إ��  يخضع  عقل  هو  حيث  من  ولكنھ  الط

ّ
  الّسنن  عن  املستقل

 يوجد  ما  �ل  أّن   املنطلق  ذلك  من  ويستنتج.  عل��ا  ومتعالية  الّتجر�ة  عن  مستقلة  العقل  وقوان�ن  الطبيعية،

  يمتثل   الذي  اإل�سان  باستثناء   والف��يائية،  الطبيعية  بالقوان�ن  مح�وم  ومظاهر  أشياء   من   الطبيعة  ��

، بوصفھ العقل لقوان�ن
ً
بيعة ولقوان�ن عقال

ّ
   بوصفھ الط

ً
  كيانا

ً
  حسيا

ً
 . 1 وجسديا

  السائدة ) الس�والستية( املدرسية الفلسفية املصط�حات تناولھ �� استخدم �انط اإلشارة إ�� أّن وتجدر 

"العقل  قضايا  ��  للبحث  زمنھ   ��  األملانية  ا�جامعة  ��   تدركھ   الذي   العالم:  ا�حسوس  بالعالم  قصد  وقد. 

)  ا الفينومينولوجي(  الظاهرات  أو  الظواهر  عالم:  اسم  �عد  فيما   عليھ   وأطلق   ا�حواس،

Phenomenology"(2  أما "العالم املعقول فهو العالم الذي يدركھ العقل والفكر وال تدركھ ا�حواس، وهو .

وقد سّماه عالم النومي�ي. و�� �لمة التينية   ،فوق نطاق ا�حواس، و�ن �ان هو أصل األشياء وأصل املدر�ات

  وا�حواس.  ظواهرها  ��  ال   ذا��ا  ��  األشياء  حقيقة  ��ا   واملقصود   Neumena  وجمعها  Neumenonمفردها  

 . 3"النومي�ي األشياء حقيقة يدرك العقل بينما الظواهر تدرك

  التأسيس  �� م��ا  واستفاد  �انط من�جية  تلّقف أنھ  بوضوح سيجدومن يتأمل سوسيولوجيا ماكس ڤي�� 

   تدرك  ال  االجتماعية  الظاهرة  ألّن   والتأو�ل؛  الفهم  �عتمد  سوسيولو��  ملن�ج
ً
  من�جّية  وفق  جوهر�ا

  مثالية  من�جيات  وفق  وتؤول  تفهم  أن  يمكن  ولكن  ذا��ا،  ��  إدراكها  يمكن  ال:  أي   الذكر   آنفة  الفينومينولوجيا

ع�ي  املبدأ  يمثلها  ال�ي  التجا�س  ع��  قائمة
ّ

  عليھ  سطا  ا�حديد  ح�ى  جنسھ  من  ضده   ��يء  �ل: "يقول   الذي   الش

 ". امل��د

  طر�ق   عن  وفهمها  إخضاعها  يمكن  وال  تتكّرر،  ال  متفردة  فر�دة  إ�سانّية  ظاهرة  االجتماعية  فالظاهرة 

  إ��  تؤّدي  قولب��ا  ألّن   الوضعيون؛  يفعل  كما   جامدة،  قوان�ن  ��  قولب��ا   يمكن  وال   السب�ّي،  امل����ّ   الّتفس�� 

) السب�ي(  الّتفس��   من�جية  ع��  القائم   االجتماع  علم  أّن   ي�� ڤ  يرى   األساس  هذا  ع�� .  معان��ا  وتدم��  �شو��ها 

واهر مع �ستقيم ال
ّ
  االنتقال  يجب ولذا. وفهمها لدراس��ا خاصة مثالّية  أنماط إ�� تحتاج ال�ي ا�جتمعية الظ

  الفهم   إ��  والّسببية  املنطقّية  ا�حاكمات  ع��  القائم)  Explication(   الّتفس��  من�جية  من

)Comprehension  (التأو�ل  إ��  ثّم   ومن  )interprétation  .(��العالقات  استكشاف  ع��  يقوم  فالّتفس  

  الذي األمر  هو  وهذا تحم��ا، ال�ي االجتماعية  القانونيات  استكناه  ع�� ويعمل للظواهر، واملنطقية  الّسببية

  هذا  ومثل)  وماركس  ودوركهايم،   خلدون،  ابن  أو،�ونت(  الوضعية  السوسيولوجية   املن�جيات   بھ  تقوم

   يبقى   فس�� الت
ً
  أنھ  ي�� ڤ  يرى   كذلك   وألنھ  االجتماعية؛  الظاهرة   ��  الوجدا�ّي   البعد  إدراك  �ستطيع  ال  ش�ليا

 
جل رؤية فلسفية للفعل البيداغوجي، إفريقيا الشرق، مارس  -1

ٔ
 .  42، ص1997محمد بوبكري، التربية والحرية: من ا

صولها الدينّية وجذورها الفلسفية -2
ٔ
خالق ا

ٔ
 .  797ص . 2010دار كنوز المعرفة، عمان،  ،محمد علي البار، اال

 .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   و�دراكها   الظاهرة  فهم  يمكننا
ً
   ي�ون   وقد  أعماقها،  ��  الوجدا�ي  التبّصر  خالل  من  بذا��ا  جوهر�ا

ً
أن  لنا   ممكنا

.املدرسة الظاهرة �� ا�خفية ا�جوانب  �ستكشف أن يمكنھ الذي  الّتأو�ل  خالل من  أعماقها �� �غوص

   وتنفلت  القولبة،  تقبل  ال  معنوّ�ة  غائّية  وجدانّية  ثقافية  ذاتّية  ظواهر  االجتماعية  فالظواهر
ً
من  دائما

،  تتكّرر   ال   االجتماعية  الظاهرة  أّن   ي�� ڤ  يقّرر   األساس  هذا  وع��  الّسببّية،  قبضة
ً
 ��  فر�دة   ظواهر  ف�ي  أبدا

تفس��ها   مجّرد  ال  وتأو�لها  فهمها  �ستطيع  �ي  التفاع�ّ�؛  الوجدا�ّي   للمن�ج  تحتاج  و��  اإل�سا�ّي،  التار�خ

 
ً
نا.  الطبيعية  العلوم  ��  نجدها  ال�ي  لتلك  مجا�سة  منطقّية  قوان�ن  إ��  يحيلها  تفس��ا

ّ
أن  ير�د  ي��ڤ  بماكس  و�أن

   االجتماعية  الظواهر   طبيعة   ندرك  ال  إننا :  يقول 
ّ

. الّصمي�يّ   الوجدا�ي  والّتفاعل   املعا�شة  خالل  من  إال

   االح��اق  مفهوم  ندرك  يجعلنا  أن  يمكنھ  ال  ولكن  سب�ّي،  قانون   محرقة  النار  إن:  فالقول 
ّ

عا�شناه   إذا  إال

وق  َ�عِرف ال الشاعر قول  مبدأ  ع�� وجر�ناه
َ

  الش
ّ

  وال ُي�اِبُده َمن  ِإال
َ
  الَصباَبة

ّ
 . ُ�عان��ا َمن ِإال

�ح 
ّ
   -  املقام  هذا   ��   -  لدينا   و�ت

ّ
"النومينون "  ذاتھ  ��   ال�ىيء  عن   �انط  تصور   ألبس   قد  ي�� ڤ  ماكس   أن

ة"  الفينومينون "  مظهره  ��  وال�ىيء
ّ
 ��  من�جھ  عل��ا  وأّسس  بتعديلھ   قام  أن  �عد  وذلك  سوسيولوجية،  حل

ا�ي  االستبصار  ع��  القائم  الفهم
ّ

أن  يمكنھ  االجتما��  فالفعل.  االجتما��ّ   الفعل  جوهر   إ��  للوصول   الذ

   ينتظم  أن  يمكنھ  وال   و�ؤّول  و�فّسر   و�درك  يفهم
ً
.الطبيعة  �� نراها  �ال�ي  جامدة  صارمة  قوان�ن  ��  معرفيا

ر  ال  ذلك  ومع
ّ

   ي��ڤ   يتنك
ً
 االجتما�ّ�،   للفعل  خار��ّ   تصور   تقديم  ع��  قادرة  يراها   بل  الظواهر�ة،  للمن�جية  �ليا

يظهر  بما  تأخذ  سطحّية،  ش�لية  معرفة  أحوالها  أفضل  ��  و��  البشرّي،  الّسلوك  لفهم  مناسبة  غ��  أ��ا  و�رى 

خفي  بما  وليس  األمر  من   ظهر  بما  عليك:  املثل  يقول   وكما   و�فهم،  منھ  �ستبطن  بما  وليس   الّسلوك،  من

بما  أو  والّتأو�ل،  الفهم  ع��  تقوم  ي�� ڤ  ماكس   من�جية  إّن :  هنا  نقول   التوضيح  من   مز�د   أجل  ومن.  واست��

.الّتأو�ل ع�� يقوم الذي االستبصاري  املن�ج وهو اله��مينوطيقا عليھ يطلق

 : ي قیبر ال   االجتماع   علم  -3

ت  وقد.  االجتماعية  العلوم  مجال  ��  كب��  ثورّي   انفجار   هيئة  ع��  ي��يةڤ ال  وسيولوجياجاءت الّس 
ّ
هذه  تجل

ور�ة  االنتفاضة
ّ
لها   رّوج  ال�ي  الك��ى   السوسيولوجية  للّنظر�ات   مغايرة  ومعرفية  سوسيولوجية   رؤى   ع��   الث

ر�ن  كبار 
ّ

 �ونت،  وأوغست   ودوركهايم  ماركس   و�ارل   خلدون   ابن :  أمثال  من   ومعاصر�ھ   أسالفھ   من  املفك

   لتش�ل  املعرفية  ي�� ڤ  عطاءات   وجاءت
ً
   قطبا

ً
   االجتما�ّ�،  الفكر  مجال  ��  جديدا

ً
   وتيارا

ً
الفكر   مجال   ��  جديدا

  السوسيولو��،
ً
أو��� التيار  عليھ يطلق ما غالبا

ّ
.اإل�سانية  العلوم  �� كما االجتماع علم  �� الت

   واملاركسية،  والبنيو�ة  الوظيفية  تيارا��ا  مختلف  ��  العامة،  السوسيولوجيا  �انت  الذي   الوقت  ففي
ّ

تحث

   ا�خطى
ً
الطبيعية،   العلوم  ��  املعروفة   املن�جّيات   منوال   ع��  منا�جھ  وتأصيل  االجتماع  علم  تأسيس  إ��  سعيا

الفهم  ع��  تقوم  االجتماع  علم  ��  جديدة  من�جّية  إ��  تدعو   مختلفة  جديدة  برؤ�ة  ي�� ڤ  ماكس  يفاجئنا

أو�ل
ّ
فس��،  والت

ّ
   والت

ً
واهر   تتناول   ال�ي  املن�جيات  �ّل   رافضا

ّ
ماّدية  كيانات  بوصفها  االجتماعية  الظ

الوضعية  املن�جيات  من  نمط  و��.  الطبيعّية  العلوم  ��  تقوم  ال�ي  لتلك  مجا�سة  لقوان�ن  تخضع  جامدة

ر�ن  االجتماعي�ن  املفكر�ن  طاقة  استن�فت  ال�ي
ّ
في�و   إ��  خلدون   ابن  من   الّسوسيولوجيا،  مجال  ��  واملنظ
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   هؤالء  �ان  و�ذا.  ودوركهايم  وماركس  سيمون   وسان
ً
   بوصفھ  ا�جتمع  إ��  ينظرون  جميعا

ً
  ��   للطبيعة  امتدادا

،  أش�الها  أك��
ً
،  خالفهم  وع��  ي��،ڤ  ماكس  فإّن   �عقيدا

ً
،  بوصفھ  ا�جتمع  إ��  ينظر  جميعا

ً
،  ذاتا

ً
   وروحا

ً
  وفكرا

 
ً
   وثقافة

ً
   نوعية

ً
 ومعاصر�ھ  سابقيھ  االجتماع  علماء  ��ا  ينادي   ال�ي  ا�جامدة   للقوان�ن  تخضع  ال   معنو�ة

  تخ��ق   أن  الوضعّية  القانونّية  للعلوم  يمكن  ال  معّقدة  نفسّيھ  سي�ولوجّية  روحّية  طاقة  فا�جتمع.  والحقيھ

  فا�جتمع.  ومعرف��ا  وتفس��ها  فهمها  يمكن  بل  ا�جامدة،  املاّدة  ��  يحدث  كما  معان��ا،  تكتنھ  أن  وال  جدرا��ا،

وايا  باإلرادات  متفاعلة  ذوات  ب�ن  جد��  لتفاعل  صيغة  أو   ذاتية،  كينونات   لتفاعل  خالصة
ّ
  واملعا�ي  والن

   �ش�ل  جماعها  ��  و��  والقيم،
ً
   �سيجا

ً
   نوعيا

ً
   ثقافّيا

ً
  جامدة   قوان�ن  ��  االنتظام  ع��  �ستع�ىي  روحيا

سيج   هذا  ومثل  املاّدي،  العالم  استكشاف  ��  �عتمدها  �ال�ي
ّ
قا��  الن

ّ
  طاقة  إ��  فهمھ  أجل  من  يحتاج  الث

  يحتاج   و�اختصار   الوجدا�ّي،  واالكتناه  وا�حدس  والتأّمل   االستبصار   من�جيات  �عتمد  جديدة   من�جّية

فس��  الفهم  إ�� االجتما��ّ  الّسلوك
ّ
 .ا�خالص االستبصاري  امل����   التأّمل  ع�� يقوم الذي  والت

  من  العكس وع�� داللة، أو مع�ى أو غاية  دون  تتحرك ال�ي املادية �الذرات  ليست االجتماعية فالظواهر 

   يتحّرك  وتفاعالتھ  عالقاتھ  ��  فاإل�سان  ذلك،
ً
 قوان�ن  تحكمها  ال  وهذه  والّدالالت،  واملعا�ي  الغايات  ملبدأ  وفقا

  ��  فر�دة  ظواهر   االجتماعية  الظواهر  فإّن   ولذا.  محّددة   قوان�ن  ��  تنتظم  ال�ي  الوجدانيات   نمط  من   ألّ��ا

   ُيكتشف  ال   وجدا�ّي   �عمق   تتّم��  إ��ا   وظاهرها،   ومحتواها   عمقها 
ّ
  التبّصر  �عتمد  نّيةوجدا  بمن�جّيات   إال

  �ش�ل   و�اختصار.  اإل�سان  سلوك  ��  واملعنوّي   الّدال��  العمق   اكتناه  ع��  القائم  واالستكشاف  واالستبصار

أو�ل  الفهم
ّ
 . 1"  ي�� ڤ عند الّسوسيولو��  املن�ج مستو�ات �� أساسية مراحل ثالث والتفس��  والت

 : التّأویل إلى التّفسیر من - المنھجیة الثورة -3-1
يحّق  أن  ڤي��     يحقق  وأن  االجتما�ّ�،  ا�حقل  ��  املمّ��  حضوره  قاستطاع 

ً
   نجاحا

ً
  لعلم   تأسيسھ  ��  كب��ا

   �ش�ل  الذي)  Interpretive Sociology(   التأو���ّ   االجتماع
ً
   نمطا

ً
   سوسيولوجيا

ً
   مبتكرا

ً
  عن   ومختلفا

جاهات   سّيما   وال  االجتماع،  علم   ��  السائدة   التيارات 
ّ
  ا�حقل   ��  الّسائدة   واملاركسّية  البنيوّ�ة  االت

  علم  ��  الوضعّية   للمن�جّيات  الوا�ح  رفضھ  من  ي�� ڤ  ملاكس   األساسّية  الفكرة  وتنطلق.  الّسوسيولو��

واهر ا�حاكمة القوان�ن استكشاف تحاول  ال�ي االجتماع،
ّ
  لسوسيولوجيا  رفضھ �ع�ي وهذا االجتماعية، للظ

  أن  إ��   هذا  رفضھ  ويستند.  االجتماع  لعلم  املؤّسس�ن  من  �هموغ�  �ونت   وأوغست  وسبنسر  دوركهايم

   تأخذ  الوضعية  الّدراسات 
ً
،  طا�عا

ً
اهر�ة   العالقات   �ستكشف  أّ��ا  بمع�ى  ظواهر�ا

ّ
  ع��  ا�جتمع  ��  القائمة  الظ

   �ستطيع  ال   املن�جيات   وهذه  الطبيعة،   ��  يجري   ما  غرار 
ً
  الّسلوك  ��  والّدالالت  املعا�ي   اكتشاف   جوهر�ا

  الّسوسيولوجيا  ��  املعروفة  بالقانونيات   إدراكھ  يمكن  ال  ذا�ّي   معنوّي   غائّي   سلوك  بأنھ  يتمّ��  الذي   اإل�سا�ي

  �ستكشف   أن  هو  فعلھ  القائمة  االجتماعية  للمنا�ج  يمكن  ما  وجّل   ،)Positive sociology(  الوضعية

  وتأو�لها و�دراكها فهمها ع�� القدرة دون  االجتماعّية، ا�حقيقة  ظواهر
ً
 .  اإل�سانية والّدالالت  للمعا�ي وفقا
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   ي��يةڤال  السوسيولوجيا  فهم  يمكن  ال
ّ

  املن�جية   مجال  ��  أعدها   ال�ي  للثورة  األعمق  الفهم  خالل   من  إال

 ا�جديد   االجتماع  علم  معالم  فيھ  ر�خت  الذي   الوقت  ففي  وظواهره،  ا�جتمع  قضايا  تناول   ��  أّصلها  ال�ي

   ا�جتمع  تحكم  ال�ي  القوان�ن  عن  بالبحث  امل��مك
ً
   خلدون،  ابن  من  بدءا

ً
، وسان  1ي�وڤ  جامباتيستا  بـ  مرورا

  خالف   وع��  املفكر�ن،  من  وغ��هم  ماركس،  و�ارل   ودوركهايم،  سبنسر،  وهر�رت  ،سيمون، وأوغست �ونت

  ا�جتمع،  قانونية  ترفض  جديدة  ا�ع�اسّية  من�جية  ميالد  ي�� ڤ  ماكس   إعالن  جاء  هذه   الوضعية   املن�جيات

أو�ل،  الفهم  ع�� �عتمد  جديدة ومن�جية جديدة  لرؤ�ة وتؤّسس 
ّ
  االجتماعية  الظواهر  اكتناه  ع��  أي والت

   بوصفها 
ً
   روحا

ً
  قوان�ن  صورة  ��  لرصدها  �س��   الذي   الوض��   امل����  الّضبط   معها   �ستقيم   ال   وثقافة

بيعة قوان�ن من مستلهمة
ّ
 .  ا�جامدة الط

 : االجتماعيّ  الفعل غائیة -3-2
بيعة  ع��  املن�جية  لهذه  رؤ�تھ  ي��ڤ  سيؤّس 

ّ
   الطبيعة  وهذه  االجتما��،  للفعل  واملعنوّ�ة  الغائّية  الط

ً
  غالبا

   والغايات،  باملعا�ي  مثقل  الرمز�ة،  شديد  هو   إذ  اإل�سا�ي،  الّسلوك  ��  خفّية  ت�ون   ما
ً
  هذه   ت�ون   ما  وغالبا

بيعة
ّ
  صورة  يأخذ  اإل�سا�ي  السلوك  ��  فاملضمر  خارجها،  وليس  اإل�سانية  النفس  أعماق  ��  �امنة  الط

 فع�� .  وتأو�لھ  فهمھ  ��  ا�جهد  بذل  ��  بل  اإل�سا�ّي،  الّسلوك  تقن�ن  ع��  يقوم  ال  فعلھ   يمكننا  ما  ولذا  معّقدة،

  ا�خار��  املظهر   حيث من   الوطن   عن الدفاع  ير�د   الذي  ذاك  هو  ل�حرب،  يتطّوع  الذي  اإل�سان :  املثال  سبيل

  ذاهب   فمن :  ل�حرب  االندفاع  هذه   مسار  ��  تتنّوع  والدالالت  تختلف   الغايات  فإّن   الباطن  ��  أما.  القانو�ي  أو

 ...ا�خ فيھ عدوانية  نزعة �سبب مندفع ومن الشهرة، إ�� ساع ومن املال، ع�� ا�حصول  �غية ا�حرب إ��

رات  عالم  ��  يختلف  األمر  وهذا
ّ

  غاية   نحّدد  أن  يمكن  ال  إذ  الطبيعية،  والظواهر  املادية  واملاهيات  الذ

مس  أشعة  وا�سياب  واإللك��ونات  الذرات  ��  ا�حركة
ّ

.  النباتات  ��  النمّو   وحركة  القمر  نور   واس��سال  الش

 ا�حديد  يجذب   فاملغناطيس  باملسّببات،  واألسباب  باألسباب،  الّنتائج  و�قرنون   يجري   ما   يالحظون   فالعلماء

  وال   املاء   سطح  ع��  يطفو  ا�خشب   وكذلك  ا�خشب؟  يجذب   ال   ملاذا  ندري   وال   ذلك؟  يفعل  ملاذا  �عرف  ال نولك

  اإلحراق؟   جوهر  أو   النار  جوهر  وما  اإلحراق،  ماهية  �عرف  ال  ولكننا  تحرق،  النار  الهواء؟   ��  يطفو  ال  ملاذا  ندري 

ل  الظواهر   هذه   إزاء  فعلھ  العلماء   �ستطيع  ما  و�ّل   2املغناطي��ي؟   ا�جذب  جوهر  ما  ندري   ال  كما
ّ
 العمل  ��  يتمث

  يمكن   وال  ظواهر،  من  ��ا  يحيط  وما  بي��ا  وفيما  بي��ا،  فيما  عالقا��ا  واستكشاف  لها،  القانو�ّي   الضبط  ع��

  يرى  وكما �انط، يرى  كما جوهرها، إ�� الوصول 
ً
 .  ي��ڤ النجيب تلميذه الحقا

 
م بالكلية   فيلسوف  Giambattista Vico جامباتيستا ڤيكو -1

ّ
ر قانوني إيطالي، ولد في نابولي ومات فيها، تعل

ّ
تاريخ ومنظ

دب والفلسفة وكذلك الطب والحقوق. واهتم بدراسة الحقوق  
ٔ
م البالغة بجامعة نابولي، درس اللغات القديمة واال

ّ
اليسوعية، وعل

مها
ٔ
 ا

ٔ
ولى عناية فائـقة لدراسة الحقوق الرومانية، فقرا

ٔ
ت الكـتب القديمة ونفائس المخطوطات المحفوظة في  الطبيعية وتوسيعها، كما ا

 ..Salerno قرب سالرنوVatolla  مكـتبة دير «ايسكيا» في مدينة ڤاتوال
خرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة  نظرية علم االجتماع: طبيعتها وتطورها، نقوال تيماشيف: -2

ٓ
ترجمة: محمود عودة وا

 . 261، ص1983الثامنة 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)28( 

  أي  األشياء؛ ف��ا تحدث ال�ي الكيفية عن إجابات  لنا تقّدم املاّدية للظواهر العلمية  الدراسة و�اختصار،

  الّدراسات  فإّن   ذلك  خالف   وع��  امل�حوظة؟  أسبا��ا  وما  األمور؟  تحدث  كيف:  سؤال  عن  إجابة  تقّدم  أ��ا

  حدو��ا؟  من   الغاية   وما   ذلك؟  أو   الّنحو   هذا   ع��   األمور   تحدث   ملاذا :  سؤال  عن  إجابة  لنا  تقّدم  االجتماعية 

د  ومن
ّ

   نتحّفظ  أننا  املؤك
ً
ل  الّسياق،  هذا  ��  ي��ڤ  ماكس   إليھ  يذهب  ما  ع��  كث��ا

ّ
   وسنحل

ً
  االنتقادات   الحقا

  ههنا،   �شرح،  أن   وحسبنا  االجتما�ّ�،  البحث  ��  ومن�جھ  وطر�قتھ  أسلو�ھ  إ��  توّجھ  أن   يمكن  ال�ي  الكب��ة

 . 1التأو���ّ  واالستبصار الفهم ع�� القائم ملن�جھ  التأسيس �� اعتمدها ال�ي املن�جّية  الطر�قة

 ): Sociology Interpretive(   التأویلي   االجتماع   علم  -4

املتخصّ  :  كتابھ  ��  أف�اره  معظم  ضّمن  قد  ي��ڤ  ماكس  أّن   السوسيولو��  ا�جال  ��  ص�نيرى كث�� من 

ل  ال  وهذا "  وا�جتمع  االقتصاد"
ّ
  ال��و�ستانتية "  كتابھ  سيما   وال   األخرى،  أعمالھ  تضمنتھ  ما  أهّمية   من  يقل

  كتاب  فإّن   األحوال،  �ّل   و��.  الدي�يّ   االجتماع  لعلم  األساسية  املقّومات  يتضّمن  الذي "  الرأسمالية   وروح

  مختلف   تضّمنت  يةهو أشبھ ما ي�ون بموسوعة ڤي��   Economy and Society(2" ((وا�جتمع  االقتصاد"

  صفحة،  862  ��  الكتاب  لهذا  العر�ية  ال��جمة  وتقع،  معا  آن  ��  واالجتماعية  االقتصادية   وتصّوراتھ  آرائھ

ا�ع ع��  يدل وهذا
ّ
 . 3الكتاب لهذا املوسو�� الط

...  االجتماع  علم  �س�ي":  بقولھ  وا�جتمع  االقتصاد  كتابھ   من   جملة  أّول   ��  االجتماع   علم   ي��ڤ  ف�عرّ 

  ومفاعيلھ  مساره  بتفس��   ثم  بتأو�لھ  بالتأو�ل،  االجتما��  النشاط  تفهم  عاتقھ  ع��  يأخذ  الذي  العلم

 
ً
   تفس��ا

ً
  تأو�ل  طر�ق  عن  الفهم،  مهّمتھ  علم  هو   سوسيولوجيا  ندعوه  ما  إن ". و�� سياق آخر يقول:  4سببيا

 . 5"االجتما��   النشاط

الوا�ح      اجتما��،  سياق  ��  وأفعال   �سلوكيات  يقومون   متفاعل�ن  أفراد   من   يت�ون   ا�جتمع  أنومن 

ھ  يتمّ��  الفاعل  واإل�سان.  االجتماع  لعلم  األسا��يّ   املوضوع  ا�جتمع  أفراد  ب�ن  الّتفاعل  هذا  ويش�ل
ّ
  بأن

  يمكن   ال�ي  األشياء  عكس  ع��   وذلك  وأهداف،  مقاصد  تحركھ  بو��،  يتصرف  واع،  �ائن   إ�سان"

  اإل�سا�ي   الفعل  فهم   ع��   يركز   أن  يجب  االجتماع   علم   أن   �ع�ي  وهذا   العلمية،  للدراسة   إخضاعها

 . 6"األفراد ب�ن ا�جتمع   �� القائم والتفاعل

 
1- look: Weber, Max. 1949. The Methodology of the Social Sciences. New York: Free Press. 
2- Weber, Max. 1922/1968. Economy and Society. Edited by Max Rheinstein. Translated by Edward Shils and 
Max Rheinstein. New York: Simon and Schuster. 

، 1ط، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، مراجعة فضل هللا العميري ، ترجمة محمد التركي، االقتصاد والمجتمع، ڤيبرماكس  -3
2015  . 

 .  29صمرجع سابق، ، ڤيبرفلوري، ماكس لوران  -4
ياس علم االجتماع، ترجمة: ، وجان فرانسوا دورتيه بانفيليب كا -5

ٔ
 . 48- 47، ص2010دار الفرقد، دمشق:  حسن،ا

 مرجع سابق.  جميل حمداوي، نظريات علم االجتماع، -6



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)29( 

   يوجدون   ال  األفراد  هؤالء  فإّن   بالّضرورة   أفراد  من   ن و�ذا �ان ا�جتمع يت�وّ 
ّ

شاط   ا�حركة  حالة  ��  إال
ّ
  والن

ل  والفعل  الفعل،  �ع�ي  وا�حركة   والّتفاعل،
ّ
  االجتماعية  ا�حياة   وجوهر  ووجوده   الفرد   حياة   جوهر   �ش�

؛  ي�ون   أن  يجب  فعل،  أّي   االجتما�ّ�،  والفعل  ومعناها،
ً
 مع�ى  يحمل  وأن  �غاية،  يرتبط  أن  يجب  أي   إ�سانيا

   ي�ون   أن  للفعل  و�مكن  وداللة،
ً
   ي�ون   أن  أو  الفرد  ذاتّية  حول   يدور   فرديا

ً
  وع��. اآلخر  فلك  ��  يدور   اجتماعيا

  عالم   ��  يحدث  وكما  ،) األفراد(   الذرات  ب�ن  الذري   التفاعل  صورة  ع��  ا�جتمع  تصور   يمكننا  الصورة   هذه

 ال�ي  والن��ونات   الفوتونات(  داخلها  ��  أجزا��ا  حركة  ��   يتمثل  ذا�ي  فعل  ع��   ذا��ا  ��  الذرة   تنطوي   الذرات

  هذا  وع��.  واألشياء  األجسام  لت�و�ن   املشا��ة   الذّرات  من   أ�ساق  ��  الذرة   تلتحم  كما   ،)الذّرة  داخل  ��  تدور 

   الفعل  ي�ون   عندما  الفردي   الّسلوك  ب�ن  ي��ڤ  يمّ��  النحو
ً
   فرديا

ً
  اآلخر،   مع  العالقة  سياق  خارج  غائيا

  وا�جماعات  ا�جتمع: و�اختصار. اآلخر�ن واألفراد الفرد ب�ن الّتفاعل حالة �شمل الذي االجتما�� والّسلوك

 . الغائية وأفعالهم   وسلو�ا��م األفراد تفاعالت من ذري   �سيج

 املوضوع  بوصفھ  واالجتما��  اإل�سا�ي  للفعل  تناولھ  ��  ي��ڤ   سوسيولوجيا  ��  البداية  نقطة  وتر�سم 

  وتفاعلھ   الفرد  سلوك  ��  االجتما��ّ   الفعل  و�تمثل.  االجتماع  علم  منھ  ينطلق  الذي   واألسا��ي  املركزي 

 ي�ون   قد  -  ي��ڤ  يراه  كما-  االجتما��  والفعل  واالستمرار،  الديمومة  بطا�ع  تتم��  بصورة   اآلخر�ن  مع  االجتما��

 
ً
   ظاهرا

ً
   أو   معلنا

ً
،  خفيا

ً
   ي�ون   قد   باألحرى   أو  مضمرا

ً
   أو   طبيعية،  أو  اجتماعية،  خارجة  قوة  عن  صادرا

ً
  ناجما

 .  حّرة ذاتية أرادة  عن

سيج   ��  األّو��  العنصر  هو  الفرد  أّن   ي��ڤ   يرى   أخرى   و�عبارة 
ّ
  عليھ   يجب  الفرد  �عيش  ول�ي   االجتما�ّ�،  الن

   ي�ون   أن
ً
،  ديناميا

ً
   يحيا   أن   للفرد  يمكن  ال  إذ  �شطا

ّ
شاط   خالل  من  إال

ّ
 أّن   �ع�ي  وهذا   االجتما��،  والفعل  الن

   يوجد  ال  فالفرد  صفاتھ،  من  جوهر�ة  وصفة   الفرد  عن  بالضرورة  الزم  أمر  الفعل
ّ

 ليضمن  الفعل  حالة  ��  إال

   يتّم   ال  االجتما��ّ   والفعل.  ووجوده  حياتھ
ّ

  ��   ي�ون   الفعل  وأّن   اآلخر�ن،  مع  صلة  ��  أي   جماعة؛  أطار  ��  إال

ل  ا�جتمع  ��  أو  ا�جماعة  ب�ن  االجتما��ّ   التفاعل  وهذا  اآلخر�ن،  مع  الّتفاعل  �سق
ّ
سيج  �ش�

ّ
. االجتما��ّ   الن

ب
ّ
  ب�ن  اجتما��ّ   تفاعل   صيغة  ��  يمارسو��ا  ال�ي  األفعال  خالل   من  يوجدون   األفراد  أّن   تقدم  ما   ع��  و���ت

ل الّتفاعل وهذا األفراد،
ّ
سيج بالضرورة �ش�

ّ
 .  للمجتمع الوجودي  الن

  ا�حياة  منطلق  �ش�ل  الذي   االجتما��  للفعل  تناولھ  خالل  من  السوسيولوجية  أف�اره  ��ج  ��  ي��ڤ  و�بدأ

  يكمن   وهنا  ،واملعنو�ة  الغائية  بطبيعتھ  الطبي��  الفعل  عن  يتم��   االجتما��  الفعل  أن  و�رى .  االجتماعية

 االجتما��  الفعل   دراسة  أن  �ع�ي  وهذا   وداللة،   مع�ى  يحمل  غائي   فعل   االجتما��  فالفعل  القصيد،  بيت

  مختلفة   من�جية   ع��  �عتمد
ً
عتمد  ال�ي  تلك  عن   تماما

ُ
:  مثل من الطبيعية  فاألفعال.  الطبي��  الفعل  رصد ��  �

  أو  محددة  غايات  وفق  تجري   ال  الطبيعية  الظواهر  من  وغ��ها  وال��اك�ن  وا�جزر،  واملّد،  والصواعق،  الر�اح،

  الظواهر   فهذه  املسافر�ن،  أجل  من  ي��يء  ال  والقمر  السفن،  إغراق  لغاية  ��ب  ال  فالر�ح  مسبقة،  نيات

   غاي��ا  تكتسب   ال  و��  واملع�ى،  الغاية   من   مجردة   و��  الطبيعية  قوان�ن  تحكمها
ّ

  الذي  اإل�سان   مخيال  ��   إال

  األنيمية   بالظاهرة  �سميھ  فيما  البدائية  األقوام  لدى   يحدث  �ان  كما  ونواياه،  مشاعره  عل��ا  �سقط

)Animism إذ �ان ينظر إ�� ال�ائنات الطبيعية وا�حية ع�� أ��ا �ائنات حّية مماثلة لھ �� جوهره النف��ي ،(
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   فهمها  �ستطع  لم  الطبيعية  الظواهر  فهم  أراد  عندما  القديم  فاإل�سانواإلرادي.  
ّ

  تصوراتھ  خالل  من  إال

  االجتما��  للفعل  فهمنا  �ستقيم  ر�ما  النحو  هذا  وع��  و�راه،  بھ  �شعر  عما  أي   نفسھ؛  اإل�سان  عن  الذاتية

  والغايات   واملعا�ي   املقاصد  عن  نبحث  أن  علينا   يتوجب  إذ  ،"األنيمية "  هذه  يجا�س  ما  �عتمد  عندما   ي��ڤ  عند

 .  نفهمھ �ي االجتما�� وفعلھ اإل�سان  سلوك  �� والدالالت

  االجتما��   التفاعل  دراسة   هو  -ي��ڤ  ماكس  بحسب-  االجتماع  علم  بإن: "القول   يمكن  تقدم  ما  ع��  و�ناءً 

   الناس  ف��ا  �عطي  ال�ي  الطر�قة  واستكشاف  ا�جتمع،   داخل  األفراد  ب�ن
ً
   فهما

ً
  واستقصاء   للعالم،  ذاتيا

  ��  وتفس��ه وتأو�لھ  االجتما��  الفعل  فهم  إ��  ال��اية  ��  و��دف   االجتماعية،  حيا��م  ��  �سل�و��ا   ال�ي  الكيفية

  ع��   يقوم  ي��ي ڤال  االجتماع  علم  من�ج  أن  �ع�ي  �لھ  وهذا .  القيمية  حركتھ  وديناميات  وجوده   عوامل  ضوء

  املن�ج  بإن:  القول   يمكن  و�اختصار  داللتھ،  واكتناه   معانيھ  وأدراك   وتأو�لھ  االجتما��  السلوك  فهم  مبدأ

  ال  الذي   االجتما��  الفعل  ��  املؤولة   الذات  استحضار   ع��  و�ركز  والتأو�ل  الفهم  أهمية  ع��   يؤكد  ي��ي ڤال

  فهمھ يمكن
ّ

 . واملعا�ي  بالدالالت مخصب ثقا�� تار��� سياق  �� إال

 :  وسیولوجیا للّس  موضوعاً   االجتماعي   الفعل  -5

 
ّ
  الت�و�نية  النواة  �ش�ل االجتما�� فالفعل ي��،ڤ  سوسيولوجيا  �� مركزّ�ة مقولة  االجتما��ّ  الفعل ل�ش�

لة
ّ
  أو  الفرد  سلوك  ��  يتمثل  غائي  فعل  ي��ڤ  عند  اإل�سا�ي  والفعل.  برمتھ  اإل�سا�ي  والسلوك  للمجتمع  املش�

  بيت  يكمن  وهنا.  واملقاصد  والنوايا  الغايات  وفق  ا�جتمع  ��  و�تحر�ون   �سل�ون   الذين  األفراد  من  مجموعة

  وغاياتھ  االجتما��   الفعل  مقاصد  حول   يتمحور   االجتما��   السلوك   فهم  ألن  وذلك   ي��،ڤ  عند   القصيد

   ت�ون   اإل�سا�ي  السلوك  تحكم  ال�ي  والنوايا)  لھ  ومحركة  للفعل  سابقة  النوايا(  ونواياه،
ً
  ��  غائرة  خفية  غالبا

  ظاهرة   ت�ون  وال اإل�سا�ي العمق
ً
  أفعال �� وكذلك سلوكھ، أو الفرد �شاط �� أي  االجتما��؛ الفعل �� دائما

  من  تمكنھ  مثالية من�جية  وفق �عمل أن الباحث ع�� يجب  وتحليلھ  السلوك  هذا فهم  أجل ومن. ا�جماعات

 كما  تحمكم ال�ي الوضعية القانونيات مدخل  من وليس والنوايا، الغايات مدخل  من  اإل�سا�ي الفعل إدراك

  اإل�سا�ي   السلوك  وألن  باطنھ؛  وليس  السلوك  ظاهر  إدراك  ع��  تقوم  الوضعية  املنا�ج  ألن  الوضعيون؛  يرى 

  ومن .  واملعا�ي  الدالالت  من  املفرغ  بمظهره  ال   الغائية  بطبيعتھ  السلوك  نفهم  أن  وجب  غاياتھ،  �ستبطن

  إ�سانية  �غاية   يرتبط  أن  يجب  ي��،ڤ  يراه  كما  اإل�سا�ي،  الفعل  أن  االعتبار   �ع�ن  نأخذ   ان  السياق  هذا  ��  املهم

طا�عھ اإل�سا�ي، و�ل فعل ال يب�ى ع�� مقصد أو غاية ال ي�ون   الفعل ��ب ال�ي  �� الغائية أو مقصد، وهذه

 
ً
،  فعال

ً
 فالفعل.  �ّي اإل�سا  الّتصنيف  دائرة  من   يخرج   الّصدفة  ع��   قائم  فعل  أّي   أّن   ذلك  ع��  و�ب�ى  إ�سانّيا

   ليس  بالّصدفة  الفرد   بھ   يقوم  الذي 
ً
   فعال

ً
  با�حائط   االرتطام  أو  بالّصدفة،  الباب  إغالق  ذلك  ومثال  إ�سانّيا

،  اليد  من  ��يء   سقوط  أو  قصد،  دون 
�
  إ�سانّية؛  ليست  جميعها  األفعال  هذه  �سّيارة،  االصطدام  أو  عفو�ا



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   و�اختصار.  وا�حة  �غاية  ترتبط  ال  أل��ا
ّ

  أو   الّسلوك  ذلك)  فقط(  هو   اإل�سا�ي،  الفعل  �عّد "  ي�� ڤ  فإن

شاط،
ّ
ذي  الن

ّ
 .1"�شاط من الفاعل بھ قام ما  لت��ير  ذا�ي مع�ى  أو  قصد إليھ  ننسب أن يمكن ال

 : االجتما��ّ   والفعل الفردّي  الفعل:  اإل�سا�ي الفعل  من نمط�ن ب�ن ي�� ڤ يمّ�� و 

ل
ّ
شاط  أوجھ  ��  الفردّي   الفعل  و�تمث

ّ
ذي   الن

ّ
  ��   يمتلك  أن  الفعل  هذا  ��  ويش��ط  واحد،  فرد  بھ  يقوم  ال

   ذاتھ
ً
ا  غاية

ً
   يتضّمن  أن  أي  وقصًدا؛  ومع�ى  وهدف

ً
  خارج   ي�ون   الذي   الفعل  الفردي  بالفعل  و�قصد.  هدفا

  فعل  بأّي   يقوم   وعندما  بمفرده،  طعامھ  يتناول   أو   بع،يذهب اإل�سان ليشرب من النّ   �أْن   االجتما��  سياقھ 

 .  اجتماعّية عالقة ضمن يتحّرك  ال

ل  ذلك  خالف  وع��
ّ
  ب�ن  يتّم   الذي   ا�جتمع  ��  األفراد  ب�ن  فاع��ّ التّ   السلوك   ��  االجتما��ّ   الفعل  يتمث

 .  واملعا�ي  الالتوفق �سق من املقاصد والّد  ما  مجتمع داخل االجتماعّية  ا�حياة إطار �� أك�� أو فاعل�ن

  دوركهايم   فيھ  ينظر  الذي   الوقت  ففي  دوركهايم،  رؤ�ة  مع  باملقارنة  االجتما��  الفعل  إ��  ي��ڤ  نظرة  وتّت�ح

واهر  إ��
ّ
   االجتماعّية  الظ

�
  أّ��ا  ع��  ،)اجتماعّية  ممارسة  أو  اجتما�ّ�،  فعل  أو  اجتما�ّ�،  سلوك(  �انت  أيا

  موضوعات   أو   أشياء  تكون   أن  يمك��ا  ال   ذاتّية  ظواهر   أّ��ا  ع��  ي�� ڤ  ماكس  يتناولها  وأشياء،  موضوعات

  غائّي   أساس  ع��  األفراد  ب�ن  يتحّقق   الذي   الّتفاع��ّ   الّسلوك   هو  ي�� ڤ  عند  االجتما��ّ   فالّسلوك .  جامدة

اهرة  إ��  ي�� ڤ  ماكس  ينظر   حو. وع�� هذا النّ 2و��سا�ّي 
ّ
   بوصفها  االجتماعّية  الظ

ً
   تكو�نا

ً
   سيكولوجّيا

�
  زئبقيا

عقيد،  شديد
ّ
فس  ترّددات  تحكمھ  الت

ّ
،  إدراكها  يصعب  ال�ي الباطنّية  الن

ً
   فهمها   يمكن  بل  منطقّيا

ً
  عاطفّيا

 
ً
  إ��  املوضوعّية   األفعال   من   تتحّرك   فجعلها   االجتماع  علم  من�جية  ي��ڤ  عكس  األساس،  هذا  وع��.  وعقلّيا

اتّية،  اإل�سانّية   األفعال 
ّ

ھ  القول   ي�ّح   وقد  الذ
ّ
ات،  إ��  املوضوع  من  الّسوسيولوجيا  نقل:  أن

ّ
يء   ومن   الذ

ّ
  ال��

  لھ   و�ان  اإل�سا�ّي   للفعل  والّتأو�ل  الفهم  أساس  ع��  تقوم  تأو�لّية   سوسيولوجيا  بذلك   ليؤّسس  اإل�سان  إ��

 la sociologie(  الفهم  سوسيولوجيا   أو  الّتأو���  االجتماع  علم  تأسيس  ��  بق الّس   قصب

compréhensive(3 ّأن  �ستطيع   أننا  �ع�ي  وهذا  لإلدراك،  قابلة  وقائع   بأّ��ا   تّتصف  ة. فاألحداث االجتماعي  

واهر  ندرك
ّ
واهر  عن   مختلفة  بطر�قة  االجتماعّية  الظ

ّ
  ندرك   أن  يمكننا:  املثال  سبيل  فع��  الطبيعّية،  الظ

  حكومة  سقوط   أو  العر�ي،  الّر�يع  ثورات   مثل  ثورة  اندالع  أو  األوكرانّية   الّروسّية   �ا�حرب  حرب  �شوب  �سهولة

   تختلف  املعرفة  وهذه  ا�خارج،  إ��  العقول   �جرة  أسباب  أو   الدوالر،  سعر   هبوط  أو   ا�حكومات،  من
ً
  �لّيا

واهر   معرفة  عن
ّ
مس  وشروق  وال��اك�ن الفيضانات:  مثل  من  الطبيعّية،  الظ

ّ
نا  الفصول؛  و�غّ��   الش

ّ
  ��   ألن

واهر   حالة
ّ
  الّداخل  من   إدراكها   يمكننا  وال   لنا  يبدو   ما   ع��  أي   ا�خارجّية  املالحظة  �عتمد  الطبيعّية  الظ

ر�قة وتفس��ها
ّ
واهر  الّسيكولوجّية بالط

ّ
 . االجتماعّية للظ
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ً
أو�لّية  الّرؤ�ة  هذه  ع��  وتأسيسا

ّ
ھ  االجتماع  علم  ي�� ڤ  �عّرف  للعلم  الت

ّ
  يباشر   الذي  االجتماع  العلم"  بأن

أو�ل  بالفهم  االجتماعّية  األفعال
ّ
  ال�ي  واالقتصادّية  االجتماعّية  ا�حتمّية  يرفض  املنطلق،  هذا   ومن".  والت

ر�ن  من  وغ��هم  خلدون،  وابن  وسنسر،  ودوركهايم،  وماركس،ي��،  ڤسوسيولوجيا    ��  نراها
ّ

  املفك

ظرة  أ�حاب 
ّ
   هؤالء  خالف  وع�� .  االجتماع  علم  إ��  الوضعّية  الن

ً
ھ:  ي��ڤ   يرى   جميعا

ّ
  فهم   يمكن   ال   أن

  هذه   بأن  يقرّ   ذلك  ومع  فحسب،  ا�خارجّية  االجتماعّية  الّضغوط  من   �سيج   ضمن  اإل�سا�ّي   الّسلوك

   تفّسر   والّضغوط  اإلكراهات
ً
واهر   �عض  �سبّيا

ّ
  األفعال  من  �سيج   يراه،  كما  فا�جتمع،.  االجتماعّية  الظ

فاعالت 
ّ
افع  القيم   من  أ�ساق  ع��  القائمة  اإل�سانّية  والت اتّية  والّدو

ّ
  و��   والغايات،  واملعا�ي  واإلرادات  الذ

  الّسوسيولوجيا   �عرف  األساس  هذا  وع��.  الّسلوكّية  مصائرهم  نحو   وتدفعهم  البشر   تحّرك   ال�ي  العوامل

أو�ل  طر�ق  عن  اإل�سا�ّي   السلوك  فهم  علم"   بأّ��ا
ّ
من    وهكذا".  الت أك��  يكون  أن  �عدو  ال  ا�جتمع  فإن 

  نحو   اإل�سا�ّي   لوكالّس   توّجھ  ال�ي   ة تفاعل أفراده ضمن أرتال من القيم وأ�ساق من الغايات اإل�سانيّ 

  �ائن  ا�جتم��ّ   واإل�سان  الفرد  فاإل�سان.  والّدالالت  املعا�ي  ع��  قائمة  سلوكّية  شب�ات  و�حداث  غاياتھ،

  ما  خالف ع�� وذلك ونواياه، الفرد  مقاصد ضمن  يتحّدد سلوك و�ل. ف��ّ ن  إرادّي  غائّي  نحو  ع�� �سلك

   عالم   ��   �شاهده
ّ
بيعّية   واهر الظ

ّ
  املالحظة  ع��  القائمة  العلمّية  للّدراسة  إخضاعها  يمكن  ال�ي   الط

جر�ة
ّ
 .  والت

 فهم والتأویل:  ل ل   منهجا   المثاليًّ   الّنمط  -6

 
ّ
  ي�� ڤ  سوسيولوجيا   ��  أهمّية  األك��  امل����ّ   املركزّي   املفهوم)  Ideal Types(  املثا��ّ   الّنمط  مفهوم  ل�ش�

 . واالقتصادّية السياسّية  ومقوالتھ نظرّ�اتھ عموم و��
ّ
 �� �عتمدها ال�ي الرئيسة ةاألداة املن�جيّ  أيضا لويش�

واهر  تحليل
ّ
  ة،والسياسيّ   واالقتصادّية،  االجتماعّية،  مستو�اتھ  مختلف  ��  اإل�سا�ّي   الّسلوك  ودراسة  الظ

 .  واإلدارّ�ة

السوسيولوجيّ   رافضا   ي��ڤ   �ان  ملا   لھ  املعاصر�ن   االجتماع  علماء   �عتمدها   ال�ي  والتقنّيات   ة املنا�ج 

   االجتماعية  الظواهر  دراسة  ��  عليھ  والّسابق�ن
ً
   ا�جتمع،  لقوان�ن  استنباطا

ً
  ا�حاكمة  للسببية  واستكشافا

  الداخلية   ومعان��ا   ماهي��ا واستكشاف الظاهرة  عمق  ��  ا�خوض  �ستطيع   ال  املنا�ج  هذه أن  منطلق  من   لها،

 يطّوع  وأن   اإل�سا�ّي،  الّسلوك  دراسة  ��  �ان عليھ أن يبدع من�جھ ا�خاّص   ،)املع�ى  يتوه  ال   �ي  حذفها  أق��ح(

  إ��   ا�حاجة  هذه  صلب ومن.  معانيھ واكتناه اإل�سا�ّي   لوكالقائمة ع�� فهم الّس  ا�خاصة  لنظرّ�تھ  املن�ج  هذا

  األنموذج  أو  املثا�ّ�،  الّنمط  عليھ  أطلق  الذي  ا�خاّص   من�جھ  يبدع  أن   استطاع  رؤ�تھ،  مع  يتوافق  جديد  من�ج

ل  وهو)  Ideal type(  املثا��ّ   ا
ّ
واهر  مقار�ة  ��  األفضل  يراها   متفّردة  من�جّية  يمث

ّ
  وتحليل  االجتماعّية  الظ

 .  االجتما��ّ  الّسلوك

   إ��  هأن ننوّ   يجب  ي��،ڤ  عند   املثا��ّ   األنموذج  بتحليل  نبدأ  أن  وقبل
ّ

  ع��   يقوم  ي��ي ڤال  املثا��ّ   األنموذج  أن

فس   علماء  رّ�خھ  معر��ّ   سيكولو��ّ   أساس 
ّ
دون   الذين  املعرفة  نظرّ�ة  وعلماء   الن

ّ
   يؤك

ّ
  اإلدراك   عملّية  أن

عوب  لدى  مرجعّية  إدراكّية  نماذج   ع��  تقوم   والفهم
ّ

 .  واألفراد  وا�جماعات  الش
ً
  املعطيات   ع��  وتأسيسا



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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  اإلدراكّية   الّنماذج  استخدام  ضرورة  ي��ڤ  وجد  املعر��ّ   االجتماع  وعلم  املعر��ّ   الّنفس  علم  ��  السي�ولوجّية

واهر   فهم  عملّية  ��
ّ
  خالل  من   بل   وآ�ّ�،  مباشر   �ش�ل   الواقع  يدرك   ال   اإل�سان  ألّن   و�دراكها؛  االجتماعّية   الظ

واهر  ��  ال�امنة   اإلدراكّية   الّنماذج
ّ
 يكت��ا،   أو  يقرؤها  ال�ي  الّنصوص   ��  وكذلك   وقواني��ا،  االجتماعــــــّية  الظ

ل لهذا
ّ
 . 1"ما حضارة  أو  مجتمع �� املهيمن الّنموذج سمات اكتشاف  �� الباحث مهّمة تتمث

 معاي��  أنموذج  �ل  وخلف  املعر�ّ�،  �عده  أنموذج  ل�ل: "معرفية  نماذج  صورة  اإلدراكّية  ماذجالنّ وتأخذ  

مات، وفروض  معتقدات  من  تت�ّون  داخلّية،
ّ
ل و��ائّية، �لـــّيـة أسئـلة  عن  و�جابــات ومسل

ّ
  ال�امنة  جذوره �ش�

أجل تحليل سلوك اإل�سان وتفس��ه، يجب بداية معرفة  ". ومن  2"الغائّي   ببعده  وتزّوده  العميق،  وأساسھ

  ما  وهذا  سلوكھ،  تفس��  ��  لتوظيفھ  تجر�ده  يتّم   ذلك  �عد  ثّم   لواقعھ،  إدراكھ  يحّدد  الذي   نموذج اإلدرا�ّي األ 

 واملعلومات،   ا�حقائق  رصد  خالل   من  تحليلّية،  �أداة  الّنموذج   �ستخدم  فالباحث.  الّتحلي��  بالّنمـوذج  �عـرف

 . 3"واحد  إطار  ��  م��ا  املتشابھ  وضع  �غية  وتركي��ا  تجر�دها  ثّم   بي��ا،  فيما  والّر�ط  بتفكيكها  ذلك  �عد  يقوم  ثّم 

األساس، هذا  وع��  املنطلق  هذا    ع��   الّسياق  هذا  ��  ويعمل  املثالّية  وأنماطھ  نماذجھ  ي��ڤ  يب�ي  ومن 

  اجتماعّية   ظاهرة محّددات ع�� تدّل   ال�ي  الوا�حة املفاهيم  من  منظومة  تأسيس  ع��   املثا��ّ   الّنمط   �شكيل

واهر   بدراسة   �سمح   م����ّ   إطار  ��  املت�املة  امل��ابطة  املفاهيم  هذه  صوغ  و�مكن.  محّددة
ّ
   الظ

ً
  و�مكن .  من�جّيا

اعر   املأثور   الّنص  استلهم  قد  ي��ڤ  أن   لنا   و�بدو.  وتفس��ها  معان��ا  واكتناه   فهمها   من   نفسھ   الوقت  ��
ّ

  للش

   إن: "يقول   الذي   غوتة  األملا�ّي 
َ

ا��.  مكم��ا  ليحّدد  ولكن  العالم،  هذا  مشا�ل  ليحّل   يولد  لم  اإل�سان
ّ
  و�الت

ن
ّ

��  4"وا�حة  مفاهيم  ��   ضبطها  من  يتمك وترسيمها  املفاهيم  ضبط  ع��  القائم  املن�ج  هذا  وع��   .

ڤي��   يرسم  الوضوح،     املثا��  من�جھإيقاعات 
ً
   املفاهيم   ��  ضبطا

ً
نھ  اإليقاع  ��  وت�امال

ّ
  فهم   من  ليمك

 .االجتماعّية األفعال  �� املع�ى  و�دراك ا�حقيقة

  طّياتھ  �� يحمل  املثا��ّ  الّنمط  مفهوم  فإن ي��،ڤ عند املثالّية  األنماط  �� الوضوح ع��  ال��ك�� أهمّية ورغم

 
ً
   ألّ��ا.  تالمذتھ  أو  ي��ڤ  يقّدمها  ال�ي  التعر�فات  ��  ي��ّدد   الغموض  من  شيئا

ً
  والغموض  االرتباك  من  �عا�ي كث��ا

   ليس  املثا��ّ   فالّنموذج. وااله��از
ً
  ��   أفالطون   كمثالّية  الّتفضيلّية  أو  الفاضلة  املثالّية   بمع�ى  جوهره،  ��  مثالّيا

،  الواقع   ع��  �سمو  ال�ي  املثالّية   بمع�ى  تفضيلّية  مثالّية   ليست   ي��ية ڤال  فاملثالّية  الفاضلة،  جمهورّ�تھ
ً
  تفضيال

ل  �يال  ةاملثاليّ   هذه  ��  بل  أخالقّية،  قيمة  عليھ  وتر��
ّ
  و�تمّ��   الوقائع  من  �ستمّد   مختلف،  معر��ّ   نمط  ��  تتمث

 باملع�ى (  الّسلبّية  شديد  ي�ون   أن  املثا��ّ   مطللنّ   يمكن  األساس،  هذا   وع��.  والّداللّية  املعنوّ�ة  بالشمولّية

   نصنع  فعندما  يباشره،  الذي   باملوضوع  مر��نا)  املتفّوق   األخال��ّ 
ً
   نموذجا

ً
ّر   لسلوك   مثالّيا

ّ
د  فمن  الش

ّ
  أّن   املؤك

 
 .20، ص 2001عبد الوهاب المسيري: العالم من منظور غربي، دار الهالل، القاهرة،   -1
، ليندة صيادنقال عن:  .298(دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة)، ص اإلنسان عبد الوهاب المسيري: دفاع عن  -2

غسطس   64العدد ، مجلة الكلمة، عند عبد الوهاب المسيري  النموذج باعتباره منهجا في التحليل
ٔ
. 2012ا

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/4684 
 ، المرجع السابق. عبد الوهاب المسيري: دفاع عن اإلنسان -3
 ، مرجع سابق.  والفعل االجتماعيڤيبر  عبد الحكيم شباط، ماكس -4

http://www.alkalimah.net/Articles?AuthorID=1562
http://www.alkalimah.net/
http://www.alkalimah.net/issues/list/96
http://www.alkalimah.net/Articles/Read/4684


ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)34( 

  عن   �عّ��   ما  بقدر   مثالّيا  املثا��ّ   الّنموذج   ي�ون   و�اختصار.  األخالقّية  بالّداللة   سلبّية  ست�ون   املثالّية  هذه

اهرة
ّ
  ��  أفضل  من�جّية  وسيلة  ي�ون   أن  ع��  قادرا  ف��ا  ي�ون   ال�ي  و�الّدرجة  �عب��  أفضل  يباشرها  ال�ي  الظ

اهرة فهم ع�� املساعدة
ّ
 .  وتأو�لها يدرسها ال�ي الظ

هنّية الّصورة أّن  �ع�ي بل األفضلّية، �ع�ي ال  هنا فاملثالّية 
ّ

  ذكر  وقد. ا�حقيقّي  العالم ��  نادرة للّنموذج  الذ

   ي�� ڤ
ّ

موذج  أن
ّ
   يكون   أن  يحتاج  ال   املثا��ّ   الن

ً
،  أو   إيجابّيا

ً
   �حيحا

ً
،  أو   جميال

ً
   قبيحا

ً
،  أو   خ��ا

ً
 قد  بل  شّر�را

   يكون 
ً
   سلبيا

ً
   املثالّية  �لمة  �ع�ي  ال   أخرى   و�عبارة   األخالقية،  للقيمة  مجافيا

ً
  العيوب   من   يخلو   أمرا

اقعية وضعّية عن �عب��  �� بل والّسلبّيات، اقع  عن �ع��  محّددة وضعّية صفات ف��ا تلتئم نموذجّية و  و

 تحديد  �� �عتمد من�جّية أداة من  أك�� ي�ون  أن �عدو ال املثا��ّ  واألنموذج .اجتماعّية لظاهرة محّدد تار���ّ 

ر أداة وهو محّدد، تار���ّ  سياق �� محّددة  اجتماعّية ظاهرة  أو فكرّي، نظام
ّ
  �� فّعالة من�جّية للباحث�ن توف

واهر  استقراء
ّ
 . 1وفهمها االجتماعّية الظ

اهرة أو املدلول  ��ا  يقاس أداة ت�ون  أن يجب  املثالّية الّنماذج وهذا �ع�ي أّن 
ّ
ب املدروسة، الظ

ّ
  ذلك و�تطل

  العالم  ��  أي   املدروسة؛  الظاهرة   واقع   ��  املع�ى  استكشاف   ع��  �ساعد   وأن  ذا��ا،  ��  مع�ى  لها  ي�ون   أّن 

 . ا�حقيقّي 

واهر  وصف  ع��  قادرة  ت�ون   قد  الّنماذج  هذه  أّن   ي��ڤ   يرى  
ّ
بيعّية  الظ

ّ
   الط

ً
واهر  إ��  باإلضافة  أيضا

ّ
  الظ

واهر  �ختلف  نماذج  ي��ڤ  وضع  ذلك  أجل  ومن .  واالجتماعّية  ا�حيوّ�ة
ّ
:  مثل  من   بدراس��ا  قام  ال�ي  الظ

  ت�ون   أن  يجب  املثالّية  الّنماذج   أّن   متعّددة  سياقات  ��  أو�ح  وقد.  والّسلطة  االجتما��ّ   والفعل  الب��وقراطّية

   متغّ��ة
ً
  ا�ح�ن   ب�ن  تتّم   ال�ي  راساتالّد   ضوء  ��  مستمّرة  بصورة  تطو�رها  ع��  العمل  يجري   أن  و�جب   أيضا

  ال   حّية  من�جّية  وأدوات  نماذج  ��  بل  ،فحسب  جامدة  ��ائّية  معطيات  ليست  املثالّية  الّنماذج  ألن  واآلخر؛

  الّتكّيف  ع��  قدرة  أك��  لت�ون   مستمّرة  بصورة  والّتعديل  للّتغي��   تخضع  أن  و�جب.  والّتعديل  للّتغي��   تخضع

واهر  دراسة  ��  امل����ّ 
ّ
  ي�� ڤ  رؤ�ة  مع  كب��  حّد   إ��  ين�جم  األمر  وهذا  والّتحليل،  بالّدراسة  تباشرها  ال�ي  الظ

ھ
ّ
 . 2سرمدّية  مفاهيم توجد ال  االجتماعّية العلوم �� أن

بدء،   ع��  عود   و�� 
ّ

موذج   فإن
ّ
  املفاهيم   من  إبيستيمولوجّية  ذهنّية   �شكيلة  صورة   يأخذ  املثا��ّ   الن

اقع  من  املستوحاة بات  والّضبط  والّدقة  الوضوح  من   عالية  بدرجة  تتمّ��   الو
ّ
  اعتمادها  يمكن   ال�ي  والث

 
ً
  �ستعيض  الذي  املن�ج  وهو .  نوعھ  يكن  مهما   اجتما��ّ   فعل  أو   اجتماعّية   أو   سلوكّية  ظاهرة  فهم  ��  من�جّيا

   الطبيعّية؛  ��   املطبقة  العلمّية  املنا�ج   عن  الباحث  فيھ
ّ

قافّية  الظاهرة  فهم  ألن
ّ
  يختلف  االجتماعّية  الث

   ضبطها  يمكن  ال�ي  ا�جامدة  املاّدة  فهم  عن
ً
   كمّيا

ً
  دراسة  ��  يجري   كما  تجر�بّية،  علمّية  بأدوات  ورقمّيا

واهر 
ّ
 .والكيميائّية الف��يائّية  الظ

 
1- Rolf E. Rogers, Max Weber's ideal type theory, Philosophical Library, Social Science , 1969.  p90. 
2- George Ritzer, Classical Sociological Theory, Eighth Edition, New York: Published by McGraw-Hill, 2010. 
Pp. 119-120. 

http://www.google.com.bh/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rolf+E.+Rogers%22
http://www.google.com.bh/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Social+Science%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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ل  االجتما��ّ   اإل�سا�ّي   فالفعل 
ّ
   �ش�

ً
  يمكن   ال  ال�ي  واألخالقّية  العاطفّية  الّنفسّية  الّتفاعالت  من  �سقا

   الّتفس��  ثّم   ومن   والتأو�ل،  للفهم  مهّيأة  ذلك  خالف  ع��  و��.  العلمية  باملقاييس  ضبطها
ً
  ملنطق  وفقا

  للفهم  أداة  بوصفھ  املثا��ّ   الّنمط  يؤّديھ   الذي   األمر  هو  وهذا.  املستقبل  ��  ��ا  الّتنبؤ  و�مكن  الكيفّيات،

 . 1والّتأو�ل والّتعليل

   املثا��ّ  مط و�مكن �عر�ف النّ 
ً
 ب  أيضا

ّ
ل ال�ي الّصورة "  ھأن

ّ
هن  �� تتش�

ّ
  عل��ا وتقاس محّدد  موضوع  حول  الذ

  حقيقة  الّصورة  �عكس  وقد.  معرف��ا  بقصد  ع��ا  ابتعادها  أو  عل��ا  انطباقها  مدى   ع��  ل�حكم  األخرى؛  األشياء

   إن   ما  لك�ّ�ا  الفاعل،  �عيشها  تجر�ة   من   مستخلصة  عقلّية  فكرة  أو  الواقع   ��  ملموسة  ماّدية 
ً
  تصبح معيارا

   تصبح  ح�ى  األخرى   األشياء  ع��  ل�حكم
ً
  مع  تطابقھ  أو  منطقّيتھ  عن  الّنظر  بصرف  الفاعل  يوّجھ  نموذجا

يء  حقيقة
ّ

هن  خارج  ال��
ّ

ل  من�جّية  أداة  هو  املثا��ّ   الّنمط  . وهذا �ع�ي أّن 2"الذ
ّ
 �جموعة  مت�امل  تنظيم  ��  تتمث

املعيار�ّ     املعتمدة  ةاملفاهيم 
ّ
الظ تناول     واملستخدمة  ومقارن��ا  ودراس��ا  االجتماعّية  واهر�� 

ّ
الظ   واهر لفهم 

 .  بمص��ها والّتنبؤ  وتأو�لها

ھ  بالقول   أخرى   مّرة  املثا��ّ   الّنموذج  �عر�ف  يمكن  و�اختصار
ّ
ب  �سق  إن

ّ
  عالم   يبنيھ  املفاهيم  من  مرك

واهر  لدراسة  االجتماع
ّ
  راي��   جورج  لنا   و�ضرب .  معان��ا  و�دراك   وفهمها  بمعاملها  واإلحاطة   االجتماعّية   الظ

)George Ritzer  (��ذلك  ع   
ً
   مثاال

ّ
  ع��  �شتمل  فا�حرب.  املثالّية  الّنموذجية  العسكرّ�ة  باملعركة  قيتعل

  املتعارضة   واالس��اتيجّيات  ا�خضرمون   والقادة  املتحار�ة   وا�جيوش  ا�جنود  مثل  من  أساسّية  م�ّونات

  القيادة   ومراكز  والّدعم  اإلمداد  وقوى   العسكرّ�ة  والتكتي�ات  املستخدمة  واألس�حة  عل��ا  املتنازع  واألرض

   ال�ي�حرب،  ل  الواصفة  املفاهيم  من  مجموعة  وجود  �ع�ي  وهذا.  القيادة  وخواّص 
ّ
  أو  املثا��ّ   الّنموذج  ل�ش�

موذج  هذا  ومثل.  املثا��ّ   الّنمط
ّ
  من  حرب   أّي   دراسة  ��  الباحث   �ساعد  من�جّية  �أداة  �عتمد  أن  يجب  الن

 نحتھ  تّم   بل  سرمدّي،  فضاء   ��  االجتما��ّ   الّسياق   خارج  يولد  لم   نموذج  ذلك  مع  وهو   املمكنة،  ا�حروب 

   ندرس  فعندما.  واملعارك  ا�حروب  تار�خ   من  واستيحاؤه
ً
اقع نقوم بتطبيق    حقيقّية  معركة  أو   حر�ا �� الو

 
ّ
  ��   املستخدمة  املفاهيم  تكون   ال   وقد. األرض  ع��  ا�حرب   ��  يحدث  ما   إ��  خاللھ  من  وننظر   موذج،هذا الن

موذج
ّ
اقع  �� يجري  ملا مطابقة  جميعها الن  . الو

ه�يّ  الّنموذج ب�ن املقارنة ضوء و�� 
ّ

  ال�ي ا�حرب طبيعة نفهم أن يمكننا الّدقيقة، املفاهيم من امل�ّون  الذ

ل  أن  و�مكن  ومآال��ا  وصفا��ا  سما��ا  ونقّرر   ندرسها
ّ
   جعلت  ال�ي  األسباب  �عل

ً
  ا�حرب  ��  ��زم  األطراف  من  طرفا

رف
ّ
  للّتار�خ   ا�حقيقّي   الواقع  معطيات  من  �ستنتج "  املثا��ّ   الّنموذج"  أن  الوا�ح  ومن .  ينتصر  اآلخر  والط

ھ  �ع�ي  وهذا  االجتما�ّ�،
ّ
الباحث�ن    أن ع��  التار���  يجب  الواقع   �� �غوصوا    املثالّية  ماذجالنّ الستلهام  أن 

 
1- Max weber, The Methodology of the Social Sciences, Edward Shils and Henry Finch (eds.), (New York, 
The Free Press 1949), p.90. 

ول السداسي  01التدوين، العدد مجلة ، المؤشراتإلى  المفهوملنمذجة في العلوم االجتماعية، من افكروني زاوي،  -2
ٔ
. 2018اال

 .  29-24ص
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  ال و  منھ،  مستمّدة   �اأ�ّ   رغم   ا�حقيقّي   للواقع  عاكسة   مرايا   ليست   املثالّية  الّنماذج  و�ب�ن ڤي�� أّن   .1و�شكيلها

اق��ّ   العالم  �عكس  أن   يمك��ا  مطابقة  ال   منھ  قر�بة  صورة  تكون   أن   تتعّدى  ال   و��   مرآتيھ،  بدقة  الو

 .  2وخصائصھ لسماتھ

 االعتبار،  ومن هذا املنطلق، يجب أن نأخذ �ع�ن  
ّ

ماذج  أن
ّ
  الباحث   �ساعد  من�جّية  أدوات  املثالّية  الن

أفضل.  يدّرسها  ال�ي   امليدانّية  القضايا   استكناه  �� موذج  �عر�ف  و
ّ
ل  املثا��ّ   للن

ّ
  الخمان  مقولة  ��  يتمث

)Lachman  ( وظيفتھ  ي�� ڤ  دحّد   قد . و 3"للقياس  عصا"  بأنھ  يصفھ  الذي   
ً
 :  قائال

ّ
  مع   املقارنة  ��   وظيفتھ  "إن

اقع افاتھ  تحديد  أجل  من   امليدا�ّي   الو    املفاهيم   بأك��   لوصفها  تماثلھ  أو   انحر
ً
  للفهم  وسهولة  وضوحا

  وفهمها   وتوضيحهما
ً
 . 4"�عليلّيا

 
ّ

ل  املثالّية  األنماط   أّن   يرى   إذ)  Giddens(  غيدنز  أنتو�ي  ده وهذا األمر يؤك
ّ
  تحليلّية   مفهومّية  نماذج"  �ش�

ما.  العالم  لفهم  استخدامها  يمكن
ّ
 و��.  اإلطالق  ع��  توجد  ال  ورّ�ما  الواق�ّ�،  العالم  ��  الّنماذج  هذه  توجد  وقل

،مفيدة جّد   االف��اضّية  ماذج هذه النّ   ت�ون   قدو .  الواقع   ��   م��ا  قليلة   مالمح   أو  جوانب   تّت�ح   ا�حاالت   أغلب
ً
  ا

األنما   بأحد  بمقارن��ا   العالم  ��  الفعلّية  األوضاع  فهم  نحاول   عندما    ت�ون   جعلها  ما   وهذاة.  املثاليّ ط  هذه 

   يكن  لم  املثا��ّ   الّنمط  أّن   إ��  هنا  اإلشارة  وتجدر. ثابتة  ةبمثابة نقطة مرجعيّ 
ّ
قد وصل حدود    ي��ڤ  إ��  سبةبالن

حّق  أو  ل   الّنموذج  أّن   ي�� ڤ  �عنيھ   �ان   وما .  املنشود  الهدف   ق الكمال 
ّ
  وقد  ّما،   لظاهرة  صافية  صورة   يمث

 . 5"والّسوق ية الب��وقراط  ألش�ال تحليلھ �� املثالّية  الّنماذج هذه  ي��ڤ استخدم

 ب   بانورامّية  بصورة   املثا��ّ   الّنموذج  �عر�ف  �ايةو�مكن �� ال�ّ 
ّ
  لوصل  صا�ح  ومثا��ّ   ومنطقّي   عق��ّ   نموذج: "ھأن

�ك��  املعطاة،  الواقعّية  الوقائع
ّ
  واملمّ��ة   املش��كة  خصائصها  و�براز   وعناصرها،  وسما��ا  م�ّونا��ا  ع��  بال�

. ومن�جم  ومتناسق   وا�ح فكرّي  نموذج  ��  و�خ��لھ  املرصود،  الواقع   املثال  يجّسد  كما بي��ا،  فيما   وامل��ابطة 

  الّرمزّ�ة   دالالتھ  واستكشاف  ا�جتم�ّ�،  للواقع  امل�ّونة  العناصر  مع�ى  عن  البحث  هو  الفهم  فهدف  ثّم،  ومن

   و�دراكها   بتأو�لها
ً
   إدرا�ا

ً
واهر   يدرك  الفهم  أّن   هذا  ويع�ي.  مباشرا

ّ
   ا�جتمعّية  الظ

ً
،  إدرا�ا

ً
  ��ا  و�حّس   سليما

 
ً
   إحساسا

ً
  استنتاج  أو  استدالل  أي   ودون   إحصائّية  أو  تفس��ّية  أو  تجر�بّية  معا�جات  دون   و�دركها  مباشرا

  للعقل تظهر و��. مباشر
ً
، ظهورا

�
  �انت  لو  كما بد��يا

ً
 . 6"شيئا  االستدالل إليھ يضيف ال يقينا

 
1- George Ritzer, op. Cit. Pp. 119-120.  
2- Ibid.  
3- Lachman, L. M., The Legacy of Max Weber. Berkeley, Calif: Glendessary Press, 1971.  P 26.  
4- Max weber, The Methodology of the Social Sciences. op. Cit., P.43.  

نتوني غ: نقال عن جميل حمداوي -5
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 . 71. ص 2005، 1الطبعة
لبنان، الدار   ، المركز الثقافي العربي، بيروت،االجتماع علم في والمدارس االتجاهات، عبد هللا إبراهيم: نقال عن جميل حمداوي -6

 . 99-98. ص2010، البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية
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من  �ستلهم و�ستنتج    ف�يمصادرها،    و�عي�ن  املثالّية  ماذج�شكيل النّ   ةكيفيّ   ي��ڤ  يحّدد   ياق،و�� هذا الّس 

ل  الذي  الّتار���ّ   الواقع  استلهام   إ��   الباحث�ن  وتوّجھ   االجتما��ّ   للّتار�خ   العالم ا�حقيقّي 
ّ
بي��ّ   ا�خّزان   �ش�

ّ
  الط

 . 1املثالّية للّنماذج ا�خام

النّ  �عر�ف  يمكننا  ھ   املثا��ّ   موذجوأخ��ا، 
ّ
   يتضّمن   عق�ّ�،  بناء  أو  ذه�يّ   �شكيل  بأن

ً
  املفاهيم  من   �سقا

ل و .  امليدا�ّي   الواقع   ��  ��يء   يماثلھ   ال  نحو  ع��  ا�جّردة   الوا�حة
ّ
   يش�

ً
أداة الّنموذج     هذا 

ً
  �ساعد   من�جّية

واهر دراسة  �� الباحث
ّ
  ب�ن للمقارنة ھ استخدام و�مكن  وتأو�لها، وتفس��ها   وفهمها  امليدانّية  االجتماعّية الظ

واهر 
ّ
  ِصيَغ   نقّي   ذه�يّ   �شكيل  املثا��ّ   الّنموذج   إّن :  القول   يمكن   الّنحو  هذا  وع��  موضوعها،  ��  املتماثلة  الظ

 
�
  تجر�ديا

ً
  األيديولوجّية، الّتحّ��ات أش�ال �ّل  عن �عيدا

ً
 . املوضوعّية من  درجة ألع�� وتحقيقا

 : المثالّي  الّنمط   أمثوالت  -7

املهتمّ  أغلب     الغموض  من  م�حة  أّن   ي��ڤ  عند  السوسيولو��ّ   باملنظور   �نيرى 
ّ

  الّنموذج   مفهوم  تلف

التّ   �عُسر   ال�ي  و�عقيداتھ  بصعو�تھ   �يتم�ّ   فهو .  املثا��ّ  و�عبارة أخرى �عا�ي  .  ��ا   تلّم   أن  ا�جّردة  عر�فات ع�� 

النّ    استكشافها  أجل  ومن.  ا�جردة  الّتعر�فات  قبضة  من   ينفلت   الذي   الغموض  من  املثا��ّ   موذجمفهوم 

   لنا،  األفضل  من  ي�ون   قد  د،ومعرف��ا �ش�ل جيّ 
ً
ف  ال�ي  الّنماذج  من  أن �ستعرض �عضا

ّ
  دراستھ   ��  ي��ڤ  هاوظ

واهر 
ّ
 االجتما��ّ   للفعل  املثا��ّ   الّنموذج  االجتما��ّ   الفعل  فقرة  ��  قّدمنا  أن  لنا  سبق  وقد.  االجتماعّية  للظ

،  إل��ا   املشار)  والعاطفي  والتقليدي   والقي�ي  العقال�ّي (  األر�عة   باألنماط  تمّ��  الذي 
ً
  هذا   ش�ل  وقد  آنفا

   االجتما��  للفعل  التصنيف
ً
واهر  مختلف  نمذجة  إ��  منطلقا

ّ
  والسّيما   ا�جتمع،  ��  القائمة   االجتماعّية  الظ

واهر   من  ظاهرة   ب�ّل   ا�خاّصة   املثالّية  األنماط  من   وغ��ها   الب��وقراطّي،  والّنمط  الّسلطة،  أنماط
ّ
  الظ

  سوسيولوجيا  ��  رئيسة  أساسّية  مثالّية  أنماط  ثالثة  استجالء   ع��  ا��التّ   العنصر  ��  وسنعمل  ا�جتمعّية،

 .  للّسلطة املثا��ّ  والّنموذج للب��وقراطّية، املثا��ّ  والّنموذج االجتما�ّ�، للفعل املثا��ّ  الّنموذج: و�� ي��،ڤ

 : للفعل االجتماعيّ  المثاليّ  النّموذج -7-1
ل  ي��ڤ  لسوسيولوجيا  الّ�حيقة  األعماق  ��  م�انھ   يأخذ الفعل االجتما��ّ 

ّ
  هو ، و األسا��يّ   موضوعها  ويش�

ل
ّ
النّ   يمث �ّل و   ي��،ڤ  عند  االجتماعّية  ظرّ�ة جوهر    الّدين   مجال  ��  األخرى   االجتماعّية   الظواهر  مصدر 

 .  البشرّ�ة  والّسي�ولوجيا  واألخالق  وا�حقوق   والّسياسة
ً
قة  املركز�ة  هذه  ع��  وتأسيسا

ّ
 للفعل  ا�خال

جاهاتھ  يحّدد  أن   ي��ڤ  ع��  �ان  االجتما�ّ�،
ّ
.  تناسبھ  ال�ي  الّنمطّية  الّصيغة  لھ  يضع  وأن  تضاريسھ  و�رسم  ات

 .2االجتما��ّ  للفعل مثالّية أنماط  أر�عة ي��ڤ يقّدم اإلبيستيمولوجّية ا�حاجة هذه  صلب  ومن

 
1- George Ritzer, op. Cit. Pp. 119-120. 
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 :  الغائيّ  العقالنيّ  الفعل -7-1-1
 ويس��.  والغايات  واألسباب   للبواعث  املوضوعّية  والّدراسة  العقلّية  املناظرة  ع��  يقوم  الذي   الفعل  وهو

   وصفھ  و�مكن.  ومرسومة  محّددة  العقل  و��  معلومة  غايات  تحقيق  إ��  الّسلو�ّي   الّنمط  هذا
ّ
 فعل  �ّل   ھبأن

   الفاعل   بھ  يقوم   اجتما��ّ 
ً
ط  وفقا

ّ
خاذها   الواجب  وا�خطوات   املطلو�ة  ا�جوانب  فيھ  يحّدد  ذه�يّ   �خط

ّ
لبلوغ    ات

   ا�جوانب  هذه  تقوم.  وموضوعّية  ةالهدف املرسوم بصورة عقالنيّ 
ّ
  و��ن   واملعلول   ةع�� �سق ال��ابط ب�ن العل

الب  أراد  إذا  املثال  سبيل  فع��.  والّنتائج  األسباب
ّ
  ا�جهد  يبذل  أن  فعليھ  و�تفّوق،  املدرسة  ��  ينجح  أن  الط

يا��  �سهر  وأن  الّدراسة  ��  الوقت  و�كّرس
ّ
  إ��   ينصت  وأن  عالية  إرادة  صاحب  ي�ون   وأن  بنفسھ  يثق  وأن  الل

ميھ
ّ
   معل

ّ
هو  ��  وقتھ  يضيع  وأال

ّ
سلية  الل

ّ
ھ  �ع�ي  وهذا.  والت

ّ
  عناصر   من  عنصر  �ّل   أهمّية  يحسب  أن  عليھ   يجب  أن

  يّتخذ وأن  الّنجاح
ً
 .  املدرسة �� والّتفوق  جاحالنّ  بتحقيق فيھ رجعة ال  قرارا

   القول   يمكن  و�اختصار 
ّ

بالتعّقل  ي  الذ   هو   العقال�ّي   الفعل  إن والعقالنيّ يتمّ��    و��تدي   ةواملنطق 

اقب  اإلدراك   ويعتمد   والبص��ة  واالستبصار   بالّتبّصر 
ّ
  تحقيق   نحو   و�وّجھ   واملشكالت   والقضايا  لألمور   الث

   و��ون .  بتحقيقيھ  الفاعل  يرغب  محّدد  هدف
ً
ھ  ويشعر  لتحقيقھ،  املناسبة  الشروط  توف��  ع��  قادرا

ّ
  يمتلك   أن

   بناءً   يصّمم  الذي   املهندس"  : ذلك  ومثال .  الهدف  هذا  تحقيق   ع��   القدرة
ً
خص  أو   معّينا

ّ
  سوق   ��  املضارب   ال�

   يحّقق  أن  ير�د  الذي   ا�حر�ّي   القائد  أو  ما�ّ�،  مكسب  تحقيق  إ��  ��دف  الذي   املالّية  األوراق
ً
  وأفعال   ّما،  نصرا

  هؤالء 
ً
 . 1"معّ�ن هدف بتحقيق ترتبط ال�ي العقالنّية األفعال نمط  ع��  تدّل  أمثلة جميعا

 :  القیميّ  العقالنيّ  الفعل -7-1-2
  وا�حّبة  والّت�حية  اإليثار   قيم  مثل  واإل�سانّية،  األخالقّية   واملبادئ  القيم  من  �سق  ع��  يقوم  فعل  وهو

ل  القي�يّ   العقال�ّي   الفعل  . و�مكن القول إّن 2  با�  واإليمان  با�جمال  واإلحساس
ّ
  يقوم   إ�سا�ّي   فعل  أي   ��   يتمث

 .  اجتما��ّ   فاعل  بھ
�
  يدرك   وهو  املعركة،  أرض  ��  ا�جندّي   �. ومثال ذلك عندما يضّ� ويش��ط أن ي�ون عقالنيا

  إنقاذ   أجل  من  بنفسھ  يضّ��  الذي   الّسفينة  انور�ّ   عنھ،   والّدفاع  الوطن  استجابة لقيم حّب   تتّم   ت�حيتھ  أّن 

،  لينقذ   بنفسھ   يضّ��  الذي   باحوالّس   الّسفينة 
ً
بيب  أو   غر�قا

ّ
  األو�ئة   أجواء  ��  و�خوض  بنفسھ  �غامر   الذي  الط

خص الذي يقوم بجمع التّ  ومساعد��م، مرضاه �حماية القاتلة
ّ

  �شمل. واملساك�ن الفقراء لصا�ح �ّ�عاتال�

  وأخالقّية  قيمّية أسس  ع�� يقوم سلوك أو �شاط أي  الفعل ذاه
�
 .  مستواه  �ان أيا

 : االنفعاليّ  العاطفيّ  الفعل -7-1-3
إ�سا�ّي  سلوك    راتامل�ّ�   فيھ  �غيبو   واالنفعالّية،  العاطفّية  وامليول   وا�جوارح  العواطف  تحّركھ  هو 

  وت�حية  حّب  من ا�جّياشة العاطفة هذه عن ينجم وما والغرام والعشق ا�حّب  قضايا ذلك ومثال العقلّية،

.  وأطفالها  ألبنا��ا  األم  تبذلها  ال�ي  الت�حية  أمثلة  بأروع  ترتبط  ال�ي  األمومة  عاطفة  وكذلك  وعرفان،  ووفاء

  عاطفّي  فعل �� هو بل خار�ّ�، هدف  تحقيق إ�� �س�� وال للعقالنّية يخضع ال العاطفّي  الّسلوك  أّن  و�ّت�ح

 
حمد -1
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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ع�يّ   املثل   يوّ�حھ  ما   وهذا.  العميقة  اإل�سانّية   واألحاسيس   الّداخلّية   املشاعر  تحّركھ  وجدا�ّي،  انفعا��ّ 
ّ

  الش

عقال�ّي  الّسلوك إ�� يرمز وهذا "  أع�ى ا�حّب  إّن " يقول  الذي 
ّ
 .  با�حّب  املتّيمون  ��ا  يقوم الذي  الال

  والعقالنّية  للعقل  يأبھ   وال  للفرد  الوجدا�ّي   العمق  من  ينبع  العاطفّي   الفعل  إّن   باختصار  القول   و�مكن

 .  األعّم  الوجھ ع��

 :  التّقلیديّ  الفعل -7-1-4
   الفعل  أنماط  أك��  وهو

ً
   هيمنة

ً
   وحضورا

ً
  بقوة   يوّجھ  الّتقليدّي   والفعل.  البشرّي   الّسلوك  ��  وسطوة

قافة  تمارس   الّنحو   هذا وع��  الّسائدة،  االجتماعّية  والقيم والّتقاليد األعراف
ّ
   ما  مجتمع   ��  الّسائدة  الث

ً
  تأث��ا

 
ً
ل   أفرادها   ��   ضاغطا

ّ
  الّسلوك   و��ون .  ا�جتمع  ��  و��يم�ن  �سود  ال�ي  االجتماعّية  والّتقاليد   ف ااألعر   ��  يتمث

قافّية  القّوة   هذه  ظّل   ��  اإل�سا�ّي 
ّ
   الّتقليدّية  الث

ً
   أّن   مع   واالمتثال،  وا�خضوع  اإلذعان  ع��  قائما

ً
  أوجھ  من  كث��ا

ل   الفرد  عند  القيمّية  املنظومة  أو  واألخالق،  املنطق  مع  متعارضة  متنافية  ت�ون   الّتقليدّية  القيم  هذه
ّ
  املمتث

  �ش�ل   العر�ّية  ا�جتمعات  ��  ينتشر  بالّتقاليد   املوّجھ  أو   الّتقليدّي،  والفعل.  والّتقليد  والعرف   العادة  بقّوة  لها

العر�يّ   واسع، املرأة  �ستخدم  املثال،  سبيل    الّزخارف   لرسم  ا�حّناء  الّتقليدّية   املناطق  �عض  ��  ةفع�� 

  األوشام   باستخدام  اليوم  ةوتقوم املرأة الغر�يّ ،  1الّزواج  كـيوم  الّسعيدة  املناسبات   ��  الكّف�ن  ع��  واألوشمة

   أصبح  سلو�ّي   نمط  وهو)  التاتو (  اإللك��ونية
ً
قافات  �عض  ��  مألوفا

ّ
  املظاهر  هذه  ومثل.  الغر�ّية  الّتقليدّية  الث

 .  واألعياد والوالدة  الّزواج تقاليد �� متواترة

ل 
ّ
فولة   مرحلة  مع   تبدأ  ال�ي  االجتماعّية   الّتنشئة  عملّيات   ع��  وقيمھ  الّتقليدّي   الّسلوك  معاي��   وتتش�

ّ
  الط

رة،
ّ

ل  إذ  املبك
ّ
ل  بثقافتھ،  و�تشّبع  وأخالقھ  ومعاي��ه  ا�جتمع  قيم  ع��  الفرد  يتش�

ّ
  نموذج   صورة  ع��  فيتش�

 .ومعاي��ه وقيمھ  بأخالقّياتھ و�تمّرس فيھ  �عيش الذي  للمجتمع ثقا��ّ 

 :  بواعث  بعدّة الموّجھ  االجتماعيّ  الفعل -7-1-5
  �عض  �� أطيافها تتداخل قد ا�حدود  هذه  وضوح ا�حدود الفاصلة ب�ن األنماط األر�عة للفعل، فإّن  رغم

الّس والعق��  ال تداخل    نالحظ  أن  يمكننا  الّسياق،  هذا  و��.  الواقعّية   السلوكّية  األنماط  ��   لوكعاطفي 

  هذه  تتداخل  قد  أحيان  و��  العقال�ّي،  والفعل  التقليدّي   الفعل  ب�ن  ما  الّتداخل  هذا  نرى   وقد  .اإل�سا�ّي 

  الفعل،  من مختلفة  أ�عاد  عّدة  ع��  ينطوي   أن  يمكنھ  الذي   واحد،  إ�سا�ّي   فعل أو   سلوك  ��  األر�عة  األطياف 

   عنھ  و�تحدث  ي��ڤ  إليھ  �ش��  ما  وهذا.  واحد  موقف  ��  باألخالق  بالتقليدّي   بالعاطفّي   العق��ّ   يجتمع  �أن
ً
  معلنا

   ي�ون   قد  الواحد  الفعل  أن
ً
   نورد  أن  و�مكن.  بواعث  �عّدة  موّجها

ً
ق   مثاال

ّ
  ا�جامعة   أساتذة  أحد  بإعالن  يتعل

ف
ّ
  القرار  هذا  ي�ون  أن و�مكن. الّتدخ�ن عن بالتوق

ً
 : 2 بواعث عدة ع�� محموال

دخ�ن  ألن:  عق��ّ   باعث"  -1
ّ
بّية   األبحاث   أثبتت  كما   بالّ�ّحة  مضرّ   الت

ّ
  األّول   الّنوع  هو   فهذا  والّنفسّية،  الط

 .الفعل أنماط من
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 . نفسهالمرجع  -2
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ھ:  قي�يّ   باعث  -2
ّ
ق  أن  ير�د  فهو   جام��ّ   أستاذ  ألن

ّ
 فقد   لذلك  لطلبتھ،  القدوة  مفهوم  �خصھ  ��  يحق

ا�ي الّنوع هو   وهذا الّتدخ�ن، عن عدل
ّ
 .الفعل أنماط من الث

 :  عاطفّي   باعث  -3
ّ

دخ�ن،  رائحة  تكره  زوجتھ  ألن
ّ
  الّرائحة   ��ذه  إزعاجها  لتجّنب  يدفعھ  لها  وحّبھ  الت

ّيء، الفعل هذا  ترك لذلك الكر��ة، الث الّنوع هو وهذا ال��ّ
ّ
 . الفعل أنماط من  الث

قاليد :  تقليدّي   باعث  -4
ّ
   ترى   ال   األ�اديمّية  الت

ّ
ن  جام��ّ   أستاذ  وجود   أن

ّ
  ال   ��  بل  مألوف،  ��يء  مدخ

   لذلك  الفعل،  هذا  بمثل  ترّحب
ً
  الّنمط   هو  هذا  و�الّتا��  الّتدخ�ن،  عن  أقلع  األ�ادي�يّ   العمل  تقاليد  مع  تماشيا

 .1"  األفعال من  الّرا�ع

 آخر 
ً
   يكون   قد  ��   فالّزواج   الّزواج،  سلوك  ذلك  ع��  و�مكن أن نضرب مثاال

ً
  ��   بواعث   عّدة   ع��  قائما

 :وتقليدّية عاطفّية وانفعالّية   عقلّية واحد، آن

 .  وامرأة  رجل ب�ن حّب  عالقة إليھ الباعث  يكون  فقد: عاطفّي 

 . والعاطفّي  االجتما��ّ  االستقرار   إ��  يؤّدي الّزواج:  عقال�ّي 

قاليد : تقليدّي 
ّ
د الت

ّ
 .وضرورتھ الّزواج أهّمية تؤك

 : قي�يّ 
ّ

ل الّزواج  ألن
ّ
�حية ا�حّب   قيم األسرة  أفراد ف��ا يتبادل مؤّسسة  �ش�

ّ
عاون   والوفاء  والت

ّ
 .  والت

ل   و�اختصار 
ّ
  االجتما��ّ   للفعل  مثالّية  نماذج   أر�عة   االجتما��   للفعل  سقناها   ال�ي  األر�عة   األنماط  هذه   تمث

 .  الواقع من  مستمّدة  ذهنّية  تصّورات ألّ��ا �� كما الواقع  �� توجد أن يمكن ال الّنماذج  هذه ومثل

 :ةللبیروقراطیّ  المثاليّ  النّموذج -7-2
فھ  الذي  الب��وقراطّي   املثا��ّ   موذجالنّ �عت��  

ّ
اهرة  دراسة  ��  ي�� ڤ  وظ

ّ
  الّنماذج   أك��  الب��وقراطّية،  الظ

 
ً
   وضوحا

ً
   وتقانة

ً
  النظام   ��  اإلدار�ة  السلطة  جوهر  �ش�ل  الب��وقراطية  أن  السياق  هذا  ��  ي��ڤ  يرى .  ومن�جّية

 و�عّد أ  الدولة،  بتنظيم  املتعلقة  نظر�تھ  ��  مركز�تھ  املفهوم  هذا  و�أخذ.  الرأسما��
ً
  الشرعية  للسيادة  نموذجا

 ل��سيخ املوضوعيّ و  الرأسما��   للنظام   العقالنية
ً
  اإلدارّي،  العمل  ��  ال�املة   ةمن�جا

ً
  أش�ال  �ل من  إياه   محّررا

اتّية  الّتحّ��ات
ّ

رك���ي  .  واإل�سانّية  والعاطفّية  الذ ع��  والكفاية    (Rationality) العقالنيةو�عتمد 

(Efficiency)   د  هماوكال
ّ

شاطات  أّن   يؤك
ّ
  تحقيق   إ��  تّتجھ  أن  يجب  الب��وقراطّية  املؤّسسات   ��  والّسلو�ات  الن

  و�نطوي .  األهداف  إ��  للوصول   املبذول   والوقت   والّت�لفة  ا�جهد  من  درجة  أقّل   ��  اإلدارّ�ة  املؤّسسات  أهداف

  :2أهّمها األساسّية  املفاهيم من  �سق ع�� الب��وقراطّي  املثا��ّ  األنموذج هذا

 
 مرجع سابق.  ، والفعل االجتماعيڤيبر  ماكس، عبد الحكيم شباط -1
. 2020/  7/12، دراسةموقع  ،النظرية البيروقراطية لماكس ويبر، يحي سعد -2

https://drasah.com/Description.aspx?id=3599 
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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  بحيث  العليا،  اإلدارة  رأسھ  ع��  ي�ون   هرمّي   �ش�ل  متدّرجة  الّسلطات  ت�ون   أن  أي  :الّسلطة  �سلسل  -1

سلسل  هذا  خالل  ومن  الّسلطة،  تتدّرج
ّ
شاطات   مختلف  ب�ن  الّتنسيق   ضمان  يمكن  الهرمّي   الت

ّ
مة،  ��  الن

ّ
  املنظ

جاه ضمان وكذلك
ّ
شاطات تلك ات

ّ
 .الهدف تحقيق نحو الن

وائح -2
ّ
شاطات  تنظيم  أي  :والقوان�ن  الل

ّ
  وا�حة  و�عليمات  وأنظمة  لوائح  وفق  والّسلوكّيات  الن

 . ومعروفة

 . مالك��ا يد �� اإلدارة  ت�ون  أن �ش��ط ال  إذ  :امللكّية عن  اإلدارة فصل

مة  ��  املوجودة   العالقات   أّن   أي :املوضوعّية  -3
ّ
ما  �خصّية،  عالقات  ليست   املنظ

ّ
  تنظيمّية   عالقات  و�ن

وائح  القوان�ن وفق �س��
ّ
مة تحّددها ال�ي  والل

ّ
 .املنظ

 ا  -4
ّ
   فرد  أي ال �سند العمل ألّي : صخصّ لت

ّ
  واملهارات   ا�خ��ات  لديھ  تت�ّون   و�الّتا��  تخّصصھ،  مجال  ��  إال

 .  العمل إتقانھ إ�� تؤّدي  ال�ي

 .1والواجبات وا�حقوق   الّصالحّيات تحديد  يرافقھ الوظيفّي، للعمل دقيق �ش�ل محّدد  تقسيم -5 

  تحت  نفسھ  مستوى   �ّل   يجد  بحيث  وا�خضوع،  الهيمنة  آلّيات  فيھ  تحّدد  للوظائف   هرمّي   �سلسل  -6

 .  منھ  أع�� مستوى   سيطرة

باعھ  الواجب  الّسلوك  تحّدد)  �خصّية  ال(   وعمومّية  موضوعّية  وفنّية   قانونّية  قواعد  -7 
ّ
   وال�ي  ات

ّ
ب  يتطل

فوها  يتمّتع   صةتطبيقها �شكيالت متخصّ 
ّ
 . .معّينة  اختبارات   اجتياز  �عد  �عيي��م  و�تّم   محّددة،  بمؤّهالت  موظ

ك  حالة  إللغاء:  وشاغلھ  اإلدارّي   املوقع   ب�ن  الفصل   -8 
ّ
  شاغلھ،  قبل  من   وأدواتھ   اإلدارّي   للمركز  الّتمل

 .  الوظائف تور�ث ملنع   والوظيفة ال�خصّية ا�حياة ب�ن الفصل أي 

ف�ن  نقدّية  رواتب  احتساب  يتّم :  الّرواتب  -9
ّ
م  ��  واملوقع  املرتبة  بحسب  تتدّرج  للموظ

ّ
  اإلدارّي،  الّسل

  .املهنة طبيعة و�حسب

�قية -10
ّ
در�جّية ال�

ّ
  .موضوعّية معاي�� أساس وع�� األقدمّية بحسب الت

بات  االستمرارّ�ة -11 
ّ
بات  من   مأمن  ��  دائم  �ش�ل  ممارس��ا  تجري   بحيث  العاّمة  للوظيفة  والث

ّ
  التقل

 . 2السياسّية

النّ   هذا  ل  موذجومثل 
ّ
   �ش�

ً
   أداة

ً
أّي   اعتمادها  للباحث�ن  يمكن  من�جّية دراسة  مة   أو  مؤّسسة  �� 

ّ
  منظ

ل  ع��  قدر��ا  ومدى   نجاحها  ودرجة  عملها  طر�قة  وفهم  ب��وقراطّية
ّ
  أوجھ  تحديد  ع��  ويساعد  أهدافها،  تمث

 
نبار للعلوم االقتصادية  عبد الستار إبراهيم دهام، ''التنظيم البيروقراطي إزاء الفكر اإلداري المعاصر: إطار نظري''، مجلة  -1

ٔ
جامعة اال

  .6ص. ،2008، 2واإلدارية، العدد 
، مجلة الميدان، العدد  : الخلفيات والحدودڤيبر معمري المسعود، نموذج التنظيم البيروقراطي لماكس ولحبيب بلية ا: نقال عن -2
4 ،2019 .http://bitly.ws/zG8U 
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  توظيفھ  يمكن كما  �انت، ب��وقراطّية  مؤّسسة  أّي  �� القائم الب��وقراطّي  اإلدارّي  الّنظام �� والّضعف القّوة

 .  الّراهنة ا�جتمعات  من  مجتمع أّي  ��  الب��وقراطّي  الّنظام لدراسة

 : والّسیادة  لطةللسّ  المثاليّ  األنموذج -7-3
 
ّ
   ا�جتمع،  علم  ��  ي��يةڤال  الّنظرّ�ة  أر�ان  أحد  الّسيادة  أو  الّسلطة  مفهوم  لش�

ً
   ومدخال

�
  من   أساسيا

  كّرس  ي��ڤ أّن  ر�ب  وال .  والّسياسة والّدولة   ا�جتمع فهم مداخل
ً
  �� املتواصل املض�يّ  والعمل  ا�جهد من كث��ا

  ا�حياة   ��  املركزّي   دورها  واستقصاء  كيفّيا��ا  واستكشاف  معطيا��ا  وتحليل  الّسلطة  مسألة  دراسة

 و�كمن  الّسلطة  بنية  ع��  تقوم  الّدولة  ّن أبّين  وقد.  الّتار�خ  ع��  اإل�سانّية  للمجتمعات  والّسياسّية  االجتماعّية

ل  الذي  املشروع  العنف  ع��   تقوم  الّدولة  سلطة  وأّن   وا�ح�وم،  ا�حاكم  ب�ن  الّسيادة  العالقة  ��   جوهرها
ّ
  �ش�

 
ً
   شرطا

ً
   وأشار .  واستمرارها  الّدول   قيام  شروط   من  أساسّيا

ً
   إ��  أيضا

ّ
  �شكيل   ��  وجودّية  ضرورة  الّسلطة  أن

ار�خ   ع��   سيا�ىيّ   تجّمع  ألّي   يمكن  ال   إذ  الّسياسّية،  ا�جتمعات
ّ
  أو   �حاكم  ل تخوّ   سلطة  دون   يكون   أن  الت

م  و�دارتھ  ا�جتمع  بتوجيھ  ّما   اجتماعّية  سياسّية  طبقة  أو   دي�يّ   زعيم  أو   سيا�ىيّ   زعيم  أو   سلطان
ّ

حك
ّ
  والت

   غطاءً   لها  تّتخذ  أن  تحاول   سلطة،  أّي   ،)Authority(  الّسلطة  أّن   ي�� ڤ   و�رى .  بمصادره
ً
   شرعّيا

ً
   أو   دينّيا

ً
  �حرّ�ا

   أو
ً
   أو  الهوتّيا

ً
رعّية  هذه  وتأخذ  وضعّيا

ّ
  والّسلطة  ،)Traditional(   الّتقليدّية  الّسلطة:  مستو�ات  ثالثة  الش

رعّية  فإّن   األساس  هذا  وع��  ،)Positive(  الوضعّية  والّسلطة   ،)Charismatic(  ال�ارزمّية
ّ

  الّتقليدّية   الش

امللكيّ   الّتقليدّية،  للّسيطرة  تؤّسس ا�ح�ومات    اإلقطاعّية،  ا�جتمعات  ��  الّسلطة   أو  املتوارثة،  ةمثل: 

رعّية 
ّ

رعّية   ومزاياه،  الّزعيم  الفرد  سمات  ع��   �عتمد  ال�ي  ال�ار�زمّية   للّسيطرة  ال�ار�زمّية  والش
ّ

  القانونّية  والش

األنظمة    :مثل  نماذج  هذه   الّسيطرة  نماذج  و�قابل.  القانونّية  -  للب��وقراطّية  العقالنّية  الّسيطرة  �عّزز   ال�ي

فون   أنبياء قديمة، نخبوّ�ة بنماذج مقرونة)  عقال�ّي  برملا�ّي  حكم دكتاتورّ�ات، ملكّيات،:  ةالسياسيّ 
ّ
 . 1موظ

 :) charismatic authority( ةالكارزمّی لطة السّ  -7-3-1
 
ّ

   2ال�ار�زما  مفهوم  �يتج�
ً
  مزايا   ال�ارزمّي   الفرد  ع��  تضفي   ال�ي  اإللهّية   الّنعمة  مع�ى  ع��  الّداللة   ��  قديما

 
ً
نّبؤ   ع��  والقدرة  وا�حكمة  وا�جمال  القّوة   مثل  استثنائّية

ّ
غي��   و�حداث  الت

ّ
  أجل  من  ا�جتمع  ��  الت

عوب  األبدّي   ا�خالص
ّ

يرى    ال�ار�زما،  ملفهوم  الّدينّية  الّرؤ�ة  هذه  خالف  وع��.  املنتظر  �املسيح   واألمم  للش

ل   أن  استطاعت   ل�خصّيات   نتاج اجتما��ّ   �ا ڤي�� أ�ّ 
ّ
 .  ا�جتمع  ��  والّتأث��   واإللهام   القّوة   قيم  تتمث

ً
  وتأسيسا

ل  الّرؤ�ة،  هذه  ع��
ّ
 مخّصبة  استثنائّية  قدرة  يمتلك  الذي  الفرد   بوجود   اإليمان  ��   ال�ار�زمّية   الّسلطة  تتمث

�حّية   لھ  والّرضوخ  طاعتھ  إ��  وتدفعهم  ا�جماه��   إل��ا  �شّد   �حرّ�ة  بجاذبّية
ّ
��    و�ذهب.  أجلھ  من  والت

 
 . 88ص، مرجع سابق، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -1
صل Charisma( كاريزما -2

ٔ
لشخص إنساني بسمات وخصائص وفضائل ملهمة تفوق ما يوجد  تعني التفضيل اإللهي) كلمة يونانية اال

شخاص، لدى البشر العاديين و
ٔ
على  والسيما قدرتهم الفائـقة تشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض اال

ثير 
ٔ
خرينفي التا

ٓ
نه يم ب ةزمييوغالبا ما يوصف الرجل الكار والهيمنة عليهم روحيا واجتماعيا اال

ٔ
تلك سحرا فائـقا مميزا في شخصه يوظفه ا

تباعه ومريديه
ٔ
خرين من ا

ٓ
 . في استقطاب الوالء والحماسة والطاعة لدى اال
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ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)43( 

وال يمتلك   قّد�سا  وليس اجتما��ّ   �ائن   فال�ارزمّي   ال�ارزمّي،  الّساحر   عن   حرضرورة نزع الّ�   إ��   ياقهذا الّس 

ل  اجتما��ّ   �ائن  هو  بل  وحّية،�� ذاتھ هالة القداسة الرّ 
ّ
  نفسھ   الوقت  ��  واستطاع  االجتما�ّ�،  العمق  ��  �ش�

  قول  و��. الّسياسّية أو االجتماعّية  أو الّدينّية برسالتھ و�يما��م  وتقديرهم اآلخر�ن إ�جاب إثارة �� ينجح أن

 وقّوة   فعلهم  �عظمة  اآلخر�ن  إقناع  ع��  قدر��م  مدى   ��  ال�ار�زمّي�ن  للقادة  األساسّية  الّسمة  تكمن:  آخر

 .  اإل�سانّية غايا��م وشمول  رسال��م  وعمق إراد��م

  مغناطيسّية   ةهالة �حر�ّ   يمتلك  ملهم،  قائد   يتصّدرها   الّسيادة   من  نوع  صورة  ال�ارزمّية   الّسلطة  وتأخذ

  ال�ارزمّي   �خصّية  وتتمّ��.  العادّي�ن  البشر  لدى   يوجد  ما  تفوق   ممّ��ة  ة�خصيّ خصائص  و   لآلخر�ن  جاذبة

خ�ىيّ   الّ�حر و  والّصالبة  بالقّوة
ّ

�.  و�لهامهم  اآلخر�ن  ��  الـّتأث��  ع��  والقدرة  ا�خارق   واإللهام  ال�
ّ

  هذه  وتتج�

   القائد  إ��  وانجذا��م  وطاع��م  الّناس  والء  ��  ال�ارزمّية  الّسمة
ّ

  فائقة   نادرة  بقدرات  يتمّتع  الذي   امللهم  الفذ

   ا�جماه��،  ��  امللهم  الّتأث��   ع��  والقدرة  وا�حكمة،  والعقالنّية،  البطولة،:  مثل
ّ
ر  ماو�� سمات نادرة قل

ّ
  تتوف

   البشر،  من  اآلخر�ن  ��
ً
 تأخذ  ال�ار�زمّي   الّزعيم  يصدرها   ال�ي  األوامر  أّن   واملر�دون   األتباع  �عتقد  ما  وغالبا

 
ً
، طا�عا

ً
ساؤل و  فك��وال تقبل التّ  قدسّيا

ّ
 .  ا�جدل أو الت

  والزعماء القادة تمّ��  ال�ي الفرادة و  الّتفّرد سمات من  تنبع ال�ارزمّية إّن : أخرى  صياغة �� القول  و�مكن

اس  عاّمة  ع��  فائقة  اتا�جماه�� ال�ي تنظر إل��م بوصفهم �خصيّ   تأييد  ��  وت��ز 
ّ
  وال�ارزمّية.  والبشر  الن

ل
ّ
  عليھ   قّ◌ �عل  الذي  املنقذ  امللهم  القائد  عن  مخّيل��ا  ��  ا�جماه��   ترسمھ  الذي  املثال  صورة  الّ��اية  ��  تمث

 . 1املستقبلّية وأحالمها  األّمة  طموحات تحقيق �� اآلمال

خصّية  هذه  ع��  الّتار�خية  األمثلة  ومن
ّ

 و�ونفيشوس   نابليون   أمثال  العظام  والقادة  والّرسل  األنبياء  ال�

   ونيلسون   القديمة  روما  ��  وسبارتا�وس  الهند  ��  وغاندي   و�وذا  الّص�ن  ��
ّ
  وصالح   إفر�قيا  جنوب  ��  مانديال

اهر   األّيو�ّي   الّدين
ّ
  لوثر   ومارتن  و�وليفيا  �و�ا  ��  �اس��و   وفيدل  غيفارا   و���ي  اململوكّية  مصر  ��  بي��س  والظ

   مارسوا  امللهم�ن  ال�ارزمّي�ن  األفراد  أّن   الّسياق   هذا   ��  ي��ڤ  و�رى .  أمر��ا  ��  وكنيدي
ً
   دورا

ً
  توجيھ  ��  كب��ا

  الّتار�خ   يقرأ  ومن.  اإل�سانّية  ا�جتمعات  تار�خ  ��  مهّمة  �غ�ّ�ات  وأحدثوا  ا�حضارة  تار�خ  ��  الّتار�خّية  األحداث

ورات  أّن   س��ى 
ّ
  �خصّيات :  مثل  من   ملهمة   �خصّيات  أيدي  ع��  �انت  الك��ى   والّتحوالت   واالنقالبات  الث

   تأخذ  بدأت  ثّم   باألديان   بداية  ارتبطت  ال�ار�زمّية  الّسلطة  أّن   بّ�ن  وقد  عظام،ال  والقادة  والّرسل  األنبياء
ً
  طا�عا

 
ً
   سياسّيا

ً
 و .  ا�حديثة  العصور   ��  واجتماعّيا

ّ
ر�ن  �عض  ح�

ّ
  قد   ال�ارزمّية  ي�� ڤ  نظرّ�ة  ت�ون أن    احتمال  إ��  املفك

رت
ّ

عب   عواطف  أثارت  ال�ي  ال�ارزمّية  ال�خصية  و��  ،1933  عام  هتلر  األملا�ّي  الّنازّي   الّزعيم  بظهور   �ش
ّ

  الش

ة  الهز�مة  أعقاب  ��  وأ�جانھ   األملا�ّي 
ّ
و�رجح .  2األو��  العاملية  ا�حرب  أعقاب  ��  أملانيا  لها  �عّرضت   ال�ي  املذل

 
1- Max Weber (1968), On Charisma and Institution Building, Edited by Eisenstadt, University of Chicago 
Press, p 51. “It is written … but I say unto you”. 
2- Joseph Nyomarkay (1967), Charisma and Factionalism in the Nazi Party, University of Minnesota, p.9. 
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  فاشّية   دولة   ��   ال  عقالنّية،  علمانّية   ديمقراطّية  دولة   ��  �ار�زمّي   سيا��يّ   قائد  بظهور   تنّبأ   قد   ي��ڤأن ّ

 . 1الهتلرّ�ة أملانيا  �� الناز�ة الّدولة حال هو  كما توتاليتارّ�ة،

 ):  Traditional authorityة (قلیدّی لطة التّ السّ  -7-3-2
 
ّ

ا�ع   اإليمان  ��  الّتقليدّية  الّسلطة  �تتج�
ّ
  الذين   والّزعماء   للقادة  ا�خضوع  مظاهر   و��  للّتقاليد  املقّدس  بالط

  من  مشروعّي��ا  �ستمّد   ف�ي.  ّما  مجتمع  ��  الّسائدة  والّتقاليد  األعراف  باسم  سلط��م  مشروعّية  يفرضون 

  االجتماعّية  القيم وسمّو  األعراف هيمنة  من  قدسّي��ا وتكتسب األبدّية املا��ي  سلطة  ومن الّتقاليد قدسّية

  العر�قة  ابقيم��  املقّدسة  العادات  سلطة  إّ��ا.  األسالف  مهابة  ومن  املا��ي  أعماق  من  املستمّدة  التقليدّية

  و�� .  لها  وا�خضوع  وتقد�سها  وتقديرها  اح��امها  عليھ  تفرض  سي�ولوجّية؛  قّوة  اإل�سان   ع��  فرضت  ال�ي

  وما  واإلقطاعّية،  ةالسلطة ذا��ا ال�ي �ان األباطرة وامللوك والكهنة يمارسو��ا �� املا��ي �� األنظمة العبوديّ 

 .  ا�حاضر الّزمان تقاسيم  من  ووجھ  وجھ ألف �� اليوم علينا يطّل  الّتقد�س هذا  زال

 املا��ي،   بخلود   واإليمان  الّتقاليد  قدسّية   إ��  �ستند  الّتقليدّية  الّسلطة"  إّن   �عبارة أخرى:  القول   يمكن

   بوصفھ  القائم  االجتما��ّ   الّنظام  إ��   الّناس  ينظر  و�مقتضاها
ً
   مقّدسا

ً
وقد  .  2"لالن��اك  قابل  وغ��   وخالدا

لة   األبدّية  املا��ي  سلطة   �ستو��  الّتقليدّية  الّسلطة   القوإلّن   هنا   ي�ّح 
ّ
 ال�ي   املقّدسة   العادات  سلطة  ��  املتمث

   العقل  ��  االمتثال  ع��  وقدر��ا  لسلطا��ا  حدود  ال  رمزّ�ة  صورة  ع��  اإل�سان  و��  ��  تأّصلت
ً
   خضوعا

ً
  ووضوحا

 
ً
 3واستسالما

ً
رة  املقّدسة  الّتقاليد  وهيمنة  األز��ّ   األمس"    نفوذ  إّ��ا"  . وال ر�ب �� القول مجددا

ّ
  و��   ��  املتجذ

هنّية  ت�و�ناتھ أعمق و�� اإل�سان
ّ

شعورّ�ة الباطنّية الذ
ّ
  أو اجتما��ّ  أو سيا��يّ   نفوذ صورة باختصار إّ��ا. الال

خ��يّ  الّ�حر" ع�� يقوم دي�يّ 
ّ

بيعة خارقة �خصّية بصفات يتفّرد ّما   لفرد الفائق ال�
ّ
 .4اإل�سانّية للط

 : )Rational Authority( العقالنّیة  أو  الوضعّیة الّسلطة -7-3-3
 
ّ
  سّيما  وال  ا�حديثة، الّدول   ��  الوضعّية  القوان�ن وسطوة  العقالنّية  سيادة  بمبدأ  العقالنّية   الّسلطة   سمتت

 ال�ي   القداسة  هالة  بّددت  ا�حديثة  الب��وقراطّية  الّرأسمالّية  فالّدولة.  الرأسمالّية  األنظمة  ذات  الّدول   ��

  شرعّية  واستبدلت  واألسياد،  اإلقطاع  ورجال  واألباطرة   امللوك  مشروعّية  ع��  املاضوّ�ة  الّتقاليد  فرض��ا

  واملشروعّية   العقالنّية  منطلقات  ع��  القائمة  الب��وقراطّية  واألنظمة  القوان�ن  �شرعّية  الّتقاليد

  واالنتخاب،  االق��اع  صناديق   ع��   السياسّية  واملشاركة  ،اللي��الّية  القيم  ع��  القائمة   الديمقراطّية 

مثيل
ّ
ل�ن  اختيار   فيھ  يتّم   و���وقراطّي،  وعلما�ّي   عقال�ّي   نحو   ع��  املوّجھ  الّديمقراطّي   والت

ّ
  األّمة  عن   املمث

يابّية  ا�جالس  إ��
ّ
  بإرادة  وتأصيلها   تأسيسها   تّم   علمانّية  دسات��   وفق  مسارها   ينتظم   ال�ي   الّديمقراطّية  الن

 . واالجتماعّية  الّسياسّية طبقاتھ  مختلف ومشاركة ا�جتمع

 
 .  90 صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -1
داب والفنون، عالم المعرفة -2

ٓ
، العدد  عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم االجتماع، المجلس الوطني للثقافة واال

 . 93. ص 1981، الكويت، 44
 .  125 صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -3
 مرجع سابق. ، نظريات علم االجتماع، جميل حمداوي -4



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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العقال�ّي  الفعل  عن  ڤي��  ماكس    أساس   باعتبارهما   القانونّية  الشرعّية  والهيمنة  الهادف   يدافع 

 
ّ
"ي��ڤ  ماكس  يقول   الّصدد،  هذا  و��  .والّراشدة  العاقلة  الب��وقراطّية  ي��الّيةالل ع: 

ّ
 إ��  علم  �ل  يتطل

ع  ال�ي  وا�حقيقة.  ا�حقيقة
ّ
  العقالنّية   و�ما  ومنطقّية،  ور�اضّية   عقالنّية  إّما  تكون   العلم  إل��ا   يتطل

شاط  ��  العقالنّية،  وا�حقيقة.  شعورّ�ة
ّ
).  4=2+2(  الوضوح  تمام  وا�حة   فكرّ�ة   ��يء  �ّل   قبل  ��،  والفعل  الن

عقالنّية  ا�حقيقة وأّما
ّ
عورّ�ة، الال

ّ
شاط �� والش

ّ
 .1 ...وجدانّية ��يء، �ل قبل ف�ي، الن

   بوصفها  القانون،  قّوة   إ��  يحيل  وشرعّيتھ  الّنظام  ةفاإليمان بقانونيّ 
ً
   قاعدة

ً
   شاملة

ً
.  �خصّية  ال   مجّردة

ل ا�حديثة اإلدارة إّن 
ّ
�ل و�� املشروعة العقالنّية للّسيطرة املثال  - الّنموذج صيغة تمث

ّ
� الذي  الش

ّ
  فيھ  تتج�

 ��   ومف�حة  واإلجراءات،  لألنظمة  امل����ّ   الّتطبيق  ع��  مبنّية  ش�لّية   لعقالنّية  املتنامي  الّنفوذ   أي   العقلنة،

  من  رمزّي   ش�ل  بمثابة  الب��وقراطّية  تبدو  هكذا.  لالستشراف  وقابلة  محسو�ة  األشياء  ت�ون   ل�ي  ا�جال

   ؛)121(   الغر�ّية  العقالنّية  أش�ال
ً
رعّية   أّولّية   ع��  �شّدد  ي��ڤ  أّن   إ��  نظرا

ّ
  ��   القانونّية  العقالنّية  الش

  الّصيغ  بإقامة  املعنّية  الّسوسيولوجيا   نوع  من  هو  السيا��يّ   فكره  فإّن   حديثة،  بدولة  ا�حظّية  ا�جتمعات

 .2األديان سوسيولوجيا  أو االقتصاد، سوسيولوجيا  مثل والكمال  الّتمام ع��  العقلّية واألش�ال

رعّية  األسس  ��  تفك��  �ّل   إّن 
ّ

قة  الش
ّ
  الّصيغ  هذه  حول   إذن  تتمفصل  السياسّية  للّسيطرة  با�خضوع  املتعل

الث 
ّ
  ال  الّصافية   الّنماذج  هذه.  العقل  وسلطة   اإل�سان   وسلطة  الّزمن  سلطة   إ��  تحيل  ال�ي.  الّنقّية»«  الث

بة  صيغ  ��  تقّدمها  الّتار�خّية  ا�حقيقة  ألّن   معزولة  تلتقي
ّ

 .  مرك
ً
  من  ا�خاّصة  الّصيغ  هذه  تجميع  عن  و�عيدا

   ي��ڤ  �ستنتج  ،)وحداثة  ب��وقراطّية،  وتقاليد   ملكّية،(   فر�دة  تار�خّية  �حظات  ��  الّسيطرة
ّ

  نماذج   أن

رعّية
ّ

الثة  الش
ّ
اقع  ��  تتتا�ع  مّما  أك��   �عضها  فوق   ت��اكب  هذه  الث ار���ّ   الو

ّ
  تكون   أن  يمكن  وهكذا.  الت

رعنة  عناصر   �عض
ّ

  عمل  آلّية  ��  حاضرة  باالستفتاء»،  القادة  ديموقراطّية«  وم��ا  ال�ار�زمّية،  الش

شّيؤ   -  الوضعنة   �عرقلوا  أن   القادة  لهؤالء  و�مكن  ا�حديثة،  املؤّسسات
ّ
افّية  الت   القابلّية   -   واالستشر

كنوقراطّية  �حساب
ّ
 . 3الت

ا، ترتكز الّس 
ً
  قدرة   إ��  الّناس  طاعة  �ستند  وال  بوضوح،  محّددة  قوان�ن  ع��  العقالنّية  القانونّية  لطةثالث

رعّية   إ��  بل  قائد،  أي 
ّ

  ا�جتمع  �عتمد.  الّسلطة  ��  لأل�خاص   والقوان�ن  اإلجراءات  تمنحها   ال�ي  والكفاءة   الش

  مشا�ل  �عا�ج  ال�ي  األفراد  ع��  الب��وقراطّية  قّوة  وهناك  التّ��ير،  من   الّنوع  هذا  ع��)  ا�حديث(  املعاصر

 . والّتنظيم  الّنظام ع��  ل�حفاظ ومخاوفهم ا�جميع

 

 
 مرجع سابق. ، نظريات علم االجتماع، جميل حمداوي -1
 . 91 صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -2
 .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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 :  أسمالّیة للرّ   المثاليّ   الّنمط  -8

 
ّ
   بوصفها  الّرأسمالّية  ل�ش�

ً
   نظاما

ً
واهر  أهّم   أحد  اقتصادّيا

ّ
  فرضت   وقد.  املعاصر  عاملنا  ��  الوجودّية  الظ

اهرة  هذه
ّ
ورة   منذ   الكب��  حضورها   الظ

ّ
امن  القرن   منتصف   ��  األو��  الصناعّية   الث

ّ
  أفضل  ومن .  عشر  الث

   وأك��ها  الّرأسمالّية  �عر�فات
ً
   �عب��ا

ً
   وصدقا

ً
  فران�ل�ن   بنيام�ن  خطبة  ��  ورد  الذي   الّتعر�ف  هو   وتفّوقا

)Benjamin Franklin(1  .فهو   
ّ

�وة،  املال  هما  واالئتمان  الوقت  أّن   قوامها  جوهرّ�ة  فكرة  ديؤك
ّ
:  يقول   إذ  وال�

ھُ   أحُدهم  ترك  ما  و�ذا   املال،  هو   االئتمان  “إّن 
َ
ھ  أجِلھ،  ان��اء  �عد  يدي   ب�ن  مال

ّ
   ��  قّدم  قد  ي�ون   فإن

َ
  املبلغ،  فائدة

  تصرفت  إذا  كب��  مبلغ  إ��  يصل  أن  يمكن  ما  وهو  الوقت…   هذا  خالل  مالھ  من  أستفيده  أن  يمكن  ما  �لَّ   أو

ْر .  مفيد  �ش�ل   واستخدم��ا  االعتمادات   من   بكث��
ّ

ٌد   بطبيعتھ  هو  املال  أّن   تذك ِ
ّ
د   املاُل .  اإلنتاج  وكث��  ُمول

ّ
  يول

ِلد  أن  يمكن”  أوالُده  و”  املال،
َ
يك…  وهكذا  أك��،  ت

َ
  تتحّول   ثم  سّتة،  تصبح  شلنات  ا�خمسة  اشتغلت  إذا   َدوال

لنات  عدد  زاد  و�لما  شلنات،  سبع  إ��
ّ

ما  الش
ّ
   يقتل  والذي.  وأك��  أك��  والكسب  اإلنتاج  ازداد  �ل

ً
  فهو   ِخن�يرة

ّر���ا  يقتل
ُ
   �غتال  والذي  األلف،  ا�جيل  ح�ى  ذ

ً
قود   من  قطعة

ّ
  ما  �ل  ع��   يق�ىي  شلنات  خمسة  من  الن

نتجھ أن يمك��ا
ُ
��ات  من أكوامٌ : ت

ّ
 . 2!”االس��لينّية الل

 
ّ
قل  الّرأسمالّية  ل�ش�

ّ
ل  ي�� ڤ  ماكس   عند  الفكرّي   الّنظام   ��  األك��  الث

ّ
   مفهومها   ويش�

ً
   عمقا

ً
  ��  اس��اتيجّيا

ه��  بكتابھ  ي��ڤ  عرف  وقد  الّرأسما�ّ�،  الّنظام  وانبثاق  الّدولة  و�شوء  الّرأسما��ّ   الّتطّور   حول   نظرّ�تھ
ّ

  الش

  الّدينّية  القيم   ودور   الرأسما��  النظام   �شأة  فيھ  يتناول   الذي )  الّرأسمالّية  والّروح  ال��و�ستانتية  األخالق(

   �ان  وقد.  وتطّوره  �شوئھ  ��  العقالنية
ً
سم  مثا��ّ   نموذج  ��  يقّدمھ  أن   عليھ  لزاما

ّ
سم   والوضوح،  با�جالء  يت

ّ
  و�ت

 :  اآلتية بالّسمات الّرأسما��ّ  الّنموذج هذا

  وت�ون مثل املصا�ع واملعامل واآلالت    جميعها  املاّدي   اإلنتاج  وسائل  امتالك  مبدأ  ع��  الّرأسمالّية  تقوم  -1

 . الوسائل هذه ملعظم  خاّصة ملكّية امللكّية

ق  وحرّ�ة والّتجارة األسواق  حرّ�ة  منّصة  من الّرأسمالّية  تنطلق  -2
ّ
 ب�ن  جمركّية  حواجز  دون   البضائع  تدف

ل وهذا.  واملقاطعات الّدول 
ّ
 .الرأسما�� االقتصاد لنمو ا�حقيقية الّدموّ�ة  الّدورة �ش�

  و�نتاج  الّتق�يّ   اإلنتاج  أصبح  وقد.  العالية  والّتقانة  الّتكنولوجيا  أهمّية  ع��  بقّوة  الرأسمالّية   �عتمد  -3

 . وخصائصھ الّرأسما��ّ  الّنظام سمات أهّم  من  وتطو�رها  والّتكنولوجيا  الّتقانة

 
باء المؤسسين للواليات المتحدة. كان موسوعًيا وكاتًبا  Franklin Benjamin( )1706 –1790(بنجامين فرانكلين  -1

ٓ
حد اال

ٔ
) هو ا

مري
ٔ
ا مدنًيا ورجل دولة ودبلوماسًيا. كان شخصية بارزة في التنوير اال

ً
كي  وطابًعا وفيلسوًفا سياسًيا وعالًما ومخترًعا ورجل فكاهة وناشط

ياء بسبب اكـتشافاته ونظرياته في الكهرباء. وكمخترع، فهو معروف بمانع الصواعق والنظارات ثنائية البؤرة وموقد وفي تاريخ الفيز
ول قسم إطفاء بفيالدلفيا  

ٔ
سس العديد من المنظمات المدنية، بما في ذلك شركة المكـتبة وا

ٔ
فرانكلين، وغيرها من االختراعات. ا

 وجامعة بنسلفانيا. 
بي صالح،  ڤيبرماكس  -2

ٔ
د، مركز اإلنماء القومي، مراجعة: جورج ا

ّ
سمالية، ترجمة: محمد علي مقل

ٔ
خالق البروتستانتية وروح الرا

ٔ
، اال

 .27-26ص ،1990بيروت، لبنان، 



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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ز  -4
ّ

ي��الّية  مفهوم  ع��  ترك
ّ
ك   الّتفك��  حّر�ة  ملبدأ  يمتثل  الذي   الل

ّ
  سمات  و��  والعمل،  والّتنّقل  والّتمل

ي��ا��ّ  الّنظام
ّ
 . الرأسمالّية ا�جتمعات �� ا�حّر  الل

ان  من  للقادر�ن  الفرصة  و�تاحة  واألموال  البشر  ��  االستثمار  -5
ّ
عمليّ   الّس�  ��   االستثمار   ةباملشاركة 

ر�ات   طر�ق  عن   وكفاءا��م   وخ��ا��م   وعملهم  بأموالهم   االقتصادّي،
ّ

  ع��   القائمة   املساهمة   واملؤّسسات  الش

 . مؤسساتّية  اقتصادّية ةقوّ  صورة �� ودمجها  والعمل، وا�خ��ة  املال قّوة تجميع

 .  واالستثمار  واإلدارة  والّتوزيع  اإلنتاج  عملّيات  ��  الّرأسمالّية  ا�حياة  منا��  مختلف  ��  والعلمنة  العقلنة  -6

  ا�حديثة   ا�جتمعات  ��  فرد   أّي   أصبح  العقال�ّي   الّتطّور   فمع  العمالقة،  اإلنتاجّية  املؤّسسات  ظهور   -7

 .ب��وقراطّي  جهاز أو �خمة مؤّسسة  ضمن �عمل

   بوصفها   اإلنتاجّية   االجتماعّية  املؤّسسات  نمّو   -8
ً
   قّوة

ً
  ا�حياة   ميادين  مختلف  ��  تخّصصا��ا  وتزايد   هائلة

 .واإلنتاج

  اإلنتاج  عملية  ��  فاعلة  رأسمالّية  اقتصادّية  قّوة  بوصفها  واملال   والوقت  العمل  أهّمية  تقدير  -9

 . الّرأسما��ّ 

 . واملؤّسسات األفراد  ب�ن العمل تقسيم وز�ادة الوظيفّي  الّتخّصص -10

خص،  �عطي  ال�ي  واملهارات  والكفاءات ا�خ��ات  ع��  االعتماد   –  11
ّ

  ��   اإل�سانّية  قيمتھ للمؤّسسة  أو  لل�

  وا�حضارة   ا�جتمع  عقلنة  عملّية  ��  فاعل  نتاج   األمر   ��اية  ��  ��   والّرأسمالّية.  الّرأسما��ّ   الّنظام  داخل

 . اإل�سانّية

�اء  جعل  مبدأ  ع��  الّرأسمالّية  ترتكز   –  12
ّ
  غائّية   قيمة  هو  الّر�ح  أّن   �ع�ي  وهذا  أخالقّية،  ضرورة  والّر�ح  ال�

 .  وسيلّية ال

�اكمّية  العقالنّية  مبدأ  ع��  الّرأسمالّية  جوهر  يقوم  -13
ّ
ز   مظاهرها  من  مظهر  �ّل   ��  وال�

ّ
  عقلنة  ع��  وترك

  وتر�ط والغايات الوسائل ب�ن العالقة
ً
 .  واالستثمار االّدخار ب�ن جوهرّ�ا

 . ي��ڤ عند  ا�حديثة للّرأسمالّية املثا��ّ  الّنموذج سمات  أبرز  هذه

 :  الرأسمالّیة وروح    البروتستانتّیة   األخالق  -9

  عدد  سياق �� ومناعة بقّوة شّيده  الذي  فهو. منازع دون  الّدي�يّ  االجتماع لعلم الّرئيس  املؤّسس ي��ڤ �عّد 

  والّروح   ال��و�ستانتّية  األخالق"   املشهور   كتابھ  سّيما  وال  الّدي�ّي،  ا�حقل  ��  الّسوسيولوجّية  إبداعاتھ  من

أّن   وُ�جمع".    الرأسمالّية ع��  االجتماع،    األعمال  أك��  من   �انت  الّدي�يّ   ا�جال  ��  وكتاباتھ  أعمالھ  علماء 

   توّ�جت  قد  ي��ڤ  عبقرّ�ة  أّن   الوا�ح  ومن.  العشر�ن   القرن   ��  و�ثارة  وخطورة  أهّمية  الّسوسيولوجّية
ً
 إبداعا

  الّرأسمالية   وصعود  ال��و�ستانتّية  األخالق  ب�ن  العالقة  سّيما  وال  وا�حضارات،  األديان   ب�ن  للعالقة  تناولھ  ��

  البوذّية،  العاملّية  واألديان  ا�حضارة  ب�ن  العالقة  دراسة   ع��  انكّب   قد  �ان  ي��ڤ  أّن   املعروف  ومن.  الغر�ّية

يا��ا  مختلف  ��  واملسيحية  واإلسالم،  وال��ودية،  وال�ونفوشيوسّية،
ّ
  وال��و�ستانتّية  ال�اثوليكّية  تجل
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ق  الغز�ر   الفكرّي   بإنتاجھ  األديان   مجال  ��  السوسيولو��ّ   إنتاجھ   عمق  ع��  وُيستدّل .  وال�الفينّية
ّ
  ��   املتدف

  الهند  ��  الّدين:  أهّمها  األديان  سوسيولوجيا  مجال  ��  املهّمة  الكتب  من  مجموعة  لنا  ترك  فقد.  امليدان  هذا

)The Religion of India  (القديمة  ال��ودّية   وكتاب   )Ancient Judaism(،  الّص�ن  ��  والّديانة   )The 

Religion of China(،  الّدي�يّ   االجتماع  وعلم  )The Sociology of Religion , 1922(،  األشهر   وكتابھ  

(الّرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية   األخالق (  (Protestant Ethic and the Spirit of  The

,1904) Capitalism  .( 

 
ّ

رك األديان(  االجتماع  علم  من  ا�جديد  الفرع   هذا  ��  ي��ڤ  ز وقد  اجتماع  دراسة  علم  ع��    القيم   تأث��) 

 ال�ي  نظرّ�تھ   لنا   يقّدم  أن   واستطاع .  الّتار�خ  ع��  الّسياسّية  االقتصادّية   األنظمة  �شكيل  ��  وتأث��ها   الّدينّية

د
ّ

  يرى   الّنظرّ�ة  هذه  عمق  و��.  وتطّورها  الّرأسمالّية  �شوء  ��  املسي��ّ   ال��و�ستان�يّ   للمذهب  الكب��  الّتأث��   تؤك

  وهنا.  الغر�ّية  أورو�ا  ��  وتطّورها  الّرأسمالّية  لنشأة   أّسست   ال��و�ستانتّية  األخالقّية  القيم  منظومة  أّن   ي��ڤ

د
ّ

   يكن  ولم  والّسياسة،  االقتصاد   ��  الّدينّية  القيم  تأث��  يتناول   �ان  ي��ڤ  أّن   نؤك
ً
ا�ع  مهتّما

ّ
  للّدين  اإليما�ّي   بالط

ز  �ان بل الوجودّية، وقضاياه
ّ

 ":  اإلطار هذا يقول �� . االقتصادّي  الّسلوك  �� الّدينّية  القيم تأث�� ع��  يرك
ّ
  نا إن

   يدرس  �ان   ما  بتأكيد  مهتّم�ن  لسنا 
ً
   نظرّ�ا

ً
  ���يء  مهتّمون   ولكّننا   الّزمان،  ذلك   ��  األخالق   مجال  ��  ورسمّيا

دة  الّسي�ولوجّية  الّتصديقات  تأث��  وهو  �لّية  مختلف
ّ
  �عطي   ال�ي  الّدينّية  واملمارسة  الّدي�يّ   االعتقاد  عن  املتول

 . 1"الفرد  بھ  يل��م العم��ّ  للّسلوك توج��ا

الصّ  �ان من  التّ   عبو�ذا  ياتاستعراض 
ّ
نا  ي��ڤ  فكر  ��  للّدين  السوسيولوجّية  جل

ّ
  هذه   ��  سنكتفي  فإن

قة  لنظرّ�تھ   بالّتعّرض   الّسياق
ّ
  أهّم   من  و��  الّرأسمالّية،  ا�حداثة  �شوء  ��  ال��و�ستانتّية  القيم  بتأث��  املتعل

ر�ن مداد أسالت ال�ي الّنظرّ�ات 
ّ

 . اليوم حّ�ى عشر الّتاسع القرن  بداية منذ والباحث�ن  املفك

  األخالق  أحدثتھ  الذي  األثر   �عظيم  إ��  الّرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق  كتابھ  ��  ي�� ڤ  و�ذهب

ظام  قيام  ��  ال��و�ستانتّية  والقيم
ّ
   يخالف  ��ذا  وهو .  و�شأتھ  الّرأسما��ّ   الن

ّ
  البنية  ماركس الذي يرى أن

حتّية
ّ
ل  أصل  ��  توجد  اإلنتاجّية  وعالقا��ا  بقواها  الت

ّ
  األنظمة  منوال  ع��  وذلك  الّرأسما��ّ   الّنظام  وقيام  �ش�

   إ��  فيذهب   ،ڤي��أما  .  والعبودّية  اإلقطاعّية  األخرى   االجتماعّية 
ّ

  وقيمها   بأف�ارها   الفوقّية  البنية  أن

ر   ال�ي   ��   وتصّورا��ا
ّ
ظام   التأسيس   ��  تؤث

ّ
  األخالق  كتابھ   ففي.  القائم  االجتما��ّ   االقتصادّي   للن

هرّ�ة  ال�الفينّية  القيم  لتأث��  تفصيلّية  دقيقة  رؤ�ة  ي��ڤ  يقّدم  ال��و�ستانتّية
ّ
  الّنظام   نمّو   وتائر  �سريع  ��  الط

لھ،  الّرأسما��ّ 
ّ
ز  و�ش�

ّ
ق  الّتأث��  ع��  و�رك

ّ
  والّتوف��   والّر�ح  والوقت  العمل  حول   ال��و�ستانتّية  للقيم  ا�خال

 .  و��ضتھ  النظام الرأسما�� ا�حديث قيام �� واملسؤولّية والّرأسمال 

ڤي��     املن�جّية  طبيع��ا  ��  متدّرجة  أسئلة  من  وا�حضارة  الّدين  ب�ن  للعالقة  رؤ�تھ  تأسيس  ��انطلق 

ر هل: قوامھ مركزّي   سؤال يتصّدرها 
ّ
  لألفراد االقتصادّي  الّسلوك �� اإليمانّية الّدينّية والقيم الّتصّورات تؤث

 
حمد بيومينقال عن:  -1

ٔ
زاريطيةاإلسالمي علم االجتماع الديني ومشكالت العالم ، محمد ا

ٔ
، 2003، دار المعرفة الجامعية: (اال

 . 732-272ص

https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
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ل  الّدينّية القيم أّن  ي�� ڤ يرى  ؤال،. و�� معرض اإلجابة عن هذا الّس 1اإل�سانّية؟ ا�جتمعات مختلف ��
ّ
  �ش�

  ُيفَهم ال  ا�جتمعات  مختلف  ��  األفراد سلوك  أّن " كما  وفهمھ  االقتصادّي  الّتطّور  لدراسة  امل����ّ  ملدخلا
ّ
  إال

ر  الّدينّية  املعتقدات  وأّن   للوجود،  العام  تصّورهم  سياق  ��
ّ
  ذلك   ��  بما  وا�جماعات  األفراد  سلوك  ��  تؤث

ساوق   هذا  و��.  2"االقتصادّي   الّسلوك 
ّ
  والّنظام  ال��و�ستانتّية  الّدينّية  القيم  ب�ن  العالقة  ي��ڤ  يتناول   الت

 ال�ي  والّتصّورات  القيم  أّن   باختصار  و�رى .  القيم  مستوى   ع��  الّنظام�ن  ب�ن  العالقة  ��  و�بحث  الّرأسما��ّ 

بات  مع  تتناسب ال��و�ستانتّية تبّ��ا
ّ
 .  الّرأسما��ّ  االقتصادّي  الّنظام  متطل

أث��   هذا  ع��  ي�� ڤ  �ستدّل " كيف    نتساءل  أن   يمكننا  وهنا 
ّ
  ال��و�ستانتّية   الّدينّية  القيم  أحدثتھ  الذي  الت

ظام ��
ّ
 " ؟الّرأسما��ّ  الن

أّن   ڤي��     �شهد  ال�ي  املناطق   ��  انتشرت  القوّ�ة  الّرأسمالّية   يالحظ 
ً
   نفوذا

ً
  ال��و�ستان�يّ   للمذهب  كب��ا

  هيمنت   ال�ي  البلدان  ��   ضعيفة  نمّوها  وتائر  و�انت.  وأملانيا  بر�طانيا  ��  سّيما  وال  وأمر��ا،  أورو�ا  ��  ال�الفي�يّ 

  أملانيا   ��  املسألة  هذه  حول   ي��ڤ  اعتمدها  ال�ي  اإلحصائّيات  نتبيّ   فقد.  املسيحّية  التقليدّية  ال�اثوليكّية  ف��ا

��  الرأسمالّية  ا�حيازات  وأ�حاب  األعمال   رجال   كبار  أّن "
ّ
رائح   وُممث

ّ
  واملالك  العاملة  اليد  من  العليا  الش

ـْق�ي    ال��و�ستانت،  من  الُعظ�ى  بأغلبّي��م  هم  ا�حديثة  املؤّسسات  ��  والّتجارّي   الّتِ
ً
  تتعا�ش   بلٌد   أملانيا  بأّن   ِعلما

   فيھ
ُ

   طوائف
ٌ
ان  غالبية  أّن   كما.  متعّددة  دينّية

ّ
   واألك��  الغنّية  املدن  س�

ً
را   قد  االقتصادّية  الناحية  من  تطوُّ

 ال�ي   املناطق  أّن   من  -ي��ڤكما الحظ  -أدلَّ ع�� ذلك  "وال    .3"عشَر   السادَس   القرن   منذ  ال��و�ستانتية  اعتنقت

  الّدول  أهمُّ  �� -وغ��ها و�ن�ل��ا) هذه  أّيامنا �� و��جي�ا هولندا( املنخفضة األرا��ي- ال��و�ستانتّية ف��ا �ُسود

ال�اثوليكيّ ح�ن    ��  الرأسمالّية،  ف��ا  تطّورت  ال�ي  الصناعّية �عتنق  ال�ي  املناطق   أّن 
َ
  ��   الُعظ�ى  �غالبّي��ا  ة

  األقلُّ 
ً
را  . 4"واالقتصادّية الّصناعّية  الّناحية من تطوُّ

ثّم  شطة   ال��و�ستانتّية   القيم  أهّم   تحديد  ��  ي�� ڤ  ينطلق   ومن 
ّ
  وترّ�خ   الّرأسما��ّ   الّسلوك   �عّزز   ال�ي  الن

   واعتبارها  وتنميتھ،  املال  ع��  وا�حافظة  وا�حّر�ة  ةالعمل والعقالنيّ قيم    إعالء  وم��ا  الرأسمالّية،  القيم
ً
  واجبا

 
ً
   دينّيا

ً
  الّتقشفّية   االت�الّية  األديان  ��  املاثلة   القيم  أّن   ي��ڤ  الحظ فكرة هدر املال. و�� املقابل يُ   ومحار�ة  مقّدسا

  تنمية   ع��  ��ّجع   ال  ال�اثوليكّية  واملسيحّية  واإلسالمّية،  وال�ونفوشيوسّية،  �البوذّية،  الّزهدّية  القدرّ�ة

ل  ال��و�ستانتّية   أّن   الّسياق   هذا  ��  و�رى .  العقالنّية  بصورتھ   الّرأسما��ّ   للّنظام  تؤّسس  وال   واملال   العمل
ّ
  �ش�

 األوهام   �ع�  �عتمد  ال�ي  التوتال��ّية  اإلقطاعّية  األنظمة  تناسب  ال�ي  ال�اثوليكّية  أوهام  ضّد   عقالنّية  ثورة

ل   وامل�جزات  واألساط��
ّ
ف  إ��  أدت  ال�ي  ذا��ا  القيم  و��  والعقالنّية  العمل  دور   من  وتقل

ّ
 ا�جتمعات  تخل

 .  الوسيط العصر �� الغر�ّية

 
والتاريخ، ترجمة: جورج كـتورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ڤيبر  انظر: كاترين كوليو تيلين، ماكس  -1

 .35-34، ص1994، 1لبنان، ط
 110)، ص  1981، علم االجتماع الديني (مكـتبة غريب، .زيدان عبد الباقي -2
خالق ڤيبر   ماكس، براق زكريا -3

ٔ
سماليةوا

ٔ
 http://bitly.ws/zoxK. 21/6/2021، مجلة حكمة، العمل والرا

 . المرجع نفسه -4
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ل  بأّ��ا  ال�اثوليكية  ي��ڤ  و�صف
ّ
ز  محافظة  دينّية  دعوة  �ش�

ّ
ا�ع  ع��  ترك

ّ
   الّزهدّي   الط

ً
فا

ّ
  األرض   ��  تقش

 
ً
مباالة  قيم  أنصارها   لدى   ز �عزّ   بذلك  و��.  الّسماء  م�جزات   ��  وتأّمال

ّ
ف   الال

ّ
اعة  والتقش

ّ
  ع��   وا�حرمان  والط

شاط  ا�حّرّ�ة  إ��  الّداعية  ال��و�ستانتّية  ترّ�خها  ال�ي  ورة الصّ   مع  فيھ  تتناقض  نحو
ّ
  والعقالنّية   واملسؤولّية  والن

   بھ  واإلحاطة  العالم  وفهم
ً
   عليھ  والّسيطرة  علمّيا

ً
  القوان�ن   روح  صاحب  مونتسكيو  عن  ي�� ڤ  و�نقل.  معرفّيا

 
ً
   العالم  شعوب   أك��  «أّ��م:  ال��و�ستانت  لإلن�ل��   وصفا

ً
الثة  أشيا��م  من   انتفاعا

ّ
  والّتجارة،   الّدين،:  الك��ى   الث

د  وهذا".    وا�حّر�ة
ّ

  الّروح  مفهوم  إّن :  الّسياق  هذا  ��  القول   و�مكن.  لل��و�ستانتّية   الّرأسمالّية  الّروح  يؤك

  اإل�سان   ��  تنّ�ي  ال�ي  االقتصادّية   األخالقّية   القيم  منظومة   عن  �عّ��)  Spirit of Capitalism(   الرأسمالّية

�وة  والعقالنّية  واإلنتاج  واملال  العمل  من   اإليجابّية  مواقفھ 
ّ
  املشهور   كتابھ  ��  الّروح  هذه  تفاصيل  ونجد.  وال�

  انتصار   مظاهر  استقصاء   ��  كّرسھ  الذي   الكتاب  عنوان  وهو .  الرأسمالّية»  والّروح  ال��و�ستانتّية   األخالق«

  وأملانيا  بر�طانيا  ��  أورو�ا  ��  ال��و�ستانتّية  املناطق  ��  الكب��  وانتشاره  والّتجارّي،  الّصنا��ّ   الّرأسما��ّ   الّنظام

  امللهم  الّتخاصب  إ��  �عود  سماليةللّرأ   الكب��  االنتشار  أّن   الّتناول   هذا   سياق  ��  و�رى   ال��و�ستانتّية،  وأم���ا 

د  وهنا   والرأسمالّية،  ال��و�ستانتّية  ب�ن  ما   القائم  االقتصادّية  والعقالنّية  الّدينّية  العقالنّية  ب�ن
ّ

  ي�� ڤ  يؤك

  بوصفھ للّدين األخالقّية العقلنة أهّمّية كب�� �ش�ل
ً
را

ّ
   مؤث

ً
 .  الرأسمالّية االقتصادّية  الّتنمية �� فاعال

   الوا�ح  ومن 
ً
د  ي��ڤ  أّن   تماما

ّ
لها  ال�ي  الّدينّية  العقالنّية  ب�ن  البد�ع   الّتخاصب  هذا  يؤك

ّ
  ال��و�ستانتّية  تمث

لها  ال�ي   االقتصادّية  والعقالنّية
ّ
النّ   الّتخاصب  هذا  ي �ؤدّ و   الّرأسمالّية،  تمث   والرأسما��ّ   االقتصادّي   مو إ�� 

ل  الذي   الكب��
ّ
  الرأسمالّية  األخالق  إّن :  لنا  يقول   أن  ير�د  املنطلق  هذا  ومن.  الّرأسما��ّ   الّنظام  قلب  ��  يتش�

   الفاعلة   األخالق  هذه   غ��  ومن  للرأسمالّية   ا�حقيقّية   الّروح   تجسد
ً
   اقتصادّيا

ً
  الّرأسمالّية  ستتحّول   واجتماعّيا

بة  رأسمالّية   إ��
ّ
  لل��و�ستانتّية   والعقالنّية  ا�حّر�ة  مطالب   �ع�ي أّن   ما  وهو.  أخال��ّ   وجدان  أو  روح  غ��   من  متصل

 .  االقتصادّية مساراتھ  وترسيخ الرأسما��ّ  الّنظام توليد إ�� طبيعّية بصورة  تؤّدي 

 جهد  أق��ى  بذل  إ��  اإل�سان  يدعو  ال��و�ستان�يّ   املذهب  أّن   ال��و�ستانتّية  األخالق  كتابھ  ��  ي��ڤ  أو�ح

  ��  االقتصادّي   الّدور   هذا   أداء  ��  �ستمّر   بأن  و�طالبھ  وتنميتھ  وجمعھ  املال  ع��  ا�حصول   مجال  ��  ممكن

إليھ، و  غ��   و .  وا�ح  غائّي   هدف   وتنميتھ   املال   جمع   بأّن   وا�ح  برو�ستان�يّ   تصر�ح  الّدعوة  هذه  ��حاجة 

 
ّ
   ل�ش�

ً
   واجبا

ً
لوقد  .  1ذاتھ  حّد   ��  املؤمن  اإل�سان  عند  مقّدسا

ّ
   الّدي�يّ   الواجب  هذا  مث

ً
   دفعة

ً
  كب��ة

ً
  لنمّو   هائلة

لت   قد  ال��و�ستانتّية  الروح  هذه  أّن   إ��  ي��ڤ  و�ذهب  ال��و�ستانتيّ�ن،  وأمر��ا  أورو�ا  ��  الّرأسما��ّ   الّنظام
ّ
  ش�

اقة
ّ
   املذهلة،  وقّوتھ  العاملّي   الّرأسما��ّ   للّنظام  امللهمة  الط

ً
  الّدينّية   للقيم  الكب��  الّتأث��  هذا   لطبيعة  وتأكيدا

 . الرأسمالّية �� ال��و�ستانتّية

ة �� ال��و�ستانتّية املذاهب  يضع  لم  ي��ڤ  أّن  لالهتمام  املث��  ومن 
ّ
  وجدناه   بل الّتأث��،  حيث  من   واحدة  سل

ز
ّ

  الّرأسما��ّ   الّنظام  ��  العميق   تأث��ه  ��  و�بحث  ة،، ويغوص �� مضامينھ القيميّ 2ال�الفي�يّ   املذهب  ع��  يرك
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سيسه للمصلح الفرنسي بروتستانتي مسيحي هي مذهب الكالڤينّية -2
ٔ
خير قد وضع جان كالفن يعزى تا

ٔ
بين عامي ، وكان هذا اال

فه1559م و 1536
ّ
هم ما كـتب في الحركةيّعد الذي ) مبادئ اإليمان المسيحي( م مؤل

ٔ
 اإلصالحية   روتستانتيةالب من ا
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ً
دا

ّ
  ��  جاء  قد  ف.  امللهمة  والقيم  باألف�ار  الّرأسما��ّ   الّنظام   �غذية  ��  حّققھ  الذي   الكب��  الّتأث��   أهّمّية  مؤك

  John Calvin(  �الفن   جون   وصايا 
ّ
جاح "   إّن :  قولھ  ال�الفينّية  �عة) زعيم الن

ّ
  داللة  هو   املاّدّي   الّصعيد  ع��   الن

تجد   1"ل�خالص   مسبق   واختيار   إلهّية  �عمة  ع�� ال�ي  والقيم  والوصايا  املقوالت  واحدة من عشرات  و�� 

وثرّ�ة  و��  تارة   ةمجدها �� ال�الفينيّ 
ّ
  انواإليم  وا�حّرّ�ة  والعقالنّية  العمل  ع��  جميعها تحّض و   أخرى،  تارة  الل

ز .  اآلخرة  قبل  نيا الّد   ��  األخالقّية   ومسؤولّياتھ   اإل�سان  بقدرة
ّ

هري   املذهب  ع��   ي�� ڤ  و�رك
ّ
  ال�الفي�يّ   الط

ف  ال�الفينّية  القيم  أّن   و�رى .  بخاّصة
ّ

قش
ّ
اقعّية  والعقالنّية  الت   أك��   لها  �ان  والفردّية  والعمل  واإلنتاج  والو

 2أمر��ا  و��  أورو�ا  ��  وازدهارها  الرأسمالّية  نمّو   ��  األثر
ّ
   ي�� ڤ  يرى   حو . وع�� هذا الن

ّ
 ��   -  ال��و�ستانتّية  أن

ها    ��"  -بخاّصة ال�الفي�يّ  ِشّقِ
ٌ
�وة  وتحصيل  واإلنتاج، العمل إ�� اإل�سان تدفع ال�ي ا�حوافز  من  مجموعة

ّ
  ال�

   تمنح  إّ��ا  بل  االقتصادّية،  ا�حياة  ازدهار  ز�ادة  ��  واإلسهام
َ
   املهنة

ً
قّدس  ك��ى،  أخالقّية  قيمة

ُ
  إ��  العمل  وت

   -وحماسٍة   وحيوّ�ٍة  بأمانٍة - العمل تأدية �� ترى  أ��ا درجة
ً
   واجبا

ً
  .3"مقّدسا

هوت  ينظر
ّ
   بوصفھ  العمل  إ��  ال�الفي�يّ   ال��و�ستان�يّ   الال

ً
   إلهاما

ً
  ر�ا�ّي،   بنداء  إلهّية  إرادة  فرضتھ  مقّدسا

ھ  ذلك  فوق   وجعلھ
ّ
عمة  مطلب  ��  الوحيدة،  تكن  لم  إن  األس�ى،  الوسيلة  �ل

ّ
 هذا  وع��  4”وا�خالص  الن

ما   الّنحو
ّ
ل

ُ
  اآلن  ��  عليھ   كما .  عنھ  هللا   ِر��ى  عالمات  من  لھ  ذلك  �ان   أك��   وحيو�ٍة   أك�َ�   بنشاٍط   املرءُ   عِمل"  و�

   عيِنھ
ّ
   الّدؤوب  عملھ  من  َيجنيھ  الذي   املال  من  يقتطع  أال

ّ
   �عيش  ألْن   ضروريٌّ   هو  ما  إال

ً
   ِعيشة

ً
   راضية

ً
  قُنوعا

 .  وتقديره  وُحكمھ  هللا  شريعة  تح��م
ْ
هرّ��ن  �عض  قول   شئَت   إْن   ِاقرأ

ُّ
  يرتفع  الّصورة  هذه  وع��.  ال��و�ستانت  الط

نا"  بـ  ال�الفينّية  شعار
ّ
  ما  لدينا  يكن  لم  و�ذا  العمل،  ُحّب   ألجل  �عيش  إننا  بل  �عيش،  ل�ي  فقط  �عمل  ال  إن

نا  �عمل
ّ
عار  ��  داللتھ  القول   هذه  و�أخذ  .5"األبدّي   الّنوم  ننام  فإن

ّ
"يقول   الذي   ال�الفي�يّ   الش    إّن : 

ً
  أو   بليدا

 
ً
   ي�ون   أن  يمكن  ال  ُمت�اسال

ً
   الطبي��  ومن.  6”با�خالص  يحظى  أْن   وال  مسيحّيا

ً
  املذهب   أ�حاب  يبالغ أن  جّدا

فهم  ��
ّ

هري   تقش
ّ
قوٍد   قطعة  أي   إنفاق"  بأّن   اإليمان  حّد   إ��  الط

ُ
ما  ن

ّ
 سبيل  و��  هللا  بمشيئة  يتّم   أمر  هو  إن

   و�جب  هللا  مال  هو  املال  ألن  املال  ع��  ا�حرص  إ��  الّدعوة  ��  املطلب  هذا  و�تّم   إرضائھ،
ّ

  أو   تبديده  يتم  أال

ھ  ي��ڤ  يرى   األساس  هذا  وع��.  إنفاقھ  ��  اإلسراف
ّ
  ةاالستثمار�ّ   الّتقشفّية  االقتصادّية  الّروح  هذه  ملثل بد  ال  أن

�  ال�ي
ّ

 العمل  ع��  القائم  الّرأسما��ّ   الكيان  �شييد  ��  وأزهرت   أثمرت   قد  ت�ون   أن  ال�الفينّية،  ��  تتج�

   واإلنتاج،   واالستثمار
ً
وال��ف،و   الَبذخ  أش�ال   ل�ّل   رفضا   للّروح   تؤّسس  أن   استطاعت  ال�ي  و��  اإلسراف 

 .7وازدهارها عملها  آلّيات  تطو�ر ع�� �عمل وأن  الّرأسمالّية
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نقول   ا�ختام  أّن   ع��  ي��هن  أن"  الّرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  كتابھ  ��  ي��ڤ  حاول و�� 

ال��و�ستانتّية   الّدينّية  الّروح  نتاج  من  ��"  -حديثة  اقتصادّية  ظاهرةٍ   أهمَّ   �وُ��ا  حيث  من-  الّرأسمالّية

   ومعتقدا��ا،  وِقيمها   بأخالقها
ً
ائفة   هذه   إّن   إذ  ال�الفينّية؛  أتباع   لدى  وخصوصا

ّ
ع��  �عمل  ال��و�ستانتّية  الط

فرِضها   إ��   باإلضافة  املهن،  أر�اب   و�ح��مون   العمل  ُيقّدسون   أتباعها  إّن   بل  واالستثمار،  االّدخار   ��جيع

م  ال�ي  والقواعَد   الواجباِت 
ّ
نظ

ُ
أتباَعها  وتحذيِرها   والّتوا�َل،  والّت�اسَل   ا�خموَل   ونبِذها  االقتصادّي،  الّسلوك   ت

   من
َ

َوَر   ة الِهمّ   َضعف
َ

قود  الّر�ود  من  إّياهم  وتنف�ِ�ها  العز�مة،  وخ �ا  والقعود،  والرُّ شاط   ا�حركة  ع��  وحّ�ِ
ّ
والن

  بوصفهما والكسب، العمل أجل من
ً
  .1"الفردّي  ا�خالص لتحقيق سبيال

: بر فی مارکس إلی ماکس    من  -10

 
ّ
   وا�جدلّية  الّتار�خّية  املاّدية  ��  ماركس  نظرّ�ة  ل�ش�

ً
   مدخال

ً
   من�جّيا

ً
.املثالّية  ونظرّ�اتھ  ي��ڤ  فهم  ��  أصيال

ب  أن  و�كفي
ّ
ل  ي�� ڤ  نظرّ�ة  ألّن   ي��،ڤ  نظر�ة  فضاء   ��  نفسھ  ليجد  ماركس  نظرّ�ة   املرء   يقل

ّ
املثا��ّ   النقيض  �ش�

آفاق  تنفتح  ماركس،  وماّدّية   ي�� ڤ  مثالّية   ب�ن  والّتناقض  الّتضادّ   جدل   و��.  املاّدّية   ماركس   �ارل   لنظرّ�ة

ّيات  مختلف  لفهم  فسيحة
ّ
هذا   وحال.  االجتماعّية  واملنا�ج  والفلسفة  الفكر  ��  ا�خصيبة  الفكرّ�ة  الّتجل

   يمتثل  الّنظر�ت�ن  ب�ن  الّتناقض 
ً
شبيھ  ��  وا�حا

ّ
عرّي   الت

ّ
ا  ِضّداِن :  القائل  الش

ّ
ِهُر   والّضّد   َحُسنــــــــــا  اْسَتْجَمعا  مل

ْ
ُيظ

   أّن   النظرّ�ت�ن  ب�ن  املقار�ة  هذه  ��  الباحث  يجد  وقد.  الِضــــــدُّ   ُحْسَنـــھ
ً
ل  م��ما  كال

ّ
   �ش�

ً
ا

ّ
   مح�

ً
لفهم  من�جّيا

املتالطم  املارك��يّ   البحر  ��  املائّية  الّصفحات  ع��  تنعكس  ي�� ڤ  سماء  ألّن   الفكرّ�ة؛  حرك��ا  ورصد  األخرى 

�.  األمواج
ّ

ب�ن  الّتناقض   فيھ  يتخاصب  دياليكتي�ّي   جد��  تناقض  صورة  ع��  بي��ما  القائم  الّتناقض  و�تج�

رف�ن
ّ
ف ال  والّتوالد  الفهم من  حركة �� كالهما  يتجاوزهما فكرّي  ذه�يّ  توليد صورة ع�� الط

ّ
  تتوق

ً
.أبدا

ھ  بداية  ي�� ڤ  ماكس   أقرّ   لقد
ّ
ماركس  �ارل   صنع  من  منھ  كب��   جزء  ��   هو   فكرّي،  عالم   ��  ولد  بأن

وسط  وال   ضّده  أو   ماركس  مع  املرء  فيھ  يكون   أن  إّما  وأيديولو�ّ�،  عالم فكرّي ، ��  2"نيتشھ  وفر�دريش

ل  وقد.  ا�حّدين  ب�ن
ّ
ھ  الزمھ   الذي   ي��ڤ  ماكس  �ابوس  املارك��يّ   الفكرّي   الّضغط  هذا  ش�

ّ
لم  ذلك  ورغم.  كظل

املدار  خارج  تضعھ  هائلة  قّوة   وعن  ماركس  و�ج  من   تخرجھ   جديدة   من�جّية  عن   البحث   ��  ي��ڤ  �ستكن

ل  وقد.  يزل   ولم  عشر  الّتاسع  القرن   ��  والفلسفة  واملعرفة  الفكر  استقطب  الذي   املارك��يّ 
ّ
الّتحّدي  هذا  ش�

صورة  ع��  ا�ع�اسّية،  بطر�قة  تجاوزه  ع��  وعمل  ماركس  استلهم  الذي  ي��ڤ  ملاكس   حافزة  قّوة   املارك��يّ 

قبضة  من  االنفالت  ي��ڤ  ماكس  �ستطع   لم  ذلك   ورغم.  ا�جاذ�ّي   وطوفانھ  ماركس  بر�ان  ضّد   شامل  انقالب 

، ماركس
ً
  لھ �انت املاركسّية و�أّن  ��ائّيا

ً
  قدرا

ً
 . ا�ع�ا��يّ  نحو  ع�� مص��ه لھ حّدد  ومص��ا

شكيل  ��  األثر  أك��  لھ  �ان  ماركس  �ارل   أّن   ينكر  أن  اليوم،  املفكر�ن  من   أحد  �ستطيع  ال  قد
ّ
الفكرّي   الت

واستطاع.  وا�جتمع  والّدين  الّتار�خ  ��  اإلبداعّية  إنتاجاتھ  من  كث��ة  جوانب  ��  ألهمھ  الذي   وهو  ي��،ڤ  ملاكس 

ل   أن   الّ��اية  ��  ي��ڤ
ّ
   نفسھ   و�طرح  ماركس  يتمث

ً
ياتھ   مختلف  ��  لھ   نقيضا

ّ
�ان  و�ذا.  والفلسفّية  الفكرّ�ة   تجل

خالق العمل ڤيبر   ماكس، براق زكريا -1
ٔ
سماليةوا

ٔ
مرجع سابق.، والرا

.11ص مرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -2
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   أقرّ   قد   ماركس
ً
ھ  يوما

ّ
   الّرأس،   ع��   يقف  �ان   أن  �عد  قدميھ،  ع��   هيجل  أوقف  بأن

ّ
   أراد   ي�� ڤ   فإن

ً
  أن  أيضا

   الفكر  من  ليجعل  قدميھ،  ع��  جديد  من   ماركس   يوقف
ً
   ا�حضارة  ��  أصال

ً
  ��   الوجود  أصالة   من  بدال

شكيل
ّ
 .  واإل�سان  للفكر ا�حضارّي  الت

�
ّ

  ماركس  أعلن الذي الوقت ففي م��ما، ل�ّل  األيديولو��ّ  املوقف �� الّرجل�ن ب�ن بداية الّتناقض و�تج�

بقات   املطلق   تأييده
ّ
ار�خ،  ��  الفق��ة  للط

ّ
ار�خّية  املاّدّية  نظرّ�تھ  من  جعل  قد  و   الت

ّ
  للّدفاع  فكرّ�ة  قّوة  الت

بقة  مصا�ح  عن
ّ
 خدمة   ��  نفسھ  ي�� ڤ  ماكس   وضع  الّرأسما�ّ�،  ال��جوازّي   ا�جشع  من  وحماي��ا  العاملة  الط

ظام
ّ
ظام  عن  املدافع�ن  أك��   أحد  ليكون   وانت��   ال��جوازّي   الن

ّ
   ال��جوازّي   الّرأسما��ّ   الن

ً
  حماسة

،
ً
ر�ن   �عض  العداوة  هذه  دفعت  وقد  واملاركسّية،  ملاركس  عداوتھ  ليعلن  بقّوة  وم��ى  واندفاعا

ّ
 إ��   املفك

بقة  أو   ال��وليتار�ا  عن  ماركس  يدافع  �ان  مثلما"فـ ال��جوازّي،  ماركس  بـ  وصفھ
ّ
  ي��ڤ ماكس  فإّن   العاملة،  الط

   نفسھ  جعل
ً
   نص��ا

ً
وال يخفى ع��    .1  الرأسما��  الّنظام  عن  ا�خلص  املدافع  نفسھ  ونّصب   لل��جوازّ�ة،  وأز�را

ڤ أن    ماركس  بأف�ار  املتوّ�ج  الكب��  إ�جابھ  يخف  أن  �ستطع   لم  للماركسّية،  عداوتھ  رغم   ي��،العارف�ن 

 .  وا�جدلّية الّتار�خّية املاّدّيت�ن �� ونظرّ�اتھ

ل  ماركس  إليھ  يدعو  الذي   االش��ا�ّي   الّنظام  أّن   املارك��يّ   للفكر  معارضتھ  سياق  ��  ي��ڤ  يرى 
ّ
   �ش�

ً
  خطرا

ر  وقد  اإل�سانية،  ا�جتمعات   ع��
ّ

  االش��اكّية  هذه   أّن   ورأى   املارك��ّي،  االش��ا�ّي   الّنظام  انتشار   مخاطر   من  حذ

ل
ّ
   ستش�

ً
   خطرا

�
   �ارثيا

ً
   لإل�سان  و��ديدا

ً
  االش��ا�ّي   الّنظام  انتشار   أّن   إ��  وذهب   اإل�سانّية،  الكرامة  ��  وطعنا

مات   سيطرة  و���  اإل�سان  أخيھ  ع��  اإل�سان  سيطرة"  وز�ادة  الطبقّية  الّتناقضات  تفاقم  إ��  سيؤّدي 
ّ
  املنظ

 2"    حّر�ا��م  من وحرما��م  األفراد  ع��
ّ
يو��ّ   الّديكتاتورّي   الّنظام  ��  هذه  نبوءتھ  ت. وقد تجل

ّ
ورة  الش

ّ
ورة   للث

ّ
  الث

 . لستال�ن الّدموّي  العهد �� ��ا و�لغت أق��ى درجات وحشيّ  1917أكتو�ر عام  25ال�ي اندلعت ��  البلشفّية

   ي��ڤ   يخف  لم 
ً
  املؤّ�د   موقفھ   عن  عّ��   وقد   ومثالبھ،  تناقضاتھ  رغم  الّرأسما��ّ   للّنظام   الكب��  والءه   يوما

�ي:  املشهور   قولھ   ��  بصراحة  لل��جوازّ�ة
ّ
بقة  ��  عضو   “إن

ّ
  ��  �شأت  وقد  بذلك  أفخر   وأنا  ال��جوازّ�ة  الط

بقة  هذه   أحضان 
ّ
  بوجود   أقر،ماركس  مع  الكب��   تناقضھ  ورغم  . 3" العليا  ومثلها  آراءها  وتبنيت  الط

بقّي   راعّ◌ الص
ّ
د،  الط

ّ
بقّي،   الّصراع  غ��  من  ي�ون   ال   الّصنا��ّ   الّرأسما��ّ   ا�جتمع   أّن   نفسھ،  الوقت  ��  وأك

ّ
  الط

ھ
ّ
   الّصراع  هذا  يكون   أن  رفض  لكن

ً
ار�خ   محّر�ا

ّ
   للت

ً
ظام   بنية  ��  جوهرّ�ة  �غي��ات  إحداث  ��  وفاعال

ّ
  الن

بقة  لغ��   الّسيادة  تكون   أن  القاطع  برفضھ  ذلك  وعّزز   الّرأسما�ّ�،
ّ
بقة  هذه  ن�ح  وقد  ال��جوازّ�ة  الط

ّ
  الط

   �عتقد  و�ان.  ا�جتمع  ��   القيادّي   دورها  ع��  وا�حافظة  مصا�حها  عن  بالّدفاع
ً
بقة  أّ��ا  أيضا

ّ
  الوحيدة   الط

  ماكس   ز�ارة  إ��  الّسياق  هذا  ��  اإلشارة  وتجدر.  اإل�سانّية  ا�جتمعات  ��  وا�حضارة  الّتقدم  لتحقيق  املؤّهلة

  أن  الوا�ح  ومن  ،بھ  حظي  الذي   املهيب  ا�حافل  االستقبال  و���  1904  عام  األمر�كّية  املّتحدة  للواليات  ي��ڤ

   انتشارا  لقيت  نظر�اتھ
ً
  ��  الّسامق  م�ا��ا  ال��جوازّ�ة  نظرّ�تھ  واحتلت  األمر�كيّ�ن  والثقافة  الفكر  ��  واسعا
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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خذت  وقد  األمر��ّي،  العل�يّ   الوسط
ّ
  املاركسّية   ضّد   العنيف  وال�جوم  الرأسمالّية  عن  للّدفاع  منّصة  أف�اره  ات

 .1االش��اكّية واألف�ار

 :  یبرڤ مثالیّة إلى ماركس ماّدیّة من -10-1
 
ّ
   األيديولو��ّ   الّتناقض  لش�

ً
  املستوى   هذا  و��.  الفلسفّي   الفكرّي   املستوى   ��  وأك��   أخطر  لتناقض  مقّدمة

  مناقضة نظرّ�ة �شّيد ي��ڤ ماكس أّن  نجد
ً
. الّتح�يّ  والبناء الفو��ّ  البناء  ب�ن العالقة �� ماركس  لنظرّ�ة تماما

  وقوى   اإلنتاج  عالقات(  الّتح�يّ   البناء  أولوّ�ة   تأكيد  ��  االجتماعّية  نظرّ�تھ  رّ�خ  قد  ماركس   أّن   املعروف  ومن

ل(  الفو��ّ   البناء  توليد  ��  ودوره)  اإلنتاج
ّ
 و).  الو��  أش�ال  ومختلف  واملؤّسسات  والّتصّورات  األف�ار  ��  يتمث

ل  ا�جتمع  ��  املاّدية  البنية  أّن   �ع�ي  ما  هو
ّ
ل  وقد  الو��،  أش�ال  ومختلف  والّتصّورات  األف�ار  أساس  �ش�

ّ
  تمث

  يحّدد   الذي  هو   االجتما��ّ   وجودهم  بل  وجودهم   يحّدد  الذي  هو   الناس  و��  ليس ":  املشهور   قولھ   ��  ذلك

خذت  االجتما��ّ   الوجود  ألهّمية  الّرؤ�ة  هذه  ع��  و�ناءً ".  وع��م
ّ
  إذ  الّتار�خّية،  باملاّدّية  �سمي��ا   املاركسّية  ات

 .  الفكرّ�ة ا�حياة مسارات تحديد �� مطلقة  أهّمية املاّدية ا�جوانب تو��

شكيالت   �ش�ل  الوا��  الذه�يّ   الّت�و�ن  أّن   إ��  و�ذهب   الّرؤ�ة  هذه  ي��ڤ  �عاكس  الّنقيض،  وع��
ّ
  الت

ت  وقد.  واملاّدّية  االقتصادّية  الوجودّية
ّ
 و��  والّرأسمالّية  الّدين  ب�ن   العالقة  حول   نظرّ�تھ  ��  هذه   رؤ�تھ   تجل

   الكّتاب  لبعض  و�بدو ".  الرأسمالّية   والّروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  املشهور   لكتابھ  األساسّية  الفكرة
ّ

  �ّل   أن

ھ  هو   ي�� ڤ  ماكس  فعلھ  ما
ّ
   املاركسّية  قلب  أن

ً
  نظر   وجهة  من  القول   يمكن  الّتعب��  �ّح   و�ذا.  عقب  ع��  رأسا

 :  ي��يةڤ
ّ

ظر�ة  أوقف  ي�� ڤ  ماكس   إن
ّ
اقع :  قدم��ا  ع��  تقف  �انت  أن   �عد   رأسها  ع��   املاركسّية  الن   فالو

اقع  يحّدد  ال   -   ي�� ڤ  بحسب   –  االقتصادّي     ذلك  من  العكس  ع��  بل  الّسيكولو�ّ�،  الفكرّي   الو
ّ

اقع  فإن   الو

اقع  يحّدد  الذي  هو   الفكرّي    أّن   ي��ڤ  وجد  األساس  هذا   وع��.  األساسّية  منحنياتھ  و�رسم  االقتصادّي   الو

ق  الّتأث��  عن  ناجم  اجتما��ّ   اقتصادّي   كنظام  الّرأسمالّية  ظهور 
ّ
 العكس،  وليس  ال��و�ستانتّية،  للقيم  ا�خال

الن  ي�� ڤ  يرى   كما  والدين   األخالق  أّن   �ع�ي  وهذا   املاركسّية،  تقول   كما
ّ

شكيل  عملّية   ��  األصل  �شك
ّ
  الت

قافّية للعوامل وتجسيٍد  تجٍلّ  مجّرد   االقتصادّي  الّنظام وأّن  واالجتما�ّ�،  االقتصادّي 
ّ
 .  الّسي�ولوجّية الث

  مسار  تحديد  ��  وأولوّ�تھ  الّتح�يّ   البناء  أهمّية   حول   للماركسّية  النقيضة   الّرؤ�ة  هذه  تأكيده  مسار   و��

شكيالت 
ّ
  العوامل   تأث��  عن  للكشف  ا�جتمع  ��  الفوقّية  الب�ى  دراسة  ��  جهوده  ي��ڤ  كّرس  االقتصادّية،  الت

قافّية 
ّ
قا��ّ   الو��  بأّن   االعتقاد   إ��  وذهب .  االقتصادّي   الّنمّو   ��  الث

ّ
ل  الث

ّ
  واملعتقدات   واألخالق  القيم   ��  املتمث

   ي�ون   أن  يمكن  ال
ً
   ا�ع�اسا

ً
  إذ   ذلك  من  أك��  إ��  ذهب  وقد  املاركسيون،  �عتقد  كما  االقتصادّي،  للواقع  عفو�ا

  الواقع طبيعة من  �غّ�� أن املمكن  ومن  املاّدّية، القوى  مثل   مثلها  واقعّية،  أشياء والقيم  املعتقدات " بأّن  يرى 

  ليعمل ي��ڤ تفك�� شغل الذي  الهاجس هو  هذا أّن "و�بدو  .2" االجتما��ّ 
ً
  تلك عن الّنقاب كشف ع�� جاهدا
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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م  االقتصادّية؛  املواقف  ��  الّدين  يصنعها  ال�ي  األخالقّية  املواقف
ّ

  األنموذج  طبيعة  ��  املطاف  آخر  ��  لتتحك

  .1"ا�جتمع ألفراد   التنموي  واألسلوب

  كب��   حّد   إ��  واستطاع"  الرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  ��  الكشف  هذا  جهود  ي�� ڤ  س وقد كرّ 

قافّية   العوامل  تمارسھ   الذي   الكب��  الّدور   �ستج��  أّن 
ّ
  طبيعة  تحديد  ��  الّدينّية  واألف�ار  والقيم  األخالقّية  الث

شاط  من   نوع  وتوليد   ا�جتمع،  داخل   األفراد  سلوك 
ّ
:  الّصدد  هذا   ��   يقول   هو   وها .  الّرأسما��ّ   االقتصادّي   الن

 تار�خّية  قوى   إ��  األف�ار   تحّول   كيفّية  تفس��   ��  املتواضع،  جان��ا  ��  �سهم  أن  الّراهنة  الّدراسة  بإم�ان  إن"

   ،2" فّعالة
ّ
لتش� تتفاعل وتت�امل     ل فاألف�ار واملعتقدات والقيم 

ً
   قّوة

ً
   ثقافّية

ً
  الّسلوك  قولبة  ع��  قادرة

موّ  مسارات وتحديد لألفراد واالجتما��ّ   االقتصادّي 
ّ
 .  للرأسمالّية االقتصادّي  الن

   ي��ڤ  و�صّرح
ً
  ناجمة   سلبّية  قّوة  مجّرد   ليست  و��  ا�جتمع  ��  فاعلة  قّوة  �ش�ل  ا�جتمع  ثقافة  بأّن   دائما

بي�ّ�،  ومن  ا�جتمع،  ��  الّتحتّية  البنية  تفاعالت  عن
ّ
   الط

ً
  تحديد  ع��  قادرة  القّوة  هذه  ت�ون   أن  ي��،ڤل  وفقا

 ع��  املسار  هذا  ��  و�ّصر  واحد،  آن   ��  وا�جماعات  لألفراد   االجتما��ّ -  االقتصادّي   للّسلوك   العاّمة  الّسمات 

  و��  وقيم،  وتصورات  معتقدات  صورة  ��  تتج��  ا�جتمع  ��  القائمة  للذهنيات  السي�ولوجية   الت�و�نات  أن

 . 3للفرد واالجتما��  االقتصادي  السلوك توجيھ بوظيفة تقوم

 تفسیر العالم أم تغییره:   -وظیفة الوعي  -10-2
 
ّ

ق   الّدور   ��  وماركس   ي�� ڤ  ماكس   ب�ن  القائمة  اال�ع�اسّية  الّتناقضات  �تتج�
ّ
  ��  والفلسفة  للعلم  ا�خال

   يجب  املعرفة  مهّمة   أّن   ماركس  يرى .  والتفس��  التغي��   فضاءات
ّ

  عل��ا   يجب  بل  العالم،  تفس��  عند  تتوقف  أال

ف  أن   يجب  الفكر   مهّمة   أّن   ي�� ڤ  يرى   ذلك  خالف  وع��.  األفضل   نحو   وتوج��ھ  �غي��ه
ّ
  العالم  تفس��   عند  تتوق

  الدور   وهو  للعالم،  الّتفس��ي   الدور   ع��  الو��  اقتصار  برفضھ  ُعرف  قد  ماركس   أّن   املعروف  ومن.  �غي��ه  ال

   القدم  منذ  ممارستھ  ع��   دأب  الذي 
ً
  تفس��ه  ال   العالم  �غي��  مسؤولّية   يحملھ  الذي   ا�جديد  بدوره   مبشرا

  يقتصر   بأن  وطالب  الّتفس��،  ��  القديم  دوره  ع��  يقتصر  أن  ي��ڤ  لھ  أراد  ذلك  من  النقيض  وع��  فحسب،

  ووضع  املارك��يّ   الّسرب  خارج  غّرد   الّصورة  هذه  وع��  .والّتغي��  الّتبديل  دون   وتفس��ه  العالم  فهم  ع��  دوره

   هذه  فكرتھ
ً
   نقيضا

ً
  الفهم  وظيفة  ع��  أصر  قد   ي��ڤ  وألن.  الّتغي��  ��  املعرفة   دور   عن  ماركس  لفكرة  �لّيا

  الفهم  فيلسوف  لقب  بجدارة  استحق  والتثو�ر  التغي��  وظيفة  من  وجردهما  والفلسفة  للعلم  والتفس��

ل  مهّمة  للو��   أضاف   الذي  الفيلسوف   ملاركس   النقيض   صورة  ع��  وذلك   .والتأو�ل والتفس�� 
ّ

  والّتأث��  الّتدخ

 . اإل�سانّية واملعرفة  والو�� للعلم أساسّية حيو�ة وظيفة الّدور  هذا من وجعل والّتغي��
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  بصورة  والّتفس��  الفهم   ع��  واقتصارها  املعرفة  حيادّية   إ��  الّداعية  رؤ�تھ  يطرح  لم  ي��ڤ   أن  الوا�ح  ومن 

  لرؤ�تھ أّسس  بل عبثّية،
ً
   وصقلها تار�خّيا

ً
ت ال�ي املن�جّية بأدواتھ فكرّ�ا

ّ
  ع�� املقتصرة  املثالّية نماذجھ  �� تجل

واهر  فهم
ّ
ل دون  االجتماعّية، الظ

ّ
   حرك��ا مسارات  �� الّتدخ

ً
  نجدها ال�ي اإل�سانّية الغايات  عن  إّياها  ُمْقِصيا

   الوا�ح   البّ�ن  ومن .  ماركس  تصّورات  ��
ّ

فس��   فلسفة  أن
ّ
غي��   فلسفة  مع   تتناقض   الت

ّ
  ��   وتمضيان   الت

جاه�ن
ّ
تائج،  ��  تف��قان  فهما  املقّدمات  ع��  التقتا"  و�ن  متناقض�ن،  متعاكس�ن  ات

ّ
  �سبب   وذلك  الن

 .1"املن�ج   �� االف��اق

خذ  الّتغي��  ��  الفكر  دور   عن   تصّوره  ماركس نجد بأّن و�العودة إ��  
ّ
   ات

ً
،  طا�عا

ً
  العدالة   تحقيق  رام  إذ  إ�سانّيا

لم  ورفع
ّ
ب�ن  املقهور�ن  عن   الظ

ّ
بقة  إ��  ا�حقوق   و�عادة  األرض،  ��  واملعذ

ّ
  ومن .  وامل��و�ة  املسلو�ة  العاملة  الط

  توظيفها   ثّم   ومن  ا�حقيقة،  اكتشاف   ع��  اإل�سا�ّي   الو��  أش�ال   �ّل   توظيف  ع��  ي�ّح   �ان   الغاية  هذه  أجل

بقات  والعادل   املنصف  الّتغي��  إحداث  ��
ّ
ظر�ة   أعطى  األمر   وهذا .  الّتار�خ  ��  املهيضة  االجتماعّية  للط

ّ
  لن

   ماركس
ً
   �عدا

ً
  الطبقات   �عان��ا   ال�ي  االغ��ابّية  األوضاع   تجاهل  الذي  ي�� ڤ  ماكس   نظرّ�ة  إليھ  تفتقر   إ�سانّيا

   يلق  ولم  واإلنتاج،  العمل  ميدان  ��  العمالّية
ً
  يمكن   األساس  هذا  وع��.  امل��ّدية  اإل�سانّية  ألوضاعها   باال

  الذي   ي��ڤ  ماكس  عند  ال��جوازّي   الّتفك��  ��  نجدها  ال  إ�سانّية   صبغة  املعرفة  منح  قد  ماركس  إن  :القول 

   نفسھ   كّرس
ً
بقة  مصا�ح  عن  دفاعا

ّ
  ليجعلها   ا�حقيقة  عن  يبحث  ماركس  �ان  و�اختصار .  ال��جوازّ�ة  الط

   االنطالق   منّصة
ً
  االقتصاد   علم  كّرس   الغاية  هذه  أجل  ومن   اإل�سان،  وحقوق   والعدالة  اإلنصاف  عن  بحثا

ورة  نحو  تّتجھ  قّوة  العلوم  هذه  من  وجعل الّتار�خّية  واملاّدّية  والّتار�خ
ّ
   والّتغي�� الث

ً
  اإل�سانّية   العدالة  عن  بحثا

قيض  وع�� .  املفقودة
ّ
   ي�� ڤ  رّ�خ  ذلك،  من  الن

ً
   نموذجا

ً
،  فكرّ�ا

ً
   معرفّية،  ونظرّ�ة  جامدا

ً
  فهم   إ��  سعيا

واهر 
ّ
ار�خّية  الظ

ّ
  فكرّ�ة نماذج لها وصنع ا�جتمع، أو الّتار�خ �� تتكّرر  ال متفّردة  منفردة ظواهر  بوصفها  الت

   ضبطها  ع��  قادرة  ت�ون   أن  أراد
ً
  ال  تار�خ  ��  واحدة  مّرة  أعماقها  ��  والغوص  مضامي��ا  واستكشاف  من�جّيا

�  �ان  إذا  حيادّية  تكن  لم  ي��ڤ  نظرّ�ة  إّن   القول   يمكن  ذلك  ومع.  الّتكرار  �عرف
ّ

  املعرفّية  الوظيفة  إبقاء  يتو�

   الّتار��ّ�،  سياقها  خارج  للعالم
ً
ھ  الوا�ح  ومن  ومصا�حها،  ال��جوازّ�ة  الطبقة  أوضاع  ع��  حفاظا

ّ
 �س��   �ان  أن

 .  االجتما��ّ  الّتغي�� �� املعرفة  دور  حول  ماركس   مقولة إبطال إ��

  ت�ون   أن   رفض  ذلك  ورغم   األمثل،  الّنظام   ت�ون   أن   يمك��ا   ال  الّرأسمالّية  بأن  ماركس  مع   ي��ڤ  يّتفق  وهنا 

ورة
ّ
  األمر   هذا  أهّمّية  ورغم.  الّرأسما��ّ   الّنظام  سلبّيات  لتجاوز   املناسب  ا�حّل   ت�ون   وأن  ممكنة  ال��وليتارّ�ة  الث

  اإل�سان   ابتلع  الذي   ا�حديدّي   الّصندوق   ذات   للّرأسمالّية  املمكن   البديل  حول   تصّور   أو   اق��اح   أّي   يقّدم  لم

 .  واحد إنتا��ّ  اس��ال�ّي  �عد �� وا�جتمع

 
 .12ص، 0820، 1محمود علي مقلد، دار الكـتاب الجديد المتحدة، ط ، ترجمة :ڤيبر ماكس فلوري،لوران  -1



ويليّ التّ   الّنزعات
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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 : المادیّة المثالیّة إلى التّاریخیّة ةمن المادیّ  -10-3
  رفض  املنطلق،  هذا  ومن  .جدلّية  قوان�ن  من  عليھ  تنطوي   وما  املاركسية  التطور   فكرةماكس ڤي��  رفض  

  الّتفس��   أحادّية  تفادى   ذلك  سياق  و��.  والّتصّورات  لألف�ار  األولوّ�ة  هذه  وأعطى  االقتصادّي   العامل  أّولّية

قافّية  العوامل  تأث��   ��  و�نّقب  يحفر  وانطلق  للّتار�خ  املادّي 
ّ
 "   الّرأسمالّية،  وتطّور   االقتصاد  نمّو   ��  الث

ً
  واضعا

دت   ال�ي"  املبتذلة"  املاركسّية   مواجهة   ��  بل  فحسب،   ماركس  مواجهة   ��  ال   نفسھ 
ّ

  االقتصادّي   العامل  أّولّية  أك

 . 1مي�انيكّية بصورة

   دُعِرف عن ماركس رفضھ أن ي�ون الو�� ا�جرّ 
ً
  واالجتما��ّ   االقتصادّي   املاّدّي   الوجود  توليد  ع��  قادرا

د  وقد   وشمو��ّ   ك��ّ   نحو  ع��
ّ

  يفّسر   ال  الو��  أّن   وأقّر )  هيغل  عند  ا�حّق   نظرّ�ة  نقد(  كتابھ   ��  األمر   هذا   أك

   تتحّدد   ألّ��ا.  اإل�سان  دوافع 
ً
  نظرّ�ات   نفسھ  الوقت  ��  ورفض "  واالجتما�ّ�،  االقتصادّي   بالواقع  جوهرّ�ا

باب   الهيغلّي�ن
ّ

  أطروحات   تقديم  دون   العالم،  بتفس��   اكتفت  ألّ��ا)  فيور�اخ  حول   أطروحات(  كتابھ  ��  الش

ھ  ي��ڤ  ماكس  يرى   ذلك، خالف  وع��.  2"لتغي��ه  عملّية
ّ
  بوصفهما  ودوافعھ  اإل�سان  سلوك  تفس��  يمكن  ال  أن

 
ً
   ا�ع�اسا

ً
   �عتقد  إذ  االقتصادية  للعوامل  آلّيا

ً
قافّية  املتغّ��ات  بأهمّية  أيضا

ّ
  للعقائد  كب��ة  أهمّية  ويعطي  الث

  ال��و�ستانتّية  األخالق(   كتابھ  ��  وعارض.  واالجتما��ّ  االقتصادّي   الّتغي��  عملّية  إحداث  ��  والّتقاليد  والقيم

قافّية   والّت�و�نات  الو��  �شكيل  ��  املاركسّية  االقتصاد  أولوّ�ة )  الرأسمالّية   وروح
ّ
  أ�عد  �إ�  وذهب.  الفوقّية  الث

   ذلك  من
ً
دا

ّ
بقات  وجود  أّن   مؤك

ّ
   ليس  االجتماعّية   الط

ً
  االقتصادي،  اإلنتاج  وأنماط   الّتملك  لعالقات  نتاجا

لت   رأيھ   ��  ف�ي
ّ
  ��اجم   األساس  هذا  وع��.  اشتغالھ  وآلّيات حركتھ   بوتقة   ��  الّسوقو   اقتصادّيات   رحم  ��  �ش�

"قائال  الّتار�خّية  املادّية روف   ا�ع�اس  ��  األف�ار  أّن   تف��ض  من  الّساذجة  الّتار�خّية  املاّدّية  وحدها: 
ّ
 للظ

ر   ”  بـ   ُ�عرف  ما   إّن "  يقول   آخر  سياق  و��  ."االقتصادّية   البدائّي   القديم  معناه  ��-  للّتار�خ”  املاّدّي   الّتصوُّ

يو�ّ�”  البيان“ �� ورد كما  والعبقرّي 
ّ

  ضغٍط  أّي  أّيامنا �� ُيماِرُس  ال  - الش
ّ
 . 3 "  والُهواة ا�َجهلة �عض ع�� إال

  األخالق   لدور   دراستھ  ��  ي��ڤ  ماكس  أّن   إ��  السوسيولو��”  الفكر  كتابھ” مراحل��  ويش�� ر�مون آرون  

د  أن  ير�د  �ان  الّرأسما��ّ   الّنظام  بزوغ  ��  وتأث��ها  ال��و�ستانتّية
ّ

   يؤك
ً
  سلوك   أّن   وهو  األهّمية  منت�ى  ��  أمرا

عّد   والوجود،  العالم  عن   بتصّورهم  يتحّدد   ا�جتمعات  مختلف   ��  األفراد
ُ
  وتفس��ا��ا   الّدينّية  املعتقدات  و�

ر  ال�ي  الّتصّورات  وأخطر   أهّم 
ّ
. ومن املالحظ 4  لألفراد  واالجتما��ّ   االقتصادّي   الّسلوك  ��  مباشر  �ش�ل  تؤث

  ��  وتأث��ها  والقيمّية  األخالقّية   ا�جوانب  بدراسة  اكتفى  بل  للّدين،  اإليمانّية  با�جوانب  ��تّم   لم  ي��ڤ  أّن 

   .واالجتما��ّ  االقتصادّي  الّسلوك
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 الفكر والواقع:   تضادّ  -10-3-1
.  األهّمّية  ��  وليس  األولوّ�ة  ��  �ان  جل�نلو أخذنا العالقة ب�ن الفكر والواقع لوجدنا أن االختالف ب�ن الرّ 

   يتجاهل  لم  فماركس 
ً
  العالم  �غي��  إ��  الفالسفة  األساس  هذا  ع��  دعا  وقد  الّتغي��  ��  الفو��ّ   البناء  دور   أبدا

 
ً
   و�ان .  تفس��ه  من  بدال

ً
ز   دائما

ّ
  عملّية   و��  والّسيا��ّي،  االجتما��ّ   الّتحّول   عملّية  ��  الفو��ّ   البناء   أهّمّية   ع��   يرك

  أهمّية   الفو��ّ   للبنيان  أعطى  ماركس  إّن :  القول   و�مكن.  أخرى   إ��  اجتماعّية  �شكيلة  من   الّتار���ّ   االنتقال 

  عملّية   ��  الّصارخة  األولوّ�ة  ا�جتمع   ��  املاّدّية   للبنية  االقتصادّي   للبعد  �عطي  �ان  و�ن   الّتار�خ،  ��  خط��ة

ل  عملّية   و��  الّتغي��
ّ
�  وقد.  الو��  �ش�

ّ
  هو االجتما��ّ   الوجود  أّن   ع�� تنّص   ال�ي  املشهورة   مقولتھ ��  ذلك  تج�

  يحّدد   الذي   هو  االجتما��ّ   وجودهم  بل  وجودهم،  يحّدد  الذي   هو  الّناس  و��  ليس:  للو��  األسا��ي  الّصا�ع

ز  وقد  الّتغي��،  عملية  ��  الفو��ّ   البناء  أهمية  مع  يتعارض  ال  القول   وهذا"  وع��م
ّ

   ماركس  رك
ً
  دور   ع��  كث��ا

ورات:  مثل  من   تار�خّية  مراحل  ��  الو��
ّ
بقّي   والّنضال  االجتماعّية،  الث

ّ
   بوصفھ  الط

ً
   حركة

ً
  الّتار�خ   ��  واعية

 .  اإل�سا�ّي 

   ينكر   لم  االقتصادّي،  الّتغي��  ��  الو��  أولوّ�ة   تأكيده   رغم  ي��،ڤ  ماكس  فإّن   وكذلك
ً
ر  أو  أبدا

ّ
  لدور   يتنك

د  وقد  الّتغي��،  ��  االقتصادّي   العامل
ّ

   أك
ً
 االجتما�ّ�،   الّتغي��  ��  الكب��   ودورها   العوامل   هذه   أهّمّية  وتكرار  مرارا

د  فقد،  1869  عام  ��  أجراه   الذي   البحث   ��  ذلك   و�ّت�ح
ّ

  سقوط   ��  االقتصادّية   العوامل  دور   فيھ  أك

قافّية  العوامل تأث��  إ��  اإلشارة دون  الّرومانّية، اإلم��اطورّ�ة
ّ
 .1والّروحّية  الث

 والحضارة:  ینالدّ  -10-3-2
إذ ينظر إليھ بوصفھ    أعمالھ،  مختلف  ��  الّدين  عن  ماركس  قّدمها  ال�ي  الّسلبية  ظرةال يخفى ع�� أحد النّ 

بقّية  للهيمنة  ةمحايث   اأيديولوجي
ّ
ياتھ   أ�سط  ��  طبقّية  أيديولوجياولم يّر فيھ أك�� من    الّتار�خ،  ��  الط

ّ
  تجل

   وأك��ها
ً
ھ   �عّرفھ  أن  غرو   ال  لذلك  اغ��ابّية،  وأيديولوجيا  ل�حضارة  مضادّ   فهو.  شموال

ّ
  ،"املضطهدين   زفرة : "بأن

  ع��   للّسيطرة  الّسلطة  �ستخدمها  ال�ي  األيديولوجيا  أش�ال  من  وش�ل  اإل�سان،  استالب  مظاهر  من   ومظهر 

 ".  الّناس

   يؤّدي   الّدين  أّن   ي��ڤ  يرى   ذلك،  من  النقيض  وع�� 
ً
   دورا

ً
   ل�حضارة  صا�عا

ً
را

ّ
�ح  وقد  با�حداثة،  ومبش

ّ
 ات

  املسيحّية   أن  أسلفنا   كما  أبرز   فقد.  الرأسمالّية  والّروح  ال��و�ستانتّية   األخالق  حول   دراستھ  ��  األمر  هذا

 مثال  األخرى   األديان  ع��  ين�حب  ال   وهذا   الّرأسمالّية،  للعقالنّية  الّصا�ع  الو��  ��  وحدها   ال��و�ستانتّية

   أّدت  ال�ي واإلسالمّية وال��ودّية والبوذّية   ل�ونفوشيوسّية
ً
  دورا

ً
 .  لّرأسما��ّ ا الّنظام لتقّدم �ابحا

 
ً
زت بأّ��ا  تتفّرد  ي�� ڤ  نظرّ�ة  إّن   القول   يمكننا  تقدم،  ما ع��  وتأسيسا

ّ
 عملّي�ي  ��  ودوره  الّدي�يّ   امل�ّون   ع��  رك

  البناء   ثانوّ�ة  حول   املارك��يّ   للّتصّور   العنيف  الّتقو���يّ   نقده   وّجھ  املنطلق  هذا   ومن .  االجتما��ّ   الّتغي��

قافّية   امل�ّونات  عمق  ��  يقع  اإلشارة، جرت  كما  الّدين،  ألّن   الفو��ّ 
ّ
  ع��   و�ر�سم   يتحّدد  الذي   الفو��ّ   للبناء  الث

  الفو��ّ   البنائ�ن  ب�ن  العالقة  �جدل  املاركسّية  الفكرة  مع  الّتضادّ   هذا  سياق  و��.  التحتّية  البنية  مقاييس
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   ي��ڤ  يقّدم،  والّتح�يّ 
ً
، تفس��ا

ً
   الّرأسمال  إ��  اإلقطاع  من االنتقال  يفّسر  إذ   مغايرا

ً
   تفس��ا

ً
   ثقافّيا

ً
. وقد 1  ودينّيا

  القيم  أهّمّية  ي��ز  أن  واستطاع  وا�حضارة،  الّدين  ب�ن  العالقة  ��  للبحث  مبتكرة  ةعمل ع�� تأسيس من�جيّ 

 عالقتھ  ��  الّدين  لتأث��  أساسّي�ن  مسار�ن  يرسم  وأن  ا�جتمع  ��  الّتأث��  ��  الّدينّية  والّتصّورات  واملفاهيم

  الّرأسمالّية   �شكيل  ��  ال�الفينّية  ال��و�ستانتّية  املسيحّية  إسهام  عن  الكشف  ��  األّول   يتمثل:  بالّرأسمالّية

  مثل   األخرى   الّديانات  ��  الّرأسما��ّ   الّتقّدم  حركة  عطلت  ال�ي  الدينّية  القيم  كشف  ��  اآلخر  و�تمثل  ا�حديثة،

 . وال��ودّية  واإلسالمّية والبوذّية   ال�ونفوشيوسّية

   هذه   دراستھ   ��  وجد  ي��ڤ  أّن   الوا�ح  ومن 
ً
  إ��  ينظر  �ان  الذي   املاّدّية  ماركس  نظرّ�ة   لرفض  منطلقا

   الّرأسمالّية  أيديولوجيا  بوصفها  ال��و�ستانتّية
ّ

 ��   االقتصادّية  للوضعّية  ا�ع�اس  إال   هو   ما  الّدين  ألن

   ليعلن  القضّية  ي�� ڤ  �عكس   جديد  ومن.  ا�جتمع
ّ

  ال�ي   ��  ال�الفينّية  ال��و�ستانتّية-  الّدينّية  األخالق  أن

لت
ّ
 . 2 الغر�ّية  الّدول  �� ا�حديث الّرأسما�� االقتصاد  ّلنمو  ا�حيوّ�ة  واملنطلقات  األساسّية  املقّدمات ش�

 : االغتراب مفھوم -10-3-3
 
ّ
ذين  الّرجل�ن  ب�ن  ا�جدلّية  القضايا  أحد  الّرأسما��ّ   االغ��اب  مفهوم  لش�

ّ
  االغ��ابّية   بالوضعّية  يقّران  الل

   يختلفان  لكّ��ما  للرأسمالّية،
ً
  الّنحو  هذا  وع��.  الوجودّية  وخلفّياتھ  االغ��اب  هذا  ماهّية  تحديد  ��  أيديولوجّيا

   بوصفها  الّرأسمالية  إ��  نظر��ما  ��  الّرجالن  يّتفق
ً
   قّوة

ً
   استالبّية

ً
ل  وأّ��ا  اغ��ابّية

ّ
 ال�ي  القاتمة  الوضعّية  �ش�

  يرى   الذي   الوقت  ففي.  االغ��اب  هذا  عوامل  تحديد  ��  و�ختلفان،  اإل�سا�ّي   جوهره  اإل�سان  ف��ا  يفقد

بقّي   اإل�سا�ّي   االغ��اب  أّن   ماركس
ّ
  القيمة  لفائض  ونتاج  والفقراء،  للعّمال  الّرأسما��ّ   االستغالل  عن  ناجم  الط

بقات  ب�ن  االقتصادّية  املساواة  وعدم
ّ
   ي�� ڤ  يرى   االجتماعّية،  الط

ّ
  عن   بالّضرورة  ناجم  االجتما��ّ   االغ��اب  أن

  املغلقة  الفوالذّية  العقالنّية  أقفاص  ��  اإل�سان  يضع  الذي   الّرأسما��ّ   للمجتمع  الب��وقراطّية  اإلكراهات

بة،  الب��وقراطّية  والّتنظيمات  والقوان�ن  القواعد  ف��ا  تنمو  ال�ي
ّ
 ��  وسقوطھ   اإل�سان   عزلة  إ��  فتؤّدي   املتصل

  الب��وقراطّية   الّرأسمالّية  دوالب  ��"  عزقة "  أو  آلة  مجّرد  إ��  الّ��اية   ��  و�تحّول   والّسلبّية،  االغ��اب  مستنقع

ون   و��.  ا�جّبارة
ّ
  غ��   من  حسابھ  يمكن  رقم  مجّرد  إ��  اإل�سان  يتحّول   الب��وقراطّي   ا�حديدّي   القفص  هذا  أت

  املؤّسسات  ضمن  العمل"  أّن   ي��ڤ  و�بّ�ن.  األخال��ّ   اإل�سا�ّي   لكيانھ  احتساب  غ��  ومن  إ�سانّية  قيمة

  لوضع  �س��  الذي   الّنظام  وهذا  للعمل،  روتي�يّ   وتكرار  الّتخّصصات  �شّعب  إ��  سيؤّدي  الك��ى   الب��وقراطّية

م  ��يء،  ل�ّل   وتنظيم  قواعد
ّ
الرّ 3"األمر  ��اية  ��  اإل�سانّية  الّروح  سيحط و�اختصار    جّبارة   قوة   أسمالّية. 

سبة  اغ��ابّية
ّ
 املارك��يّ   فاالغ��اب  جوهره،  ��   وليس  االغ��اب  عوامل  ��  ا�جوهرّي   االختالف   ولكّن   للّرجل�ن  بالن

  يرجع   بينما ،  ال��جوازّ�ة  الطبقة  قبل  من   واستغاللھ  عملھ  من  الفائض  واقتطاع  اإل�سان   �حقوق   استالب

بقات  واستغالل  العّمال  أوجاع  يخفي  ذلك  ��  وهو  الب��وقراطّية،  املمارسة  إ��  االغ��اب  هذا  ي��ڤ
ّ
  املهيضة   الط
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ل  أن  يمك��ا  ال  فالب��وقراطّية  الّتار�خ،  ��
ّ
بقات،  �جميع   اغ��ابّية  قّوة   �ش�

ّ
 ��   أك��   تأث��ها  سي�ون   بل  الط

بقات
ّ
لة  املهيضة  الط

َ
   املستغ

ً
   والعّمال  العمل  رّب   ��  تأث��ها  ي�ون   ال  فالب��وقراطّية.  تار�خّيا

ً
 حّد   ع��  مت�افئا

   أشّد   سي�ون   بل  سواء،
ً
   إكراها

ً
 الّروت�ن   هذا  يصنعون   الذين  العمل  أر�اب  ع��  منھ   العّمال  ع��  و�يالما

 .  وامتيازا��م مصا�حهم ع�� للمحافظة  بأنفسهم

بقّي،  والّصراع  االقتصادّية  باألوضاع  يرتبط  االغ��اب  أّن   يرى   ماركس  أّن   الوا�ح  ومن
ّ
ل  إذ  الط

ّ
  �ش�

  خالف  وع��.  واالغ��اب  وال�جز  للغر�ة  الّرئيس  الّسبب  األر�اح  من  امل��اكم  بالفائض  الرأسمالّي�ن  استئثار

اغية   الب��وقراطّية  العقلنة  نتاج  و�راه"  ا�حديدّي   القفص" بمفهوم  االغ��اب  هذا ي��ڤ  ير�ط  الّرؤ�ة،  هذه
ّ
  الط

  فيھ  يتحّول   ب��وقراطّي   نظام  غمرة  ��.  لإل�سان  والّ��ائّي   األّول   الهدف  املادّي   الّنجاح  تحقيق  من  تجعل  ال�ي

  اإل�سانّية   هوّ���م  فيھ  يفقدون   نحو   ع��  وذلك   الّرأسما�ّ�،  اإلنتاج   دورة   ��  اس��الكّية   طاقة   إ��  الّناس

 . االغ��ابّية أوضاعهم �� ويغرقون 

 :  الّطبقة  مفھوم -10-3-4
بقّي   الّصراع  حضور   ع��  الّرجالن  فقيتّ 

ّ
  هذا   بنية  حول   يختلفان  لكّ��ما  الّرأسما�ّ�،  ا�جتمع  قلب  ��  الط

بقة  بوجود  كماركس  ي�� ڤ  يقّر .  ووظيفتھ  وطبيعتھ  الّصراع
ّ
بقّي   والّصراع  الط

ّ
  و�ذهب   الّرأسما��ّ   الّنظام  ��  والط

بقة  أّن   إ��
ّ
ن .  متماثل  واجتما��ّ   اقتصادّي   موقع   ��  م�ا��م  يأخذون   الذين  األفراد   من   مجموعة  الط

ّ
  وتمك

قافّية  املادّية  حاجا��م  إشباع  لهم  تضمن  ا�حياة  من  مستو�ات  ألفرادها  الطبقّية  الوضعّية
ّ
عور   والث

ّ
  والش

   جوهره  ��  يختلف  ال   الّتصّور   وهذا .  بالّر��ى
ً
صّور   عن  كث��ا

ّ
بقة،  املارك�ىيّ   الت

ّ
  من   جماعة   بوصفها   للط

اس
ّ
   تحتّل   الن

ً
   موضعا

ً
   متماثال

ً
ھ  ي�� ڤ  ع��  يؤخذ  ذلك  ومع.  االجتما��ّ   اإلنتاج  نظام  ��  �سبّيا

ّ
 حاول   أن

ناقض  ع��  القائم  االقتصادّي   ا�حيوّي   مضمونھ  من  وتفريغھ  املفهوم  هذا   �سطيح 
ّ
بقّي   الت

ّ
�.  الط

ّ
  و�تج�

سطيح   هذا
ّ
رات  اعتماد  وأنصاره  ي�� ڤ  محاولة  ��  الت

ّ
بقّي   الوضع  ع��  للّداللة  سطحّية  مؤش

ّ
  مثل  الط

قا��ّ   االس��الك  ��  األفراد  طر�قة 
ّ
رات   من   ذلك   وغ��  األخال��ّ   والّسلوك  الث

ّ
  جوهر   عن   تخرج  ال�ي  املؤش

بقّي   الّتصنيف
ّ
رات  ��خيف  ��  ي��ڤ  أنصار  �عض  بالغ  وقد.  الط

ّ
بقّي،  االنتماء  مؤش

ّ
 لوجد  تلميذه  فعل  كما  الط

   ولونھ  الفرد،  يرتديھ  الذي  ا�حذاء  ش�ل  من  جعل  الذي )  L. Wamer(  وارن 
ً
را

ّ
رات  من  مؤش

ّ
  االنتماء   مؤش

بقّي 
ّ
   املعطي  عبد  الباسط  عبد  يذكر   كما  األمر   ��  املهّم   لكّن .  الط

ّ
فق  ي�� ڤ   أن

ّ
   ماركس  مع  يت

ً
  حول   جوهرّ�ا

بقة،  لوجود  �أساس  املصا�ح  ��  االش��اك"  أهّمّية
ّ
،  أشياءً   لتشمل  املصا�ح  هذه  من  وّسع  وقد  الط

ً
 كث��ة

حليل ��  تخرج ال  لكّ��ا
ّ
 . 1"الّرأسمالّية األصول  ملكّية عن  واألخ��  العامّ   الت

بقّي   الّصراع  بوجود  يقّران   الّرجالن   �ان   و�ذا
ّ
ھ  و�ر�ان  الط

ّ
  فإّ��ما   الّرأسمالّية  م�ّونات  من   أسا��يّ   م�ّون   أن

   يختلفان
ً
بقّي؛   الّصراع  من  موقفهما  ��  جذرّ�ا

ّ
بقّي   الّصراع  أّن   ماركس  يرى   الط

ّ
 ��  األسا��يّ   ا�حّرك   هو  الط

،  ي��ڤ  ماكس  يخالفھ  بينما  الّتار�خ،
ً
 استمرارها،  أجل  من  الّرأسمالّية   ��  الزمة  صفة  الّصراع  هذا  أّن   و�رى   تماما

ل   وهو
ّ
ھ   الّداخلّية  وظائفها  ع��  للمحافظة  داخلّية   دينامّية   �ش�

ّ
  أن   األحوال،  من   حال  بأّي   لھ،  يمكن   ال  وأن
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  إم�انّيات  رسم  ��  اج��د  ي��ڤ  أّن   إ��"  A. Salomon  سالون   أل��ت"  و�ذهب.  ماركس  يراه  الذي   الّتغي��  إ��  يقود

   يتطّور   أن  يمكن  الّصراع  أّن  رأى  فقد  الّتغ��،  نحو  الّدافعة  قدراتھ  وأنكر  الّصراع،  حّل 
ً
   تطّورا

ً
،  جدلّيا

ً
 دينامّيا

   فتغّ��ه  واستمراره،  ا�جتمع  بقاء  دون   يحول   ال  وجوده  أّن   بمع�ى
ً
   يحدث  ال  أمر  تماما

ّ
 . 1"استثنائّية   حاالت  ��  إال

  غرار  ع�� الّدي�يّ  العقدّي  البعد �� الّنظرّ�ة قّو��ا  تجد ي��ڤ  ماكس سوسيولوجّية أّن  إ�� الّ��اية �� نخلص

رة  للماركسّية،  املاّدّية  املي�انيكّية  الّتفس��ات 
ّ
  للوجود   الّسببّية  ونظر��ا  حتمّية  دياليكتيكّية  بقوان�ن  املؤط

 . 2وقوانينھ واالقتصاد  وال�ون 

 :  الّزوایا تدویر -10-4
جاه�ن  ب�ن  الّصراع  احتدامرغم   

ّ
ديد  الّتناقض  ووضوح  ي��ّي ڤوال  املارك��يّ   االت

ّ
  الّتوّجهات   مختلف  ��  الش

جاهات،
ّ
ق  الباحث  فإّن   واالت

ّ
  حيث   من  املش��كة  الّنقاط  من  كث��  وجود  مالحظة  ��  الوسيلة  �عدم  ال  املدق

�ل  املن�ج  حيث  من  وا�ختلفة  ا�جوهر
ّ

  الّتباين   أّن   فلوري   لوران  يرى   الّسياق،  هذا  و��.  واملظهر  والش

   يكن   لم  ي�� ڤ  وماكس  ماركس   ب�ن  والّتناقض
ً
   قطعّيا

ً
قة   األف�ار   من  كث��  حول   مّتفق�ن"   �انا   بل  و��ائّيا

ّ
  املتعل

شّيؤ  ا�خاّصة  امللكّية  دور   حول   سّيما  وال  واشتغالها،  �شو��ا   وعوامل  وآلّيا��ا   بالرأسمالّية 
ّ
  والّتفس��   والت

  �انا  لكّ��ما.  إ�خ...  البشر  سلوك  تحديد  ��  والفكرّ�ة  املاّدّية  املصا�ح  ودور   الّدينّية،  لألخالق  االقتصادّي 

  املن�ج �� متناقض�ن
ً
   تناقضا

ً
 . 3"األف�ار  هذه توظيف �� متناقض�ن  أي  �لّيا

   حملتا  وماركس   ي��ڤ  ماكس  نظرّ��ي  إّن   يقال  أن  السياق   هذا  ��  املناسب   ومن
ً
  ا�حّدّية  الّتفس��ات   من   كث��ا

   املثال  سبيل  فع��  م��ما،  �ّل   يرفضها  ال�ي  القطعّية
ً
  الفو��ّ   البناء  أّن   أعلن  قد  ماركس  أّن   إ��  �شار  ما  غالبا

دا  و�نجلز  ماركس  ألّن   كب��ة؛  مغالطة  القول   هذا  و��.  الّتح�يّ   البناء  عن  آلّية  ا�ع�اسية   بصورة  يتحّدد
ّ

   أك
ً
  مرارا

 
ً
ر  الفو��ّ   البناء  وأّن   ا�جانب�ن،   ب�ن  جدلّية  عالقة  وجود  وتكرارا

ّ
  مراحل  ��  سّيما  وال  الّتحتّية،  البنية  ��  كث��ا  يؤث

   بوصفھ  الفو��ّ   للبناء  اآل��ّ   باال�ع�اس  القول   فإّن   هنا   ومن  والّتثو�ر،  الّتغي��
ً
   صورة

ً
  البناء   عن  آلّية  منعكسة

 . املارك��يّ  الفكر �� الّصواب تحتمل ال  مقولة الّتح�يّ 

سبة  األمر  وكذلك
ّ
ھ   ي��،ڤل  بالن

ّ
   الّدينّية  األف�ار   ت�ون   أن  قطعّية   إ��  يذهب   لم  فإن

ً
   سببا

ً
  النتصار  وحيدا

د  �ان  بل  الرأسمالّية،
ّ

  للّدين  عالقة  ال  الّرأسمالّية  من  قديمة  أش�ال  وجود  والّدليل،  العوامل  أهّم   من  أّ��ا  يؤك

عزى   ال  الّرأسمالّية  �شأة  أّن   �ع�ي  وهذا.  �شأ��ا  ��
ُ
 عوامل  عّدة  إ��  بل  ال��و�ستانتّية،  األخالق  إ��  بال�امل  �

ھ   ي��ڤ  ماكس  �علن   األساس  هذا  وع��.  ومعنوّ�ة  ماّدّية 
ّ
  بتفس��   للّتار�خ  املاّدّي   الّتفس��   الستبدال  �س��  ال  أن

ة   ليست  ال��و�ستانتّية  أّن   أيضا  ويعلن  األحادّية،  الفكرّ�ة  املصيدة  هذه  ��  يقع  أن  ير�د  وال  آخر،  مثا��ّ 
ّ
  عل

  ال��و�ستانتّية   األخالق  ب�ن  تفاعلّية  جدلّية  عالقة  بوجود  املقابل  ��  يقّرر   الّرأسمالّية،  لظهور   �املة
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ٔ
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ٔ
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د  والّرأسمالّية،
ّ

   �انت   والكسب  العمل  إ��  الّداعية  ال�الفينّية  العقيدة  ��  ال��و�ستانتّية   الّتعاليم  أّن   و�ؤك
ً
  سببا

 
ً
   بوصفها  الّرأسمالّية   تطّور   ��  أساسّيا

ً
   منظومة

ً
،  اقتصادّية

ً
َ��ا  تكن  ولم  �شطة

ّ
 أّن   �ع�ي  وهذا .  الوحيدة  ِعل

   تكن   لم  ال�الفينّية 
ً
   سببا

ً
  بصور��ا   الغر�ّية   الّرأسمالّية  �شوء  أسباب   أهّم   أحد   �انت   بل   لنشو��ا،  �افيا

  والّتار�خ   ل�حضارة  أو-  ا�حديثة   للّرأسمالّية  املاّدّي   الّتفس��   استبدال  إ��  َيْرِم   لم"  أخرى   و�عبارة.  العقالنّية

 
ً
   عنھ  يقّل   ال   روحا�ّيٍ   بآخَر   -عموما

ً
  االحتجاُج   روري بصيغة اإلن�ار: “هل من الضّ ولذلك نراه يتساءل    .1"  أحادّية

   ليس   هدفنا   أّن   ع��
ً
 ”  ماّدّي “  سب�يّ   تحليٍل   استبدال  أبدا

ً
  لن  تأو�ل  والّتار�خ،  ل�حضارة   ُروحا�ّي   بتأو�ٍل   حصرا

   ي�ون 
ّ

   فإّن !  ا�جانب؟  آحادّي   كغ��ه   إال
�
ال

ُ
  ياقو�� هذا الّس   .2الّتار�خّية”  ا�حقيقة  إ��  ُ���يء]  الّتأو�ل�ن[  م��ما  ك

 
ً
حّدد  أْن   ببساطٍة   حاولنا  لقد “:يقول   أيضا

ُ
 العديدة  العوامل  ب�ن  ِمن  الّدينّية،  العوامل  إ��  �ُعود  ال�ي  ا�ِحّصة  ن

ر  �� أسهمت ال�ي املعّقدة الّتار�خّية  هة ا�حديثة حضارتنا تطوُّ   املوجَّ
ً
 . 3"الّدنيا ا�حياة نحو خصيصا

ر�ن   من  كث��  يرى  
ّ

  والّنظام  الّدين  ب�ن  العالقة  بحتمّية  القول   ��  �سقط"  لم  ي��ڤ  ماكس   أّن   اليوم  املفك

. والقول الفصل ��  4"حتمّية  سببّية  عالقة  ال   وتناغم  ا��جام  عالقة  ��  بي��ما  العالقة  أّن   يرى   بل  ا�جتم�ّ�،

  األور�ّية   بالّدول   اختصاصھ  سبب  وعن   الّرأسمالّي�ن،  والّروح  الو��  عن   بحث   حينما  ي��ڤ   ماكس  ّن ذلك: "إ

   وجده
ً
�عة  ��  ثاو�ا

ّ
،   ال�الفينّية  ال��و�ستانتّية  الن

ً
  اإل�سان  تحف��  ��  ا�حاسم  الّدور   لها  �ان  ال�ي  و��  تحديدا

ھ
ّ
   منھ  فجعلت   العمل،  ع��  وحث

ً
،  أمرا

ً
   بل  واجبا

ً
   طقسا

ً
   �عّبدّيا

ً
  أّ��ا   درجة  إ��  هللا   من  الفرد  بھ  يتقّرب   مقّدسا

 . 5الّدنيا �� االقتصادّي  بالّنجاح باآلخرة الفوز  اش��طت

ھ  املاركسّية  من  الهروب  أراد  ي�� ڤ  ماكس  إن  السياق،  هذا  ��  القول   و�مكننا
ّ
  دّوام��ا،   ��  سقط  لكن

أقّل  ھ  القول   يمكن  ما  و
ّ
   �ان  إن

ً
،  ماركسّيا

ً
   يكون   ال   وقد  انقالبّيا

ً
ھ:  القول   غر�با

ّ
  ماكس  �ان  ملا  ماركس  لوال   إن

   ي��؛ڤ
ّ

لت  املاركسّية  ألن
ّ
  وهذا   واالنقالب،  واملشاكسة  االنفصال  ��  رغبتھ  رغم  وتفك��ه،  حياتھ  محور   ش�

  يزده لم
ّ

  إال
ً
  األمر هذا و��.  والّتناقض  املعاكسة بطر�قة يكن و�ن أف�ارها، مع والّتالحم  املاركسّية �� اندماجا

سبة   �ان   ماركس  إّن "    زاتيلن  ارفنج   يقول 
ّ
   الباحث�ن  من  وغ��ه»  ي��ڤل«  بالن

ً
وا   شبحا

ّ
 و�حاّجونھ،  يحا�ونھ   ظل

دوه  سواء  إلهامهم  مصدر  و�ان
ّ
،  بدأ»  ي��ڤ«  أّن   ترى   قليلة  غ��  آراء   وهناك  نقدوه،  أم  أقل

ً
 ذلك  لكن  ماركسّيا

  شهرة  من أراد ما األخ�� �� لھ ف�ان بدأ، ما عكس إ�� فانت�ى إل��ا، تطلع ال�ي م�انتھ �� يضعھ ولم �سعفھ لم

  تأخذ  اإل�سا�ّي   للفكر  ي��ڤ  قّدمها   ال�ي  الكب��ة  الفكرّ�ة  ا�جهود  إّن :  راسةو�مكن القول �� ��اية هذه الّد .  6"

  ا�خصو�ة  من  كب��ة  درجة  ع��  �ان  بذاتھ  االنقالب  وهذا.  وتصّورا��ا  املاركسّية  الّنظر�ة  ع��  انقالب  صورة

رت أضافت ال�ي الهائلة
ّ
 .  املعاصر اإل�سا�ّي  الفكر ��  وأث

 
سماليةڤيبر   ماكس، براق زكريا -1

ٔ
خالق العمل والرا

ٔ
 مرجع سابق. ، وا

  المرجع نفسه.  -2
   المرجع نفسه. نقال عن: -3
سمالي بين ماكس، السمالليالمحفوظ  -4

ٔ
صول النظام الرا

ٔ
    .، مرجع سابقماركسوكارل ڤيبر  ا

 . المرجع نفسه -5
داب والفنون، عالم المعرفة، العدد   -6

ٓ
عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم االجتماع، المجلس الوطني للثقافة واال

 .  96. ص1981، الكويت، 44



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)63( 

:وأعماله   یبر ف   لماکس   نقدّیة   رؤیة  -11

 
ّ
نظرّ�تھ  زالت  وما   املا��ي،  القرن   مدى   ع��  العلمّي�ن  والّنقد  ل�جدل  در�ئة  ي��ڤ  ماكس   أعمال   لتش�

ل  الّسوسيولوجية 
ّ
   �ش�

ً
   موضوعا

ً
ف   لم  الذي   املعر��ّ   للّنقد  ساخنا

ّ
الّتعقيد  أّن   الوا�ح  ومن.  اليوم  ح�ى  يتوق

الّنقد  مهّمة  من  جعل  مختلفة،   فكرّ�ة  مجاالت  ��  واشتغالھ  ألعمالھ  الفكرّي   والّتنوع  نظرّ�اتھ  ��  الكب��  املعر��ّ 

ر�ن  الباحث�ن  أمام   ومعّقدة   صعبة   مهّمة  العل�يّ 
ّ

غوّي   األسلوب  الّصعو�ة  هذه   من   زاد  وقد.  واملفك
ّ
ا�جازّي   الل

ا�ع  املضّمخ
ّ
ا�ع  واملتشّبع  الّرمزّي   بالط

ّ
ذلك  إ��  و�ضاف  أعمالھ،  كتابة  ��  ي��ڤ  اعتمده  الذي   الفلسفّي   بالط

غات  إ��  األملانّية  من  و�عقيدا��ا  ال��جمة  صعو�ة
ّ
ھ  ذلك  وفوق   األخرى،  الل

ّ
 اكتملت   قد  تكن  لم  أعمالھ  أّن   �ل

ا�حيثّيات  وهذه.  وفاتھ  �عد  و�شرها  وطباع��ا  أعمالھ  بجمع  أسرتھ  من  و�عض  زوجتھ   قامت  وقد  وفاتھ  قبل

الّنقدّية   املوجات  تأرجحت  فقد،،  ونظرّ�اتھ  ي��ڤ  ماكس  إ��  وّجھ   الذي   الّنقدّي   الّتنافر  ��  كب��  دور   لها   �ان

من  سّيما  وال   وأف�اره،  ي��ڤ  ضّد   العنيف  األيديولو��ّ   ال�جوم  من  تبدأ  تدّرجات  إ��  أعمالھ   لها   �عّرضت  ال�ي

وتطّرفھ  الّنقد  هذا  حّدة  من   وزاد  وتصّوراتھ،  بأف�اره  الّرسو��ّ   الّتمجيد  إ��  لتنت�ي  الّسطحّي�ن  املاركسّي�ن  قبل

أورو�ا   ��  الّرأسمالّية   لل��جوازّ�ة  املطلق   ووالءه   وفاءه   فيھ   أعلن   الذي   ي��ڤ  ملاكس   الّصر�ح  األيديولو��ّ   املوقف

  نفسھ من وجعل  وأمر��ا،
ً
  مدافعا

ً
بقات مصا�ح عن  شرسا

ّ
 .  إنذار سابق دون  الّرأسمالّية الط

ل  ي��ڤ  نظرّ�ات  إ��  املوّجهة  الّنقد  عملّية  ��  خطورة  األمور   أك��  ومن
ّ
والّدارس�ن   الباحث�ن  معظم  أّن   ��  تتمث

   تناولوه  قد  �انوا
ً
ر�ن  من  وا�خصوم  األنداد  مع  املقارنة  مع��ك  ��  دائما

ّ
ماركس  أمثال  العمالقة،  املفك

األمر   هو   وهذا.  والفكرّ�ة  العلمّية   الّتحّ��ات  من  كث��  فيھ  الّنقد  من   جعل  الذي   األمر  هو  وهذا.  ودوركهايم

 : " بقولھ  فلوري   لوران  إليھ  أشار  الذي 
ّ

   ُيقرأ  لم  ي�� ڤ  ماكس  إن
ً
بصفتھ   طو�لة  لف��ة  قراءتھ  جرت:  لذاتھ  أبدا

 
ً
   أو  لدوركهايم  نقيضا

ً
   أو  ملاركس  نقيضا

ً
   أو  ،(Hegel)  لهيغل  نقيضا

ً
توظيفھ  وجرى   (Popper)  لبو�ر  نقيضا

لتوقد    .1"ا�خاّصة  نظرّ�ا��م  بلورة  ع��  عملهم  خالل  اجتماع  علماء  قبل  من
ّ
معضلة   الوضعّية  هذه  ش�

  حجبت حقيقة معرفّية
ً
.املهّمة الّسوسيولوجّية نظرّ�اتھ و�� ي��ڤ تفك�� ��  املهّمة القضايا الّزوايا من كث��ا

ھ  ي��ڤ  إ��  وّجهت  ال�ي  الّنقدّية  املالحظات  ومن 
ّ
   بالغ  أن

ً
بوصفها "  ال��و�ستانتّية   األخالق  إ��  الّنظر  ��  كث��ا

   الّرأسما�ّ�،  الّنظام  ِلُنمّو   األساس  ا�حّرك
ً
حّركت  قد   تكن  لم  إن  ساعدْت،  أخرى   عوامَل   ثّمة  أّن   عن  ذاِهال

مّو   �جلة
ُ
ق  ا�ِحر�ّ�،  العمل  عن  اليدوّي   العمل  انفصال:  مثل  الّرأسمالّية  ن

ُّ
األّولّية   واملوادّ   املعادن  وتدف

ر   والّنقود، صِر��ّ   الّنظام  وتطوُّ
َ
راٍت   من  ذلك  رافق  وما  امل وقد ذهب  .2"  إ�خ  وتكنولوجّية…  وثقافّية  علمّيٍة   تطوُّ

النّ  من  هنّية  أّن   إ��  قادكث�� 
ّ

الّر�ح   إ��  وامليل  الّزمن  واحتساب  واإلنتاج  للعمل  اإليجابّية  االقتصادّية  الذ

هنّية ظهور   قبل ظهرت قد �انت املال ع�� وا�حافظة
ّ

هنّية و�� ال�الفينّية، ال��و�ستانتّية الذ
ّ

 �عّدها ال�ي الذ

   ي��ڤ
ً
   املمكن   من   ي�ون   وقد .  الرأسمالّية  �شأة  ��  أصال

ً
هنّية   ت�ون   أن  جّدا

ّ
تحت   �شأت   قد   ال��و�ستانتّية   الذ

هنية تأث��
ّ

 . للّرأسمالّية االقتصادّية الذ
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ت   ال�ي  املفرطة   املثالّية  نزعتھ   ي��ڤ  ماكس  ع��  الّنقاد  من   كث��   خذأ  وقد
ّ
  األخالق   حول   مقوالتھ  ��  تجل

 "  يرى   �ان  الذي   هيغل،  مثالّية  إ��   أصلھ  ��   �عود  مثا��ّ   نمط  و��  ال��و�ستانتّية،
ّ

  تار�خّيٍة   حقبٍة   ل�ّل   أن

ة  ُروَحها ظرات من مجموعٍة  ع�� �شتمل والذي ��ا، ا�خاصَّ
ّ
فسّية  الن

ّ
  ي��ڤ وهو األمر الذي استلهمھ 1" الن

  االقتصادّية وذهنّي��ا ال��و�ستانتّية األخالق من فجعل
ً
  روحا

ً
 . ا�جديدة العقالنّية للّرأسمالّية محّركة

قاد   من   كث��   �عيب
ّ
فّوق   تقول   ال�ي  العنصرّ�ة  نظرتھ  ي�� ڤ  ع��  الن

ّ
 العقل   مجال  ��   الغر�ّي   بالت

ِ�ها  األورو�ّية  العقالنّية  تفّرد  إ��  كتاباتھ،  مختلف  ��  موقع،  من  أك��   ��  أشار   وقد  والعقالنّية، م�ُّ
َ
  با��  عن  وت

عوب
ّ

  يخف ولم واألمم،  الش
ً
هاُبھ األورو�ّي، للعنصر  وتمجيده الغر�ّية، ل�حضارة الوا�ح �عّصبھ أبدا

َ
  وذ

   االعتقاد  إ��
ّ

  ��. يرى ڤي��  2العالم  شعوب  مختلف  عن   ��ا   يتفّرد  ال�ي   العقالنّية  من  بنمط  يتمّ��   الغرب   بأن

  وجود  ذاتھ  الّسياق  ��  ينكر  ولم   غ��ها،  دون   األورو�ية  البلدان  ��  �شأ  ا�حديثة  بصيغتھ  العلم  أّن   الّسياق   هذا

هوتّية  الفلسفّية  ا�حكمة
ّ
قافات  �عض  ��  والال

ّ
قافة  ��  ا�حال  هو  كما  األخرى،  الث

ّ
  والصينّية  الهندّية  الث

:  مثل  من  ال��هانّية،  بالعلوم  تتّوج  لم  البلدان  هذه  ��  املعرفة  أّن   ل��ى   القول   ��  �عتدل  ومن.  والفارسّية

 . علمّية  تجارب ع�� تقم ولم العقلّية والعلوم، الّر�اضّيات،

   ويشار
ً
  ال�اثوليكّية   ��ا  يصف  ال�ي  أطروحاتھ  �سبب  ي��ڤ  هاجموا  قد  ال�اثوليك  الدين  رجال  أّن   إ��  أيضا

  الكنائُس   هاجمتھ  نفسھ   الّسياق   و��.  العقالنّية  عن واالنفصال   والّتوا�ل   والّس�ون  والّتطّ��   ا�جمود  بمذهب 

مّجد  ال�ي  أطروحتھ  رفضوا  الذين   اللوثر�ة  سّيما  وال   ال��و�ستانتية،
ُ
وّ��ن  ت

َ
  هذا   ��  ووجدوا  وال�الفينّي�ن،  التق

  األمر
ً
لم الّتجّ�ي من نوعا

ّ
 . والّسيا��يّ  الّدي�يّ  اإلصالح عملّية �� دورهم من نال الذي  والظ

زت  ال�ي  املثالّية  ي��ڤ  شطحات  إ��  الّنّقاد  من  كث��  ويش�� 
ّ

اتّية  ا�جوانب   أهّمّية  إبراز  ع��  رك
ّ

 ا�حياة  ��  الذ

�  ال�ي  االجتماعّية
ّ

  اإليمان   من  ف��ا   اق��ب  درجة   إ��  الفردّية   ونزعا��م  الّسي�ولوجّية  الّناس   دوافع   ��  تتج�

واهر  دراسة  ��  أو  االجتماع  علم  ��  السي�ولوجية  بالن�عة
ّ
�ك��  ��  املبالغة  ع��  يؤاخذ  كما.  االجتماعّية  الظ

ّ
  ال�

�  الذي  الّدور   وهو  الّتار�خ،  ��  الفرد  دور   ع��
ّ

  ��   حركة  ��ّجل  قد  الذي   امللهم   ال�ارزمّي   الّزعيم  دور   ��  يتج�

ار�خ 
ّ
  و�حدث الت

ً
 . مساراتھ �� �غي��ا

ھ  ي�� ڤ  ع��  وي�ّجل
ّ
قافّية  الّدينّية  القيم  أهّمّية   تقدير  ��  و�الغ   أفرط  قد  أن

ّ
  الّتار�خ،   حركة  تفس��  ��  والث

ر  إ��  الّتأكيد   هذا   دفعھ  وقد
ّ

  ذلك   مسار  ��  رفض  وقد  والّتار�خ،  ا�جتمع   حركة  تحكم  ال�ي  للقانونّيات  الّتنك

واهر  وأّن   وتحكمھ،  �سّ��ه  قوان�ن  للمجتمع  ي�ون   أن
ّ
  تتكّرر   أن  يمكن  ال  متفّرد  تار�خّية  ظواهر  االجتماعّية  الظ

ھ  الوا�ح  ومن.  مّرت�ن
ّ
قافة  مطلق  قانو�ّي   عل�يّ   تحليل  وجود  رفض  أن

ّ
واهر  أو  للث

ّ
  ملوقفھ  و�ان.  االجتماعّية  للظ

د  أن  واستطاع  االجتماع،  علم  ف��ا  بما  اإل�سانّية   العلوم  عن  املوضوعّية  نزع  ��  كب��   أثر  هذا
ّ
   يول

ً
  تّيارا

 
ً
�عات   اآلراء  ع��  يقوم  سوسيولوجّيا

ّ
  أسس  ع��  االجتماع  علم  تطّور   عملّية  ��  كب��   أثر  لهذا  و�ان  الفردّية،  والن

 .  موضوعّية
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ھ "  الّرأسمالّية  والّروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  ��  ي�� ڤ  نتائج   إ��  وّجهت  ال�ي  االنتقادات  أهّم   ومن
ّ
  درس  أن

اهرة  هذه  يدرج  ولم  أورو�ا،  تار�خ  ��  محّددة  مرحلة
ّ
ت  ال�ي  الظ

ّ
 و��  إيطاليا  ��  كث��ة  أوروّ�ية   مناطق  ��  تجل

 . العالم أنحاء مختلف

اتّية،  الفردّية  القيم  فلك  ��  تدور   ي��ڤ  سوسيولوجيا  أّن   الّنقاد  من  كث��  �عتقد 
ّ

  الّسوسيولوجيا   وأّن   والذ

   تتحّرك   قّدمها  ال�ي
ً
اتّية،  األنماط   ��  جوهرّ�ا

ّ
اتّية  مستنقع  ��   الغارقة  الفردّية  القيم   حول   وتدور   الذ

ّ
  ال�ي  الذ

�عة  هذه  أّن   الّنقاد   من  كث��  و�رى .  واستقاللھ  موضوعّيتھ  العلم  تفقد
ّ
اتّية  الفردّية  الن

ّ
ا�ع  املتشّبعة  الذ

ّ
  بالط

بقات   أيديولوجيا   وعن   الّرأسما�ّ�،  املشروع  عن   الّدفاع  ��  فعلها  فعلت  قد  الّسي�ولو��ّ 
ّ
  ضّد   ال��جوازّ�ة  الط

بقات
ّ
 .  الّ�خمة ال��جوازّ�ة املاكينة  �� واالستغالل القهر أش�ال ألق��ى تتعّرض ال�ي العمالّية الط

ھ  ي��ڤ  ماكس  ع��  الك��ى   املآخذ  ومن
ّ
   انحاز  أن

ً
ّيا

ّ
 أو   خجل  ودون   إنذار  سابق  دون   أيديولو�ّ�،  نحو  ع��  �ل

بقة  مع  وجل،
ّ
بقات  ضّد   وامتيازا��ا  ومصا�حها  الّرأسمالّية  الط

ّ
   يتفاعل  ولم  والفق��ة،  العمالّية  الط

ً
  مع   أبدا

بقات  هموم
ّ
   ،و�جو��ا  أمرها  ع��  واملغلو�ة  امل�حوقة  الفق��ة  الط

ً
   نفسھ  من   جاعال

ً
   وحشا

ً
  ال  أيديولوجيا

   الفقراء  يرحم
ً
ا�ع   ي��ز  وهنا  واملظلوم�ن،  املقهور�ن  �حق  ع��  وقدر��م  ومصا�حهم  األغنياء  عن  ومدافعا

ّ
  الط

   وا�حّق   العدالة  أجل  من   وفكره   حياتھ  كّرس  الذي   ماركس   ل�ارل   اإل�سا�ّي 
ً
بقات  مظلومّية  عن  دفاعا

ّ
  الط

ا�ع  فإّن   و�املقارنة.  املهيضة
ّ
   يتطّرق   لم إذ  ي��،ڤ  ماكس  فكر  ��  غلب  قد  الوح��يّ   األيديولو��ّ   الط

ً
  آالم   إ��  يوما

ب�ن
ّ

   حقوقهم  وتجاهل  وهمومهم،  و�جو��م  املعذ
ً
امل�ن  عن  منافحا

ّ
   الظ

ً
  أعلن  و�اختصار،.  للقاهر�ن  ومنتصرا

ظام بـ  األيديولو��ّ   ال��امھ  ي��ڤ
ّ
  تمجيده  ��  و�الغ  الّرأسما��ّ  الن

ً
ھ   إّياه   واصفا

ّ
  الذي  للبشرّ�ة  األمثل  الّنظام"  بأن

ل  وا�حة  عنصرّ�ة  نزعة   بذلك  و�رتبط  عليھ  والّتعديالت  الّتحسينات   و�دخال   عليھ  ا�حفاظ  يجب
ّ
 ��  تتمث

  أساء   قد   األيديولو��ّ   املوقف  هذه   أّن   فيھ  وما ال شّك   .1"البلدان  من   غ��ها   ع��  أملانيا  سيطرة  إ��  الّدعوة

 
ً
ل  ي�� ڤ  ماكس   إ��  كث��ا

ّ
�ك��  الّسياق  هذا  ��  عليھ   و�ؤاخذ.  العلمّية  موضوعّيتھ  من   كب��   �ش�ل  وقل

ّ
ديد  ال�

ّ
  الش

ل  الذي   ماركس   �ارل   نظرّ�ة   ع��
ّ
هرة،  إ��   امل����ّ   مدخلھ  ش�

ّ
   بالغ   قد   ورّ�ما  الش

ً
  شبح  مع  االشتباك   ��  كث��ا

   دفع  الذي   ا�حّد   إ��  أف�اره  ومعارضة  ماركس
ً
  يوجد   أّن   لھ  �ان  ما  ي��ڤ  ماكس  إّن   القول   إ��  الّنقاد  من  كث��ا

   يأخذ  أن  بم�ان  الّسهولة  من  ي��ڤ  وجد  وقد.  ماركس  شبح  لوال
ً
   أنموذجا

ً
   فكرّ�ا

ً
 املارك��يّ   لّنموذج  مثال  عظيما

   لنظرّ�تھ   يب�ي  وأن
ً
   نموذجا

ً
  حال  يختلف  وال.  اال�ع�ا��يّ   الفكرّي   البناء  هذا  دائرة  عن   يخرج   أن  دون   لھ،  نقيضا

   �عتمد  الذي   املهندس  حال  عن   بماركس   عالقتھ   ��  ي��ڤ
ً
  مناقض   أو  مختلف   ش�ل  ع��  يرسمھ  لبناء   نموذجا

   نفسھ  إظهار  ��   ي��ڤ  ��  بذلھ  الذي   ا�جهد  أهّمّية   ومع.  اإلم�ان  بقدر  لھ
ً
كره  قد  أنھ  إال  ملاركس،  نقيضا

ُ
  ع��  أ

 . ع��ا ا�خروج �ستطع لم ال�ي الّنمذجة بحكم ومقوالتھ   وتصّوراتھ  أف�اره معظم تبّ�ي

ق  ي��ڤ  إ��  نوجهها  أن  يمكن  ال�ي  الّنقود  ومن
ّ
ھ  لنا  بدا  الذي   املثا��ّ   األنموذج  بمن�جّية  تتعل

ّ
  بح�يّ   نتاج  �أن

  ��  نجدها  ال�ي  اإلجرائّية  بالّتعر�فات  ي�ون   ما  أشبھ  الّ��اية  ��  وهو  العلمّية،  للّدراسة  من�جّية  قّوة  منھ  أك��

درس  ال�ي  االجتماعّية  األمب��يقية  الّدراسات 
ُ
واهر   ت

ّ
   أخذنا  فلو.  ضو��ا  ��  االجتماعّية   الظ

ً
  الّنمط  مثال
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  أّي   �ستد��  وال  للعيان،  وا�حة  إدارّ�ة  تحديدات  مجّرد  ي�ون   أن  �عدو  ال  فيھ  جاء   ما  �ّل   فإّن   الب��وقراطّي،

الع  و�مكن.  لبس
ّ
وائح   ��  أي   الب��وقراطّية؛  لإلدارات  الّداخلية  األنظمة   ��  األنموذج  هذا  ع��  االط

ّ
  الّتنظيمّية   الل

  املثالّية   األنماط  من  كب��  عدد  ع��  ين�حب   وهذا .  ح�ومّية  ب��وقراطّية  مؤّسسة   أّي   ��  اإلدارة  تحّددها   ال�ي

   لنا  تقّدم  ال  ال�ي
ً
ھ  هذا.  العل�يّ   البحث  مجال  ��  كث��ا

ّ
 ع��  تطبيقّي   أنموذج  أّي   لنا  يقّدم   لم  ي��ڤ  أّن   عدا  �ل

  ت�ون   أن   �عدو  ال  برأينا  ال�ي  املثالّية  الّنماذج  استنباط  عملّية   تجري   كيف  ندرك  �ي  واقعّية  ميدانّية   دراسة 

   و�مكن .  غموض  أو   لبس  دون  وا�ح   واقع  عن �عّ��  ومتشّعبة  مطّولة إجرائّية  �عر�فات
ً
  إ��  الّنقد   توجيھ  أيضا

قة   الفعالّية
ّ
  الذي"  االجتما��ّ   للفعل  املثا��ّ   الّنموذج "  املثال  سبيل  ع��  أخذنا  فلو  املثا�ّ�،  بالّنمط  املتعل

  ا�جوانب  استكشاف  ع��  تطبيقھ  وحاولنا)  تقليدّي   وأخال��ّ   وعاطفّي،  عقال�ّي،(   مستو�ات  أر�عة  يتضّمن

  الفعل   هذا  طبقات  ��  نمّ��  أن  �ستطيع  فكيف  الّزواج،  ع��  مقبل  فرد  سلوك  ��  العقالنّية  وغ��  العقالنّية

 أخالقّية،  أو وعاطفّية، عقالنّية،( الفعل �� تصنيفات أر�عة سياق ضمن الّزواج، ع�� املقدم الفاعل ونّيات

  نوايا   وتحديد  املثال  هذا  ��  االجتما��ّ   للفعل  املثا��ّ   الّنموذج  تطبيق  يمكن  كيف  والّسؤال  ،!؟)تقليدّية  أو

 أم  املص�حة،  بدافع  يقدم  الزواج  ع��  املقدم  �ان  إذا  فيما  �عرف  كيف  أي !  ؟)  الّزواج  ع��  املقدم(  الفاعل

 للفعل   األر�عة  املستو�ات  هذه  ب�ن  الّتداخل  مستو�ات  نحسب  وكيف  األخالق؟  أم  الّتقاليد،  أم  ا�حّب،

  الّتقليدّية  الّسوسيولوجيا  بّينت ،  ي��ڤ  عند   املثا��ّ   الّنمط  من�جّية  ع��  الّردّ   سياق  ��  و�املقابل .  االجتما��ّ 

ھ  املوضوعّية  ع��  القائمة
ّ
  الباط�يّ   الّتفك��   أعماق  أعمق  ح�ى  إدراك  كث��ة  من�جّية  أساليب   خالل  من   يمكننا  أن

  واألسئلة   و�طاقا��ا،  املالحظة   وأساليب   االستبيانات،:  مثل  املن�جّية  األدوات   أّن   ح�ى  اإل�سان،  عند

شعورّ�ة   اإلسقاطّية 
ّ
ائكة  الّسي�ولوجّية   القضايا   من   كث��   ��  اإل�سان   أف�ار   أعمق  إ��  تصل  أن  يمك��ا  الال

ّ
.  الش

   علينا   وما  مذهلة،  درجة  إ��  األمر  هذا  ��  الّسلوكّية  العلوم  تقّدمت  وقد
ّ

  العامّ   الّرأي   استطالعات  مراقبة  إال

   �ستطيع  ال�ي
ً
ح�ن  نجاح  �سب  تحديد  مباشرة  الهواء  وع��  أحيانا

ّ
ة  سياسّية  انتخابات  ��  املر�

ّ
.  متناهية  بدق

،  تقّدمت  قد  والّسي�ولوجّية الّسوسيولوجّية  املنا�ج  أّن   ع��  دليل  وهذا
ً
  الغايات   تحّقق  أن  واستطاعت  كث��ا

ة  املطلو�ة  الّسوسيولوجّية
ّ
  دوركهايم   سوسيولوجيا  فإّن   األمر،  هذا  ��  ا�جديد  أهّمّية  ورغم.  متناهية  بدق

  االنتحار  عن   دوركهايم  دراسة  ذلك   ومثال   الّتقليدّية،  الّسوسيولوجّية  املنا�ج  فعالّية   ع��  برهنت   قد   �انت

  الّتعقيد شديدة  ظاهرة  عن م��رة نتائج لنا قّدمت ال�ي فر�سا، ��
ً
  سي�ولوجّيا

ً
 .  واجتماعّيا

  للّدراسة،  من�جّية  وسيلة  ي�ون   أن  قبل  دراسة  ناتج   املثا��ّ   الّنموذج  إّن   الّسياق  هذا  ��  القول   و�مكننا

   نقيم  فعندما
ً
   تصّورا

ً
.  الواقع  ��  ندرسها  أن  قبل   ا�حرب  فهم  يمكننا  ا�حرب،  عن  املت�املة  املفاهيم  من  ذهنّيا

،  يدرسها  أن   قبل  ودالال��ا وعالما��ا  ا�حرب   فهم  قد  الباحث  أّن   رأينا،  �ع�ي،��  وهذا
ً
ھ   األمر   ��  ما  و�ّل   فعلّيا

ّ
  أن

، يدرس عندما
ً
ھ حر�ا

ّ
 .  قبل من  وعيھ �� رسمھ  الذي  موذجالنّ  عن صور��ا انحيازات يكتشف  قد فإن

ر�ن  أك��  من  �عّد   ي��ڤ  ماكس  إّن   الّ��اية  ��  القول   و�مكن
ّ

.  العشر�ن  القرن   ��  وا�جدل  ل�خالف  إثارة  املفك

ق  ال�ي  الّتناقضات  من  كث�ٌ�   عنھ  قيل  وقد  والّتقييمات،  واملواقف  الّرؤى   فيھ  اختلفت  وقد
ّ
  بأسلو�ھ  تتعل

   تظهر  ال�ي  الّزلقة،  الّرشيقة  الكتابة   ��  ومناوراتھ   ا�حّ��ة  وطرائقھ   الّرجراج،
ً
  العميق   الّدينامّي   الفكر  من نمطا

،  صر�حة  أيديولوجّية  رؤ�ة  غمار  ��  يقع  الذي   والّتجاوز   واالحتواء   االستدارة  احتماالت  �ّل   ع��  املفتوح
ً
  أحيانا
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   وأف�اره  �خصھ   من  جعل  ما   وهو.  األحيان  من  كث��  ��  ئرةوغا
ً
  والّتقييمات  الّرؤى   ��  للّتناقضات  محورا

ر�ن  �عض" ذهب  وقد  الفكرّ�ة،
ّ

   وصفھ  إ��  املفك
ً
، ماركسّيا

ً
   أو  مرتّدا

ً
،  ماركسّيا

ً
 �أبرز   صّوره  و�عضهم  بورجوازّ�ا

  قدراتھ  بكث��   تفوق   والّتحليلّية  املن�جّية   قدراتھ   إّن   قالوا   وآخرون.  املعاصر  األمر��ّي   االجتماع  علم  مله�ي

 . 1الّتنظ��ّية و�سهاماتھ الّنظرّ�ة

ر�ن ب�ن بھ حظي الذي  الّتمجيد إ�� �عود شهرتھ أسباب أحد أّن  املعروف ومن
ّ

  سّيما  وال األمر�كّي�ن، املفك

  من   كث�ٌ�   و�رّجح  و�أعمالھ،  ي��ڤ  ��خص   بارسونز  تال�وت  الكب��  االجتماع  عالم  أبداه  الذي   الّتما��  هذا

بقات   للّرأسمالّية  املطلقة  مناصرتھ  إ��  �عود   ي��ڤ  بـ   الكب��   والّتمجيد  األمر��ّي   االهتمام   هذا  أّن   الباحث�ن
ّ
  والط

  الفكرّي   املّد   مواجهة  ��  املوصدة  الفكرّ�ة  أمر��ا  أبواب  يقتحم   �اد   الذي  املارك��يّ   املّد   مواجهة  ��   ال��جوازّ�ة

 مهّد   اِ�َجّن،  ظهر  لھ  و�قلب  الّرأسما�ّ�،  الّنظام  ��ّدد  الذي   املارك��يّ 
ً
ورة  دا

ّ
ل  ال�ي  ال��وليتارّ�ة  بالث

ّ
بح   �ش�

ّ
  الش

 املارك��يّ   الفكر   ملناهضة  نفسھ  كّرس  ي��ڤ  أّن   �ع�ي  وهذا.  حي��ا  ��  العاملّية  الّرأسمالّية  مضاجع  يقّض   الذي 

ورّي 
ّ
 .2وجوهره أساسھ  �� الث

مت ال�ي اإلشادات تكن ومهما املثالّية، وتصّوراتھ ي��ڤ إ�� وّجهت ال�ي االنتقادات تكن ومهما
ّ
 أعمالھ، عظ

ل  أن  ألحد  يمكن  وال  اإل�سا�ّي،  الفكر  عالم  ��  مضيئة  دّرة  ي��ڤ  سيبقى
ّ
 ال�ي  الفكرّ�ة  العطاءات  شأن  من  يقل

 .  الّنقدّية والّسوسيولوجيا االجتماع علم مجال  �� قّدمها

ر�ن  من  كث�ٌ�   يرى   كما  لكّنھ  وتطّورها،  الّرأسمالّية  �شوء  ��  القيم  تأث��  حول   دراستھ  ��  ي��ڤ  أبدع  لقد
ّ

  املفك

ھ  رغم  ا�جتمع،  عليھ  يقوم  الذي   األساس  بوصفها  والقيم  األف�ار   إ��  الّنظر  ��  بالغ  قد
ّ
 أهّمّية   ينكر   لم  أن

ھ  ا�جتمع،   ��   املاّدّية العوامل
ّ
د   لكن

ّ
قافّية  الفكرّ�ة  للعوامل   تبعّي��ا  أك

ّ
  تأييده   غطاء تحت  رفض  وقد .  والث

ظام
ّ
غي��   فكرة  الّرأسما��ّ   للن

ّ
ورة  الت

ّ
 "  ورأى  والث

ّ
ورة  أغاللهم  يكسرون  قد  العّمال  أن

ّ
  يكسبوا  لن  لكّ��م  بالث

 
ً
  لكن "  مثالّية،  أنماط  ضمن  االجتماع  وظواهر  االجتما��ّ   الفعل  تنميط  ��  ي��ڤ  وقد أبدع.  3ورا��ا  من  شيئا

   ت�ون   أن  �عدو  ال  االجتما��ّ   والفعل  الّسلطة  عن  قّدمها  ال�ي  املثالّية  األنماط  هذه
ً
  �ستند  ال  تصّورّ�ة  أنماطا

ة ع��
ّ
بيعة عن اف��اضاتھ أن كما واقعّية، أدل

ّ
  أّن  مفادها ال�ي مقولتھ و�خاّصة االجتما��ّ  للواقع  املثالّية الط

ة إ�� �ستند ال ال��و�ستانتّية  الّروح عن �شأت  الّرأسمالّية
ّ
 .4"إمب��يقّية  تار�خّية أدل
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:قیبر ماکس    تأثیر :  خاتمة  -12

 
ّ
   ي��ڤ  ل�ش�

ً
��  العل�يّ   الوسط  شغل  قد  �ان  و�ذا  العشر�ن،  القرن   ��  وأهّمهم  املفكر�ن  أخطر   من  واحدا

عبقرّ�تھ   فإّن   والّدين،  واإلدارة  والّسياسة  االقتصاد  ��  العبقرّ�ة  ونظرّ�اتھ  بأف�اره   عشر  الّتاسع  القرن 

قت  قد  الفكرّ�ة
ّ
   تأل

ً
قھ  و�ج  زال  وما  العشر�ن،  القرن   ��  أك��  بقّوة  وتوّ�جت  مجّددا

ّ
 ��  يومض  الفكرّي   تأل

رة  ب��جمة  املفكر�ن  من  كب��  عدد  قيام  �عد  وذلك  والعشر�ن،  ا�حادي   القرن   فضاء
ّ

إ��  أعمالھ  ألهّم   متأخ

غات  و�قية  والعر�ّية  ةوالفر�سيّ   اإلن�ل��ّية
ّ
 مختلف  ��  الفكر  عالم  ��  ونظرّ�اتھ  أف�اره  وانتشار  العاملّية،  الل

. العالم أنحاء

ھ   االجتماع،  لعلم  الكبار   ا�خمسة   اآلباء   ب�ن  يصّنف   ي��ڤ  �ان  و�ذا
ّ
بوصفھ  إليھ   ينظر  ذلك  إ��  باإلضافة   فإن

   ترك  فقد  اإلدارّي،  االجتماع  وعلم  الّدي�ي  االجتماع  علم  تأسيس  ��  األك��  الّسبق  صاحب
ً
   إرثا

�
يم��  ال  فكر�ا

الك��ى   اإلنجازات  هذه   يحّقق   أن  واستطاع  االقتصادّية،  والّسوسيولوجيا  املوسيقا   سوسيولوجيا   مجال  ��

رة سّن  �� املنون  يد خطفتھ إذ �سبّيا، العمر من قص��ة زمنية ف��ة ��
ّ

الّسادسة  تجاوز  قد حي��ا يكن لم مبك

 .  العمر من وا�خمس�ن

ل  االجتماع  علم  ��  جديد  م����ّ   لنمط  العبقرّي   بالتأسيس  انفرد   قد   ي��ڤ  أّن   السياق  هذا   ��  املهّم   ومن
ّ
يتمث

ل  وقد.  املثالّية  األنماط  ��
ّ
باإلضافة  الفكرّ�ة  أعمالھ  دّرة"    الرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  كتابھ  ش�

تب  وقد".    وا�جتمع  االقتصاد"  كتابھ  إ��
ً

والّدراسات  الكتب  من  أطناٌن   ل�جدل   املث��ة  أعمالھ  وعن  عنھ  ك

ل  أعمالھ  تزال  وما   واألبحاث،
ّ
   �ش�

ً
   مدادا

ً
والعالية   املعّقدة  الّتضاريس  ��  والّدارس�ن  للباحث�ن  ينقطع   ال  فكرّ�ا

   عطاؤها  يتوّ�ج  بل  و�جها،  يتناقص   وال   طاق��ا  �ستنفد   ال ال�ي  لنظرّ�اتھ
ً
عن  جديد  و�حث  دراسة  �ل  ��  دائما

قة نظرّ�اتھ فضاءات �� الّسوسيولوجّية العبقرّ�ة مواطن
ّ
.ا�خال

رون   اعتاد   وقد
ّ

��  حّققنا  وقد  ودوركهايم،  ماركس   و��ن  بينھ   الّدائمة  املقارنة  ع��  نحن  فعلنا  كما   املفك

هذا   ��  و�جدر .  الّدراسة  هذه  آنف  ��  بي��ما  واالف��اق  االلتقاء   أوجھ  و�ّينا  ماركس،  مع  الفكرّي   تخاصبھ

من  وعّده  الّسوسيولوجّية  ي��ڤ  �عبقرّ�ة  أشاد  قد  Rex  ركس   جون   االجتماع  عالم  أّن   إ��  اإلشارة  الّسياق

ري   أعظم
ّ
إذ  ذلك،  من   أ�عد  إ��  وذهب  ا�حديث،  العصر  ��  الّسوسيولوجي�ن  أخطر   ومن  االجتماع  علم   منظ

حصر   يمكن   وال.  الّسوسيولو��ّ   ا�حقل   ��  الفكرّ�ة  ا�خصو�ة  مجال   ��  دور�ايم   ع��  تفّوق   قد   ي�� ڤ  بأّن   قّدر

هادات 
ّ

ر�ن  لكبار  العاملّية  الش
ّ

ق  حول   ا�حديث  العصر   ��  املفك
ّ
��  سّيما  وال   ي��،ڤ  ملاكس  العبقرّي   التأل

ھ  ع��  A. Gouldner  جولدنر   ألفن  صّنفھ"  وقد   واالقتصاد  واألديان  اإلدارة  سوسيولوجيا 
ّ
ري   من  أن

ّ
مفك

 .D  ري   ماك  دونالد  يقدم  الّسياق  هذا  و��.  والّتفس��  والفهم  والبص��ة  ا�حدس  مجال  ��  ا�حديث  العصر

Mack Rue   
ً
   وصفا

ً
   عليھ   أطلق   إذ   ي��،ڤ  لعبقرّ�ة   بد�عا

ً
االجتماع  علم  ��   الّ�حرّ�ة  باململكة   أعمالھ  واصفا

�.  واالقتصاد
ّ

 C. Wright(  ملز  رايت  �شارلز  الّنقدّي   األمر��ّي   الّسوسيولو��  رأي   ��  ي��ڤل  الّتقدير  هذا  و�تج�



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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Mills  (1    ر�نالذي قارن ب�ن
ّ

لوا  الذي  املفك
ّ
  ي�ونوا   لم  قّدموه   ما   عظمة  ع��  أ�ّ�م  ووجد  الكالسي�ّي،  ال�ّ�اث  ش�

  الباق�ن   ع��  قام��ما   �علو  بي��م  من  اثن�ن"  إّن   إ��:  بالقول   وذهب  والعمق  اإلسهام  من  نفسھ  املستوى   ع��

ة،
ّ
  من  عامل�ن   أعمال  بدراسة   أنفسنا   نحّدد   أن   علينا  �ان  و�ذا(......)    ي��،ڤ  وماكس  ماركس   �ارل   وهما   أال   �اف

خصّيت�ن هات�ن ع��  يقع سوف  اختياري  فإّن  االجتماع علماء
ّ

 . 2"ال�

ر   أيديولوجّية  نظر   وجهة  منويعد ماكس ڤي��  
ّ
 ا�حديث  العصر  ��  ال��جوازّ�ة  لأليديولوجيا  الفائق  املنظ

ر�ن  معظم  بأعمالھ  ألهم  وقد
ّ

  أنفسهم   كّرسوا  الذين  وأورو�ا،  أمر��ا  ��  ال��جوازّ��ن  الّسوسيولوجّي�ن  املفك

  من   أحد  �ستطيع  وال.  ا�حديث  العصر   ��  ومصا�حھ  ال��جوازّ�ة  وطبقاتھ   الّرأسما��ّ   الّنظام   عن   للّدفاع

ر�ن
ّ

  وال   اإل�سانّية،  العلوم  مجال  ��  واملعرفة  للعلم  ي��ڤ  قّدمها  ال�ي  األملعّية  اإلضافات   ينكر  أن   اليوم  املفك

ھ  البّ�ن  ومن.  االجتماع  علم  مجال  ��  سّيما
ّ
  من   �عدد  وأخصبھ  ومقوالتھ  بنظرّ�اتھ  االجتماع  علم   أغ�ى  أن

قة  املفاهيم
ّ
  واألنماط   األديان  وعلم  والّتنظيم  والعقالنّية  الب��وقراطّية  فلك  ��   تدور   ال�ي  االستثنائّية  ا�خال

بقة  والّسلطة  وامل�انة   املثالّية 
ّ
بات  مع  تجاو�ت  ال�ي  املفاهيم  من  أنماط  و��.  االجتما��ّ   والّتنظيم   والط

ّ
  متطل

   بوصفھ  ا�حديث  الّرأسما��ّ   الّنظام
ً
   تنظيما

ً
  ا�حياة  معالم  ع��  وسيطرتھ  وج��وتھ  بقّوتھ  يتمّ��  اقتصادّيا

 .  ا�حديث العصر �� اإل�سانّية

ھ   ي��ڤ   مآثر  ومن
ّ
 "  �ّجل  قد  أن

ً
   فتحا

ً
  واألسرار   والِعلل  العناصر  أهم   أحد  ع��  الّضوء  �سليِطھ  ��  عظيما

   تلك  اكتشاِفھ  و��  الغرب،   ��ضة   وراء   �انت  ال�ي
َ
  والّتطبيقّي،  الّنظرّي   ب�ن  والعمل،  األخالق  ب�ن  القو�ة  الرابطة

ى  أنھ  الحظ  إذ  واملاّدي؛  الّرو��  ب�ن
ّ
قّدس   ال�ي  و��-)  بخاصة  ال�الفي�ي  ِشّقها  ��(  ال��و�ستانتية  ُوجدت  أ�

ُ
  ت

�ّجع  العمل،
ُ
   املبادرة،  روح   و�

ّ
�وات…  وتجميع  األموال   ُمراكمة  ع��  أشياعها   وتُحث

ّ
  سبيل  ��   ذلك  و�ل  ال�

 الّرأسمالي انبعثْت  -ا�خالص و�لوغ عطِفھ واستدرار  الرّب  إرضاء
ُ
 . 3"و�شطت  ة

يقال     مجال   ��  سّيما  وال  االجتماعّية،  العلوم  ��  الفارقة  وعالمتھ  املمّ��ة  بصمتھ  ترك  ي��ڤ  إّن وا�حق 

لت وقد  الّدينّية، الّسوسيولوجيا
ّ
  أعمالھ  ش�

ً
  قّوة

ً
ت هائلة

ّ
  تحت  االجتماع علم �� رائدة  فكرّ�ة  مدرسة  ��  تجل

أو�لّية  الّسوسيولوجيا"   أو "  ي��ّي ڤال االجتماع  علم":  أهّمها  عديدة  مسّميات
ّ
 �ّ�جل   مدرستھ  ومازالت"    الت

 .  املعاصرة اإل�سانّية  العلوم  ميادين مختلف  ��  الكب��   الفكرّي   حضورها
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 القرآن في الّتدّین الّصوفّي 
 

The Qur’an in Sufi religiosity 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
 عبد الّسالم الحمديد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرا
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 القرآن في الّتدّین الّصوفيّ 

 
 

 الملخص: 

ال ينقطع تواتر الّدراسات   مازال الّنّص الّتأسي��ّي لالجتماع اإلسالمّي موضوعا إش�الّيا محّر�ا لسواكن الفكر،

قة بھ والبحوث �� قضاياه االعتقادّية والّتأو�لّية، فضال عن �ونھ مثارا للمجادالت داخل املنتديات ا�خاّصة  
ّ
املتعل

ذلك   وليس  القرآُن والعاّمة.  مادام  تبّدلت  بُمستغَرب  مهما  املسلم�ن  مجتمع  ثقافة  عليھ  تنب�ي  ذي 
ّ
ال األساَس 

ر �� هيئا��م االجتماعّية،  امل الفاعَل و ،  أحوالهم
ّ
اهرة للعيان حّ�ى اآلن  وال أد�� منؤث

ّ
استئناف الّنظر إ��    فاعلّيتھ الظ

�ي تحاول أن �ستطلع 
ّ
 صعيد الّتدّين الّصو�ّ�.  حضوره ع�� أوجھ�� شأنھ ��ذه الّدراسة ال

تبدو بد��ّية، ال    ومب�ى هذه ا�حاولة ع�� فرضّية قد 
ّ
تمث الّتدّين اإلسالمّي  ل�ّل ش�ل من أش�ال  أّن  وخالص��ا 

�� الّتفاعل مع ا�خطاب القرآ�ّي، و�ذ �س�� إ�� استبيان م�امن خصوصّية الّتدّين الّصو�ّ� �� هذين    للقرآن ومن��

أّ��ا ال تخلو مّما يص�ح    مشروِع تحي�ٍن يأخذ �ع�ن االعتبار �ساؤالت عصرنا  أن  املستو��ن، نراهن ع�� 
َ
ي�ون بذرة

ن  ،ا�حرجة
ّ

يمك وقد  معرفّيا.  منِتجة  من�جّية  آفاقا  الّتفاعل    من  و�فتح   �� الّنظر  زوايا  تنويُع  الّرهان  هذا  تحقيق 

الّت�و�نّية،   أصولھ   �� املتصّوفة  معتَقد  باستجالء  وذلك  الكتاب،  �ْي 
ّ
دف ب�ن  ن  املدوَّ اإلل�ّي  الكالم  مع  الّصو�ّ� 

 واستكشاف كيفّية ت�ّون ما استقّروا عليھ من أنظمة فهمھ، واستيضاح بنية نظامهم الّتأو��ّ�.

ل  – فهم –تفاعل  – قرآن –الّتدّين الّصو�ّ� فاتيح: ال�لمات امل
ّ
.  –تمث  تلّقٍ

Abstract: 
The founding text of the Islamic Society is still a problematic topic that drives the stimuli of thought. Studies 

and researches on its doctrinal and hermeneutical issues do not cease, in addition to being a subject of 

controversy within private and public forums. This is not surprising since the Qur’an is the foundation on which 

the culture of Muslim society is based, no matter how their conditions have changed, and an influential actor in 

their social forms, and it is not more convincing than its apparent effectiveness so far to resume consideration 

of it in this study that attempts to explore the aspects of its presence at the level of Sufi religiosity . 

This attempt is based on a hypothesis that may seem self-evident, and its conclusion is that every form of 

Islamic religiosity has a representation of the Qur’an and a direction in interacting with the Qur’anic discourse. 

Considering the embarrassing questions of our time, it opens up methodological horizons that are 

knowledgeably productive. It may be possible to achieve this wager by diversifying the angles of consideration 

in the Sufi interaction with the divine speech written between the two covers of the book, by clarifying the belief 

of the Sufis in its formative origins, and exploring how the systems of understanding they settled on were 

formed, and clarifying the structure of their interpretive system. 

Keywords: Sufi  religiosity - Quran - interaction - understanding - representation - reception. 

 الحمديعبد الّسالم د. 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 : مقّدمة  -1

مدار كالمنا ع�� عالقة ش�ل من أش�ال الّتدّين اإلسالمّي با�خطاب القرآ�ّي، ومب�ى نظرنا �� هذه املسألة  

ع�� تمي�� م���ّ�، ب�ن مسّ�ى الّدين ومفهوم الّتدّين، �ستند إ�� فرضّيت�ن مت�املت�ن، فأّما الفرضّية األو��  

ق با�خالق وال�ون واإل�سان، و�نطوي ع�� طلبّيات  فأّن الّدين معطى إل�ّي فو 
ّ
غة، يحتوي خ��ّيات تتعل

ّ
ق الل

ل هذا املعطى، �حظة الّنبّوة ا�
ّ
سان العر�ّي،حّمد�� العبادات واملعامالت، و�ذ �ش�

ّ
بات   ّية، �� �سيج من الل

و  باآلذان  سمعا  البشرّي  للّتلّقي  أقابال  وأّما  ُمَهيَّ كتاب.  �ْي 
ّ
دف ب�ن  هو    للّتدو�ن  الّتدّين  فأّن  انية 

ّ
الث الفرضّية 

لبّيات، 
ّ
الط من  يتضّمن  ما  وتطبيق  ا�خ��ّيات  من  عليھ  �شتمل  ما  بتصديق  هللا  عن  ى  املتلقَّ مع  الّتفاعل 

جاهات شّ�ى بفعل تنّوع سياقات الّتلّقي واختالف املتلّق�ن معرفّيا  
ّ
و�حصل ذلك �� خضّم من املناو�ل تّتخذ ات

 يرهم اجتماعّيا. وتباي��م ثقافّيا و�غا

ُع التباس تار��ّ� َجَعَل �ّل انز�اح عن الّتدّين الّسائد موصوما  
ْ
ومناط الّتمي�� ب�ن املستو�ْ�ن املذ�ورْ�ن َرف

ة اإلسالمّية، وتنقلنا إزالة اشتباه كهذا من زاو�ة نظر عقائدّية أساسها    ممتطَي بما ُيخرِج  
ّ
صهوِتھ من دائرة املل

هب الّدينّية إ�� موقف معر�ّ� �عّد �ّل تمذهب شكال �� الّتدّين �ستوي مع سائر  املفاضلة ب�ن مختلف املذا

ھ  
ّ
ن أ�حابھ اجتماعّيا، وقد ي�ون فضال من الكالِم القوُل إن

ُّ
 بمدى تمك

ّ
األش�ال وال ين�ل ع��ا أو ير�و عل��ا إال

املعرفّية، فقد يحظ بالوجاهة  ن االجتما�ّ� 
ّ

الّتمك يق��ن  أن  ا�حتمّيات  ما ال  ليس من  الّرأي  بالقبول من  ى 

بات الواقع االجتما�ّ�، وقد يلقى الّصدَّ من القول ما  
ّ
أساس لھ �� منطق املعرفة، �جّرد �ونھ �ستجيب ملتطل

 يقوم ع�� أصل �� الفكر مت�ن.

واملقاالت االعتقادّية، ولكْن مهما   الكالمّية  الفرق  �عّدد  اإلسالمّي ع�� قدر  الّتدّين  تنّوعت أش�ال  لقد 

الّتدّين  ،  تنّوعت وهو  الّسّ�ّي،  الّنمط  أحدهما  اإلل�ّي،  ا�خ��  مع  الّتفاعل   �� رئيسّي�ن  نمط�ن  عن  تخرج  ال 

قافّية والّسلطات  
ّ
ك ملفاتيح االجتماع ومغاليقھ من الو�� ا�جم�ّ� والقّوة املاّدّية واملؤّسسات الث

ّ
الّسائد املتمل

مات العقائدّية واألطر االجتماعّية والقوالب  الّرمزّ�ة. وثان��ما الّنمط  
ّ
االنز�ا�ّ�، وهو �ّل تدّين �عدل عن املسل

أّن   ذلك  إرهاصاتھ،   �� الّتصّوف  �ان  القبيل  هذا  ومن  املهيمنة،  ا�خطابّية  شكيالت 
ّ
والت ا�جاهزة  الفكرّ�ة 

 ت.�عض املتدّين�ن الذوا بھ منصرف�ن عن املألوف �� االعتقادات والعبادات واملعامال 

ر إ�� الّتدّين الّصو�ّ� عموما بوصفھ مسل�ا روحّيا �� تقّرب العبد إ�� املعبود قائما ع�� آداب  كث��ا 
َ
ما ُينظ

ما ُيتَناَول باعتباره مذهبا �� فهم ا�خ�� ا�، و سلوكّية ثّم طرقّية
ّ
�ي ت�اد ت�ون  حّمدقل

ّ
ّي، ومن هذه الّزاو�ة ال

�ساؤل   مواجهة   �� درسھ  إ��  نتطّرق  االستفهامّية  مهملة  بالّصيغة  عنھ  و�عّ��  أعيننا  نصب  نضعھ  مركزّي 

وفهما؟اآلتية:   ال 
ّ
تمث القرآن  مع  الّصو�ّ�  فاعل 

ّ
الت خصائص   �� من    ما  وجاهتھ  ساؤل 

ّ
الت هذا  ويستمّد 

ما يتمّ�� عن سائر األش�ال بأصول اعتقادّية �� مكمن فرادتھ،  
ّ
فرضّيٍة خالصُ��ا أّن �ّل ش�ل �� الّتدّين إن

م��او��مّ  الّصو��ّ   ،نا  بالّتدّين  ق 
ّ
يتعل اآلي،    ،فيما  فهم   �� من�جھ  هو  هذا  تصّوره  من  وفرع  للقرآن  تصّوره 

 إ�� استبيا��ما من ا�خلفّيات الّنظرّ�ة. و�ستبق ا�خوض ف��ما بتمهيد يوّ�ح ما وراء مسعانا
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 : تمهید: في األسس الّنظرّیة لهذه الّدراسة  -2

ملفهوم "الّتدّين الّصو�ّ�"، �� عنونة ُمنَجِزنا هذا، بدل صيغة    الناليس من ا�خيارات االعتباطّية استعم

بل هو اصطفاء عن قصد م���ّ� وراءه مقصد معر�ّ� نبت�� تحقيقھ، وما يتحّقق   العنصر اإلحا�ّ� "الّتصّوف"،

ھ يح 
ّ
ذي �ستعملھ، ويسعنا أن نقول فيھ بادئ ذي بدء إن

ّ
 بتجلية األ�عاد الّداللّية للمفهوم ال

ّ
يل ع�� ظاهرة  إال

دينّية إسالمّية يمكن مقار���ا من زاو�ت�ن مختلفت�ن ولكّ��ما مت�املتان، إحداهما داخلّية واألخرى خارجّية،  

ھ االهتمام إ�� ما يقوم عليھ الّتصّوف من األسس الّنظرّ�ة والعملّية، وأّما الّزاو�ة   فأّما الّزاو�ة األو�� فُتوّجِ

انية فتوقف ع�� طبيعة عالق
ّ
 تھ بمفهوم الّدين. الث

�ستند زاو�ة الّنظر ا�خارجّية إ�� ثنائّية بّيّناها �� سياق الّتطّرق إ�� طرح املش�ل، باعتبارها أساسا نب�ي  

نوعّيا   ال 
ّ

�شك  
ّ
إال هذه  وليست  والّتدّين،  الّدين  ثنائّية  �عا�جھ، و��  ذي 

ّ
ال اإلش�ا�ّ�  ساؤل 

ّ
للت عليھ مقار�تنا 

ّية يمكن �ح��ا ع
ّ
ب البنية والّسياق، إذ العنصر األّول  لثنائّية �ل

َّ
ل �� مرك

ّ
ة، وتتمث

ّ
واهر اإل�سانّية �اف

ّ
�� الظ

�ن صا�ح للقولبة ع�� ما يناسب  
ّ
ا�يمن م�ّونيھ معطى ك�ج�ن الط

ّ
، فما من ظاهرة �� االجتماع العنصر الث

ياتھ ال �ستقّر 
ّ
، �� األغلب األعّم، ع�� البشرّي تنشأ �غ�� أصل اعتقادّي ثابت يتأّسس عليھ وجودها، لكّن تجل

 هيئة واحدة مادامت حياة حامليھ مستحيلة. 

�ّل سياق من سياقات    �� ب 
َ
ْول

َ
ق

ُ
ت بنية طّيعة  ھ 

ّ
فإن العاّم،  القانون  الّدين عن هذا اإلطار من  وال يخرج 

ال واهر 
ّ
الظ برحت  ما  ولهذا  واملعرفّية،  واالجتماعّية  الوجودّية  املتدّين  أحوال  مقت��ى  ع��  ّدينّية  الّتدّين 

ب الّنع�ّي  
َّ

تتناسل وتت�اثر وتتنّوع ع�� قدر تباين العصور واختالف األمصار، ف�ان ظهور ما �ش�� إليھ باملرك

"الّتدّين الّصو�ّ�" نتيجة ص��ورة من جدلّية الفكر والواقع ع�� إيقاع وقائع خطرة وأحداث جسام شهدها  

األّول�ن، ال�جرّ��ن  القرن�ن   �� اإلسالمّي  ا�جيل    االجتماع   �� حصل  ذي 
ّ
ال االبتدائّي  االف��اق  أخطرها  و�ان 

رة من أش�ال الّتدّين املرتبطة بالّرسالة ا�
ّ

بنات املبك
ّ
 ّية.حّمداملؤّسس لذلك االجتماع وأفرز الل

الّصو�ّ�" "الّتدّين  مفهوم  أهّمّية  من    تكمن  ولكن  و�د��ّية  �سيطة  تبدو  قد  فكرة  عن  ينج��  �ونھ   ��

 من    الّضرورّي تفعيلها
ٌ
من�جّيا لتحقيق القيمة املضافة معرفّيا، و�� أّن الّتصّوف من�� �� فهم الّدين ونمط

فإذ أخذنا �ع�ن االعتبار �ونھ كذلك تراءى لنا محور ارت�از يمكن جعلھ كقطب تنّوعات الّتدّين اإلسالمّي،  

جاهات الّدينّية املنتسبة إ
ّ
، و�االستناد إ�� ّيةحّمد�� الّدعوة ا� الّر�� �� حّده و�عر�فھ، وهو عالقتھ �سائر االت

ز 
َ

املرتك سائر    هذا  طبعا  ت�ن 
ّ
سن ع��  االع��اض  سياق   �� تبلور  الّتدّين  من  الّضرب  ذاك  إّن  القول  يمكننا 

 أش�الھ، وهما قولبة االعتقادات وش�لنة العبادات. 

ج من  الّتصّوف  ب�ن  الّتعالق  داللة  ع��  إذن،  الّصو�ّ�"،  "الّتدّين  مفهوم  الكالمّية    ،هةينطوي  والِفَرق 

 من ا�جهت�ن مسلك �� 
ّ
واملذاهب الفقهّية من جهة أخرى، و�تجّسد هذا الّتعالق �� �عدين، أحدهما أّن كال

الّتفاعل مع معطى جامع لهما هو بنية الّدين اإلسالمّي، وثان��ما أّن ر�وَن جهة م��ما إ�� القوالب ا�جاهزة ��  

بر  املفرط  واهتماَمها  �ي  االعتقادات 
ّ
ال األسباب  با  ا�جوهرّ�ة هما مسّبِ املقاصد  حساب  العبادات ع��  سوم 

ْيَسم  
َ
امل �وع هو 

ّ
الن ريعة، وهذا 

ّ
الش العقيدة وروحنة  إ�� سيلنة  �وع 

ّ
الن �عثا ع�� ظهور  إذ  نقيضها،  أوجدت 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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الّناظُم   أُسِسها  وأسُّ  اإلسالمّية،  الّدينّية  واهر 
ّ
الظ سائر  عن  الّصوفّية  اهرة 

ّ
للظ  � الثة:  املمّ�ِ

ّ
الث ملستو�ا��ا 

 الفكر وا�خطاب واملمارسة. 

ل  
ّ
هكذا �انت جدلّية الّتدّين الّصو�ّ� وغ��ه من الّتفاعالت مع املعطى الّدي�ّي اإلسالمّي حاسمة �� �ش�

ُل املتصّوفة للّدين ومن�ُج تلّق��م �خ��ّياتھ ومسلكهم  
ّ
ها تمث

ّ
د �� ظل حدَّ

َ
البناء الّداخ�ّ� لظاهرة الّتصّوف، إذ ت

ھ ا�ع�اسات �� تصّورهم ل
ّ
وطر�قة استنباطهم معانيھ، لم يْمُحها    لقرآنع�� سبيل إجراء �عاليمھ، ولذلك �ل

روهم ع�� فكرهم الّنظرّي وسلوكهم العم�ّ� من �عديالت تحت ضغط املتفّقهة، وال طمسها  
ّ

ما أجرى متأخ

جاها��م مع مرور الّزمن بفعل عوامل من الّصراع الّدي�ّي اال 
ّ
جتما�ّ� الّسيا��ّي أّدت أحيانا إ�� تجارب  تنّوع ات

ج عام �سعة وثالثمائة وفق الّتقو�م ال�جرّي. 
ّ
 مأسوّ�ة �ان أبلغها أثرا �� تار�خهم إعدام ا�حال

 : کالم الله في المنظور الّصوفيّ  -3

ل للكالم اإلل�ّي وا�خطاب القرآ�ّي خاّص بھ، فقد أح
ّ
وجتھ  لم يكن الّتدّين الّصو�ّ� �� غ�ى عن �شكيل تمث

مبادئ   وفق  اإلسالمّي  لالجتماع  املؤّسس  الّنّص  �عّرف  اعتقادّي  بأصل  املعر�ّ�  نظامھ  إسناد  ضرورة  إليھ 

فات األعالم من سال�ي طر�ق  
ّ
الّتصّوف الّنظرّ�ة وخصائصھ العملّية، وهو ما يقف ع�� مالمحھ الّناظر �� مؤل

ق بذلك الّنّص ويعكس جماع
ّ
ةاإلحسان، حيث ت��اءى أف�ار تتعل

ّ
وهذه ال    ،1ها رأيا فيھ يحيط بأ�عاده �اف

 : الّت�و�ن والّتلّقي واملراتب.غ�ى لنا، هنا، عن التفاتة إ�� ثالثة م��ا ع�� ا�حّد األد�ى، و��

 :التّكوین -3-1
وال محَدث وال  م) خ�� إجماع املتصّوفة ع�� أّن القرآن غ�� مخلوق «990هـ/ 380(ت  ينقل إلينا الكالباذّي 

ن الوقوف  3، وقول أك��هم بأزلّية كالم هللا2»حدث
ّ

، لكّن صيغة منقولھ اإلجمالّية تخفي تفصيالت فارقة يمك

ما ينطوي عليھ بيان    ومن تلك الّتفصيالتعل��ا من استقراء ا�جواب الّصو�ّ� االبتدائّي عن سؤال الّت�و�ن،  

(ت الغزا��  حامد  القرآ�ّي 1111هـ/ 505أ�ي  املعطى  ملراتب  تحّقق  4م)  املعطى  هذا  أّن  منھ  ا�حاصل  فإّن   ،

فوجوده   ا�ي 
ّ
الث ور 

ّ
الط وأّما  هللا،  بذات  قائما  العي�ّي  فوجوده  األّول  ور 

ّ
الط فأّما  األطوار،  ر�اعّية  بص��ورة 

ور  الِعل�ّي �� أذهان متلّقيھ من البشر، 
ّ
سا�ّي بآلة الّتلّفظ اإل�سانّية، وأّما الط

ّ
الث فوجوده الل

ّ
ور الث

ّ
وأّما الط

 الّرا�ع فوجوده الور�ّ� مخطوطا بأدوات الكتابة. 
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ٓ
رؤية شمولّية للقرا

نّييْ 
ٓ
ها قرا

ّ
ر: تفكيرهم وطريقَة حياتهم كل

َ
تّم ما في هذه الّصفة من معنى (ُينظ

ٔ
 ,.Early Islamic MysticismSells, Michael A: ن با

, Paulist Press, New York, 1996, p29Sufi, Qur’an, Mi`raj, Poetic and Theological Writings .( 
بو بكر -2

ٔ
هل الّتصّوف، م)990هـ/380بن إسحاق (ت  محّمد الكالباذّي، ا

ٔ
ربري، مكـتبة الخانجي، الّتعّرف لمذهب ا

ٔ
رثر جون ا

ٔ
، تح. ا

 .18، ص1994، 2القاهرة، ط
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاالكالباذّي،  -3
بو حامد -4

ٔ
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امليتاتار��ّ� (فوق   العي�ّي  �� وجوده  القرآن  "األزلّية" هو  املع�ّي بصفة  أّن  الّتفصيل  ص من هذا 
َ
ُ�ستخل

صھ محيي الّدين بن عر�ي  وأّن ا�خطاب القرآ�ّي مح  الّتار�خ)،
ّ

َدث �� سائر أطوار وجوده الّتار��ّ�، وهو ما �خ

محدث باإلتيان قديم بالع�ن (...) فلھ ا�حدوث من وجھ والقدم  م) بالقول إّن كالم هللا «1240هـ/ 638(ت

سبة إ�1»من وجھ
ّ
م  . ووراء الّتمي�� ب�ن الُبعدْين من الوجود القرآ�ّي حرص ع�� تحا��ي الّتعطيل بالن

ّ
� املت�ل

ق ين�جم مع نفي صفة ا�حدوث  
َ
شبيھ �� حّقھ، إذ اإلقرار بأزلّية البعد امليتاتار��ّ� املطل

ّ
(هللا) ومجانبة الت

  �� وا�حلول  الّتصو�ت  عن  ات 
ّ

الذ لهذه  تن�يھ  د  املقيَّ الّتار��ّ�  بالبعد  والقول  اإللهّية،  ات 
ّ

الذ قات 
ّ
متعل عن 

 .2األوراق

  لوجود القرآ�ّي، �� املنظور الّصو�ّ�،  ِإِن األطوار الّتار�خّية ل
ّ
مقت��ى من مقتضيات الّتواصل اإلل�ّي  إال

يجّسد   صورّي  مظهر  من  واسطة  ا�عدام  حال   �� ر 
ّ

متعذ ا�خالق  لكالم  البشر  سماع  أّن  ذلك  اإل�سا�ّي، 

املنّ�هة عن �و��ا محّل ا�حوادث،   ات 
ّ

بالذ بّد من  فلم يكن  الّصفة ا�جّردة عن الّصوت وا�حرف والقائمة 

جرى  
ُ
فظّي ا�

ّ
غوّي �� مستواه الل

ّ
ل الّرسالة الّسماوّ�ة �� ما يجعل تلّق��ا البشرّي ممكنا، وهو املستودع الل

ّ
�ش�

ذي امتّدت ص��ورتھ الّت�و�نّية إ�� ما �عد انقضاء املرحلة الّنبوّ�ة.
ّ
 ع�� لسان الّن�ّي ثّم مستواه الكتا�ّي ال

 :التّلقّي -3-2
إفادات جماع  من  القرآ�ّي    ُ�ستنَتج  الّت�و�ن  مسألة   �� بوضعّية  املتصّوفة  مق��نة  الّتار�خّية  أطواره  أّن 

سبة إ�� القرآن فعالن  
ّ
فظ والكتابة)، فالّت�و�ن والّتلّقي بالن

ّ
الثة (العلم والل

ّ
الّتلّقي البشرّي ذات األ�عاد الث

ص أّن  اعتبار  ع��  وجھ،  �غ��  األّول   �� اندرج  ا�ي 
ّ
الث أّن  حيث  من  �حروف  متداخالن  الّ��ائّي  �كيب 

ّ
ال� ياغة 

�ل من وجوده لم يكتمل تحّققھ  
ّ

 عند وجوده الور�ّ�، ومن املعلوم أّن هذا الش
ّ
جَزت إال

َ
ا�خطاب اإلل�ّي ما ن

ف �جنة بكتابتھ 
ّ
 مع ت�ّون امل�حف العثما�ّي بمبادرة ثالث ا�خلفاء الّراشدين إ�� توحيد القراءة، إذ �ل

ّ
إال

حن �� الّتالوة. ع�� حرف واحد درءا للفتن
ّ

َر استشراِء ال�
َ

 ِة ب�ن القّراء وحذ

ب إثباُ��ا ا�حفَر عميقا �� نصوص مشايخ  
ّ
ل الّصو�ّ� ملسار ت�و�ن القرآن إزاء فرضّية يتطل

ّ
يضعنا الّتمث

الّتصّوف، و�� �و��م يرون أّن ص��ورتھ الّتار�خّية علما ولفظا وكتابة راكمت ع�� معانيھ اإللهّية حجبا ال بّد  

الفهم    من إ��  مداخل  �عتمدو��ا  ذين 
ّ
ال اهر 

ّ
الظ أهل  طرائق  و�تجاوز  با�حسبان  يأخذها  الّتلّقي   �� مسلك 

قافة اإلسالمّية عامالن ما فتئا يمنعان الّنظر �ع�ن القبول  
ّ
في�جزون عن إدراك مراد هللا. لكن ر�خ �� الث

يء املعتاد: 
ّ

 إ�� رأي كهذا مخالف لطاحونة ال��

بأّن  سليم 
ّ
الت تأو�الت    أحدهما  أكسب  ما  وهو  الّتن�يل،  سياق   �� تحّقق  اإلل�ّي  ل�خطاب  املثا�ّ�  الّتلّقي 

الّ�حابة قيمة مرجعّية ثابتة، فُهم �� املنظار الّسّ�ّي األقدر ع�� فهم القرآن من الّتا�ع�ن وتا��� الّتا�ع�ن إ��  

ا�ي فاالر��ان  يوم البعث، ل�و��م واكبوا وقائع الّتخاطب القرآ�ّي وعا�شوا مال�ساتھ رأ 
ّ
ي الع�ن. أّما العائق الث

غوّي ع�� حساب ما يطرحھ سياق الّتلّقي من رهانات معرفّية واجتماعّية، إذ ينتصر  
ّ
ملقتضيات الّسياق الل

 
 .132، ص6، ج1994، دار الفكر، بيروت، الفتوحات المّكّية، م)1240هـ/638(ت بن علّي  محّمدابن عربي، محيــي الّدين  -1
ر: الحمدي، عبد  -2

َ
لفا للوثائق، قسنطينة، مقاالت الّصوفّية في المسائل االعتقادّيةالّسالم، ُينظ

ٔ
 . 281-280، ص2020، ا
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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�اكيب حّ�ى  
ّ
نظام الفهم الّتقليدّي لناتج العالقات الّسطحّية ب�ن جزئّيات �سيج ا�خطاب من املفردات وال�

 عّسف ع�� أحوال الّناس بتكييفها وفق إكراهات هذا املن�� الّتأو��ّ�.لو أّدى األمر إ�� التّ 

را أدرك الو�� الّصو�ّ� أّن الّتقّيد �� تأو�ل اآليات بحيثّيات تن�يلها وكيفّيات تركي��ا مفض ال محالة  
ّ

ومبك

بو  انقضت  تة 
ّ
مؤق ظرفّية  حالة  الّتن�يل  ألّن  متناهية، 

ّ
الال الّداللّية  حيوّ���ا  �عطيل  الّرسالة،إ��  غ 

ّ
مبل  فاة 

�كيب بنية قاّرة ال �ع����ا الّتغّ��، وحصر مداخل الفهم ف��ما من شأنھ أن يطبعھ بالّس�ونّية ع�� قدر ما  
ّ
وال�

بات الواقع اإل�سا�ّي املستحيل، فرادى وجماعات، ع�� 
ّ
يج�ّ� املعا�ي املتقادمة، فتتعاظم الفجوة بينھ ومتطل

فة مناصا من اعتماد مدخل آخر منِتج يأخذ فيھ املتلّقي بزمام الّداللة و�وّجهها  الّدوام. ولهذا لم َيَر املتصوّ 

حسب ما تقتضيھ سياقات تلّقيھ للقرآن �� تجّددها املستمّر. وهذا ما أحوَجهم، �� تقديرنا، إ�� القول بتعّدد  

 مستو�ات ا�خطاب اإلل�ّي.

 :المراتب -3-3
ب باإلضافة (

َّ
) عنصرا إحالّيا ذا �عدين، أحدهما �عد خاّص عائد ع�� مرجع عي�ّي  كالم هللاُ�ستعَمل املرك

اف املصاحف وا�حفوظ �� الّصدور واملتلّو باأللسنة
َ
ق  1هو "القرآن" املكتوب ب�ن ِدف

ّ
، واآلخر �عد عاّم يتعل

ها إ�� املتلّقي أش�اال مخت ل �� �ّل كالم إل�ّي، وهذا يّتخذ �� ص��ورتھ موجَّ
ّ
ع�� ما �عتقد    -لفة  بمرجع نو�ّ� يتمث

عليم الّرّ�ا�ي« ـ  مجمعها مسّ�ى أ�ي حامد الغزا�� ب   -الّصوفّية  
ّ
ـ»، وهو أحد طر�ق�ن يحصل م��ما علم ال�ائن  الت

بـ نفسھ  الّرجل  إليھ  �ش��  ذي 
ّ
ال املعهود  ا�حسوس  فاملسلك  ا�ي 

ّ
الث ر�ق 

ّ
الط فأّما  عليم  «   ـالبشرّي، 

ّ
الت

 .2»اإل�سا�ّي 

ّ�ا�ّي، �� منظور الغزا�� وسائر املتصّوفة، بوجه�ن: أحدهما إلقاء الو��، و�ختّص بھ  و�تحّقق الّتعليم الرّ 

ِقَي ع�� الّن�ّي 
ْ
ل

ُ
، وثا�ي االثن�ن اإللهاُم، وهو لألولياء دون سواهم ع��   ملسو هيلع هللا ىلص  محّمداألنبياء، والقرآن ضرب منھ أ

�� محصول،  اإلل�ّي  الكالم  من  املرتبة  ولهذه  القوم،  آراء  من  األعّم  بـ«  األغلب  إليھ  يومئون  العلم  رأ��م، 

د�ّي 
ّ
وِ�َي مرجَع ضم�� املفرد الغائب ضمن اآلية: «الل

ُ
ذي أ

ّ
اُه  » ع�� اعتبار أّن مأتاه ا�خالق العليم �ال

َ
ْمن

َّ
َوَعل

ًما
ْ
ا ِعل

َّ
ُدن

َ
بوّي « . أّما ا�حاصل من الوجھ األّول �� كالم املعبود فيوَصف عندهم ب3»ِمْن ل

ّ
 .4»العلم الن

ا يخفى  باب  وال  إغالق  فإّن  اإلل�ّي،  الكالم  ملراتب  املتصّوفة  ل 
ّ
تمث وراء  �ان  ذي 

ّ
ال ا�حضارّي  لّسياق 

والّرسالة، بالّنبّوة  املسلم�ن،   الّتخصيص  أقّضا مضاجع  لذلك،  تبعا  الّسماوّي األر��ّي  الّتواصل  وانقطاع 

فتھ من اف��اق دام، إذن
ّ
الّ�حابة وما خل ب�ن  الك��ى  الفتنة  برزت فكرة استمرار املدد    والسّيما �� خضّم 

اإلل�ّي �عد وفاة الّن�ّي استجابة لتشّوف جارف إ�� إيجاد مفتاح ألفق ُسدَّ بوضع حّد لسلسلة األنبياء، وع��  

ائعة لدى  
ّ

املسلم�ن،   عاّمةهذا يمكن عّدها ضر�ا من الّتعب�� عن رفض دف�ن لعقيدة ختم الّنبّوة بدالل��ا الش

 
 . 41ص مرجع سابق،الكالباذّي،  -1
بو حامد،  -2

ٔ
دنّيةالغزالي، ا

ّ
 .233-231، ص2000، دار الفكر، بيروت، مجموعة رسائل إالمام الغزالي، ضمن: الّرسالة الل

 .18/65الكهف:  -3
 .391-390ص مرجع سابق،عبد الّسالم الحمدي،  -4
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م) لم يتمالك  1270هـ/ 669عن ذلك ع�� استحياء فإّن عبد ا�حّق بن سبع�ن (تول�ن عّ�� جمهور الّصوفّية 

ّية ستسيغها  � عن الّت�ّ�م بفظاظة ال  
ّ
هنّية الّسن

ّ
 .1»لقد تحّجر ابن آمنة واسعا بقولھ: ال ن�ّي �عديقائال: «  الذ

، وهو ما �ستوي  �� مسعاهم إ�� فتح األفق املعر�ّ� املسدود يندرج إ�شاء املتصّوفة نظام فهمهم للقرآن

  حيال خيارات من�جّية متعّددة ومتنّوعة، ل�ّلٍ م��ا وجاهتھ وفوائده، تضعنا    �� منظورنا مبحثا ذا أوجھ كث��ة

امل���ّ�، و�� ذات �عدين، إ��  ، هنا،  نا ��دفلكنّ  يتعّ�ن ع�� أساسها خيارنا  بّد أن  غاية معرفّية محّددة ال 

تبّ�ن كيفّية ت�ّون ذلك   بنيتھ. وتقت��ي غاية مزدوجة كهذه مقار�ة  أحدهما  الّنظام، وثان��ما الوقوف ع�� 

بة تالئم وجه��ا جميعا، وليس أ�سب للبعدين املذ�ور�ن من االشتغال با�حور�ن الّتعاق�ّي واآل�ّي 
ّ

من�جّية مرك

االرت�از ينج��  �ل��ما، فع��ى  أن  العم�ّ� من  عل��ما  الوجھ  ��  عن خصوصّية  الّصو�ّ�  الّتفاعل مع    املنوال 

 ا�خطاب القرآ�ّي. 

 : نظام الفهم الّصوفّي للقرآن تکّون   -4

ذي أف��ى إ��  
ّ
يفتح االستئناس با�حور الّتعاق�ّي أبوابا شارعة ع�� ثالثة خطوط س�� �� تتّبع املسار ال

جاه من ا
ّ
ي ما �ان ذا أثر �� الّدفع نحو هذا االت  تق��ّ

ّ
د نظام الفهم الّصو�ّ� للقرآن، أحدها خط

ّ
لّسياقات  تول

�ي اجتازها املتصّوفة ع�� سبيل ضبط من�جهم �� 
ّ
 �عّقب األطوار ال

ّ
االجتماعّية واألطر املعرفّية، وثان��ا خط

  
ّ
طلب معا�ي ا�خطاب القرآ�ّي و�شكيل شبكة املفاهيم املعّ��ة عن طبيعة استنباطا��م الّتأو�لّية، وثال��ا خط

 ة الفهم وتأسيسھ ع�� املستوى العقدّي.استقصاء آلّي��م �� تأصيل ما ارتأوه من أنظم

 :الّسیاقات االجتماعیّة واألطر المعرفیّة -4-1
ستبَعد من مجال الّنظر ا�حيثّيات الّسياقّية  

ُ
� ال يمكن إدراك خلفّيات نظام الفهم الّصو�ّ� للقرآن إن 

 �� خضّم تفاعالت  
ّ
�ي اكتنفت �شأة الّتصّوف برّمتھ، فما ظهر هذا إال

ّ
اجتماعّية ومعرفّية اقتضت ضر�ا  ال

حِرجة.  
ُ
من الّتدّين يبّدد ح��ة َمْن لم َيَر ب�ن األطروحات الفكرّ�ة واملذاهب العملّية عْرضا يجيب عن أسئلتھ ا�

ر فضال عن اإلملام بالّسائد من  
ّ

وهو ما ُيحِوج استجالؤه إ�� ا�حفر عميقا �� تار�خ االجتماع اإلسالمّي املبك

املعرفة   ل  أنظمة 
ّ
�ش� ألّن  و�ل، 

ّ
الط املدى  بمنظار  معا�جتھ  من  مناص  ال  إذ  األو��،  اإلسالم  قرون  خالل 

ما  
ّ
ا�جماعات الّدينّية عموما وأنظمة فهمها للّنصوص املقّدسة خصوصا ال يتحّقق �� �حظة زمنّية عابرة، و�ن

 يتّم ع�� ص��ورة قد تمتّد قرونا.

� �ي شهدها ا�جتمع  تبلور الّتصّوف وقر�نھ من أنظمة فهم القرآن 
ّ
ال � ظّل تداعيات األحداث املأسوّ�ة 

ا�ي  
ّ
اإلسالمّي �عد وفاة مؤّسسھ، وقد ال ي�ون تقاتل الّ�حابة �� صراعهم ع�� ا�خالفة، خالل الّنصف الث

 
هبّي، شمس الّدين (ت -1

ّ
عالمم)، 1348هـ/748الذ

ٔ
، تح. بّشار عّواد معروف، دار الغرب  تاريخ إالسالم ووفيات المشاهير واال

  ، تح. إحسانفوات الوفياتم)، 1363هـ/764بن شاكر (ت محّمد. الكـتبّي، 286، 284، ص49، ج2003اإلسالمّي، بيروت، 
حمد  الوافي بالوفياتم)، 1363هـ/764. الّصفدّي، صالح الّدين (ت254، ص2عّباس، دار صادر، بيروت، (د.ت)، مج

ٔ
، تح. ا

رناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الّتراث، بيروت، 
ٔ
تابكّي، جمال الّدين 37، ص18، ج2000اال

ٔ
. ابن تغري بردي اال

 . 233، ص7، وزارة الّثقافة واإلرشاد القومّي، مصر، (د.ت)، جلقاهرةالّنجوم الّزاهرة في ملوك مصر وام)، 1470هـ/874(ت
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ھ �ان
ّ
 من ثالثينات القرن األّول وفق الّتقو�م ال�جرّي، مبتدأ املسار املف��ي إ�� ظهور الّتدّين الّصو�ّ�، بيد أن

جاه ت�ّون جماعة خاّصة من املسلم�ن  
ّ
 يحول الّدين املش��ك والّنّص ا�جامع    ساءها حدثا حاسما �� ات

ّ
أال

الّرسالة ا� ب�ن راف�� لواء  �� منش��ا مجّرد  1ّية ا�خاتمةحّمددون وقوع ا�حظور  . وقد �انت تلك ا�جماعة 

ر مسلك منتسب��ا، إذ لم يتعّد شأ��م    �عب�� عن حالة من االنفعال الّنف��ّي ال �ستند إ�� جهاز نظرّي 
ّ
يؤط

 حينذاك اع��ال "الفتنة" والّتفّرغ للّصالة. 

ومع تواتر األحداث ا�جسام �� ا�جتمع اإلسالمّي، من �عُد، تطّورت انفعاالت "مع��لة الفتنة" إ�� إجراءات  

قة بخلفّية نظرّ�ة معرفّية صاغها الّسائرون ع�� در��م، وأخطر الّس  سبة  طقسّية منسَّ
ّ
ياقات ا�حدثّية، بالن

ّية صفة «محنة خلق  
ّ
طِلق عليھ األدبّيات الّسن

ُ
ت إ�� مسار ت�ّون الّنظام الّتأو��ّ� الّصو�ّ� للكالم اإلل�ّي، ما 

م�ن من مشايخهم ع�� أد�ى تقدير،  
َ
القرآن»، وما �ان املتصّوفة بمنأى عن طائلة تلك ا�حنة، فقد شملت عل

اإلخمي�يّ  الّنون  ذو  (تأحدهما  مصر  859هـ/ 245  موطنھ  وا��  امتحنھ  ذي 
ّ
ال يث    محّمدم) 

ّ
الل أ�ي  بن 

م)، وقد امُتِحن بدمشق، حيث سكن،  860هـ/ 246، وثان��ما أحمد بن أ�ي ا�حوارّي (ت2م)864هـ/ 250(ت

 .3م)851هـ/237بوساطة أم��ها آنئذ إ�حاق بن يحيى بن معاذ (ت

ٍس ب�ن نظام�ن �� طلب املعرفة الّدينّية، هما الّنظام  لم تكن تلك ا�حنة سوى مظهر من ا�ع�اساِت تناف 

ع��ما   انجلت  للقرآن  الن 
ّ
تمث برز  الّتنافس  ذاك  سياق  و��  العقال�ّي،  املعر�ّ�  والّنظام  الّنقال�ّي  املعر�ّ� 

الوصفّية، قوام إحداهما   بات 
ّ

املرك بصيغت�ن من  ّي�ن 
ّ
الّسن ألسنة  األو�� فجرت ع��  املقالة  فأّما  مقالتان، 

�ي اش��رت ��ا  القرآن غ�� مخلوق )، ومب�ى األخرى ع�� الّنفي (القرآن قديمثبات ( اإل
ّ
انية فال

ّ
). وأّما املقالة الث

د أّن املتصّوفة عاينوا مجادالت الفر�ق�ن ��  القرآن مخلوق املع��لة خاّصة، و�� القطع بأّن «
ّ

». ومن املؤك

 مع ابن عر�ي بقولھ إّن القرآن قديم الع�ن محدث   املسألة، لكن لم يظهر م��م رأي ع�� غ�� املألوف ف��ا
ّ
إال

ل تحت وطأ��ا نظام الفهم الّصو�ّ� للكالم اإلل�ّي.
َّ
ش�

َ
�ي �

ّ
 اإلتيان. فهذا وجھ من األطر املعرفّية ال

القرآنّية،   �� أفق معر�ّ� متلّون، من جهة طلب املعا�ي  الّنظام طفقت تلوح  أّن بوادر ذلك  ووجھ آخر، 

من�ج بالّرأي،  بخيارْ�ن  وتفس��ا  باملأثور  تفس��ا  �سميُ��ما  طبيعتْ��ما  عن  �عّ��  نقيض،  طر�ْ�  ع��  ّي�ن 

��ّي (ت 
ّ
ف ابن جر�ر الط م)، املسّ�ى 923هـ/ 310ويعكسهما أقدم منَجز �� هذا امليدان وصل إلينا، �ع�ي مصنَّ

القرآنبـ« آي  تأو�ل  عن  البيان  اإلجامع  الكالم  �� مزاولة  فھ  ِ
ّ
مؤل توّسل  فمع  حّ�ى »،  الّرواة  تناقل  بما  ل�ّي 

 
ر: عبد الّسالم الحمدي، -1

َ
 . 72-68ص مرجع سابق، ُينظ

حمد بن علّي (ت -2
ٔ
عمر، مكـتبة الخانجي،  محّمد، تح. علّي رفع إالصر عن قضاة مصرم)، 1449هـ/852ابن حجر العسقالنّي، ا

ة وكـتاب القضاة، ضمن: كـتاب القضاةم)،  961هـ/350بن يوسف ( محّمد. الكندّي،  404، ص1998القاهرة، 
ّ
، مطبعة  كـتاب الوال

باء اليسوعّيين، بيروت، 
ٓ
وا قضاء مصر. 453، ص1908اال

ّ
ذين ول

ّ
 .129، ص1908، رومية، كـتاب القضاة ال

بي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار  تاريخ مدينة دمشق م)، 1176هـ/571بن الحسن (ت ابن عساكر، علّي  -3
ٔ
، تح. محّب الّدين ا

هبّي، 250، ص71، ج2001الفكر، بيروت، 
ّ

حمد (ت  محّمد. الذ
ٔ
عالم الّنبالء م)، 4813هـ/748بن ا

ٔ
رنؤوطسير ا

ٔ
 ، تح. شعيب اال

خرون، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، ط
ٓ
عالم. 93-92، ص12، ج1996، 11وا

ٔ
،  5م ،مرجع سابق ،تاريخ إالسالم ووفيات المشاهير واال

 . 1006ص



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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عصره من بيانات الّن�ّي والّ�حابة والّتا�ع�ن، عمد إ�� إثبات بطالن الّتأو�ل القائم ع�� الّرأي، ع�� إيراد أخبار  

 ، وهو ما يرّجح فرضّية أّن تنازع الّن�ج�ن �ان عصرئذ ع�� أشّده. 1تفيد الّن�ي عنھ

والّسي  املعرفّية  األطر  جماع  من  الّتصّوف  وُيستخلص  ظهور  ع��  العميق  املبعث  أّن  االجتماعّية  اقات 

ونظام الفهم الّصو�ّ� للقرآن �امن �� �سليم �عض املسلم�ن بأمر�ن: أحدهما استحالة تجاوز حالة االف��اق  

املعر��ّ  الّنظام  ب�ن  الّتنافس  ظّل   �� املعر�ّ�  األفق  ا�سداد  وثان��ما  الّتدّين،  أش�ال  من  باملعهود    اإلسالمّي 

خَرج من املأزق �� نظام معر�ّ� آخر يدور ع�� القلب باعتباره  
َ
الّنقال�ّي والّنظام املعر�ّ� العقال�ّي. ف��اءى ا�

 بمشّقة ا�جاهدة ع�� 
ّ
ذي ال يداخلھ ر�ب، لكّن ذاك الباب ال ينفتح إال

ّ
ارع إ�� اإلدراك اليقي�ّي ال

ّ
الباب الش

 من غ�� حجاب وال واسطة. طر�ق القصد إ�� هللا، للّتلّقي عنھ مباشرة  

 : المخاض المنھجّي واالختمار المفاھیميّ  -4-2
أّن تطّرقھ إليھ رجع لصدى وجود تّيار�ن    2�ستشعر املتأّمل فيما أفرد الّسّراج لهذا املوضوع من أبواب

ر بھ مدى وجاهة الفعل    يتجاذبانھ داخل األوساط الّصوفّية، ين�ع أحدهما إ�� الّتجّرد تماما من أّي م��ان يقدَّ

الّتفس��ّي اإلشارّي، و�ميل اآلخر إ�� وضع موّجهات ت�ون بمثابة ن��اس يماَرس ذلك الفعل �� ضوئھ. و�شأ  

ا  الّسنن  صرامة  صو�ّ� مع��ض ع��  تأو��ّ�  انفالت  خضّم   �� امليل  فهم  هذا  تقييد  شأ��ا  �ي من 
ّ
ال ملدرسّية 

لها فر�قا الّتفس�� باملأثور والّتفس�� بالّرأي. واندرج  
ّ
املتلّق�ن ل�خطاب اإلل�ّي بمضايق أثرّ�ة و/أو لغوّ�ة ش�

والعقالنّي�ن  الّنقالنّي�ن  من  �شّق��م  عاّمة،  الّنظر  ألهل  ضّدا  املة 
ّ

الش الّتصّوف  حركة   �� االع��اض  هذا 

� تقو�م خالصتھ أّن اآلفاق املعرفّية مسدودة مادام الّسمع والعقل دون سواهما دليل�ن،  جميعا، بناء ع�

 وأبلغ عبارة عنھ قول القائل من املنتسب�ن إ�� تلك ا�حركة:

 هؤالء «
ّ

ر�قة]إن
ّ
حججهم �� مسائلهم أظهر من حجج �ّل أحد، وقواعد مذاه��م أقوى   [�ع�ي أهل الط

اّس:  
ّ
والن مذهب.  �ّل  قواعد  هذه  من  وشيوخ  والفكر.  العقل  أر�اب  و�ّما  واألثر،  قل 

ّ
الن أ�حاب  إّما 

ذي ل�خلق من املعارف مقصود  
ّ
اس غيب فهو لهم ظهور، وال

ّ
ذي للن

ّ
ائفة ارتقوا عن هذه ا�جملة، فال

ّ
الط

اس أهل االستدالل (...)
ّ
 .3»فلهم من ا�حّق سبحانھ موجود، فهم أهل الوصال، والن

األ  �ستفّز  أن  البدي�ّي  مألوف  ومن  عن  ا�خارجة  الّتأو�الت   ��  
ُ
اإلفراط حفيظَ��ا  ويستث��  ّية 

ّ
الّسن طَر 

ري الّتصّوف إ�� �سييج الفهم الّصو�ّ�  
ّ
�ي حملت �عض منظ

ّ
قا�ّ�، فرّ�ما �ان ذلك من الّدوا�� ال

ّ
الّسياق الث

 
برّي،  -1

ّ
ن، م)923هـ/310(ت بن جرير محّمدالط

ٓ
ي القرا

ٓ
ويل ا

ٔ
، تح. عبد ّ� بن عبد المحسن الّتركي، دار هجر،  جامع البيان عن تا

 . 74-71، صص1، ج2001القاهرة، 
بو نصر الّسّراج (ت -2

ٔ
وسّي، ا

ّ
معم)، 988هـ/378الط

ّ
، تح. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكـتب الحديثة/ مكـتبة الل

 . 129-105، صص1960المثّنى، القاهرة/بغداد، 
الحميد بلطه جي، دار الجيل،  عبد  ، تح. معروف زريق وعلّي الّرسالة القشيرّيةم)، 1072هـ/465عبد الكريم (ت القشيري، -3

 . 378ص، (د.ت)، 2بيروت، ط
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ذي ارتأى للفهم  للقرآن بما يكبح جماح املفرط�ن �� استنباط معا�ي اآلي، ع�� نحو ما فعل الّسّراج عينھ  
ّ
ال

 ، إذ اش��ط ف��ما مجانبة:1واالستنباط ضوابط خمسة ضامنة، حسب تقديره، ل�ّح��ما

ر  .1  تقديم املؤخَّ

م  .2  تأخ�� املقدَّ

 منازعة الّر�و�ّية  .3

 ا�خروج عن العبودّية .4

 تحر�ف ال�لم  .5

ل ع�� املستوى الّنظرّي، بفعل م
ّ
ش�

ّ
روط هذه ملمح لنظام تأو��ّ� آخذ �� الت

ّ
ن جدلّية الفكر  والئحة الش

ن الّنقال�ّي، 
ّ
سن

ّ
ن، وال سّيما الت

ّ
سن

ّ
واملمارسة لدى املتصّوفة أنفسهم، وليس بمعزل عن جدلّية الّتصّوف والت

ٍل لفاعلّية الّصو�ّ� �� القرآن،  
ّ
فبتضافر األسباب من تفاعالت هذه وتلك بدأت تطفو ع�� الّسطح معالُم تمث

الّسّراج عّ�� عن هذه أّن  ب�ن مفهوم��ما ع��    ومن املالَحظ  الفهم واإلشارة، ومّ��  الفاعلّية بمفردت�ن، هما: 

 أساس م���ّ�: 

ذلك أّن اإلشارة �� استحضار آية قرآنّية أو أك�� �� معرض االستشهاد ع�� مع�ى أو حالة، كشأن أ�ي  

ْم ِمْن  «  » وأشار إ�� اآلية:ا�حّق ال يوجد مع الّزلل: قال: «2م) تارة921هـ/309العّباس بن عطاء (ت
ُ
ت

ْ
ل

َ
ل َ
 ز

ْ
ِإن

َ
ف

َ َعِز�ٌز َحِكيٌم  نَّ �َّ
َ
ُموا أ

َ
اْعل

َ
 ف

ُ
ات

َ
ن َبّيِ

ْ
ُم ال

ُ
ك

ْ
م) مع  933هـ/ 322، وكدأب أ�ي ع�ّ� الّروذبارّي (ت3»َ�ْعِد َما َجاَءت

ِديٌر ، �ش�� إ�� اآلية: «4أ�حابھ
َ
اُء ق

َ
ا َ�ش

َ
� َجْمِعِهْم ِإذ

َ
ما رآهم مجتمع�ن 5»َوُهَو َع�

ّ
 .6�ل

ما ت�ون مستنَبطا ملع�ى  
ّ
خذ مطّية لالستدالل، و�ن تَّ

ُ
قھ العبارة القرآنّية �� ذا��ا ولذا��ا، ال ت

َّ
أّما الفهم فمتعل

ينطق بھ شيخ من شيوخ الّتصّوف إجابة عن سؤاِل سائٍل يطلب تأو�لها، ع�� ما يف��ي إليھ استقراء الّنماذج  

ف كتاب  
ّ
�ي ساقها مؤل

ّ
مع"ال

ّ
ا�خ�� مثال: «7"الل م��ا هذا  ْل  ، ونذكر 

ُ
 عن قولھ: «ق

ّ
� ب�ّ� رحمھ 

ّ
الش ُسئل 

ْبَصاِرِهْم»
َ
وا ِمْن أ ضُّ

ُ
 َ�غ

َ
ِمِن�ن

ْ
ُمؤ

ْ
 �عا�� ، فقال:8ِلل

ّ
 .9»أبصار الّرؤوس عن محارم �

املصدر   �ستخدم  كما  املستنَبطات،  صفة  هذا  ب�ّ� 
ّ

الش قول  أشباه  ع��  مع" 
ّ
"الل كتاب  ف 

ّ
مؤل يطلق 

�ي تفرزها، وال يفوتنا أن نوّ�ح �ونھ لم يحصر مجال هذه العملّية �� حدود  
ّ
"استنباط" �� �سمية العملّية ال

 
وسّي،  -1

ّ
 . 126ص مرجع سابق،الّسّراج الط

 . 128، صالمرجع نفسه -2
 . 2/209البقرة:  -3
وسّي،  -4

ّ
 . 129ص مرجع سابق،الّسّراج الط

 . 42/29الّشورى:  -5
مع في مسّمى اإلشارة -6

ّ
ف الل

ّ
خرى، مّما يدرجه مؤل

ٔ
مثلة ا

ٔ
ر ا

َ
وسّي، ُتنظ

ّ
 .129-128ص مرجع سابق،، ضمن: الّسّراج الط

وسّي،  -7
ّ
 . 128-126صمرجع سابق،ُينظر: الّسّراج الط

 . 24/30الّنور:  -8
وسّي،  -9

ّ
 . 127صمرجع سابق،الّسّراج الط
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�عر� من  يتبّ�ن  ما  ع��  الّنبوّي  ا�حديث  لتشمل  مفاعيلها  وّسع  بل  «القرآن،  بأّ��ا:  املذ�ورة  للّصفة  ما  فھ 

  
ّ

 عّز وجّل ظاهرا و�اطنا، واملتا�عة لرسول �
ّ

افقة لكتاب � ق�ن باملو
ّ

استنبط أهل الفهم من املتحق

م ظاهرا و�اطنا، والعمل ��ا بظواهرهم و�واط��م
ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
. و�دّل ترّدد مشتّقا��ا بنسق ظاهر  1»ص�

سبة إ�� تصّوره لتعامل الّصو�ّ�  للعيان، أثناء كالمھ �� مسأ
ّ
لة الفهم، ع�� مركزّ�ة مفهوم "االستنباط" بالن

 مع القرآن. 

سم بتناسق عناصره وتماسك  
ّ
ل تحديد املفاهيم خطوة ضرورّ�ة ع�� طر�ق بناء نظام لفهم القرآن يت

ّ
يمث

 �عُض االضطراب �� مرحلة مخا
َ
 املفهومّية

َ
بي�� أن �شوب املعا�جة

ّ
�ي واك��ا الّسّراج، أر�انھ، ومن الط

ّ
ض �ال

مع" إ�� حّد أ�جزنا عن ا�جزم �عدم اشتمالها ع��  مسّ�ى 
ّ
فال غرو أن تلتبس داللة "علم اإلشارة" �� كتابھ "الل

�عر�فھ   أردف  هذا  ألّن  ذلك  الّرجل،  لدى  الفهم  مدلول  و��ن  بينھ  الفرق  بيان  فرط  ذي 
ّ
ال "اإلشارة" 

قاتھ،  2طار ذلك العلمللمستنبطات بما يب�ن عن اندراجها �� إ 
َّ
ّك �� �و��ا من متعل

ّ
، وهو ما ال ي��ك مجاال للش

ف ح��ة إزاء �لمة اسُتعملت مفردة �� موضع بوجھ، ومضافة �� موقع آخر بوجھ ثان.
ّ
 و�خل

ل عل��ا �� تبّ�ن  �ي ُ�عوَّ
ّ
 الّتصّدي ملصط�ح "اإلشارة" باملقار�ة الّتار�خّية ال

ّ
وال مخرج من هذا االلتباس إال

لدى   ُيتداول  انفّك  ما  ھ 
ّ
أن محاصيلها  وأد�ى  مع"، 

ّ
"الل صاحب  عا�شھ  ذي 

ّ
ال الّرا�ع  القرن  �عد  الّدال�ّ�  مآلھ 

ّية  
ّ

املك الفتوحات  �� سفر  بالّنظر  �عّدد مفاهي�ّي  �ع��يھ من  ما ظّل  �غ�� مفهوم واحد، و�نج��  املتصّوفة 

فات شيخهم األك�� ابن عر�ي
ّ
 ما لھ صلة بمسّ�ى . لكن ال �عنينا هنا  3أ�خم مؤل

ّ
إال من دالالت املصط�ح 

الّتصّوف   رو 
ّ
منظ بذلها  �ي 

ّ
ال ا�جهود   �� ا�خوض  دون  إليھ  الّتوّصل  بمستطاعنا  وليس  اإلشارّي،  الّتفس�� 

 تأصيال ملن�جهم الّتأو��ّ�.

 : التّأصیل الخبرّي والتّأسیس العقديّ  -4-3
الّنظرّي ملس  �� تأسيسهم  �عتمدوا،  الّتدّين  لم يكن بوسع املتصّوفة أن  الّتأو��ّ�، ع�� غ�� معتَمد  لكهم 

الّسائد من آلّيات الّتأصيل، فهذا الّنوع من األعمال محوج ال محالة إ�� البناء ع�� قاعدة صلبة من الّتقليد  

قا�ّ�  
ّ
سبة إ�� الّسياق الث

ّ
ا �ان املستَنُد الّنق�ّ�، من القرآن وا�حديث خصوصا، املرجَع ا�جامَع بالن

ّ
املش��ك، ومل

طر�قة  ا أصالة  ُيثبت  ما  القوُم  فيھ  يلتمس  أن  وجب  واألحّقّية،  رعّية 
ّ

الش كتسب 
ُ
ت إليھ  بالعودة  إلسالمّي، 

الّنبوّ�ة واآلثار   القرآنّية واألحاديث  �� توليفة من اآليات  ��م 
ّ
تفاعلهم مع ا�خطاب اإلل�ّي، وقد وجدوا ضال

للمصادر أهّم عناصرها ع�� قراءة  أن �ستج��  رأينا  آ�ّي ال زما�ّي، ألّن دْرك    املروّ�ة،  طا�ع  الّصوفّية، ذات 

ذي أنتجها. 
ّ
 البنية االعتقادّية املسّوغة لنظام الفهم مقصدنا ال الّتعّقب الكرونولو�ّ� للمسار الّتأصي�ّ� ال

 
وسّي،  -1

ّ
 . 147صمرجع سابق،الّسّراج الط

 .نفسهالمرجع  -2
،  5. ج454، 243- 242، 240، 230، 4. ج229، 139-138، 3. ج634-629، ص1جمرجع سابق، ُينظر: محيــي الّدين بن عربي، -3

529-530 . 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ت��ير    �� املتصّوفة  ��ا  يتوّسل  �ي 
ّ
ال ا�خ��ّية  املستندات  أّن  تلك املصادر  أمكننا تصّفحھ من  خالصة ما 

عن مجرى اع��اف منسوب إ�� أ�ي هر�رة وحديث   –ع�� ك����ا وت�اثرها   –لّتأو��ّ� للقرآن ال تخرج مأخذهم ا

، وتناقلوه �� مواطن اإلشارة إ�� أّن املوروث عن  1معزّو إ�� الّن�ّي. فأّما االع��اف فأسعفهم بھ �حيح البخاري 

غ الّرسالة نوعان من العلم، نوع مشاع لعاّمة الّناس متاح أل 
ّ
ّي امرئ، ونوع مضنون بھ ع�� غ�� أهلھ، ال  مبل

ا�حرف:   هذا  فتوحاتھ ع��  ضمن  أورده  ذي 
ّ
ال عر�ي  ابن  بھ  تحّجج  ومّمن  ا�خلق.  من  أفراد   

ّ
إال ه  �عرف سرَّ

ي  «
ّ
م جراب�ن: أّما الواحد فبثثتھ فيكم، وأّما اآلخر فلو بثثتھ لقطع م�

ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
�ّي ص�

ّ
حملت عن الن

 .2»هذا البلعوم

صيغت�ن، واحدة  �� فتداولوه  الّنبوّي  ا�حديث  القرآن    3وأّما  ظاهر  وراء  أّن  إلثبات  ��ا  وا 
ّ
استدل مجملة 

فا��م4باطنا
َّ
مؤل من  كث��ة  نصوص   �� صداها  ترّدد  تفصيل،  ز�ادة  ع��  تحتوي  وأخرى  عبد  5،  وذكرها   ،

فظ: «
ّ
نزل ع�� سبعة أحرف، ل�ّل الّرحمان الّسل�ّي ��ذا الل

ُ
 القرآن أ

ّ
 آية منھ ظهر و�طن، ول�ّل حرف  إن

با ذا مستو�ات أر�عة متفاوتة الّدرجات،  6»حّد ومطلع
ّ

لهم للُمنَ�ل خطابا مرك
ّ
. وع�� هذه الّصيغة مب�ى تمث

فافّية: 
ّ

سبة إ�� املتلّقي، �� الش
ّ
 بالن

ذي   •
ّ
ال العر�ّي  سان 

ّ
الل اشتغال  قوان�ن  بمقت��ى  للّناس  يظهر  ما  ع��  ا�خطاب  هو  األّول  املستوى 

اهر
ّ
ل فيھ، وهذا املعتَ�� عند الّصوفّية الظ

ّ
 . �ش�

ك، من�َّال ع�� قلبھ طوال ثالثة وعشر�ن عاما،   •
َ
ا�ي هو ا�خطاب كما تلّقاه الّن�ّي من املل

ّ
املستوى الث

 . وهذا الباطن من منظارهم

 
، تح. مصطفى ديب "صحيح البخارّي") الجامع الّصحيح المختصر (المعروف بـم)، 870هـ/256بن إسماعيل (ت محّمدالبخارّي،  -1

 )]. 120( 42[العلم/  56، ص1، ج1987ير/اليمامة، بيروت، البغا، دار ابن كـث
 .476، ص 1جمرجع سابق،ابن عربي،  -2
ّن الّنبّي قال: « -3

ٔ
ية منها ظهر وبطنورد في بعض كـتب الحديث الّثانوّية ا

ٓ
حرف، لكّل ا

ٔ
ن على سبعة ا

ٓ
نزل القرا

ٔ
» (ُينظر: ابن ا

رنؤوط، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، صحيح ابن حّبان بترتيب ابن بلبانم)، 965هـ/354(ت  محّمدحّبان، 
ٔ
،  1993، تح. شعيب اال

حمد (ت 276، ص1ج
ٔ
برانّي، سليمان بن ا

ّ
، تح. حمدي بن عبد المجيد الّسلفي، مكـتبة الّزهراء،  المعجم الكبيرم)، 918هـ/360. الط

 ).105، ص10، ج1983الموصل، 
وسّي  ُينظر مثال: الّسّراجّ  -4

ّ
بو طالب (ت 44-43صمرجع سابق،، الط

ٔ
قوت القلوب في معاملة المحبوب  م)، 996هـ/386. المّكّي، ا

 .106، ص1، ج1997، تصحيح باسل عيون الّسود، دار الكـتب العلمّية، بيروت، ووصف طريق المريد ٕالى مقام الّتوحيد
سد (تُينظر مثال: المحاسبّي، الح -5

ٔ
ن ومعانيهم)، 857هـ/243ارث بن ا

ٓ
حسين القّوتلي، دار الكندي/دار الفكر،  ، تح. فهم القرا

بو طالب المّكّي، 328ه، ص 1398، بيروت
ٔ
بو عبد الّرحمان (ت95، ص1، جم.س . ا

ٔ
، حقائق الّتفسيرم)، 1021هـ/412. الّسلمّي، ا

بو حامد الغزالّي، 21، ص1، مج2001تح. سّيد عمران، دار الكـتب العلمّية، بيروت، 
ٔ
، دار صادر، بيروت،  ٕاحياء علوم الّدين . ا

يضا: 138، ص1م ،2000
ٔ
نوار. ا

ٔ
. 283، ص 2000، دار الفكر، بيروت، مجموعة رسائل إالمام الغزالي: ، ضمنمشكاة اال

، م.س  ابن عربي،. 20ص،  1999، دار الكـتب العلمّية، بيروت، عوارف المعارفم)، 1234هـ/632ت (الّسهروردّي، شهاب الّدين 
، 2، دار المعارف، طلطائف المنن م)،  1309هـ/709ابن عطاء ّ� الّسكندرّي، تاج الّدين (ت .180، ص5. ج452- 451، ص1ج

 . 137(د.ت)، ص
بو عبد الّرحمان الّسلمّي، -6

ٔ
 . 21، ص1مج مرجع سابق، ا
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ات اإللهّية، وهذا  •
ّ

الث هو ا�خطاب ع�� ما انت�ى إ�� ج��يل �� تقّبلھ عن الذ
ّ
مسّ�ى ا�حّد  املستوى الث

 لد��م.

 ا�خاِطب ذاتھ، وهذا املطلع من وجهة   •
ّ

املستوى الّرا�ع هو ا�خطاب �� �عّينھ األص�ّ� صادرا عن �

 . نظرهم

القرآنّية،   ا�حقائق  دون  تحول   �ٍ
ُ
وُس� للمعا�ي،  ُحُجٍب  بمثابة  ا�خطاب  �عّينات  من  األص�ّ�  ماعدا  و�ّل 

ى  والّرهان املنوط باملتلّقي هو أن يخ��ق �ّل 
َ
�ّي، لُيعط

َ
غوّي م��ا ومرورا بالّنبوّي وان��اء باملل

ّ
 ا�حواجز، بدءا بالل

» 
ّ

مّما استأثر بھ أبو هر�رة ولم يف�ح عنھ، وذلك ممتنع �� رأي املتصّوفة ال يدركھ    1»ع�ن الفهم �� كالم �

ة من طائف��م مختّصة بھ دون سائر الّناس، فالفهم العي�ّي إذ تفشيھ تلك ا
ّ
 قل

ّ
ة لغ�� ذوي االختصاص  إال

ّ
لقل

ذي أعلن بوضوح أّن  
ّ
يخ األك�� ال

ّ
ھ الش

ّ
هو املع�ّي بـ"اإلشارة" �� اصطالحهم، ع�� أدّق بيان م��م ملفهومها خط

اهر  
ّ
الظ أهل  من  الفقهاء  �شنيع  قاء 

ّ
ات ��ا  �سميتھ  فوا 

ّ
ت�ل حقيقة،  اإلل�ّي  ا�خطاب  ملعا�ي  تفس�ٌ�  مسّماها 

 .2ّتفس��"الّرافض�ن لوضعھ تحت عنوان "ال

 : بنیة نظام الفهم الّصوفّي للقرآن  -5

  نظام الفهم الّصو�ّ� ل�خطاب القرآ�ّي، فإّن ذلك الّنظام  3ليس باألمر الهّ�ن العمل ع�� استكشاف بنية

ال مناص من الّتمي�� بي��ا حّ�ى يتيّسر إدراك عناصره البنيوّ�ة،    -ع�� أد�ى تقدير    -�� ثالثة مظاهر    متعّ�ِن

ل تلك
ّ
ھ يد اإلتالف من مدّونات مشايخ    وتتمث

ْ
ل
ُ
املظاهر �� الّتصّور الّنظرّي للفعل الّتأو��ّ� أّوال، وما لم تط

واملباشرة اإلجرائّية املرتبطة ب�حظات تفاعلّية محّددة ثالثا. ولنا حيال �ّل مظهر    الّتصّوف الّتفس��ّية ثانيا،

الثّية وقفة تحليلّية �� ما يأ�ي ع�� طر�ق ا
ّ
 لقصد إ�� املراد ��ذا املبحث.من هذه الث

 :في التّصّور النّظريّ  -5-1
يكتسب قيمتھ من �ونھ يفتح باب اال�سياب    إّن القول بتعّدد مستو�ات ا�خطاب اإلل�ّي كما أو�حنا آنفا

ميتالغوّ�ة فرضتھ وضعّية   بات 
َ
لزومّيات إخراج لسا�ّي �خاط املع�ى من  يحّرر  ھ 

ّ
ألن الّدال�ّ� ع�� مصراعيھ، 

 املتلّق�ن الفعلّي�ن ف��ا إطارا زم�انّيا ذا خصوصّية ثقافّية، �ع�ي تواصلّية ظ 
ُ
رفّية خارقة للعادة لم تتعّد دائرة

ان شبھ ا�جز�رة العر�ّية أوان البعثة ا�
ّ
ى سمعا عن الّن�ّي من اآليات القرآنّية سوى  حّمدس� ّية، فليس املتلقَّ

تن�  ذين واكبوا 
ّ
ال ب�ن 

َ
ُيبعثون، والبّد  تكييف للو�� بما يناسب ا�خاط إ�� يوم  ق املتالحق�ن 

ْ
يلها وعموَم ا�خل

 
 .764، ص 1جمرجع سابق، ابن عربي، -1
 (الباب الّرابع والخمسون). 634-629صالمرجع نفسه،  ُينظر: -2
م صوفّي، و -3

َ
ذي اّتخذناه في مبحثنا عن  لهذه البنية تشّكالت فردّية يتمّثل كل� منها في طريقة تفسير يختّص بها عل

ّ
يضيق المنحى ال

ر 
َ
برزها في:بيان تلك الّتشّكالت، فلُينظ

ٔ
 عرض ال

Sands, Kristin Zahra, Ṣῡfῑ commentaries on the Qur’ān in classical Islam, Routledge, London/New York, 
2006, Pp.35-46.   
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ق هممهم بما وراء املسموع حّ�ى تنج�� لهم حقائق ما خاطب  
ّ
�خاّصة املؤمن�ن، �� املنظور الّصو�ّ�، من �عل

 عباده، وع�� هذا حّض ابن عر�ي �� الباب الّتاسع وا�خمس�ن وخمسمائة، قائال: 
ّ

 بھ �

، ال تنظر فيھ بما أنزل ع�� العرب  ملسو هيلع هللا ىلص  محّمدتخيب، انظر �� القرآن بما أنزل ع��  ال تركن إ�� غ�� ركن ف«

  
ّ

ھ نزل بلسان رسول �
ّ
، لسان عر�ّي مب�ن، نزل بھ الّروح األم�ن ج��يل  ملسو هيلع هللا ىلصفتخيب عن إدراك معانيھ، فإن

مت �� القرآن    ملسو هيلع هللا ىلص  محّمدعليھ الّسالم ع�� قلب  
ّ
ت�ل م�ن، فإذا 

ّ
بما هو بھ ف�ان بھ من املنذر�ن أي املعل

�يّ  ملسو هيلع هللا ىلص محّمد
ّ
م نزلت عن ذلك الفهم إ�� فهم الّسامع من الن

ّ
 . 1» ملسو هيلع هللا ىلصمت�ل

سا�ّي إطالَق زمام الّتأو�ل نحو آفاق داللّية رحبة َيْبُعد غورها بمقدار  
ّ
ُص من ر�قة ا�حامل الل

ّ
و�تيح الّتخل

ل�ّل   إذ  اإلل�ّي،  ا�خطاب  مستو�ات  من  غة 
ّ
الل وراء  فيما  املتلّقي  �غوص  أهل ما  يرى  ما  ع��  فيھ،  مستوى 

غوّي، وما �سّمونھ  
ّ
سبة إ�� املستوى الل

ّ
الّتصّوف، ُ�عده الّدال�ّ� ا�خاّص بھ، هو مسّ�ى "العبارة" عندهم بالن

إ��  سبة 
ّ
بالن طائف" 

ّ
"الل مصط�ح  لد��م  �سميتھ   �� واملستعَمل  الّنبوّي،  املستوى  إ��  سبة 

ّ
بالن "اإلشارة" 

سبة إ�� املستوى اإلل�ّي األص��ّ   املستوى املل�ّي، وما يطلقون 
ّ
. ولعّل أبلغ ما وصلنا، 2عليھ اسم "ا�حقائق" بالن

جائّي:
ّ

ف عل��ا وجاهة نظام الفهم اإلشارّي برّمتھ، قوُل أ�ي القاسم ال�
ّ
�ي تتوق

ّ
 من توضيحا��م لهذه الفكرة ال

ما �سمع  [= القرآن]من سمعھ  «
ّ
ھ من الّسف�� األع��  من أمثالھ ففائدتھ علم أح�امھ، ومن سمعھ �أن

ما �سمعھ من الّروح ففائدتھ 
ّ
ففائدتھ تبّ�ن م�جزاتھ وشرح الّصدور بلطائف خطابھ، ومن سمعھ �أن

ِ�َي 
َ
ف بھ  صف 

ّ
ما �سمعھ من املت

ّ
مطالعة الغيوب ودقائق اإلشارات من محّبة ا�حبوب، ومن سمعھ �أن

حقيق، فيف�ى عن علم ال
ّ
يق�ن وعن ع�ن اليق�ن، وتحصل لھ  وُمحقت صفاتھ وصار موصوفا بصفات الت

 .3»درجات حّق اليق�ن

ل   ب هو املعوَّ
َ
�سفر هذا القول عن ��يء من و�� املتصّوفة باأل�عاد الّتداولّية ل�خطاب، ذلك أّن ا�خاط

عليھ، لد��م، �� تحديد سقف الفيوضات الّداللّية القرآنّية بما يّتخذ من أوضاع الّتلّقي، فمادام فهمھ لآلي  

فظّية الّسطحّية م��ا، أّما إذا فّك ارتباطھ    مرتبطا 
ّ
ھ الّتأو���ُّ ُمَتاَح الب�ى الل

ُ
غوّي ال يتعّدى محصول

ّ
بمظهرها الل

اإلشارّي.   بالفهم  فر 
ّ
الظ فمآلھ  البشرّ�ة  حظوظ  عن  بھ  �سمو  تواصلّية  وضعّية   �� واندمج  ذاك  بمجالها 

ا�خاط  أّن  أحدهما  أمران:  املع�ى  هذا  ضوء   �� القيل  صالحّية  وصفوة  ذات  اإللهّية  طبيع��ا    –بات  بحكم 

بة  
ّ

ا�خطاب ع��  للّتعّ�ن بحسب ما ي�ون من قّوة استعداد املتلّقي، و�ليھ اإلشارة �� عبارة ابن عر�ي: «  –املرك

 
 . 259-258، ص8ج مرجع سابق، ابن عربي، -1
2-  

ٔ
جائّي،23، ص1مج مرجع سابق، الّرحمان الّسلمّي،بو عبد ا

ّ
  محّمدتح.  ،قطب العارفين، م)1202هـ/599(ت عبد الّرحمان . الل

 . 104-103ص ،2001الّديباجي، دار صادر، بيروت، 
جائّي،  -3

ّ
بي سعيد الخّراز (ت 109-108صمرجع سابق،الل

ٔ
يضا كالم في هذا المعنى ال

ٔ
وسّي،  ه) ضمن: الّسّراج ا 279. وُينظر ا

ّ
لط

 . 114صمرجع سابق، 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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م
ّ
ق من جهتھ، ع�� ما  1»قدر الّسامع ال ع�� قدر املت�ل

ّ
، وثان��ما أّ��ا ال تكتسب دالال��ا �� غياب تفاعل خال

جائّي: « ُ�ستخلص
ّ

 . 2»فوائد القرآن ع�� قدر رتبة الّسامعمن قول ال�

 :في الخطاب التّفسیريّ  -5-2
ب وفق �سلسل الوحدات  

ّ
أن، مدّونة الّتفس�� الّصو�ّ� امل���ّ� املرت

ّ
ال يتعّدى مدار اهتمامنا، �� هذا الش

ف من ذل 
َّ
�كيبّية القرآنّية ع�� ما استقّر بامل�حف العثما�ّي، �ع�ي �ّل مؤل

ّ
ك الّنوع منسوب إ�� أحد مشايخ  ال�

َدُم ما وصل إلينا  
ْ
الّتصّوف، سواء أ�ان مستوعبا للقرآن برّمتھ أم مقتصرا ع�� �عض آياتھ دون أخرى. وأق

س��ّي (ت
ّ
، هذا إذا لم نأخذ  3م)896هـ/ 283من تفاس�� ��ذه ا�خصوصّية منَجز معزّو إ�� سهل بن عبد هللا الت

جم ذي 
ّ
ال الكتاب  االعتبار  املصرّي  �ع�ن  الّنون  ذي  متفّرقات  املعاصر�ن  ف�ن 

ّ
املؤل أحد  تيھ 

ّ
دف ب�ن  ع 

َ�ْت ع�� أساس العالقات الّداللّية امل��ائية ب�ن �ّل قول وآية862هـ/ 248(ت  .4م) من أقوال ُبّوِ

أد�ى  و�قف الّناظر �� تلك املدّونة ع�� تنّوع ا�خطاب الّتفس��ّي الّصو�ّ�، فال تقّل أضر�ھ عن ثالثة ��  

الّتقديرات، أحدها قوامھ ع�� سوق أقوال متصّوف واحد �� متفّرقات من آيات القرآن، وهو مب�ى كتاب  

س��ّي 
ّ
الت إ��  املنسوب  اآلي،  5الّتفس��  تأو�ل   �� الّتصّوف،  شيوخ  من  الّسلف  عن  ملروّ�ات  مجامع  وثان��ا   ،

الّسل�يّ  تفس��  الّنوع  هذا  ومن  َور،  السُّ ترتيب  وفق  للّتفس��    ،6منّسقة  �لّية 
ّ

الش مشا��تھ  تخفى  وليست 

ف الكتاب ما ي��اءى لھ هو  
ّ
خ��ّي، إذ �عرض مؤل

ّ
الث فما يمكن وصفھ بالّتفس�� ال�

ّ
باملأثور. وأّما الّضرب الث

 .7ذاتھ من إشارات ا�خطاب القرآ�ّي �� �ّل آية، وذلك حال القش��ّي مثال �� منَتجھ "لطائف اإلشارات"

األن  متصّفح  أّولهما  و�تبّ�ن  ف��ا،  مستو��ن  ب�ن  الّتمي��  ضرورة  الّصو�ّ�  الّتفس��  كتب  من  الثة 
ّ
الث واع 

مستوى إنتاج الفهم، وثان��ما مستوى إنتاج ا�خطاب الّتفس��ّي، ومأ�ى تلك الّضرورة أّن الفاعل �� أحدهما  

��ّي، مثال، هو نفسھ  منتج ا�خطاب الّتفس��ّي �� منَجز القشيبُد    ليس دائما هو الفاعل �� اآلخر، إذ ل�ن

منتج الفهم، فإّن العكس حال ا�جامع املشار إل��ا أعاله و�ّل تفس�� قائم ع�� رواية املأثورات عن متصّوف  

 
 .259، ص 8جمرجع سابق،ابن عربي،  -1
جائّي،  -2

ّ
 . 108صمرجع سابق،الل

بي الّتسترّي، سهل بن عبد هللا،  -3
ٔ
ن العظيم ال

ٓ
سهل بن عبد هللا بن يونس بن عيسى بن عبد هللا بن رفيع   محّمدتفسير القرا

 . 2004علّي، دار الحرم للّتراث، القاهرة،  محّمد، تح. طه عبد الّرؤوف سعد وسعد حسن الّتسترّي 
ن الكريمالهندي، محمود،  -4

ٓ
 . 2007، مكـتبة مدبولي، القاهرة، ذو الّنون المصرّي الّتفسير العرفانّي للقرا

بو بكريظهر من مقّدمة الكـتاب وتواتر الّصيغة الّتركيبّية « -5
ٔ
بو بكر قال ا

ٔ
فه ليس الّتسترّي، بل ا ِ

ّ
ّن مؤل

ٔ
حمد  محّمد» في متنه ا

ٔ
بن ا

ن. 
ٓ
ي القرا

ٓ
قوال ذلك في ا

ٔ
 البلدّي المذكور في بدايته ضمن رجال الّسند، فهذا هو الجامع، على ما يبدو، لما بين دّفتيه من ا

ن، من فوائد ومشكالت  يقول الّسلمّي في خطبه تفسيره: «  -6
ٓ
نواع القرا

ٔ
واهر، صّنفوا في ا

ّ
ولّما دانت المتوّسمين بالعلوم الظ

حكام وٕاعراب ولغة
ٔ
يات   وا

ٓ
 ا

ّ
ومجمل ومفّسر وناسخ ومنسوخ وٕاعراب ما يشغل منهم لجميع فهم خطابه على حساب الحقيقة ٕاال

ّنها عن جعفر بن 
ٔ
ِكَر ا

ُ
يات ذ

ٓ
بي العّباس بن عطاء وا

ٔ
وكنت قد سمعت   -عليه الّسالم على غير ترتيب  محّمدمتفّرقة ُنِسَبت ٕالى ا

ضّم ذلك  -منهم في ذلك جزءا 
ٔ
ن ا

ٔ
حببت ا

ٔ
رّتبه على استحسنتها، ا

ٔ
هل الحقيقة ٕالى ذلك، وا

ٔ
قوال المشايخ ا

ٔ
ضّم ا

ٔ
ٕالى مقالتهم وا

بو عبد الّرحمان الّسلمّي، الّسور حسب وسعي وطاقتي
ٔ
 ). 20-19صمرجع سابق،» (ا

، تح. سعيد قطيفة، المكـتبة الّتوفيقّية، القاهرة،  تفسير القشيرّي المسّمى لطائف إالشاراتالقشيرّي، عبد الكريم بن هوازن،  -7
 د.ت). (
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ب واملتعّدد األصوات ُيحِوج أّي مس�� الستجالء نظام الفهم إ�� ا�حفر 
َّ

من الّسابق�ن، و�� هذا الّصنف املرك

غوّي حّ�ى ي
ّ
سيج الل

ّ
ص للّدارس ما يروم إدراكھ من كيفّية الّتلّقي اإلشارّي املزعوم. عميقا داخل الن

ُ
 خل

ينج�� ا�حفر �� مدّونة الّتفس�� الّصو�ّ� عن نموذج�ن من أنظمة فهم القرآن، فأّما الّنموذج األّول فمبناه  

اهر) إ�� مستو 
ّ
�كيبّية (الظ

ّ
ى الّداللة ال�امنة  �� استنباط املعا�ي القرآنّية ع�� االنتقال من مستوى الّداللة ال�

فا��م ذلك، لكن ال  
ّ
رد �� مؤل

ّ
غوي (الباطن)، وهو مسلك أمثال أ�ي القاسم القش��ّي، يط

ّ
سيج الل

ّ
تحت الن

ضُّ الّنظر تماما،  
َ
ينتظم انتظاما تاّما، إذ قد ُيكَتفى، أحيانا، بمجّرد الّتنبيھ إ�� أّن لآلية مع�ى ظاهرا، ورّ�ما ُ�غ

ا�ي فعماده  �� أحيان أخرى، عن هذا الب 
ّ
عد من الّداللة وُ�قتَصر ع�� إيراد املع�ى الباطن. وأّما الّنموذج الث

الّتصّوف   مقت��ى قواعد  وتكييفها ع��  صوفّية  قوالب فكرّ�ة   �� اآليات  إفراغ  إ��  �عب��ّية  بصيغ  الّتوّسل 

ر�قة.  1الّنظرّ�ة، وهو من�� محيي الّدين بن عر�ي
ّ
 والّسائر�ن ع�� منوالھ من أهل الط

خالل   أوجھ  بلغ  ذي 
ّ
ال الّسّ�ّي  الّصو�ّ�  ا�جدل  خضّم   �� لتا 

ّ
�ش� متضاّدتان  خلفّيتان  الّنموذج�ن  ووراء 

ا�ي سليل الوفاء ألصول الّتصّوف الّت�و�نّية من حيث  
ّ
العقد األّول من القرن الّرا�ع، فإذا �ان الّنموذج الث

ال  طلب   �� الّسائدة  املعرفّية  الّسّنة  عن  انز�احا  القرآنّية    علوم�ونھ  الّداللة  واستبيان  عموما  الّدينّية 

قافّية  
ّ
خصوصا، فإّن الّنموذج األّول إجراء عم�ّ� ملذهب الّتوفيق ب�ن مبادئ الّتدّين الّصو�ّ� وقيود األطر الث

حال   أّن  ذلك  اإللهّية،  الّرسالة  فهم  نظام   �� تقاطعهما  يمنع  لم  الوجھ  هذا  من  اختالفهما  لكّن  املهيمنة. 

ل عند تلّقي املعطى القرآ�ّي، ابتداء أو ع�� لسان مستفِهم، املوّجھ ا�حاسم �حدث  الّصو��ّ 
ّ
، �� �ل��ما، يمث

 الفهم، إذ تنقدح اإلشارة �� قلبھ تحت وطأة ظرفّية روحّية �ع��يھ عند مواجهتھ اآلية. 

 :في الفعل اإلجرائيّ  -5-3
 من ا

َ
رفّية، و��  إجرائّيا ير��ن املتصّوف، �� تأو�لھ امل�ّوناِت ا�جزئّية

ّ
�خطاب اإلل�ّي، لوضعّيات الّتلّقي الظ

�كي�ّي من ذلك ا�خطاب يفقد �ّل فاعلّيتھ، ف�ي ال تتجاوز أد�ى درجا��ا إن  
ّ
هذه الوضعّيات ي�اد املستوى ال�

ُ�سِهْم �� إنتاج الّدالالت القرآنّية، إذ �ستوي اآلية، أو �عضها، مجّرد مناسبة قادحة �خواطر تلمع �� ذهن  

ا�حروف  املتل أل��جة  امل�جمّية  ا�حدود  عن  منأى   �� ا�خاطر  بھ  ق 
ّ
يحل وقد  مواجه��ا،  عند  الّصو�ّ�  ّقي 

غوّي 
ّ
وال�لمات، و�بلغ مبلغا ينتفي معھ ما يقتضيھ املنطق املألوف من الّروابط املوضوعّية ب�ن املعطى الل

ى عددا. وا�حصول الّدال�ّ�، واألمثلة من ذلك، �� تفاس�� مشايخ الّتصّوف، كث��  ح��َ
ُ
 ة ال ت

القرآن   من مفردات  غوّ�ة 
ّ
الل العالمة  مع  الّصو�ّ�  الّتفاعل  سياق   �� الّتأو�ل،  لوجهة  الفع�ّ�  ا�حّدد  إّن 

باتھ، هو حال املتلّقي �حظة االستقبال، وألّن األحوال �� استحالة دائمة ال �ستقّر ع�� وت��ة، تت�اثر  
ّ

ومرك

تصّوف الفرد بقدر ما تتعّدد سياقات املواجهة بي��ما، ناهيك أّن  االستنباطات من ا�حرف الواحد لدى امل

�ي وضعها القش��ّي تحت طائلة عملھ الّتفس��ّي كسائر املنّ�ل ع�� الّن�ّي    -البسملة  
ّ
يث�� �سيجها    -  ملسو هيلع هللا ىلص  محّمدال

 
فه " -1

�
ن"لم يصلنا من كـتاباته في الّتفسير سوى جزء من مؤل

ٓ
(ُينظر في هامش: الغراب، محمود  ٕايجاز البيان في الّترجمة عن القرا

ليف)، 
ٔ
كبر محي الّدين ابن العربيمحمود (جمع وتا

ٔ
ن من كالم الّشيخ اال

ٓ
، مطبعة رحمة من الّرحمان في تفسير وٕاشارات القرا

 ).1989نضر، دمشق، 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
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�� مبتدأ   يفيد  إذ   ،
ً
تواتره تالوة تنّوعها �سق   �� ماِ�� 

ُ
ت �كي�ّي من لطائف اإلشارات دالالٍت 

ّ
�ّل سورة من  ال�

 املعا�ي ع�� مقت��ى حال املّد�� إدراَك اإلشارات اإللهّية ا�حجو�ة وراء العبارات القرآنّية.

ل ما يخدم قضّية الّتدّين   ذ العالمة القرآنّية بضرب من أوجھ الّتأو�ل ذي من�� حجا�ّ�، فُتحمَّ
َ

ؤخ
ُ
وقد ت

ّية اإلسالميّ 
ّ
ة فيھ، و�ثباتا ل�ّحة قواعد الّتصّوف، واستدالال  الّصو�ّ� من املعا�ي درءا ملطاعن سدنة الّسن

ُل أ�ي القاسم القش��ّي �� تفس��ه اآلية  
َ
باع. وُيغِ�ي عن الّتوّسع �� بيان هذا املن�� َمث

ّ
ر�قة باالت

ّ
ع�� جدارة الط

اهر بنوع من اإلضراب االنتقا�ّ� (ب
ّ
ھ �غا��ى عن معناها الظ

ّ
ساء، ذلك أن

ّ
ل) الّرا�عة وا�خمس�ن من سورة الن

جعلھ مطّية إ�� حصر مرجع العنصر اإلحا�ّ� (الّناس) و�عادة توجيھ داللة املصدر (فضل)، ل�ي �س��دف  

 منكري عقيدة الّتخصيص وراف��ي فكرة الوالية، قائال:

اَس ....﴾: بل ينكرون تخصيص ا�حّق سبحانھ ألوليائھ بما �شاء حسدا ِمن  «
َّ
 الن

َ
ْم َيْحُسُدون

َ
قولھ: ﴿أ

وق�� لهم. ودأب    عند أنفسهم فال 
ّ
عز�ز والت

ّ
ة هللا سبحانھ مع أوليائھ مضت بالت

َّ
يقابلو��م باإلجالل، وُسن

هللا   �عقو�ة  ذلك وجحد، وكفى  رّد  ��م، وم��م من  آمن  فم��م من  القدرة،   �� باالرتياب  ال�افر�ن جرى 

 .1»منتقما ع��م

ما هو مح�وم �عوامل ذاتّية  إذن، ال يتقّيد فهم القرآن، �� مجرى الّتلّقي الّصو�ّ�، بضوابط م
ّ
عيارّ�ة، و�ن

�امنة �� كيان املتلّقي وتخضع ملوّجه�ن ع�� األقّل: أحدهما ا�خلفّية االعتقادّية من أسس الّتصّوف الّنظرّ�ة  

ارتباطها    �� خصّية 
ّ

ال� املتصّوف  تجر�ة  وثان��ما  خصوصا.  القرآ�ّي  ا�خطاب  ملاهية  أهلھ  ِل 
ّ
وتمث عموما 

ذاتھ   عن  لھ  إنتاج بمتخيَّ فعل  ي  ُيم��ِ املوّجه�ن  ف��ذين  ر�ق. 
ّ
الط مدارج  ع��  العم�ّ�  مسلكھ  وخصوصّية 

بحّد   ينحصر  ليس  املمكنات  من  واسع  أفق  ع��  مفتوحا  اإلل�ّي،  الكالم  مع  الّتفاعل  إطار   �� الّداللة، 

�� ميدان الّتفس�� اصطال�� وال قياس لغوّي وال ما�ع منطقّي، وهكذا يفقد وجاهَتھ �لُّ منطق �علي�ّي ُعْرِ�ّ�ٍ  

ذي ال يموت.
ّ
 دعوى إم�ان الّتواصل املعر�ّ� مع ال�ّ� ال

ً
 مادامت قائمة

للقرآن مجّرد حقيقة فردّية وظرفّية �ستمّد   الّصو�ّ�  الفهم  نظام  يبقى محصول  ي�ون،  ھ كذلك 
ّ
أن وملا 

ال بتلك  معطى  �ستحيل  أن  �عّز  إذ  إنتاجها،  و�حظة  العي�ّي  بمنِتجها  صل��ا  من  لهيئة  قيم��ا  مب�ى  كيفّية 

املستقّرة   واملعا�ي  الفكرّ�ة  واملفاهيم والقوالب  املش��ك من املصط�حات  اجتماعّية، ألّن االجتماع عمدتھ 

�سبّيا ع�� األقّل. ولكّن االشتغال بمذهب املتصّوفة �� الّتفاعل مع ا�خطاب القرآ�ّي يمكن أن �ستوي مدخال 

و  الّدي�ّي  الو��  �شكيل  إعادة  ا� شارعا ع��  الّرسالة  صميم  �سق معر�ّ�، من  العوائق حّمد�نتاج  يز�ل  ّية، 

�ي تحول حّ�ى اآلن دون االستئناف ا�حضارّي املنشود. 
ّ
ّنّية ال

ّ
 االعتقادّية الظ
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 : فاتحة  -6

ثنائّيات استقّرت منذ وقت   قة بنّص الو�� 
ّ
املتعل الّصوفّية لألسئلة املعرفّية واملن�جّية  تتجاوز املقار�ة 

ر من تار 
ّ

ِب املسلم�ن قرونا طو�لة، فع�� الّصعيد العقائدّي تناءى  مبك
َ

خ
ُ
�خ الفكر اإلسالمّي وحكمت تفك�� ن

�عض املتصّوفة، �� مسألة طبيعة الكالم اإلل�ّي، عن الّصيغت�ن الّتبسيطّيت�ن املتقابلت�ن تقابل تضاّد، وهما  

عار الّسّ�ّي «القرآن غ��
ّ

ٍب    املقالة االع��الّية «القرآن مخلوق» والش
ّ

ٍل مرك
ّ
مخلوق»، واستعاضوا ع��ما بتمث

يأخذ �ع�ن االعتبار ص��ورة الّرسالة القرآنّية �� انتقالها من الوجود املطلق املق��ن بذات املرِسل إ�� الّتعّ�ن  

مدى    �� البشرّي  سا�ّي 
ّ
الل الوعاء  بأثر  وعيا  يظهر  ما  وهو  املرَسل،  الّن�ّيِ  غها  ِ

ّ
مبل لسان  ع��  د  املقيَّ غوّي 

ّ
الل

 شفافّي��ا.

ومن تبعات وع��م هذا أن ضر�وا صفحا، �� مسعاهم إ�� فهم كالم هللا، عن الّتفس�� باملأثور والّتفس��  

الّنمط�ن �ل��ما. فصرفوا أنظارهم عن   القرآ�ّي ع�� خالف  بالّرأي، مّتخذين مسل�ا تفاعلّيا تجاه ا�خطاب 

غوّ�ة وا�حيثّيات
ّ
�كيبّية الل

ّ
داتھ من الهيئات ال� قت هّم��م بما وراء �سيج ا�حروف    مقّيِ

ّ
ا�حدثّية الّتار�خّية، و�عل

من "حقائق" و"لطائف" يمتنع تبّي��ا ع�� الوسائط ا�حّسّية، وزعموا أّن باإلم�ان إدراكها من طر�ق خاّص  

كة اإلدراكّية القلبّية  
َ
م حّ�ى ت��ّيأ املل ِ

ّ
لتلّقي إشاراتھ  قوامھ ا�جاهدة الّروحّية واإلخالص �� الّتقّرب إ�� املت�ل

ذي ما �انت الّرسالة تبلغ مبلغها لواله. 
ّ
سا�ّي البشرّي ال

ّ
 ال�امنة تحت ُحُجِب الوعاء الل

لعنا عليھ من الّدراسات القرآنّية املعاصرة واملشاريع  
ّ
لقد ألفينا هذه املقار�ة خارج دائرة االهتمام �� ما اط

�� أ�عاٍد من إش�الّية تلّقي القرآن، اآلن وهنا، يمكن أن الفكرّ�ة اإلصالحّية، ولعّل نفض الغبار ع��ا ينّبھ إ

ْهٍم راه�ّي، ف�ي ذات قابلّية لالستثمار  
َ
�ساعد أخذها با�حسبان �� وضع أساس معر�ّ� منِتج واستنباط نظاِم ف

� ال  شرط  وهو  االنتظام،  ر 
ّ
توف ال  ل�و��ا  عل��ا  البناء  ر 

ّ
يتعذ �ي 

ّ
ال االعتقادّية  خلفّي��ا  من  د  جرَّ

ُ
ت ستقيم  إن 

االجتماع �� غيابھ، إذ تف��ي �� مستوى الّتفاعل مع الكالم اإلل�ّي إ�� فيض من تأو�الٍت ال ناظم لها خارج  

ل، ولهذا تبقى ذاتّية ويعّز جمع الّناس عل��ا.   ذات املتأّوِ

ت الفكرّ�ة  قد ال ت�ون إجرائّيات املقار�ة الّصوفّية مجدية �� إرساِء نظاِم تأو�ٍل محّ�ن ع�� إيقاع الّتحّوال 

ا�خواطر   االستنباطات ال  املش��كة من  القوالب  يتأّسس ع��  االجتماع  ألّن  للعيان،  اهرة 
ّ
الظ واالجتماعّية 

ملعا�جة   قا 
َ
منطل ي�ون  أن  يمكن  ما  ع��  تنطوي  اإلجرائّيات  تلك  أّن  بيد  وظرفّي��ا،  ذاتّي��ا  بحكم  بة 

ّ
املتقل

الّتفا القرآن وكيفّية  بماهية  املّتصلة  بتعّدد القضايا  سليم 
ّ
الت يقت��ي  ذي 

ّ
ال الّتنسيب  عل معھ، وهو مبدأ 

الّدالالت القرآنّية ع�� مقت��ى أحوال املتلّق�ن ل�خطاب اإلل�ّي �� �ّل عصر ومصر، ويع�ي ذلك، ع�� أد�ى  

غوّي ال يفيد داللة قطعّية مهما يكن محكما.
ّ
�كي�ّي الل

ّ
 تقدير، أّن املعطى ال�

 

 

 

 



ن في الّتدّين الّصوفّي 
ٓ
 عبد الّسالم الحمديد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)89( 

 والمراجع: المصادر  

 المصادر: 
(ت  محّمدالبخارّي،   -1 إسماعيل  بـ"�حيح  م)،  870هـ/ 256بن  (املعروف  ا�ختصر  الّ�حيح  ا�جامع 

 . 1987، تح. مصطفى ديب البغا، دار ابن كث��/اليمامة، ب��وت، البخارّي")

س��ّي، سهل بن عبد هللا -2
ّ
  سهل بن عبد هللا   محّمدتفس�� القرآن العظيم أل�ي  ،  م)896هـ/ 283(ت  الت

س��ّي 
ّ
  محّمد، تح. طھ عبد الّرؤوف سعد وسعد حسن  بن يو�س بن عي�ىى بن عبد هللا بن رفيع الت

�اث، القاهرة، 
ّ
 . 2004ع�ّ�، دار ا�حرم لل�

جوم الّزاهرة �� ملوك مصر والقاهرةم)،  1470هـ/ 874ابن �غري بردي األتاب�ّي، جمال الّدين (ت -3
ّ
،  الن

قافة واإلرشاد القومّي، مصر،
ّ
 (د.ت).  وزارة الث

(ت -4 القادر  عبد  ا�حّق م)،  1166هـ/ 561ا�جيال�ّي،  طر�ق  لطال�ي  ب��وت،  الغنية  قافّية، 
ّ
الث املكتبة   ،

 (د.ت). 

حّبان،   -5 بلبانم)،  965هـ/ 354(ت  محّمدابن  ابن  ب��تيب  حّبان  ابن  األرنؤوط،  �حيح  شعيب  تح.   ،

 .1993مؤّسسة الّرسالة، ب��وت، 

  محّمد ، تح. ع�ّ� رفع اإلصر عن قضاة مصر م)، 1449هـ/ 528ابن حجر العسقال�ّي، أحمد بن ع�ّ� (ت -6

 . 1998عمر، مكتبة ا�خان��، القاهرة، 

ه�ّي، شمس الّدين (ت -7
ّ

ار عّواد  تار�خ اإلسالم ووفيات املشاه�� واألعالم   م)،1348هـ/ 748الذ
ّ

، تح. �ش

 .2003معروف، دار الغرب اإلسالمّي، ب��وت، 

ه�ّي، شمس الّدين (ت -8
ّ

بالء  م)،1348هـ/ 748الذ
ّ
، تح. شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤّسسة  س�� أعالم الن

 .1996، 11الّرسالة، ب��وت، ط 

فس��م)،  1021هـ/ 412الّسل�ّي، أبو عبد الّرحمان (ت -9
ّ
، تح. سّيد عمران، دار الكتب العلمّية،  حقائق الت

 .2001ب��وت، 

 . 1999، دار الكتب العلمّية، ب��وت، عوارف املعارفم)، 1234هـ/ 632الّسهروردّي، شهاب الّدين (ت -10

عرا�ّي، عبد الوّهاب (ت  -11
ّ

بقات الك��ى م)،  1565هـ/ 973الش
ّ
، دار الّرشاد ا�حديثة، الّدار البيضاء، الط

1999. 

رناؤوط وتر�ي مصطفى، دار  ، تح. أحمد األ الوا�� بالوفياتم)،  1363هـ/ 764الّصفدّي، صالح الّدين (ت -12

�اث، ب��وت، 
ّ
 .2000إحياء ال�

��ا�ّي، سليمان بن أحمد (ت -13
ّ
الكب��م)،  918هـ/ 360الط الّسلفي،  امل�جم  ا�جيد  ، تح. حمدي بن عبد 

 .1983مكتبة الّزهراء، املوصل، 
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 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)90( 

��ّي،   -14
ّ
  جامع البيان عن تأو�ل آي القرآنم)،  923هـ/ 310بن جر�ر (ت   محّمدالط

ّ
بن عبد  ، تح. عبد �

��ي، دار �جر، القاهرة، 
ّ
 . 2001ا�حسن ال�

و��ّي، أبو نصر الّسّراج (ت -15
ّ
معم)،  988هـ/ 378الط

ّ
، تح. عبد ا�حليم محمود وطھ عبد البا�� سرور،  الل

 .1960دار الكتب ا�حديثة/ مكتبة املثّ�ى، القاهرة/�غداد، 

الّدين   -16 محيي  عر�ي،  (ت  محّمدابن  ع�ّ�  ا  م)،1240هـ/ 638بن  ّيةالفتوحات 
ّ

ب��وت،  ملك الفكر،  دار   ،

1994. 

، تح. محّب الّدين أ�ي سعيد عمر  تار�خ مدينة دمشقم)،  1176هـ/ 571ابن عساكر، ع�ّ� بن ا�حسن (ت -17

 . 2001بن غرامة العمروي، دار الفكر، ب��وت، 

 الّسكندرّي، تاج الّدين (ت -18
ّ

 ، (د.ت). 2، دار املعارف، طلطائف املننم)، 1309هـ/ 709ابن عطاء �

 .2000، دار صادر، ب��وت،  إحياء علوم الّدين  م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�، أبو حامد   -19

حامد   -20 أبو  ال  م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�،  علم  عن  العواّم  ضمن:  كالمإ�جام   ،

 .2000، دار الفكر، ب��وت، مجموعة رسائل اإلمام الغزا��

حامد   -21 أبو  دنّية  م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�، 
ّ
الل ضمن:  الّرسالة  رسائل  ،  مجموعة 

 .2000، دار الفكر، ب��وت، اإلمام الغزا��

مجموعة رسائل اإلمام  ، ضمن:  األنوارمش�اة    م)،1111هـ/ 505(ت  محّمدبن    محّمدالغزا�ّ�، أبو حامد   -22

 .2000، دار الفكر، ب��وت،  الغزا��

(ت -23 الكر�م  عبد  اإلشارات  م)، 1072هـ/ 465القش��ي،  لطائف  املسّ�ى  القش��ّي  سعيد  تفس��  تح.   ،

 قطيفة، املكتبة الّتوفيقّية، القاهرة، (د.ت). 

الكر�م (ت -24 القش��ّية  م)،1072هـ/ 465القش��ي، عبد  تح. مالّرسالة  ا�حميد ،  زر�ق وع�ّ� عبد  عروف 

 ، (د.ت). 2بلطھ ��، دار ا�جيل، ب��وت، ط

، تح. إحسان عّباس، دار صادر، ب��وت،  فوات الوفياتم)،  1363هـ/ 764بن شاكر (ت   محّمدالكت�ّي،   -25

 (د.ت). 

صّوفم)،  990هـ/ 380بن إ�حاق (ت  محّمدالكالباذّي، أبو بكر   -26
ّ
عّرف ملذهب أهل الت

ّ
، تح. أرثر جون  الت

 . 1994، 2، مكتبة ا�خان��، القاهرة، طأر�ري 

(  محّمدالكندّي،   -27 يوسف  القضاة  م)،961هـ/ 350بن  ضمن:  كتاب  القضاة،  وكتاب  ة 
ّ
الوال ،  كتاب 

 . 1908مطبعة اآلباء اليسوعّي�ن، ب��وت، 

وا قضاء مصر م)،961هـ/ 350بن يوسف (  محّمدالكندّي،  -28
ّ
ذين ول

ّ
 . 1908، رومية، كتاب القضاة ال

جائّي، عبد  -29
ّ

الّديبا��، دار صادر،  محّمد تح. ، قطب العارف�نم) �� كتابھ: 1202هـ/ 599الّرحمان (تال�

 .2001ب��وت، 
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(ت -30 أسد  بن  ا�حارث  ومعانيھم)،  857هـ/ 243ا�حاس�ّي،  القرآن  دار فهم  القّوت��،  حس�ن  تح.   ،

 ھ.  1398الكندي/دار الفكر، ب��وت، 

ّي، أبو طالب (ت -31
ّ
عاملة ا�حبوب ووصف طر�ق املر�د إ�� مقام  قوت القلوب �� مم)،  996هـ/386امل�

وحيد
ّ
 . 1997، ت�حيح باسل عيون الّسود، دار الكتب العلمّية، ب��وت، الت

 المراجع:
 .2020، ألفا للوثائق، قسنطينة، مقاالت الّصوفّية �� املسائل االعتقادّيةا�حمدي، عبد الّسالم،  -1

وتأليف)،   -2 (جمع  محمود  محمود  من  الغراب،  كالم  رحمة  من  القرآن  و�شارات  تفس��   �� الّرحمان 

يخ األك�� م�� الّدين ابن العر�ي
ّ

 . 1989، مطبعة نضر، دمشق، الش

فس�� العرفا�ّي للقرآن الكر�مالهندي، محمود،   -3
ّ
ون املصرّي الت

ّ
 . 2007، مكتبة مدبو��، القاهرة،  ذو الن

1- Sands, Kristin Zahra, Ṣῡfῑ commentaries on the Qur’ān in classical Islam, Routledge, 

London/New York, 2006. 

2-  Sells, Michael A., Early Islamic Mysticism: Sufi, Qur’an, Mi`raj, Poetic and 

Theological Writings, Paulist Press, New York, 1996. 
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 مسعود لشيهب د.  
 

 

 باحث في األدب وجماليات الفنون

  جامعة تونس

 آلیات اشتغال المرجعّي في الّروایة الواقعّي 

 روایة "الحّب في رّقادة" ألحمد مال أنموذجا
 

Mechanisms of using references in the realistic 
novel 

"Love in Raggada" by Ahmed Mal as a model 
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 الّروایة الواقعيّ آلیات اشتغال المرجعّي في 

 1روایة "الحّب في رّقادة" ألحمد مال أنموذجا

 

 

 

 

 : صملخّ 

ادة"    يبحث هذا املقال �� إش�الية املراجع داخل ا�خطاب الواق�ّ� الوصفّي من خالل رواية
ّ
"ا�حّب �� رق

�� عوالم ممكنة تقوم ع��    التّيار الذي تنت�ي إليھ،فعوالم الّرواية، مهما �ان    للّروائّي الّتو���ّي أحمد مال. 

الّتخييل، وتختلف عن املراجع �� الواقع، حّ�ى و�ن اقتحمت هذه املراجع الواقعّية امل�ن ا�ح�ائّي، ذلك أّن  

القول  بجهات  ومختلطة  غة 
ّ
بالل منسوجة  و��   

ّ
إال النّص  تدخل  ال  املراجع  ا�ختلفة    Modalités  هذه 

م�ن فيھ،
ّ
وتزداد العالقة ب�ن املرجع خارج النّص وداخلھ التباسا عندما    تلّونة بذاتي��م وانفعاال��م.م  للمت�ل

ونحن �عتقد أّن املرجع الواق��، حّ�ى �� هذا الّنمط    ت�ون الّرواية مندرجة ضمن التّيار الواق�ّ� الوصفّي.

يال الّروائي، لذا �عت�� أّن الّسؤال  من الّرواية، يفقد قيمتھ املرجعّية بمجّرد أن يصبح عنصرا من عناصر ا�خ

ق 
ّ
املركزي �� ا�حديث عن إش�الّية العالقة ب�ن اإلحا�ّ� وا�جما�ّ� داخل النّص الّروائي الواق�ّ� لم �عد يتعل

ق  
ّ
يتعل بل  الواقعّية،  صورتھ   �� واملرجع  النّص  داخل  استوى  وقد  املرجع،  ب�ن  الّتطابق  بالبحث عن مدى 

 ن خاللها �شتغل املرجع داخل الّرواية الواقعّية. أساسا باآلليات الّ�ي م 

ادة.  الّرواية، ا�جما�ّ�، : املرجع، اإلحا�ّ�،ال�لمات املفاتيح 
ّ
 ا�حّب، رق

 

 

 

 

 

 

 
جمد مال، -1

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، الحّب في رّقادة،  ا

ّ
 . 1،2019تونس،ط الّثقافّية للط

 مسعود لشیهبد. 
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Abstract: 

This article examines the problem of references within the realistic, descriptive discourse 

through the novel "Love in Raggada" by the Tunisian novelist Ahmed Mal. In fact, the worlds 

of the novel, whatever their kind is, are realistic worlds based on imagination, and differ from 

the references in reality, even if the storyline is full of  these realistic references. Actually, these 

references, before merged into the text, are woven in the language and mixed with the 

different sémodalit parties of the speakers in it, coloring in their own life and their emotions. 

However, the relationship between the reference outside and inside the text becomes more 

ambiguous when the novel falls within the realistic descriptive trend. 

We believe that the realistic reference, even in this type of novel, loses its reference value 

as soon as it becomes an element of the novelist's imagination. Therefore, we consider that 

the central question in talking about the problem of the relationship between the referential 

and the aesthetic within the realistic fictional text, is no longer related to the search for the 

extent of correspondence between the reference, and it is level within the text and the 

reference in its realistic image, but rather related mainly to the mechanisms through which the 

reference operates within the realistic novel. 

Key words: References, Referencial, Aesthetical, Novel, Love, Raggada. 
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 : مدخل  -1

بوليفو�ّي   �عد  من  بھ  تّتصف  ملا  الواقع  ��خيص  ع��  قدرة  األدبّية  األش�ال  أك��  الّرواية  تبدو 

Polyphonique  ،وهذا ما يجعل    �ستطيع من خاللھ التقاط مختلف األصوات الّ�ي �عتمل داخل ا�جتمع

غة،  العالقة بي��ا و��ن الواقع عالقة ملتبسة ومعّقدة ذلك أّن 
ّ
غة �شاط    "الّرواية خطاب ي��ض أساسا بالل

ّ
والل

 وهذا ما يث�� الكث�� من اإلش�االت وم��ا:  .1لھ بالعلم صالت وأ�ساب"

-  
ّ

 ص الّرواية الواقع؟كيف ��خ

مجازّي    هل يحضر الواقع داخل النّص الّروائّي حضورا قائما ع�� ا�حا�اة واال�ع�اس اآل�ّ� أم هو حضور   -

 خيا�ّ�؟

 ما ا�حدود القائمة ب�ن اإلحا�ّ� وا�جما�ّ�؟ -

حول  دروسھ    ��    SaussureDe�ّل هذه األسئلة مرتبطة بإش�الّية أك�� أشار إل��ا فرديناد دي سوس��

عالقة   واملدلول  الّداّل  ب�ن  العالقة  أّن  د 
ّ

وأك واملرجع،  واملدلول  الّداّل  مّ��ب�ن  عندما  العاّمة  األلسنّية 

 .2اعتباطّية

الكّتاب   "ف�ّل  دقيق  غ��  الّروائّي  النّص   �� الواقعّية  مفهوم  يبدو  ل�ح��ة  املث��ة  األسئلة  هذه  جانب  إ�� 

ھ تجر�دّي،�عتقدون أّ��م واقعّيون، وال أحد م��م 
ّ
ومّيال لألوهام وا�خيال...ال أحد �عتقد  يقول عن نفسھ أن

ھ مزّ�ف...فالواقعّية، اليوم،
ّ
 .3علم يجمع تحتھ الغالبّية العظ�ى أو ا�جموع العام لكّتاب العصر" أن

�خيص الفّ�ّي للواقع، و�� طرق إحالة الّرواية ع�� مرا
ّ
  جعها.وال شّك أّن االختالف �امن بي��م �� طرق الت

وهناك من يرى أّن الّرواية باعتبارها خطابا تخييلّيا ال    فهناك من �عتقد بوجود هذه املراجع خارج النّص،

 منقطعة عن الواقع ا�خار�ّ� ،و إن أحالت عليھ، إّ��ا مراجع   نجد ما �ش��ها ��  
ّ

يمكن أن ت�ون مراجعها إال

هيئات جديدة ودالالت لم تكن لها" تتكّيف وفق ضرورات  الواقع لكّ��ا ،وقد دخلت عالم الّرواية، تكتسب  

و�� بذلك تختلف   اإلبداع وطقوسھ واملبدع وخططھ ،إّ��ا، �ائنات مقدودة من لغة الّتخييل ا�خصوصة،

غة، ف�ي  
ّ
غوّ�ة املستقّرة خارجھ....��جت أساسا من الل

ّ
عن مال�سات الواقع الّتار��ّ� ومختلف مواضعاتھ الل

العرف    �� وتتطّور تخضع  تنمو  لذلك  و��و�ما��ا،  وطقوسها  الكتابة  تقنّية  ملقتضيات  بوتقة   األد�ّي  ضمن 

غوّ�ة والعالئقّية"
ّ
ياتھ وقرائنھ الل

ّ
 .4الّسرد وتنشّد أساسا إ�� فعل القّص بمختلف تجل

 
حمد  -1

ٔ
ذقّية،سورّية،ط الّناوي البدري، اإلحلّي والجمالّي، دارا

ّ
 .93،ص 1،2017الحوار للّنشر والّتوزيع، الال

ّما الّداّل فهو -2
ٔ
غة عبارة عن رموز يشّكلها ما سّماه بالّداّل والمدلول، ا

ّ
ّن الل

ٔ
م   يرى دي سوسير ا

ّ
صوات االنسيابّية الّتي ينطقها المتكل

ٔ
اال

ّية لغة كانت فلفظ
ٔ
هن إثر سماع هذه  ة""شجر  با

ّ
هنّية الّتي ترتسم في الذ

ّ
ّما المدلول فهو الّصورة الذ

ٔ
مثال هو الّدال عند دي سوسير ا

لسنّية العاّمة، نظر فرديناند دي سوسير،ا الكلمة وهي تختلف عن الّشجرة في الواقع الماّدي الّتي تعتبر مرجعا،
ٔ
ترجمة  دروس في اال

 . 32،ص1،1985الّدار العربّية للكـتاب ،ليبيا،تونس،ط حّمد عجينة،وم الّشاوش، ومحّمد القرمادّي صالح 
الن رووب قريّيه، -3

ٓ
 . 139دار المعارف،مصر،ص تقديم الّدكـتور لويس عوض، ترجمة إبراهيم مصطفى، :نحو رواية جديدة، ا

دبّية  -4
ٔ
نظر مقّدمتنا لكـتاب الّرواية والمرجع، ضمن الملتقى الّدولّي لجمعّية الّدراسات اال

ٔ
منشورات دار      والحضارّية بمدنين،ا

 . 9،ص2017،نوفمبر1مسقط،عمان،ط الغّشام،
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للّروائّي  ادة" 
ّ
رق  �� "ا�حّب  �� رواية  تبدو حاضرة  إل��ا،  الّ�ي أشرنا  ا�ختلفة  الّتو���ّي إّن هذه اإلش�االت   

ما نجدها �� بقّية الّروايات، يحّدد من خاللها ال�اتب،   أحمد مال إذ نظفر
ّ
ف��ا منذ البداية �عتبة نّصّية قل

ل هذه العتبة �� الّتمهيد.
ّ
"ع�� مسافة عشرة كيلوم��ات    يقول:  و�صفة مسبقة، مراجعھ �� الكتابة. وتتمث

األغالبة، عاصة  عام    جنوب  وتحديدا  بالق��وان    5198الق��وان،  اإل�سانّية  والعلوم  اآلداب  ّية 
ّ
�ل شّيدت 

�ان املبيت واملطعم واملكتبة    تقاطر عل��ا طلبة وطالبات من جميع أنحاء البالد....  و�انت �عيدة عن العمران.

مت  
ّ
ومدّرجات الّدروس وقاعا��ا متجاور�ن...وتفّتحت قلوب فتّية ع�� ا�حّب بأ�عاده ومراتبھ ودرجاتھ...تحط

م اإليديولوجيا أمام عاصفات القلوب...تّوجت �عض تجارب الغرام بالّزواج وتكّسر كث��ها ع�� جدران  أصنا

ف��وزّ�ة   صباحات   �� ادة 
ّ
رق أيقظتھ  من  و�ب�ي  الضلوع  �سكن  بقي  ا�حّب  أّن  فيھ  الشّك  ومّما  أمّر،  واقع 

ل  . فمن خالل هذه العتبة يدرج ال�اتب روايتھ ضمن نمط ا1ومساءات �لثومّية"
ّ
لّرواية الواقعّية وهو ما يمث

را �� طر�قة تلّقي القّراء لهذا الّنّص 
ّ
"ألّن معرفة العوالم الّ�ي تحيل عل��ا الّرواية، �سهم بفعالّية    عنصرا مؤث

أو تلك، الّرواية  جاه الذي فيھ تنخرط هذه 
ّ
باالت الّتبّصر  تنت�ي،  ��  ودليل    مع�ن ع�� تصنيفها،  وهو  و�ليھ 

جاه الذي فيھ تنخرط"�ستطيع من خاللھ ا 
ّ
 .2الستدالل ع�� االت

خصّيات    فمنذ هذا الّتمهيد،
ّ

� البعد املرج�ّ� الواق�ّ� �� مختلف أر�ان الّرواية، ففي مستوى ال�
ّ

يتج�

أحدا��ا   وأّما  بالق��وان  اآلداب  ّية 
ّ
�ل طلبة  من  الّرئيسّية  �خصيا��ا  ستستمّد  الّرواية  هذه  أّن  إ��  ننتبھ 

ا العالقات  محّددة  فمدارها  زمنّية  ف��ة   �� ا�جام�ّ�  الفضاء  هذا  داخل  لبة 
ّ
الط ب�ن  �شأت  الّ�ي  لعاطفّية 

سعينات من القرن املا��ي. عا�شها الّراوي و��،
ّ
 ع�� وجھ ا�خصوص، ف��ة بداية الت

لع ع�� قصص  
ّ
ادة" بفضاء واق�ّ� زمانا وم�انا، و��خصّيات عاصرها الّراوي واط

ّ
إّن ارتباط "ا�حّب �� رق

والفصل ب�ن األنا    بل �ان مشار�ا ف��ا حّ�ى و�ن حاول الّتخّفي وراء لعبة الّضمائر،  الّ�ي �شأت بي��ا،ا�حّب  

ساؤل عن عالقة هذه الّرواية بالواقع
ّ
خصّية، يدفعنا إ�� الت

ّ
مرآوّ�ة،   "هل �� عالقة ا�ع�اسّية،  الّراوي وال�

ا�خار�ّ�، العالم  باستنساخ  تكتفي  اال   آلّية مباشرة،  �ان  مع أفالطون ولو�ا�ش  كما  عتقاد سائدا من قبل 

قة،  وغ��هما،
ّ
و�كراهات الكتابة كما    �عيد صياغة الواقع وفق تصّورات ال�اتب،  أم أّ��ا عالقة تخييلّية خال

تودوروف، بارت،  أمثال  املعاصر�ن  ر�ن 
ّ
املنظ من  العديد  بذلك  �ستحضر   يقول  وغ��هم؟....كيف    هامون 

اقع، وما يمّ��ه، بالّتا��، عن غ��ه من األنواع الّروائّية األخرى، من ناحي�ي الكتابة  النّص الّروائّي الواق�ّ� الو 

غة واملرجع" والقراءة،
ّ
 .3خصوصا �� ظّل العالقة االعتباطّية القائمة ب�ن الل

ادة"  إّن بحثنا �� املرج�ّ� أو الواق�ّ� �� رواية
ّ
الّتطابق ب�ن  ليست غايتھ البحث عن أوجھ    "ا�حّب �� رق

ھ من الّسذاجة القول باملماثلة املرآوّ�ة ب�ن املرجع،
ّ
وقد استوى داخل الّرواية منحوتا    الّروائّي والواق�ّ� ف��ا ألن

الواق�ّ�،  بال�لمات، املاّدي  �� �عده  آليات اشتغال املرجع    و��ن املرجع  ما غايتھ األساسّية الكشف عن 
ّ
و�ن

 
حمد مال، -1

ٔ
 . 8ص ،مرجع سابق ا

حمد الّناوي البدري  -2
ٔ
 . 94-93،ص2017،مرجع سابق ، ا

دبّية  كـتاب الّرواية والمرجع، الّرواية الواقعّية والواقع، عبد العالي بوطيب،-3
ٔ
دار   والحضارّية بمدنين،إشراف جمعّية الّدراسات اال

 . 362،ص2017،نوفمبر 1مسقط،عمان،ط الغّشام،
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رغبة �� تمي��ها عن آليات اشتغالھ �� أنماط    حال �� رواية أحمد مال، داخل ا�خطاب الواق�� مثلما هو ا�

روائّية أخرى. و�عبارة أخرى فإّن بحثنا ال �س�� إ�� البحث عن "كيف ين�خ األدب الواقع؟ وهو سؤال أض��  

ق باعتبار الواقعّية ضر�ا من فعل الكالم
ّ
الة  وح  يحّدده وضع،-  حسب أوست�ن وس��ل -بال مع�ى، بقدر ما يتعل

ھ ين�خ الواقع؟  متمّ��ة للّتواصل، و�الّتا�� عن سؤال من نوع آخر:
ّ
و�الّتا�� ما��    كيف يجعلنا األدب �عتقد بأن

 .1الوسائل الّ�ي �ستعملها، بو�� أو بدونھ، �خلق هذا الوضع ا�خاّص بالقارئ والقراءة"

ادة"، ال �ع�  ومن هنا، فإّن ا�حديث عن املرجع �� رواية
ّ
ي البحث �� أوجھ الّتطابق ب�ن الكتابة  "ا�حّب �� رق

والواقع، بقدر ما هو بحث �� كيفّية اشتغال آليات الكتابة الواقعّية، لذلك يّممنا وجهنا شطر" هذا ا�جانب  

 .2الفّ�ي الّدقيق �� الكتابة الّروائّية الواقعّية"

أحمد مال �� روايتھ رغبة �� ��خيص الواقع  فما �� أهّم املقّومات الفّنّية والّتعب��ّية الّ�ي اشتغل عل��ا  

الّروائّية األخرى بطر�قة   ر روايتھ ضمن نمط الّرواية الواقعّية وتمّ��ها عن بقّية األنماط 
ّ

وساهمت �� تجذ

 تحّقق رؤ�تھ الفّنّية و�ستجيب إلس��اتيجّيتھ �� كتابة نّصھ الّروائّي البكر؟ 

 اإلحالة المرجعّیة في مستوى الحکایة:  -2

فيذكر مثال حادثة اقتحام األمن للمبيت    العديد من األحداث تأط��ا زمانّيا وم�انّيا،  ال�اتب إ�� تأط�� �عمد  

داهمت قّوات األمن    1990جانفي12"ففي ليلة    يقول:  .1990جانفي12ا�جام�ّ� عقبة بن نافع بالق��وان ليلة  

 سيا��ّي بمع�ى االل��ام ا
ّ
لّتنظي�ّي... �ان يملك الكتب الّسياسّية،  املبيت ا�جام�ّ� و�ن لم يكن منتمّيا �خط

جرة. و�عد  
ّ

و�ان عليھ إخفاؤها وهداه تفك��ه إ�� وضعها �� حقيبة قديمة صغ��ة ثّم رماها داخل أغصان ال�

ها عن العرو�ة و�عضها عن  
ّ
ليلة ليالء عاد صباحا واكتشف أّن األمطار الّساّحة ليلتئذ قد أتلفت كتبا جل

 .3تيم عن تار�خ ا�حركة اإلخوانّية �� مصر"الفكر اليسارّي وكتاب ي

ق ��خصّية يوسف  
ّ
رة م�انّيا وزمانّيا ولعّل أهّمها تلك الّ�ي تتعل

ّ
و�تتا�� طّي امل�ن الّروائّي ذكر أحداث مؤط

إذ يتتّبع الّراوي مس��ة يوسف منذ نجاحھ �� البا�الور�ا إذ لم يكتب لھ أن ينتسب إ�� املعهد األع�� لت�و�م  

م
ّ
ا�جامعّية املعل الّسنة  �� مفتتح  أبوابھ  يفتح  لم  املعهد  يقوم    1990-1989  �ن لقفصة ألّن هذا  مّما جعلھ 

ّية اآلداب والعلوم اإل�سانّية بالق��وان. 
ّ
 بإعادة الّتوجيھ لينتسب إ�� قسم العر�ّية ب�ل

ّية لعّل أهّمها وقوعھ �� سنة تخرّ 
ّ
جھ أي �� سنة  ثّم �سرد علينا ما عاشھ يوسف من أحداث داخل ال�ل

البة لي�� الّ�ي �انت تدرس �� الّسنة األو�� بنفس القسم و�� ذات أصول مش��كة    1993-1994
ّ
�� حّب الط

  1994فقد استمتع بالوصال معها لف��ة امتّدت من شهر أكتو�ر حّ�ى أواخر مارس  فأبوها تو���ّي وأّمها أملانّية.

 .فت إ�� جّد��ا من األّم �� الفاتح من أفر�للكّ��ا رحلت بصفة مفاجئة إ�� أملانيا �عد أن �عرّ 

 
 .377،صمرجع سابقالّرواية الواقعّية والواقع،  بوطيب: عبد العالي، -1
 .373ص ،نفسهالمرجع  -2
حمد مال، -3

ٔ
  .59ص ،مرجع سابق ا
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 3202)  مارس   - ا
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ب وكذبة خادعة من أ�اذيب  
ّ
الّ�ي عاشها يوسف معها لم تكن سوى سراب خل الّسعادة  حّ�ى �أّن تلك 

 أفر�ل.

الّسنة   مفتتح   �� انوّي 
ّ
الث للّتعليم  أستاذا  عّ�ن  قد  يوسف  أّن  فندرك  األمام  إ��  الّسرد  حركة  تتقّدم 

أستاذة    1995-1994الّدراسّية   وزميلتھ  أّيوب  زميلھ  إ��  يتعّرف  وهناك   �
ّ

قب� بوالية  انوّ�ة 
ّ
الث املعاهد  بأحد 

هم ينحدرون من والية قفصة.
ّ
و�الّرغم من العالقة املتينة الّ�ي ر�طت بينھ و��ن    الّتار�خ وا�ّجغرافيا رفيقة، و�ل

 �� خاتمة الّرواية أّ��ا قد تزّوجت من  برفيقة وال ند  أّيوب ينشأ صراع غ�� معلن بي��ما من أجل الفوز 
ّ
رك إال

 أّيوب وأنجبت منھ ولدين و�نتا تصادف حدث والد��ا مع ليلة هروب "بن ع��" فسّميت "ثائرة". 

تبقى دائما   حّ�ى و�ن وقع تأط��ها م�انّيا وزمانّيا،  إّن هذه األحداث ا�خاّصة املرتبطة ��خصيات الّرواية،

وا�حتمل، املمكن  دائرة  جمالّيا    ��  �عدا  اإلحا�ّ�،  �عدها  يكس��ا، رغم  مّما  ت�و��ا  أن  با�حقيقة دون  توهم 

ّية الّسرد باعتماد تقنّية    تخييلّيا.
ّ
وما دّعم البعد ا�جما�ّ� �� سرد هذه األحداث هو س�� الّراوي إ�� كسر خط

قة ��خصّية يوسف �� سنة  
ّ
عندما نكب    8701االس��جاع. فأ�عد نقطة يبلغها زمن سرد األحداث املتعل

يوم هروب بن ع��، لكّن الّرواية تنطلق    2011جانفي  14ا�جّد األّول �� تجر�تھ العاطفّية، أّما أقرب نقطة ف�ي  

"بن ع�� هرب...بن ع�� هرب ..تنا�� إ�� مسمع يوسف    من هذه الّنقطة القر�بة إذ يفتتح فصلها األول بقولھ: 

.و��ذا ا�حدث نفسھ تنغلق إذ  1رّي مفص�ّ� �� تار�خ تو�س"صوت زوجتھ يرّدد جملة إسمّية ذات طا�ع إخبا 

اشة ا�جدارّ�ة    نقرأ �� ��اي��ا:" �ان أّيوب واقفا ب��و م�ّحة خاّصة، و�ان موّزع العاطفة ب�ن أخبار
ّ

تنقلها الش

ع��، بن  فرار  ع��  من    الكب��ة  سنوات  �عد  مولود��ا  ستضع  الّ�ي  رفيقة  وحبيبتھ  زوجتھ  ع��  قلق  و��ن 

و��ن البداية    .فإذا بحركة زمن الّسرد حركة دائرّ�ة تنطلق من نفس ا�حدث لتعود إليھ �� الّ��اية.2ظار"االنت

 و�ن اختلفت أزمن��ا، والّ��اية ت��اكب لوحات سردّية متجاورة،

أفراد    وع�� وجھ ا�خصوص عندما �عمد يوسف إ�� مقارنة تجر�تھ �� ا�حّب مع تجارب أجداده و�أّن قدر

�ي أنا أيضا حالة نفسّية ففي    ئلة االح��اق بحّب ا�حسناوات:هذه العا
ّ
عاش جّده  1870"قال �� نفسھ لعل

دامّية. حّب  تجر�ة  وجدانّيا.  1908و��    األّول  ابنھ  حفيده    1937و��    نكب  بتجر�ة  عاثر   
ّ
حظ عصف 

بيبة ا�جّد األّول  فقدر هذه األسرة منذ فرن ونّيف أن يح��ق رجالها بذلك ا�حّب ال�اوي، فح  العاطفّية....

الث ماتت  
ّ
قت غصبا ع��ا، وحبيبة ا�جّد الث

ّ
ا�ي طل

ّ
ن إ�� مواعد��ا لھ، وحبيبة ا�جّد الث

ّ
ا تفط

ّ
قتلها زوجها مل

 . 3نفساء"

معّينة   بأزمنة  ر�طها  خالل  من  ا�خاّصة  األحداث  ع��  ��يمن  الذي  اإلحا�ّ�  املرج�ّ�  البعد  من  فبالّرغم 

معروفة   اآلداب  (و�أماكن  ية 
ّ
بالق��وان،�ل اإل�سانّية  ا�جام�ّ�،  والعلوم  بن    املطعم  ا�جام�ّ� عقبة  املبيت 

�،  نافع،
ّ

قب� ادة، 
ّ
فتفارق    .)املتلوي....  قفصة،  توزر،  رق فّنّيا  ��خيصا  ��خيصها  إ��  �عمد  الّراوي  أّن   

ّ
إال

 
حمد مال، -1

ٔ
 .6ص ،مرجع سابق ا

 .159ص ،المرجع نفسه -2
 . 25،صالمرجع نفسه -3



ليات اشتغال المرجعّي في  
ٓ
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ل �� ترتي��ا، و�� عالقا��ا �عضها ببعض، وفق رؤ�ة فّتّية �سا
ّ
عد الّراوي ع�� بناء  �عدها الكرونولو�ّ� لتتش�

 عاملھ الّروائّي وتبليغ رؤ�تھ الفّنّية واإليديولوجّية. 

ادة" إ�� رحا��ا خطاب الّتار�خ، توهم    و�اإلضافة إ�� األحداث ا�خاّصة بيوسف �ستد�� رواية
ّ
"ا�حّب �� رق

ق بتو�س مثل حدث  من خاللھ بحقائقّية ما يروى من خالل إحال��ا ع�� أحداث تار�خّية معروفة، م��ا ما  
ّ
يتعل

ق بأحداث قومّية ك��ى مثل ا�حصار 2011جانفي14هروب بن ع�� ��  
ّ
الذي فرض ع�� ليبيا    ، وم��ا ما يتعل

املا��ي، القرن  ثمانينات  العراق،  منذ  ع��  األمر��ّي  لب��وت.   واالعتداء  الّصهيو�ّي  "علما    يقول   واالجتياح 

رت�ي باالجتياح الّصهيو�ّي ل
ّ

.وأيضا حادثة  1ب��وت وانتقال القيادة الفلسطينّية إ�� تو�س"تو�س وفلسط�ن ذك

فاقّية أوسلو.
ّ
 توقيع ات

"خلق اإلحساس بمصداقّية    إّن استحضار أحداث تار�خّية �� الّرواية لم يكن استحضارا ش�لّيا غايتھ

فاعال ��  ما هو توظيف عضوّي يجعل ا�حدث الّتار��ّ� عنصرا    األحداث ا�حكّية لدى القارئ فقط، بقدر

و�ذلك يرتبط الّتار��ّ� بالّزمن    ص��ورة الوقائع ا�ح�ائّية، من خالل مساهمتھ اإليحائّية املباشرة �� تطو�رها،

�� عالقة وطيدة، الّتخيي�ّ�  بي��ا،  ا�ح�ائّي  الّروائّي ك�ّل"  يصعب معها الفصل  العمل  لبنية   2دون اإلساءة 

ر    الّرواية و��اي��ا  .ذلك أّن ا�حدث الّتار��ّ� الوارد �� مفتتح
ّ

ل ا�حدث القادح ع�� الّتذك
ّ
"هروب بن ع��" مث

عاما ع�� شاشة إحدى القنوات العر�ّية حيث    �عد أن رأى يوسف حبيبتھ لي�� الّ�ي فارقتھ منذ ثمانّية عشر

ات قلبھ ورقصت أطرافھ �شّدة، و�ساءل:
ّ
أّي قدر هذا الذي    �انت �شتغل مراسلة إعالمّية. "�سارعت دق

ر.    جعل
ّ
الّتوت شديدة  الّتو�سيّ�ن  وأنفس  باردة  ا�جدران  فيھ  �انت  مساء   �� اشة 

ّ
الش وراء  من  تطّل  لي�� 

 .3استحضر صور��ا ذات شتاء آخر"

كر�ات وتمتّد    إّن هذا ا�حدث الّتار��ّ� وما رافقھ من ظهور �حبيبة يوسف من جديد �ان سببا 
ّ

"لتنثال الذ

ادة" لتصنع حيا��ا ا�خ
ّ
كر�ات مع املشاعر ويس�� إ�� التقاطها  �� ا�حّب �� رق

ّ
اّصة نصوصا تنسكب ف��ا الذ

ات وال تفقد بر�قها وو�جها"
ّ

.هكذا يصبح  4و�عادة صياغ��ا من جديد صياغة فّنّية جمالّية تن�جم مع الذ

خطاب    فإذا بالّتار���، وقد دخل جسد الّرواية،  الّتار��ّ� منخرطا �� إ�شاء ا�جما�ّ� بما فيھ من �عد تخيي�ّ�،

من ناحّية، يحافظ ع�� هوّ�تھ األصلّية باعتباره ينقل حدثا تار�خّيا واقعّيا مجالھ خارج    ذو لسان�ن، فهو،

من ناحّية أخرى، يتضافر مع بقّية ا�خطابات األخرى ليساهم �� بناء الوحدة األسلو�ّية العليا    الّرواية. وهو،

ف�ي تحيل ع�� موضوع واق�ّ�،   تخيي�ّ� تمتلك دورا مضاعفا،للّنّص ذلك "أّن إثارة األشياء الواقعّية �� عمل 

 . 5كما �ساهم �� تطو�ر ا�ح�ّي"

 
 . 97صالمرجع السابق،  -1
 . 366-365،صمرجع سابق  عبد العالي بوطيب، -2
حمد مال، -3

ٔ
 . 10ص ،مرجع سابق ا

ة الّرواية، الحّب في رّقادة ....رواية بطعم المادلين"، عبد الباقي جريدي، -4
ّ
 . 2021ديسمبر  30 مجل

 .2023فيجان 18تاريخ الّزيارة   ragada.-fy-Https//alriwaya.net.post alhobالّرابط:
5- M, Macdonald: Le langage de la fiction; in ésthétique et poétique; coll: Point, 1992, p.224.   
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إّن البعد اإلحا�ّ� �� مستوى األحداث املرتبطة بأزمنة معّينة و�أماكن مرجعّية معروفة ولها وجود خارج  

هذا اإل��ام    ال�اتب س�� إ�� كسرالّنّص الّروائّي قد يوهم بأّن ما يروى هو مجّرد محا�اة بطر�قة آلّية، لكّن  

قا، وأيضا من خالل أّن هذه األماكن وهذه  بمثلما ذكرنا سا  بالّتصّرف �� ترتيب األحداث بالّتقديم والّتأخ�� 

 و�� موسومة بانفعاالت الّراوي وذاتيتھ مّما يجعلها تختلف عن صور��ا  
ّ
األزمنة املرجعّية ال ترد �� الّرواية إال

جهات عّدة، واألمثلة  ع�� هذا عديدة من ذلك ما نالحظھ من تقابل ب�ن هذين املثال�ن �� وصف �� الواقع من  

ا�ي    امل�ان والزمان،
ّ
ادة زمن الوصال ب�ن يوسف ولي��، أّما الث

ّ
ب ا�جام�ّ� برق

ّ
ق املثال األّول بوصف املرك

ّ
يتعل

ق بوصف الق��وان �عد سفر لي�� املفا�� إ�� أملانيا.
ّ
 فيتعل

فقد عرف    مارس من أخصب أّيام يوسف وأ��اها،  "و�انت األشهر من أكتو�ر إ�� آخر   املثال األّول:  يقول ��

ادة معانيھ ا�خصوصة"بمع�ى الوصل  
ّ
ب ا�جام�ّ� برق

ّ
 .1تفاصيلھ البسيطة، وأصبح ل�ّل جزء من أجزاء املرك

ا�ي �عد األّول بأسطر معدودة.
ّ
الث املثال  الفاتح من نيسان أفر�ل  "و�انت األّيا  يقول فيھ:   و�أ�ي  الّ�ي تلت  م 

الّدروس   وصارت  ألّيام  عام 
ّ
الط و���ي  ��ارا،  مس 

ّ
الش حّر  أو  ليال  البّعوض  ل�جوم  ��تّم  �عد  مر�رة...ولم 

رحابة   أك��  طلل  عن  عبارة  ا�جام�ّ�  ��ا 
ّ

ومرك وأسواقها  ا��ا 
ّ
ومحط وجاللها  بجمالها  الق��وان  ثقيلة...باتت 

اء الغزل من وصف ألماكن جمعت �� غفلة من األع�ن عاشق�ن تواعدا ع��  داللّية من جميع ما قالھ شعر 

وقد  2الوفاء" ا�جام�ّ�  ��ا 
ّ

ومرك الق��وان  مدينة  و��ن  واقعا  ا�جام�ّ�  ��ا 
ّ

ومرك الق��وان  مدينة  ب�ن  فشّتان   .

وفق   األزمنة  إ��  ونظرتھ  األمكنة  صور   �� �غّ��  الّراوي  بذاتّية  متلّون  روائّي  بخطاب  الّنفسّية  ��جا  ا�حالة 

 ل�خصّية يوسف. 

 اإلحالة المرجعّیة في مستوى الّشخصّیة الّروائّیة:   -3

ملا �سّميھ فيليب هامون   اختياره  يروي من خالل  بواقعّية ما  اإل��ام  إ��  الّروائّي أحمد مال  ,Ph �عمد 

Hamoun  خصيات
ّ

� Les personages référentielsاملرجعّية  بال�
ّ

 :ذلك �� مستو��ن  و�تج�

  يدركها القارئ دون حاجة إ�� أن يصفها لھ الّرواي،  اختياره ل�خصّيات اجتماعّية ذات هوّ�ة جاهزة،-

الب يوسف،
ّ
البة ناجية، وزميلھ كمال من ع�ن دراهم، ومن بي��ا �خصّية الط

ّ
وكذلك األستاذ صاحب   والط

بان بالّنصيحة.يبخل ع�� زمالئھ من األساتذة    ا�خ��ة الذي بدا رصينا حكيما ال 
ّ

"حّدثھ األستاذ محفوظ   الش

��    عن سبع وثالث�ن سنة قّضاها مدّرسا ملاّدة الّر�اضيات، وعن مهنة ورسالة بدأت تفقد إشعاعها وتأث��ها

مت ا�حاّجة نفيسة:" عّمك محفوظ ما قّراش اإل   ا�جتمع [......]
ّ
و�لة.  وت�ل

ّ
يتيد وال مّرة �� مس��تھ املهنّية الط

عطل صيفّية بقّض��ا �� جمع تالميذ ضعاف ا�حال وتدريسهم مقابل الّدعاء لھ بالّس�� و�فالح  وأخ��تھ عن  

 و�خصّية الفاهم الذي انقطع سريعا عن الّدراسة ليشتغل بر�� األغنام. .3أبنائھ"

 
حمد مال، -1

ٔ
 . 94،صمرجع سابق ا

 .66-65ص المرجع نفسه،-2
 . 124،صنفسهالمرجع  -3
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خصيات الّنموذجّية بقدر ما تكسب الّرواية �عدها اإلحا�ّ� الواق�ّ� الذي يوهم بحقيقة ما
ّ

  إّن هذه ال�

بقّية    يروى، مع  من�جمة  خصّيات 
ّ

ال� هذه  ت�ون  أن  ع��  ا�حر�ص  ال�اتب  لرؤ�ة  مستجيبة  تبدو  فإّ��ا 

لھ.
ّ
الب املنحدر من    م�ّونات عاملھ الّروائّي فجعل خطا��ا متماشّيا مع صورة الّنموذج الذي تمث

ّ
فيوسف الط

عر الفصيح مثل أبيات  وسط ر�فّي نراه يجمع �� خطابھ ب�ن الفص�� والعاّمّية، و�تداخل �� حاف
ّ

ظتھ الش

 األع��ى �� وصف ما اع��اه �عد �جر ا�حبيبة إذ �ستحضر هذه األبيات: 

 وطالب��ا ونذرت الّنذورا  غشيت للي�� بليل خدورا *** 

 1د صدعا ع�� نأ��ا مستط��ا *** فبانت وقد أورثت �� الفؤا 

عر العاّمي
ّ

 :  ا�جزائرّ�ة  العاتر""ب��  ـوقوف جّده ع�� طلل حبيبتھ ب "استحضر  مع الش

يت ع�� عاتر الب�� 
ّ
 طل

 رّعيت ال ما قبا�� 

�ا��
ّ
 �انت هنا دواو�ر متبسطة بالن

 �� �عض  تفّرقت مثل طواو�ر

 .2لوطان جا��"

مع   تن�جم  عامّية  بل�جة  را، 
ّ

مبك الّدراسة  عن  انقطع  الذي  وهو  الفاهم،  ينطق  أن  إ��  الّراوي  ويعمد 

 ما يلزنيش الوقت ونبعثو �سرح بالغنم  "رفع الف  الّصورة الّ�ي قّدم ��ا:
ّ

اهم ابنھ إليھ وهو يقول:" إن شاء �

وف"أ  �عد عشر سن�ن...نا نحّبو يقرى....
ّ
و�أّن ال�اتب من خالل �خصياتھ املرجعّية ال �س��    .3ّما الفقر حل

بالواقعّية فحسب، اإل��ام  ت�ج�ن قصدّي    إ��  قائما ع��  لغوّ�ا  �عّددا  نّصھ  أن يكسب  إ��  أيضا  بل �س�� 

ادة" �عده  
ّ
اس القصصّية  ن أهّم ما يمّ�� جنس الّرواية عن بقّية األج  البوليفو�ي وهو يكسب نّص "ا�حّب �� رق

 األخرى. 

خصّيات الّنموذجّية تفارق �عدها املرج�ّ� إ�� البعد اإليحائي ا�جما�ّ� من 
ّ

خالل حضور ذاتّية    إّن هذه ال�

خصيات،
ّ

وع�� وجھ ا�خصوص عندما يتداخل صوتھ مع صوت    الّراوي وهو يصف �خصّية من هذه ال�

لي�� ورفيقة. حديثھ  عن  أثناء  ثل�ّ�،  يقول:  يوسف  يوم   �� أورو�ّية  بمدينة  �شبھ عمارة  لي��  و�ان   "�انت 

ا��ا ال يبتسمون �� وجوه �عضهم،
ّ
�ّيا تقليدّيا �شعرك بالّدفء شتاء و��بوب  و�انت رفيقة �شبھ من�ال عر  س�

خصيات الّروائّية ��  4�سيم عليل صيفا و�ان بابھ مفتوحا ألباعد وأقارب يأو��م و�طعمهم، و�ؤ�سهم"
ّ

.فال�

ادة" بقدر ما ف��ا من �عد إحا�ّ� باعتبارها �خصّيات نموذجّية فإّن ف��ا الكث�� من ا�جما�ّ�    رواية
ّ
"ا�حّب �� رق

 
حمد مال، -1

ٔ
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 . 44ص  ،نفسه رجعالم -2
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فا�حياة ا�خفّية إلحدى �خصيا��ا   مجّرد مجموعة من الوقائع والّصور،  ) ليستة ("الّرواي  لك أّن وا�خيا�ّ� ذ

ى من الواقع الذي ت�حظھ"
ّ

ى من الّروائّي نقسھ بقدر ما تتغذ
ّ

 .1تتغذ

خالل   من  لروايتھ  اإلحا�ّ�  البعد  مال  أحمد  ال�اتب  يدّعم  الّنموذجّية  خصيات 
ّ

ال� هذه  إ��  باإلضافة 

ل� ع��،استحضاره  بن  مثل  القّراء  �ّل  �عرفها  عاّمة  �خصّيات  �عضها  تار��ّ�  وجود  لها  �ان    خصيات 

عرفات،  و�ورقيبة، ية    و�لينتون،  و�اسر 
ّ
�ل إ��  انتسب  من   

ّ
إال �عرفها  ال  بّية 

ّ
طال �خصّيات  وم��ا  وغ��هم. 

القرن  من  سعينات 
ّ
الت و�داية  الثمانينات  آخر   �� بالق��وان  اإل�سانّية  والعلوم  وجھ   اآلداب  وع��  املا��ي 

لبة الذين �انوا ينطقون  1993إ��  1989ا�خصوص �� الف��ة املمتّدة من  
ّ
إذ يذكر ال�اتب أسماء �عض الط

أسوار  اب داخل  واإليديولو�ّ�  الفكرّي  والّصراع  الّسيا��ّي  ا�حراك  إّبان  والفكرّ�ة  الّسياسّية  الفصائل  سم 

الّتو�سّية، الفّتا  ا�جامعة  وعبد  ع��  محّمد  الفصيل  وم��م  باسم  يتحّدثون  و�انوا  خالد  وكمال  كّحو��  ح 

العر�ّي  الّتقّدميون"،  القومّي  الوحدوّ�ون  العرب  لبة 
ّ
الوطنّي�ن   "الط باسم  الّرس�ّي  الّناطق  ا�جندو�ي  ورضا 

وجمال العّيا��ي لسان الوطنّي�ن الّديمقراطي�ن ويعرف    تصارا "الوطج"،خالّديمقراطي�ن با�جامعة ويعرف ا

خصّيات  
ّ

يو�ّ�. إّن استدعاء أسماء هذه ال�
ّ

باب الش
ّ

حاد الش
ّ
ب السبو�� لسان ات

ّ
اختصارا ب"الوطد" ومهذ

ة ال�اتب �� الكشف عن ا�حراك الّسيا��ّي 
ّ
بّية لم يكن فائض كالم ال فائدة منھ بل يندرج ضمن خط

ّ
ال

ّ
الط

بّية �� مقّدمة  والّصراع اإليديولو�ّ� الذي �ان �عتمل داخل أسوار ا�جامعة الّتو�سيّ 
ّ
ال

ّ
ة مّما جعل ا�حركة الط

ا�حاكمة   املنظومة  داخل  الفساد  مظاهر  �ّل  عن  وال�اشفة  العاّمة  ا�حّر�ات  عن  املدافعة  ا�حّية  القوى 

 والّدوائر القر�بة م��ا. 

ف من ناحّية �� ترسيخ مرجعّية ا�ح�ي  
ّ
خصّيات الّتار�خّية العاّمة وا�خصوصة يوظ

ّ
إّن حضور هذه ال�

ابة ملقّومات ا�خطاب الواق�ّ� الوصفّي الذي تندرج فيھ الّرواية منذ عتبة الّتمهيد وهو من ناحّية أخرى  استج

 يخدم ا�حمولة اإليديولوجّية الّ�ي �س�� ال�اتب إ�� إيصالها. 

 

 

 

 

 
دبّي، الواقعّي وغير الواقعّي في الحمامة الّزرقاء زياد العود، -1

ٔ
ة الموقف اال

ّ
اّتحاد الكـّتاب  مجل

 . 137،ص2001،يونيو982العرب،دمشق،العدد
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 :  1المرجعّي من خالل الحمولة اإلیدیولوجّیة للخطاب الّروائي  -4

املرج�ّ� داخل ا�خطاب الّروائّي حضور املوقف اإليديولو�ّ� للّرواي من قضايا  من اآلليات الّ�ي �شتغل ��ا  

ادة" إذ يكشف الّراوي �� عصره وهذا ما يحضر بكثافة �� رواية 
ّ
ا�ي م��ا عن ميوالت   "ا�حّب �� رف

ّ
الفصل الث

 يوسف الّسياسّية.

...�ان متّيما بحّب تو�س ومؤمنا  "لم يكن ذا رؤ�ة عميقة تخّول لھ فهم أسباب املعارك الّسياسّية.  يقول:

بإسالمھ، مع�ّ�ا  و�ان  املاء،  إ��  املاء  من  عر�ّي  وطن  روايات    �عرو�ة  و�انت  السوفيا�ي  باألدب  مهوسا  و�ان 

ودجينك�� غور�ي  اوس��وفس�ي،  ماكسيم  وني�والي  دائما"  إيتماتوف  العرو�ّي 2ترافقھ  الّنفس  د 
ّ

.و�تأك

القو  القضايا  �عض  من  موقفھ   �� أوسلو.ليوسف  فاقّية 
ّ
الت قراءتھ   �� ا�خصوص  وجھ  وع��  "�انت    مّية 

يوم   وتحديدا  أّيام  خمسة  منذ  عت 
ّ
وق قد  أوسلو  فاقّية 

ّ
يوسف  1993سبتم��  13ات اعت��ها  البداية  ،ومنذ 

أيقونة    "سا�س بي�و"  أبا عّمار ويعت��ه  جديدة وضر�ة قاسمة لفلسط�ن أرضا وشعبا وعرضا....�ان يحّب 

ورآ حقيقّية،  يمكر نضال  الّتار�خ  والّصهيونّية....و�رى  العاملّية  اإلم��يالّية  ب�ن  مستضعفا  األّمة    ه  و�صيب 

. فا�خطاب اإليديولو�ّ� يكسب الّرواية �عدها املرج�ّ� و�جعلها منفتحة ع�� قضايا الواقع  3الغافّية بمقتل"

ام�ن فكرّ�ة وسياسّية إذ  إّن هذا ا�خطاب بما فيھ من مض   والعصر دون أن تتحّول إ�� خطاب سيا��ّي فّج.

ھ يحافظ ع�� صوتھ األص�ّ� لكّنھ، �� اآلن نفسھ،
ّ
يتعاضد مع خطابات عديدة    يدخل إ�� امل�ن ا�ح�ائّي فإن

عرّي،(أخرى  
ّ

الش الّتار��ّ�،  ا�خطاب  اإلعالمّي........  ا�خطاب  لرواية    )البيان  العليا  األسلو�ّية  الوحدة  لبناء 

ادة"،
ّ
ثّمة يصبح استدعاؤه ليس من قبيل فائض الكالم الذي ال فائدة منھ بل وسيلة فّنّية  ومن    "ا�حّب �� رق

تدخل ضمن إس��اتيجّية ال�اتب �� الف�ح والّتعرّ�ة خاّصة عندما يتحّدث عن األوضاع �� تو�س واملفارقات  

شغ 
ّ
م �� توجيھ عملّية الت

ّ
"�انوا مجموعة من    يل:ال�جيبة الّ�ي �شّقها ومظاهر الفساد وا�حسو�ّية الّ�ي تتحك

ويعن��م ا�سداد األفق وح�ن    "عاطل عن العمل"    أهل ر�في البسيط  م��م األعزب وامل��ّوج وتجمعهم صفة

تلوح فرصة ا�حصول ع�� شغل باملناجم القر�بة ت�ون ع�� املقاس ويش��ك جميع الّنافذين إدارّ�ا ونقابّيا  

شغيل إ�� غ�� مس
ّ
. إّن ارتباط ا�خطاب اإليديولو�� بقضايا الّراهن  4تحّق��ا"وسياسّيا �� توجيھ عملّية الت

ن عالقة الّرواية باملرجع لكّن هذه العالقة ال تحكمها ا�حا�اة وال تخضع ملنطق اال�ع�اس  
ّ
الوط�ّي والقومّي يم�

ما خاضعة لرؤ�ة فّنّية اختارها ال�اتب،
ّ
وقد    اجع،وتكتسب ف��ا املر   توهم بالواقع دون أن ت�ونھ،  اآل�ّ�، و�ن

 صفات لم تكن لها �� أصلها. دخلت امل�ن الّروائّي،

 
ّن الموضوع الّرئيسّي الذي يخّصص جنس الّرواية، -1

ٔ
سلوبّية، هو  يرى ميخائيل باختين ا

ٔ
صالته اال

ٔ
م  ويخلق ا

ّ
اإلنسان الذي يتكل

م فردا  
ّ
دبّي داخل الّرواية ومادام المتكل

ٔ
م وكالمه هما موضوع لتشخيص لفظّي وا

ّ
وكالمه ويذهب إلى القول إّن اإلنسان الذي يتكل

م في الّرواية هو دائما،
ّ
ظر ميخائيل  ان منتج إيديولوجيا وكلماته هي دائما عّينة إيديولوجّية ، وبدرجات مختلفة، اجتماعّيا فإّن المتكل

 . 1،1987دار الفكر للّدراسات والّنشر،القاهرة،ط ترجمة محّمد بّرادة، الخطاب الّروائّي، باختين،
حمد مال، -2

ٔ
 . 15صمرجع سابق،  ا

 . 49- 48، صالمرجع نفسه -3
 . 147،صالمرجع نفسه - 4
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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تكسب   الّ�ي  رافة 
ّ
الط من  الّصفة  هذه  ع��  لي�ون  �ان  ما  اشتغالھ  وآليات  املرج�ّ�  اإل��ام  هذا  �ّل  إّن 

الّ�ي   La vision par derriéreوال اعتماد أحمد مال ع�� الّرؤ�ة الّسردّية من ا�خلفاإلحا�ّ� �عده ا�جما�ّ� ل

نت الّراوي من:
ّ

اهرة، ا�حاضرة    "اإلحاطة باألحداث ا�ح�ائّية، وتحديد أسبا��ا وأ�عادها،  مك
ّ
ا�خفّية م��ا والظ

مّما    خصّيات العوالم الّتخييلّية. م��ا والغائبة، إ�� غ�� ذلك من املعطيات الّنفسّية واالجتماعّية ا�خاّصة ��

الّروائي ا�خطاب  لهذا  الّضرور��ن  والوضوح  املقروئّية  توف��   �� شّك،  دون  اإلحساس    )�ساعد،  و�قّوي 

اه  
ّ

غرات الّسردّية القابلة �خلق تأو�الت مناقضة أو معارضة ملا يتوخ
ّ
بمصداقيتھ، وذلك عن طر�ق ملء �ّل الث

� الّرؤ�ة الع .1ال�اتب"
ّ

املة للّراوي �� جوانب عديدة م��ا قدرتھ ع�� اخ��اق األماكن املغلقة، وع�� الّنفاذ  وتتج�

"لم يدر يوسف أيفرح    إ�� بواطن ال�خصيات، وحسبنا �� ذلك، هذا املثال الذي يتحّدث فيھ عن يوسف:

   ولعنھ �� آن...ودون تخطيط وجد نفسھ يكتب بضعة أسطر  برسال��ا أم يحزن؟...وشكر البّعوض،
ّ
ها من  خط

أعماق نفسھ وفّسر لها أسباب غيابھ، وحّد��ا عن نافذ��ا وزوايا الّرؤ�ة وهديل ا�حمام و�سيم شر�ّ� ��ّب  

 ع�� �عم كث��ة وم��ا بداية وصل 
ّ

من هناك ويسافر غر�ا منعشا روحھ املس�ونة بحّب ا�جمال....وحمد �

ادّي ق��وا�ّي...لم يكن ع�� معرفة عميقة بحّواء �� أحوا
ّ
با��ا، و�ان أحيانا يرى نفسھ ع�� �عض  رق

ّ
لها وتقل

عواقبھ..." محمودة  غ��  واندفاع  ا�خار�ّ�  2سذاجة  الوصف  �غيب  ي�اد  القص��ّي  املقطع  هذا  ففي   .

خصّية بل نرى الّراوي يقتحم باط��ا الّنف��ّي،
ّ

مها    لل�
ّ
فينقل املشاعر الباطنّية ال�ي استبّدت ��ا �حظة �سل

ها تحيل ع�� الباطن  "أيفرح...أ  لرسالة لي��
ّ
م يحزن" فا�حزن والفرح واإلحساس �سذاجة تصّرفاتھ أحيانا �ل

 الّنف��ّي لكّن الّراوي بدا عليما ��ا. 

 الخاتمة:   -5

ق اآلخر  
ّ
ق �عضها باألحداث الّروائّية وطرق تأط��ها زمانّيا وم�انّيا، و�تعل

ّ
تتضافر آليات فّنّية عديدة، يتعل

خصّيات تبعث داخل فضاء ا
ّ

تار�خّية،بال� أو بمرجعّية  الّراوي    لّرواية محّملة بمرجعّية اجتماعّية  ��ا 
ّ

�غذ

مة �� �ّل عوالم الّسرد  
ّ

بخيالھ فتستوي �خصّيات ورقّية رسمت بال�لمات ملّونة بوجهة نظره العاملة املتحك

تتحّول   أن  دون  وقضاياه  بالواقع  عالق��ا  تجّسر  إيديولوجّية  حمولة  ذات  الّرواية  يجعل  خطبة  مّما  إ�� 

ادة" ال �ع�ي أبدا مماثلة    سياسّية مباشرة،
ّ
أو خطاب إيديولو�ّ�. ومن ثّمة فإّن الواقعّية �� رواية "ا�حّب �� رق

تتعاضد مع   الكتابة مخصوصة   �� و�س��اتيجّيات  فّنّية محّددة  آليات  �شغيل   �� طر�قة  ما �� 
ّ
و�ن الواقع، 

 �عضها �عض إل��ام القارئ بحقائقّية ما يروى. 

 

 

 

 
 . 371صمرجع سابق،الّرواية الواقعّية والواقع،  عبد العالي بوطيب، -1
حمد  -2

ٔ
 . 52صمرجع سابق،  مال،ا



ليات اشتغال المرجعّي في  
ٓ
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المصدر: 
ادة، مال، أحمد: -1

ّ
شر والّتوزيع،  ا�حّب �� رق

ّ
باعة والن

ّ
قافّية للط

ّ
 . 1،2019تو�س،ط الث

 المراجع:
الّروائّي،  ميخائيل،  باخت�ن، -1 بّرادة،  ا�خطاب  محّمد  شر،  ترجمة 

ّ
والن للّدراسات  الفكر    القاهرة،  دار 

 .1،1987ط

شر والّتوزيع، اإلحا�ّ� وا�جما�ّ�، أحمد الّناوي، البدري،- -2
ّ
ذقّية، دار ا�حوار للن

ّ
 .2017، 1ط سورّ�ة،  الال

العا��،  بوطيب،- -3 والواقع،  عبد  الواقعّية  واملرجع،  الّرواية  الّرواية  كتاب  الّرواية    ضمن  ندوة  بحوث 

بمدن�ن،  واملرجع، وا�حضارّ�ة  األدبّية  الّدراسات  ام،  جمعّية 
ّ

الغش دار  سلطنة    منشورات  مسقط، 

 . 2017نوفم�� ،1عمان، ط

عبد  - -4 ادة....  البا��،جر�دي، 
ّ
رق  �� املادل�ن،  ا�حّب  بطعم  الّرواية،  رواية  ة 

ّ
ع��    2021د�سم��30مجل

  ragada.-fy-Https//alriwaya.net.post.alhob الّرابط الّتا��:

اوش،  ترجمة صا�ح القرمادي،  دروس �� األلسنّية العاّمة،  فرديناند،  دي سوس��،- -5
ّ

ومحّمد    ومحّمد الش

 1985. 1ط تو�س، ليبيا، للكتاب،الّدار العر�ّية  �جينة،

ز�اد،- -6 وغ��  العود  الّزرقاء،   الواق�ّ�  ا�حمامة   �� ة  الواق�ّ� 
ّ
  ،982العدد  دمشق،  األد�ّي، املوقف مجل

 .2001يونيو

روب:  قر�يھ، -7 جديدة،  آالن  رواية  مصطفى،  نحو  إبراهيم  عوض،   ترجمة  لويس  الّدكتور  دار    تقديم 

 ت. -د مصر،  املعارف،

8- Jeap,  Lintvelt,  Essai de typologie narrative,  le point de vue.  Théorie et analyse,2eme 

edition, Librarie José corti,PARIS,1989. 

9- Marin,  Louis:  De la representation,  Recueil établi par  :Daniel Arasse,  Alain Cantillon;  

Giovani 

10- M, Macdonald: Le langage de la fiction; in esthétique et poétique; coll: Point;1992. 

11- Careri, Daniél Cohn, Pierre Antoine,  Fabre et Françoise Marin,éd; Gallimard; Seuil,1994. 
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 هیئة تدریس جامعة جداراأعضاء تي تواجه عوبات اّل الّص 
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 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
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 هیئة تدریس جامعة جدارا أعضاء تي تواجه عوبات الّ الصّ 

 ة من وجهة نظرهمفي نشر البحوث العلمیّ  

 
 

 

 

 الملخص: 

 الصّ الّتعرف إ��  راسة ا��  هدفت الّد 
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث    أعضاء�ي تواجھ  عو�ات ال

تم  العلميّ  نظرهم.  وجهة  من  العشوائيّ العيّ اختيار  ة  بطر�قة  (نة  عددهم  و�لغ  الهيئة  60ة  أعضاء  من   (

الّد دريسيّ التّ  هدف  ولتحقيق  املس��ّ ة،  الوصفي  املن�ج  الباحثان  استخدم  وتّم راسة  استبانة تطو�ر    ، 

  ثالث عة ع��  ) فقرة موزّ 18راسة من (نت أداة الّد لة، وت�وّ راسات ذات الصّ ظري والّد معتمدة ع�� األدب النّ 

 مجاالت و��: 

الصّ (الصّ  اإلجرائّية،  املاديّ عو�ات  الصّ عو�ات   ة، 
ّ

ال� الّد عن  جابة  ولإل  ة)خصيّ عو�ات    راسة �ساؤالت 

املتوّس استخدم   ا�حسابيّ الباحثان   طات 
ّ
والن املئو�ّ ة  وأظهرت  (ت)،  واختبار    املعيارّي واالنحراف    ةسب 

 الّد 
ّ
طة، وجاء  ) و�درجة متوّس 3.26(  ط حسا�ّي عو�ات االجرائية" بمتوّس ھ قد جاء باملرتبة األو�� "الصّ راسة: أن

 "الصّ 
ّ
الث املرتبة   �� املادية"  بمتوّس عو�ات  حسا�ّي انية  متوّس 3.19(  ط  و�درجة  "الصّ )  وجاء  عو�ات  طة، 

 
ّ

ھ    طة،) و�درجة متوّس 2.94(  ط حسا�ّي بمتوّس األخ��ة    بةة" �� املرت خصيّ ال�
ّ
توجد فروق ذات داللة    الوأن

ة لتمو�ل األبحاث  إ�شاء جهات مختصّ إ��    الباحثان بالس��ة �عزى ل�جنس لصا�ح ا�جنس. وأو�ىى  إحصائيّ 

 و والباحث�ن،  
ّ

للمجال �شر  آليات  عن  عمل  وورش  ندوات  العلميّ �قامة   ت 
ّ
الن وقيمة  ��  ة   شر 

ّ
الن شر  قواعد 

نات أخرى  ة ع�� عيّ راسات املرتبطة بصعو�ات �شر البحوث العلميّ ة، و�جراء مز�د من البحوث والّد العامليّ 

 لم يتناولها البحث. 

 ة.دريس، جامعة جدارا، البحوث العلميّ عو�ات، اعضاء هيئة التّ : الصّ ل�لمات املفتاحيةا
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Abstract: 

The study aimed to identify the difficulties that face the faculty members of Jadara 

University in publishing scientific research from their point of view. The sample was chosen 

randomly, and its number was (60) faculty members. To achieve the goal of the study, the 

researchers used the descriptive approach in a survey method, and developed a questionnaire 

based on theoretical literature and related studies, and it contained (18) items divided into 

three areas: 

procedural difficulties, material difficulties, personal difficulties) and to answer the 

questions of the study, the researchers used arithmetic averages, percentages, standard 

deviation and t-test. With an arithmetic mean (3.19) and a medium degree, and "personal 

difficulties" came in the last rank with an arithmetic average (2.94) and a medium degree, and 

there are no statistically significant differences attributed to gender in favor of gender. The 

researchers recommended: seeking to establish specialized bodies to fund research and 

researchers, holding seminars and workshops on publishing mechanisms for scientific 

journals, the value of publishing in global publishing rules, and conducting more  research and 

studies related to the difficulties of publishing scientific research on other samples not covered 

by the research. 

Keywords: difficulties, faculty members, Jadara University, scientific research. 
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 : مة مقّدال  -1

مت�ن، ف�ي �عكس   وحضارّي   بناء ثقا��ّ   ألّي حجر األساس  ة و�شرها  البحوث العلميّ إنتاج  �عد حركة نتاج  

التّ   طوّ مستوى 
ّ
الث  أبرز    للمجتمعات و�� من  وا�حضارّي   قا��ّ ر 

ّ
 املؤش

ّ
ال تدّل رات     �ي 

ّ
الث الو��    قا��ّ ع�� مدى 

 
ّ
 من املعاي�� املهّم   شر العل�يّ للمجتمع، فالن

ّ
  ا�جامعات بنشر   ر ا�جامعة وعراق��ا، و��تّم ع�� تطوّ   �ي تدّل ة ال

 ة.  بة ورصانة علميّ ة طيّ ق لها سمعة أ�اديميّ هذا يحّق  العلمية ألّن البحوث 

مع اآلخر�ن،    واصل العل�يّ ، وطرق التّ فك�� اإلبدا��ّ عليم والتّ ة التّ عمليّ أساسّيات  من    لعل�يّ البحث ا  �عّد 

   فهو من أهّم 
ّ

 املؤش
ّ
ال تقّد   �ي تدّل رات   م ا�جامعات وتطوّ ع�� 

ّ
تت ة اس��اتيجيات  بع ا�جامعات عّد رها، لذلك 

 لت�جيع أعضاء هيئة التّ 
ّ
  �اومتطلبا�املؤّسسات العاملّية  لشروط  وفًقا  أليف،  والتّ   شر العل�يّ دريس ع�� الن

 
ّ
 بالّنظر إ�� �ي تقوم بتصنيف ا�جامعات ال

ّ
 ). 2019ف��ا (ال�امري،  شر العل�يّ جودة الن

إ�� تحقيق  ائم  �� الّد دريس، وعل��م الّس ة ألعضاء هيئة التّ هو الوظيفة الرئيسيّ   العل�يّ فإّن اإلنتاج  لذلك  

 .)2013حراحشة، ا�جامعة وخدمة ا�جتمع (ا�أهداف 

التّ أعضاء  يقوم  إذ   بمهمّ هيئة  ا�جامعات   ��  إنتاج  ة  دريس 
ّ
ال �عّد البحوث  أهّم   �ي  لبناء    من  العناصر 

��تّم   ا�جتمعات وتطو�رها، البحثيّ ب  لذلك نجد ا�جامعات  ة، و��يئة  تخصيص مبالغ طائلة أل�شاء املراكز 

 ملا  ة ا�حاضنة واملالئمة إلنتاج البحوث  املناخ املناسب إلنتاج البحوث و�شرها فا�جامعة �� البيئ
ّ
ره من  توف

�شر�ّ  وخ��ات  التّ   ة،كفاءات  هيئة  بأعضاء  فائق  اهتمام  تو��  الّد ف�ي  توف��  خالل  من  ال�امل  دريس  عم 

�ل  وتطو�رهم  إلعدادهم  
ّ

   حيح،الّ� بالش
ّ
الظ املناسبةوتوفر  فالبحوث    لهم  روف  البحوث و�شرها،  إلنتاج 

ة  وتقديم ا�خدمات والرفاهيّ اإلنتاج  ة ا�جتمع ومعا�جة مشكالتھ، وز�ادة  �� تنميّ دورا أساسّيا  ة تلعب  العلميّ 

 ).2013للمجتمعات.( احمد وآخرون، 

 راسة: مشکلة الدّ  -2

�ساعدهم ع��  إذ  ة  دريس العلميّ هيئة التّ أعضاء  البحوث و�شرها �� تحس�ن قدرات  إعداد  ة  �ساهم عمليّ 

الع  اكتساب معلومات جديدة  
ّ
�ّل واالط �� مجال تخصّ   ع��  العلميّ ما هو جديد  و�تاحة    ة،ة واملهنيّ صا��م 

 و�تاحة  ا�جال لهم ملشاركة أف�ارهم وتبادل خ��ا��م مع اآلخر�ن،  
ّ
الع ع�� بيئات  الفرصة لهم للكشف واالط

   جديدة،
ّ

القوّ وتمك نقاط  ال ��م من معرفة  لهم ومعا�ج��ا،ضّ ة ونقاط  يتّم ألّن    ذلك  عف  �عد    �شر بحو��م 

 فا�جالت العلميّ  قييم،ة التّ خضوعها لعمليّ 
ّ

 أسسا مة تضع ة ا�حك
ّ
 شر ف��ا.ومعاي�� للن

 الصّ أبرز  راسة للكشف عن  ع�� ما سبق جاءت هذه الّد و�ناء  
ّ
دريس  هيئة التّ أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

 بجامعة جدارا.ة �� �شر البحوث العلميّ 

  .أ
ّ
 : هو �شر البحوث والّد  إجرائّياشر العل�يّ �عر�ف الن

ّ
أنجزه  �ي يقوم ��ا الباحث، لنشر ما  راسات ال

 من أجل املساهمة �� معا�جة قضايا ا�جتمع .  وعلم ومعرفة،أعمال  من
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�امل، و�حمل غ  ، ويعمل �� جامعة جدارا بتفرّ ةكتورامن يحمل درجة الّد   �ّل هو    ضو هيئة التدريس:ع

 وخدمة ا�جتمع.  دريس والبحث العل�يّ مساعد، و�قوم بوظيفة التّ أستاذ    مشارك،أستاذ  ، أستاذ رتبة

جدارا: خاصّ   جامعة  جامعة  االردنيّ ��  اململكة   �� ار�د  محافظة   �� تقع  الهاشميّ ة،  تأّس ة  عام  ة،  ست 

 تخصصات. أر�ع املاجست�� ��ودرجة  تخصص، 23م، وتمنح درجة الب�الور�وس �� 2005

 أهمّ  .ب
ّ
 :شر العل�يّ ية الن

 سات واألفراد لدى املؤّس  وطرقھ العملأساليب  ملشاركة �� تطو�ر ا -1

 وثيق ة التّ ا�حفاظ ع�� حقوق الباحث�ن من خالل عمليّ  -2

 ة للباحث�ن  ة واملعنو�ّ يّ توف�� ا�حوافز املادّ  -3

العل�يّ  -4 البحث  الّد   معرفة رصانة   �� املنشورة  البحوث  إ��  راسات  من خالل معرفة عدد اإلشارات 

 األخرى. 

 ). 2021ب تكرار نفس البحوث (فاكيھ، تجنّ  -5

  .ت
ّ
 : شر العل�يّ مشكالت الن

العديد   الباحث  العوائق  يواجھ  عمليّ والصّ من  خالل  العلميّ عو�ات  البحوث  �شر  ة  عمليّ ألّن  ة وذلك  ة 

 ات، مخرجات، البيئة). ( مدخالت، عمليّ أهّمها  ة عناصرن من عّد دة تت�وّ ة معّق �عت�� عمليّ  البحث العل�يّ 

املشا�ل   من  العديد  املدخالت  بند  تحت  ينطوي  وا�جانب  أهّمها  املدخالت:  البيانات  نفسھ،  الباحث 

أن  ي،  املادّ  �� عملھ  ي�ون  إذ يجب  اإلنتاج  ولديھ غزارةالباحث جاّدا   ��  �� الباحث مشا�ل  يواجھ  ، ولكن 

وهو أحيانا غ�� ملّم    وصعو�ات لغو�ة،  �� قواعد البيانات املتاحة،وضعفا    ية، ،وا�حوافز املادّ اإلم�انّيات  

شر اإللك��و�ّي ال وغ�� ممتلك 
ّ
 ة الالزمة ألجراء البحوث.  ل�خ��ات البحثيّ بقواعد الن

 
ّ
 عمليّ أثناء  شا�ل  من امل عددا  يواجھ الباحث    :شر العل�يّ عملية الن

ّ
ها: عدم القدرة ع�� تحديد  شر أهمّ ة الن

 
ّ
املالئمة،ا�جل املّد و   ة  البحث،طول  لتحكيم   و   ة 

ّ
وا�حسو�يّ تدخ الواسطة  البحوث،ل  �شر   ��   تحكيمو   ة 

 البحوث 
ّ

 للباحث. األسبابرفض البحث دون توضيح و  ص�ن،م�ن غ�� متخصّ من قبل محك

�� �ي  املشا�ل    ا�خرجات: 
ّ
الال وأهمّ تواجھ  البحث  �شر  قبول  �عد   باحث 

ّ
الن ت�اليف  ارتفاع  شر  ها: 

 
ّ
املّد و باعة،  والط الزّ طول  قبولھ،منيّ ة  �عد  البحث  لنشر   و   ة 

ّ
ا�جال �عض  العلميّ اعتماد   ت 

ّ
ا�حك ع�� ة  مة 

 
ّ

 دون اإللك��و�ي. �ل الور��ّ الش

   البيئة: أي 
ّ
 تأث

ّ
 ة واالجتماعيّ ياسيّ ة والّس بالبيئة ا�حيطة بھ االقتصاديّ   شر العل�يّ ر الن

ّ
ل عائقا  ة ال�ي �ش�

   أمام الباحث�ن لنشر بحو��م، وأهّم 
ّ
ة،  عف �� البيئة املعلوماتيّ ضّ ال�ي قد تواجھ الباحث  هذه املشكالت ال

 التّ و 
ّ
املؤّس خل �عض   �� اإلداري  التّ ف  علميّ توجد  ال  إذ    ة،عليميّ سات  و�حثيّ سياسة  وا�ة  ومستقرّ ة  ة،  حة 

 ) 2015ضعف تقدير ا�جتمع للبحث العل�ي وللباحث (همشري، إضافة إ�� 
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 ونق��ح   .ث
ّ
 �عض ا�حلول ال

ّ
 �ي قد �ساهم �� ز�ادة األقبال ع�� الن

ّ
يات املوجودة نذكر  حّد شر رغم الت

 م��ا:  

ا�جامعات واملساهمة �� البحث  ة ل�جامعات من خالل البحث عن طرق أخرى لتمو�ل توف�� موارد ماليّ  -

 العل�يّ 
ّ

 راكة مع القطاع ا�خاص.، م��ا: الش

-   
ّ
 ظر إ�� عمليّ ة والنّ شر ا�جامعيّ دعم دور الن

ّ
من أ�شطة ا�جامعات    ع�� أنھ �شاط رئي�ىيّ   شر ا�جام��ّ ة الن

 . بة �� الوسط األ�ادي�يّ مما يضفي ع�� ا�جامعة سمعة طيّ 

-   
ّ
ة بما يضمن ظهور هذه األوعية �� قالب  الل��ام باملواصفات القياسيّ شر با�جامعات إ�� ادعوة جهات الن

 �.متم�ّ 

 املعّقدة. ة ظم واإلجراءات الروتينيّ ر من النّ حرّ ضرورة التّ  -

ا�جامعيّ   - املطا�ع  قيام   ضرورة 
ّ
الن مجال   �� ا�حديثة  التكنولوجيا  إم�انات  باستثمار  ا�جام��ّ ة    شر 

 
ّ
  شر االلك��و�ي، ودعم �ّل وخاصة الن

ّ
  وااللك��و�ّي   شر الور��ّ أنواع الن

ّ
�ي  من خالل إتاحة أوعية املعلومات ال

 ة �� الوقت نفسھ. ة والك��ونيّ تصدرها �� صورة ورقيّ 

 تحف�� أعضاء هيئة التّ   -
ّ
   شر االلك��و�ّي دريس ع�� استخدام الن

ّ
شر ع�� شبكة  وتطو�ر قدر��م ع�� الن

 واأل�ادي�يّ   العل�يّ اإلن��نت مما �سهم �� تنمية أدا��م  
ّ
 ، والتغل

ّ
  �ي تنجم عن الكتاب ا�جام��ّ ب ع�� املشا�ل ال

 العر�ي ع�� شبكة اإلن��نت. ا�حتوى الرق�يّ و�غناء املطبوع، 

 ��جيع أعضاء هيئة التّ   -
ّ
ة  ية واملعنو�ّ فا��م بمطا�ع ا�جامعة وتقديم ا�حوافز املادّ دريس ع�� �شر مؤل

 لهم.

ات املوجودة �� العالم  ، ع�� غرار ا�جمعيّ ة �� الوطن العر�ّي للمطا�ع ا�جامعيّ ة العمل ع�� إ�شاء جمعيّ  -

 عاون ب�ن ا�جهات املعنيّ نسيق والتّ ، ت�ون مهم��ا التّ الغر�ّي 
ّ
 ة. �� جميع ا�جامعات العر�يّ  شر العل�يّ ة بالن

-   
ّ
خط العل�يّ وضع  واالتصال  للبحث  شاملة  يتّم ة  التعّ   ،  ا�جامعيّ  اون ف��ا  املطا�ع  واملكتبات  ب�ن  ة، 

 ة، ومراكز ا�حاسوب.ا�جامعيّ 

 ة الفكر�ّ وضع �شريعات وقوان�ن عر�ية �حماية حقوق امللكيّ   -
ّ
إ��  ة، نظرا  قة باألوعية االلك��ونيّ ة املتعل

 أّن  
ّ
 قليديّ أليف التّ ة بحقوق التّ شريعات ا�خاصّ الت

ّ
   ى �ّل ة ال �غط

ّ
عامل مع املعلومات  قة بالتّ ا�جوانب املتعل

 ة.واألوعية االلك��ونيّ 

 يتضمّ   إطالق موقع إلك��و�ّي   -
ّ
 ة الكتب امل��جمة) الصّ فات (خاصّ ن جميع املؤل

ّ
ة،  ول العر�يّ ة الّد ادرة �� �اف

ا  وذلك  
ً
 ة، ومنعا للتّ ية ل�جهات املعنيّ ة واملادّ ع�� ا�حقوق األدبيّ حفاظ

ّ
ة  �جمات �� دول عر�يّ ضارب، وتكرار ال�

 مختلفة. 

 ��جيع حركة التّ   -
ّ
ف�ن وامل��جم�نعم  �جمة من خالل تقديم الّد أليف وال�

ّ
، وتخصيص جوائز  املاّدي للمؤل

 .)2003(العقال،   ة مناسبة لهاسنو�ّ 
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 : راسة أسئلة الدّ  -3

الية عن األسئلةالّدراسة إ�� اإلجابة سعت 
ّ
 :الت

الصّ " -1  ما 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  البحوث  أعضاء  �ي  �شر   �� جدارا  جامعة  تدريس  وجهة  العلميّ هيئة  من  ة 

 " نظرهم؟

الداللة" -2 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  الصّ  )α (0.05=هل   �� 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  �ي 

 "ة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�� ا�جنس؟هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء 

 : راسة أهداف الدّ  -4

 ��دف الدراسة إ�� معرفة الصّ  -
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث  أعضاء  ھ  �ي تواجعو�ات ال

 ة من وجهة نظرهم. العلميّ 

 الصّ  )α (0.05=حصائية عند مستوى الداللةاإل اللة  ّد الالفروق ذات    إ��عرف  التّ  -
ّ
�ي تواجھ  عو�ات ال

 .� ا�جنسة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء 

 : راسة أهمیة الدّ  -5

    :من ي��ا راسة أهّم تكتسب الّد 

التعّرف   .1 تواجھ  الصّ إ��  أهمية  ال�ي  البحوث  أعضاء  عو�ات  �شر   �� جدارا  جامعة  تدريس  هيئة 

 ة من وجهة نظرهم العلميّ 

عة    االستفادة .2
ّ
 و العا��،  للّتعليم  راسة  من نتائج هذه الّد املتوق

ّ
اململكة  ا�جامعات ��  و ة،  ت العلميّ ا�جال

 ..ةاالردنية الهاشميّ 

 ة بمعلومات عن الصّ املكتبة العر�يّ   تزّود  3
ّ
ة  ة لنشر البحوث العلميّ دريسيّ �ي تواجھ الهيئة التّ عو�ات ال

  .ةة الهاشميّ ردنيّ راسات �� اململكة األ الّد وندرة  �� الف��ة األخ��ة ��ـذا املوضـوع    ة �� ظل االهتمام العاملّي وخاصّ 

 : راسة حدود الدّ  -6

 الفصل الّد  الّزمانّية: خاللا�حدود  .1
ّ
 .2023/2022ا�ي را�ىي الث

 .ةة الهاشميّ �� اململكة االردنيّ جامعة جدارا  :ةا�حدود امل�انيّ  .2

 .ة بجامعة جدارادريسيّ نة من الهيئة التّ ة: عيّ ا�حدود البشر�ّ  .3

 عو�ات االصّ عن  راسة ع�� الكشف  ة: اقتصرت الّد ا�حدود املوضوعيّ  .4
ّ
هيئة تدريس  تواجھ أعضاء  �ي  ل

 ة من وجهة نظرهم.جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ 

الّد  .5 نتائج  الّس تحددت  با�خصائص  موضوعيّ ي�وم��يّ راسة  ومدى  ألدا��ا،  عيّ ة  أفراد  استجابة  نة  ة 

 هذه األداة. لراسة الّد 



 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
 د. رغدة محمود بطاينة ،  علي كاظم السندي  د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هيئة تدريس جامعة جداراا
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 : ابقة راسات الّسالدّ  -7

   -التمو�لية  -عو�ات (التنظيمية) دراسة للكشف عن الصّ 2020(البشر،  أجرت  
ّ
�ي تواجھ  ال�خصية) ال

 دريس بقسم اإلدارة ال��بو�ّ أعضاء هيئة التّ 
ّ

ة  ت العلميّ ة �� ا�جامعات السعودية �� �شر األبحاث �� ا�جال

)  99قت األداة ع�� (راسة، وطبّ ا�حكمة، واستخدمت الباحثة املن�ج الوصفي املس��، واالستبانة أداة للّد 

راسة  ة. وأظهرت نتائج الّد عودية ا�ح�وميّ ة بمختلف ا�جامعات الّس تدريس بقسم اإلدارة ال��بو�ّ عضو هيئة  

 مو�ليّ عو�ات التّ أن الصّ   -1ما ي��:  
ّ
ال ال��بو�ّ �ي تواجھ أعضاء هيئة التّ ة  ة �� ا�جامعات  دريس بقسم اإلدارة 

 ة �� �شر األبحاث العلميّ عوديّ الّس 
ّ

أن    -2).  3من    2.62(  ط حسا�ّي �متوّس ة، و مة، جاءت بدرجة عاليّ ة ا�حك

 الصّ 
ّ

 خصيّ عو�ات ال�
ّ
 �ي تواجھ أعضاء هيئة التّ ة ال

ّ
ة ��  عوديّ ة �� ا�جامعات الّس �بو�ّ دريس بقسم اإلدارة ال�

 �شر األبحاث العلميّ 
ّ

عو�ات  الصّ   أّن   -3).  3من    2.32طة، و�متوسط حسا�ي (مة، جاءت بدرجة متوّس ة ا�حك

 نظيميّ التّ 
ّ
 تواجھ أعضاء هيئة التّ �ي  ة ال

ّ
ة �� �شر األبحاث  ة �� ا�جامعات السعوديّ �بو�ّ دريس بقسم اإلدارة ال�

 العلميّ 
ّ

 ).  3من   2.32ط حساب (طة، و�متوّس بدرجة متوّس جاءت مة ة ا�حك

(املغذوي،   للتّ 2019أجرى  دراسة   ( 
ّ
الن معوقات  إ��  العل�يّ عرف  العامليّ   شر  البيانات  (بقاعدة  ) من  isiة 

نظ التّ وجهة  هيئة  أعضاء  السعوديّ ر  ا�جامعات  �عض  ضوء   �� املتغ�ّ دريس  �عض  تأث��  بيان  مع  �ات  ة، 

، واعتمدت ع�� االستبانة �� جمع البيانات، وطبقت  راسة املن�ج الوصفّي الدموجرافية ، واستخدمت الّد 

 ) عضو هيئة تدريس، وتوصّ 600ع�� عينة بلغت (
ّ
بقاعدة    عل�يّ شر اللت إ�� وجود مجموعة من املعوقات للن

العامليّ  (البيانات   isiة 
ّ
الت ا�حوافز  غياب  أبرزها:  من  املتم�ّ �جيعيّ )  لألبحاث  التّ ة  غياب  واملبدعة،  عر�ف  �ة 

التّ  با�جالت  املنشورة  بيانات  باألبحاث  لقاعدة  صعو�ة    isiا�عة  م��ا،  استفادة  أق�ىى  لتحقيق  ا�جتمع   ��

 
ّ

 يّ روط واملعاي�� الفنّ تحقيق الش
ّ
 ة للن

ّ
دة  ة ا�حّد منيّ ، ضيق الف��ة الزّ isiا�عة لقاعدة بيانات  ت التّ شر �� ا�جال

 
ّ

 إلجراء �عديالت ا�حك
ّ
 م�ن من قبل هيئة الن

ّ
صات  )، ضعف ا�خصّ isiا�عة لقاعدة بيانات (ت التّ شر با�جال

 ة القوان�ن والتّ ة، االل��ام بحرفيّ بصفة عامّ   ة للنشر العل�يّ ليّ املا
ّ
 شّد عليمات والت

ّ
 د �� ال�

ّ
�ليات  �ك�� ع�� الش

 منيّ دون املضمون، طول الف��ة الزّ 
ّ

)، بينما  isiا�عة لقاعدة بيانات (ت التّ ة ب�ن تقديم البحث و�شره �� ا�جال

 ص). ة/ التخصّ تبة الوظيفيّ وع/ الرّ �ات (النّ راسة �عزى ملتغ�ّ نة الّد توجد فروق �� استجابات عيّ 

 هدفت الّد دراسة    )2017(محمد، وأحمد،  أجرى  
ّ
لدى أعضاء هيئة    و��ّ شر الّد راسة إ�� رصد معوقات الن

 
ّ
 تدريس �ل

ّ
ب ع�� تلك  يات هذا القطاع بجامعة املنيا من وجهة نظرهم، و�عرف أبرز مق��حا��م �شأن التغل

دريس نحو  عو�ات أر�عة جوانب ��: اتجاه أعضاء هيئة التّ تذليلها. وقد شملت تلك الصّ املعوقات وسبل  

 
ّ
الّد الن  و��ّ شر 

ّ
متعل ومعوقات  التّ ،  هيئة  أعضاء  بمهارات  األ�اديميّ قة   دريس 

ّ
متعل ومعوقات  بالبيئة  ة،  قة 

 املؤّس 
ّ
متعل بالّد سية، ومعوقات  العلميّ قة  الّد ور�ات  تناوليّ ة  خامس  لبعد  باإلضافة  العيّ ة،  مق��حات  نة  ول 

 
ّ
تم بناء استبانة  و ،  راسة، تم استخدام املن�ج الوصفّي و��. ولتحقيق هدف الّد شر الّد �شأن تنشيط حركة الن

 
ّ
دريس بلغ قوامها  نة من أعضاء هيئة التّ تطبيقها ع�� عيّ   تّم   عة ع�� خمس أ�عاد، ثّم مفردة موزّ   55فت من  تأل

 �عد من أ�عاد االستبانة بدرجة عالية.   �ّل ق تائج إ�� تحّق ) عضوا. وتوصلت النّ 146(



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
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الناجم،    أجرى   ع��  تعرف  لل  بدراسة)  2015( 
ّ
الن الشرعيّ واقع  العلوم   �� العل�ي  العر�يّ شر  باململكة  ة  ة 

 الّس 
ّ
 عودية، ووضع تصور مق��ح ملتطل

ّ
) من أعضاء هيئة  302شر. وقد ت�ونت عينة البحث من ( بات هذا الن

 العلوم الشرعيّ دريس بأقسام  التّ 
ّ
ال� ة، وأعد الباحث استبانة  عوديّ ة با�جامعات الّس �بية اإلسالميّ ة وعلوم 

 
ّ
متطل  الستقصاء 

ّ
الن  بات 

ّ
الش العلوم   �� النّ رعيّ شر  وكشفت   ة، 

ّ
الن ضعف  عن  العلوم تائج   �� العل�ي  شر 

 
ّ

 رعيّ الش
ّ

الش العلوم   �� بلغ عدد الكتب املنشورة  باململكة حيث  )  745%)، و(12.4ة (بنسب كتاًبا    67ة  رعيّ ة 

 د البحث الصّ %)، وحّد 60بنسبة (
ّ
 عو�ات ال

ّ
 �ي تواجھ هذا الن

ّ
شر،  شر وجاء �� مقدم��ا املغاالة �� شروط الن

ل البحث إ�� آلية مق��حة لالرتقاء  ، كما توصّ غ الباحث�ن للبحث العل�يّ صة، وعدم تفرّ وندرة ا�جاالت املتخصّ 

 
ّ
الن العل�يّ بمجال     شر 

ّ
الش العلوم   رعيّ لبحوث 

ّ
الن دورة  صياغة  إعادة  خالل  من  [التّ ة   شر 

ّ
الن شر،  حكيم، 

 
ّ
 سو�ق] وما �ع��ضها من صعو�ات.الت

 ابقة: راسات السّ عقیب على الدّ التّ  -7-1
األو�� �� حدود  الّدراسة    �ا قد ت�ون ابقة، �� أ�ّ الّس الّدراسات    من  نظ��ا��ا  عن ةا�حاليّ الّدراسة  تختلف  

 الباحث�ن  علم  
ّ
��ال جرى 

ُ
ت الصّ األردن  �ي   ، 

ّ
ال تواجھ  عو�ات  �شر  أعضاء  �ي   �� جدارا  جامعة  تدريس  هيئة 

  .ة املستخدمةابقة باألهداف واملن�جيّ راسات الّس البحوث العلمية من وجهة نظرهم، حيث اختلفت مع الّد 

 ةلرئيسيّ ا ا�حاور  تحديدو ة،  ا�حاليّ للّدراسة    ظري النّ  اإلطار ابقة، بإثراءالّس الّدراسات  االستفادة من    وتّم 

  تائج النّ  من  راسة، واالستفادةلها، وتطو�ر أدوات الّد 
ّ
من   نتھتضمّ  وما ابقةالّس الّدراسات   لها  لتتوصّ  �يال

 ات. مق��حات وتوصيّ 

 : راسة منهج الدّ  -8

الوصفّي استخدام  تم   للتّ   املن�ج  الصّ عرّ املس��  إ��   ف 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  جامعة  أعضاء  �ي  تدريس  هيئة 

 ة من وجهة نظرهم. البحوث العلميّ جدارا �� �شر 

 :الّدراسة وعیّنتھامجتمع  -8-1
أستاذ  )  20، (اس ) مدرّ 35، (امساعد  ا) دكتور 110، ( امشار�   ا) دكتور 60(  :225راسة من  ن مجتمع الّد يت�وّ  

   د تّم ق )  60راسة من (نة الّد نت عيّ ت�وّ و دريس بجامعة جدارا،  من أعضاء هيئة التّ   ا دكتور ا  
ّ
ر�قة  اختيارها بالط

 ) ذلك.  1ح ا�جدول (ة، و�وّ� العشوائيّ 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ��ا��ا : )1جدول (

 املئو�ة%  النسبة  العدد الفئة /املستوى  املتغ��  

 ا�جنس 

 %51.6 31 ذكر

 %48.4 29 أن�ى 

 % 100 60 ا�جموع 



 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
 د. رغدة محمود بطاينة ،  علي كاظم السندي  د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هيئة تدريس جامعة جداراا
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) ا�جدول   1يظهر 
ّ

الذ �سبة  أن  األع��  )   �� (�ور  بلغت  مئو�ة  بلغت  51.6بنسبة  فقد  اإلناث  بينما   ،(%

 %). 48.4�سب��م (

 راسة:  أداة الدّ  -8-2
الّد  أداة  تطو�ر  تّم لغايات   الرّ   راسة 

ّ
ال� األدب  إ��  الّس والّد   �بوّي جوع   راسات 

ّ
املتعل دراسات  ابقة  مثل  قة 

 ).2017(محمد، وأحمد، )، 2020)، (البشر، 2015الناجم، (

 أ. صدق ا�حتوى:  

  راسة، وتّم ة من مجتمع الّد دريسيّ ) من الهيئة التّ 11تطبيق االستبانة ع�� عينة استطالعية قوامها (   تّم 

�ّل  درجة  ب�ن  ارتباط  معامالت  الّد   حساب  مع   فقرة 
ّ
ال�ل  رجة 

ّ
ال للمجال  تّم ية  كما  الفقرة.  إليھ  تنت�ي    ذي 

 ّد مجال من مجاالت االستبانة مع ال حساب معامالت االرتباط ب�ن درجة �ّل 
ّ
  أّن ن  ة لألداة. حيث تب�ّ يّ رجة ال�ل

قيم معامالت    )، كما أّن 0.90-0.84راسة مع األداة، تراوحت ما ب�ن (قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الّد 

معامالت االرتباط    تائج أّن ). كما أظهرت النّ 0.84-0.69راسة تراوحت ما ب�ن (ة �جاالت أداة الّد االرتباط البينيّ 

األد فقرات  الّد ب�ن  ومجال  األداة  اة  فقرات  ب�ن  االرتباطات  تراوحت  حيث  مناسبة،  �انت  واألداة،  راسة 

الّد  ( ومجاالت  ب�ن  ما  (0.96-0.44راسة  ب�ن  ما  واألداة  ا�جاالت  فقرات  و��ن  مالئمة 0.42-0.88)،  و��   ،(

 راسة ا�حالية.  ألغراض تحقيق أهداف الّد 

 راسة: ب. ثبات أداة الّد 

 "الصّ 
ّ
 ة من وجهة نظرهم":  هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء   اجھ�ي تو عو�ات ال

للتّ تّم   طر�قت�ن  الّد حّق استخدام  أداة  ثبات  من     راسة،ق 
ّ
االختبار  الط و�عادة  االختبار   �� األو��  ر�قة 

 
ّ
 والط

ّ
 ن ذلك.) يب�ّ 2لفقرات االستبانة. وا�جدول رقم ( انية �� حساب معامل كرونباخر�قة الث

 ومجاال��ا  راسة ك�لّ اخ�� كرونباخ ألفا ألداة الّد ): معامل ثبات اإلعادة واال�ساق الّد 2جدول (

  املقياس ومحاورها 
ّ
 ثبات اإلعادة  اخ��ّ ساق الّد ثبات اال�

 ا�حور االول: الصّ 
ّ

 0.83 0.85 خصيةعو�ات ال�

 
ّ
 0.81 0.84 يةعو�ات املادّ الصّ ا�ي: ا�حور الث

 
ّ
 0.88 0.91 اإلجرائّيةعو�ات الصّ الث: ا�حور الث

 
ّ

 0.92 0.90 � للمقا�سالك�

طبيق بلغ معامل  �ي التّ معامل ارتباط ب��سون ب�ن درجات املفحوص�ن ع�� األداة �� مرّ  تائج أّن أظهرت النّ 

 
ّ
 الث

ّ
�ا ذات  ُ�الحظ أ�ّ ). و 0.90لألداة بلغ (اخ��  ثبات اال�ساق الّد ). أما معامل  0.92� لألداة ( بات االعادة الك�

 معامل ثبات مرتفع.  
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 :راسةتصحیح أداة الدّ  -8-3
  

ّ
ال البدائل  ال�لية لألداة، تم وضع خمسة بدائل يختار املستجيب أحد هذه  �ي ألجل احتساب الدرجة 

رجة  وا�� للفقرات، إذ أعطيت الّد ) للبدائل ا�خمسة ع�� التّ 1،  2،  3،  4،  5رجات (� عن رأيھ، وأعطيت الّد �ع�ّ 

مرتفع5( البديل  ع��  والّد جّدا  )   ،) الّد 4رجة  وأعطيت  مرتفع،  للبديل   () متوّس 3رجة  البديل  ع��  ط، ) 

ج  درّ اعتماد التّ   ، كما تّم جّدا  ) ع�� البديل قليلة 1) ع�� البديل قليلة، وأعطيت الدرجة (2رجة (وأعطيت الّد 

 
ّ
طات  ول�حكم ع�� مستوى املتوّس طة، منخفضة)،  تائج وهو (بدرجة كب��ة، متوّس ألغراض تفس�� النّ  ال�ّي الث

 باستخدام املعادلة اآلتية: داة، اعتمد املعيار اإلحصائّي ة للفقرات وا�جاالت واأل ا�حسابيّ 

 أد�ى قيمة) مقسوًما ع�� عدد ا�خيارات   –مدى الفئة= (أع�� قيمة  

 حو اآل�ي:و�ذلك يصبح معيار ا�حكم ع�� النّ  1.33=3÷  4=1-5طول الفئة= 

 للكشف عن الصّ  اإلحصائّي  ): املعيار3جدول (
ّ
تدريس جامعة جدارا �� �شر  هيئة أعضاء  �ي تواجھعو�ات ال

 ة من وجهة نظرهمالبحوث العلميّ 

 رجة الّد    ط ا�حسا�ّي املتوّس 

 منخفض  2.33 - 1.00من 

 طة متوّس  3.67 - 2.34من 

 كب��ة 5.00 -3.68من 

 :ة المستخدمةالمعالجات اإلحصائیّ  -8-4
اإلحصائيّ  املعا�جات  الباحثان  اإلحصائياستخدم  ال��نامج  طر�ق  عن  البيانات   )SPSS(   ة  ملعا�جة 

 .راسة�ات الّد ، وفقا ملتغ�ّ ة، واالنحراف املعيارّي طات ا�حسابيّ واستخراج املتوّس 

 : عرض النتائج ومناقشتها  -9

 ألسئلة الّد  تائج اآلتية وتّم راسة إ�� النّ لت الّد توصّ 
ً
 حو اآل�ي: راسة، ع�� النّ عرضها وفقا

 
ّ
 : الن

ً
 أوال

ّ
 الصّ ما  " ل:  ؤال األوّ قة بالّس تائج املتعل

ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا  أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

 "  ة من وجهة نظرهم؟�� �شر البحوث العلميّ 

هيئة  أعضاء  ة لتقديرات  ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   ؤال، تّم لإلجابة عن هذا الّس 

 تدريس ع�� ا�جاالت للكشف عن الصّ 
ّ
امعة جدارا �� �شر البحوث  هيئة تدريس جأعضاء    �ي تواجھعو�ات ال

 ).4ة من وجهة نظرهم، حيث �انت كما �� مو�حة �� ا�جدول (العلميّ 

 

 



 الصّ 
ّ
عضاء  تي تواجه  عوبات ال

ٔ
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افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ املتوّس : )4جدول (  ة للصّ ة واالنحر
ّ
هيئة تدريس جامعة  أعضاء  �ي تواجھعو�ات ال

 ة من وجهة نظرهمجدارا �� �شر البحوث العلميّ 

 
ّ
 �تيبال�

 رقم  

 ا�جال 
 ا�جال 

 ط املتوّس 

 ا�حسا�ي* 

 االنحراف 

 املعياري 
 رجة الّد 

 طة متوّس  820. 3.26 اإلجرائّية  عو�اتالصّ  3 1

 طة متوّس  840. 3.19 ية عو�ات املادّ الصّ  2 2

 الصّ  1 3
ّ

 طة متوّس  880. 2.94 ة خصيّ عو�ات ال�

 الّد   
ّ
 طة متوّس  0.81 3.13 ة يّ رجة ال�ل

 ) 5العليا (رجة ) والّد 1نيا (رجة الّد * الّد 

) ا�جدول  "الصّ 4يب�ن  أن  بمتوّس اإلجرائّية   عو�ات)  األو��  باملرتبة  ) وانحراف  3.26(  ط حسا�ّي " قد جاء 

و�درجة0.82(  معيارّي  "الصّ متوّس   )  وجاء  املادّ طة،   عو�ات 
ّ
الث املرتبة   �� بمتوّس ية"  حسا�ّي انية  )  3.19(  ط 

معيارّي  متوّس 0.84(  وانحراف  و�درجة  "الصّ )  وجاء   عو طة، 
ّ

ال� بمتوّس خصيّ �ات  االخ��ة  املرتبة   �� ط  ة" 

معيارّي 2.94(  حسا�ّي  وانحراف  متوّس 0.88(  )  و�درجة  املتوّس )  بلغ  وقد  ا�حسا�ّي طة،  لتقديرات    ط 

 الصّ 
ّ
  ك�ّل  ة من وجهة نظرهم هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء    �ي تواجھعو�ات ال

 طة. ) و�درجة متوّس 0.81( ) وانحراف معيارّي 3.13(

(محمد، وأحمد، )  2020وتختلف مع دراسات (البشر،    )،2015تيجة مع دراسة ( الناجم،  فق هذه النّ وتتّ 

 . حيث جاءت بدرجة مرتفعھ )2019)، (املغذوي، 2017

فقرة    راسة ع�� �ّل نة الّد يّ ة واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات أفراد عطات ا�حسابيّ حساب املتوّس   كما تّم 

 مجال من مجاالت الصّ   من فقرات �ّل 
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث أعضاء �ي تواجھ  عو�ات ال

 ة من وجهة نظرهم، وفيما ي�� عرض لذلك: العلميّ 

 :  عوبات االجرائیةالصّ  مجال -9-1
راسة ع�� فقرات هذا ا�حور،  نة الّد لتقديرات عيّ ة  ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   تّم 

 ).5حة �� ا�جدول (حيث �انت كما �� موّ� 
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افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ املتوّس : )5جدول ( راسة ع�� فقرات مجال نة الّد ة لتقديرات أفراد عيّ ة واالنحر

ائيّ (الصّ   عو�ات االجر
ّ
 .ةا�حسابيّ طات وفق املتوّس تنازلّيا بة ة)، مرت

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
  املتوسط

 ا�حسا�ي 

  فاالنحرا 

 املعياري 
 رجة الّد 

 كب��ة 951. 3.73 ة ة لتحكيم البحوث العلميّ منيّ ة الزّ طول املّد  18 1

2 15  
ّ

 ت العلميّ تحديد ا�جامعة للعدد محدود من ا�جال
ّ
 طة متوّس  909. 3.42 شرة املعتمدة للن

3 17  
ّ

 طة متوّس  944. 3.22 للباحث األسباب البحث دون توضيح   ت �شر رفض �عض ا�جال

4 12  
ّ
 صعو�ة شروط الن

ّ
 طة متوّس  1.011 3.20 ة �ي تفرضها �عض ا�جالت العلميّ شر ال

 ة واإلدار�ّ وتينيّ ك��ة األعباء الرّ  11 5
ّ
 طة متوّس  985. 3.16 ة �ي �عيق �شر البحوث العلميّ ة ال

6 14 
 ة من قبل  تحكيم البحوث العلميّ 

ّ
  ص�ن �� �عض م�ن غ�� متخصّ محك

 األحيان 
 طة متوّس  1.046 3.16

7 13  
ّ

 طة متوّس  1.001 3.15 ل الواسطة �� �شر البحوث تدخ

 طة متوّس  985. 3.10 ة املعاي�� املعتمدة لتحكيم البحوث العلميةضبابيّ  16 8

 طة متوّس  822. 3.26 ط العام املتوّس 

 

)، بدرجة 3.10) و(3.73ة لفقرات ا�جال تراوحت ب�ن (ا�حسابيّ طات  ) أن املتوّس 5يالحظ من ا�جدول (

((متوّس  الفقرة  جاءت  حيث  كب��ة).  إ��   18طة 
ّ
ال نصّ )  "�ي  ع��  الزّ ت  املدة  للتّ طول  البحوث  منية  حكيم 

   ة"العلميّ 
ّ
ال� ) و�درجة (كب��ة)، �� ح�ن 0.951(  ) و�انحراف معيارّي 3.73(  ط حسا�ّي ل، بمتوّس �تيب األوّ �� 

 16جاءت الفقرة (
ّ
 ة  ة املعاي�� املعتمدة لتحكيم البحوث العلميّ ضبابيّ ت ع�� "  �ي نصّ ) ال

ّ
�تيب األخ��، " �� ال�

 ). ةط توّس و�درجة (م)، 0.822( ) و�انحراف معيارّي 3.10( ط حسا�ّي بمتوّس 

 وقد �عزى ذلك إ�� الصّ 
ّ
   �� محاوالت �شر البحوث ة دريسيّ الهيئة التّ أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

ّ
ت  �� ا�جال

 ��  وقًتا  �ستغرق  
ً
 وتينية ح�ّ ة و الرّ اإلدار�ّ اإلجراءات  طو�ال

ّ
أيًضا  ة قبول البحث أو رفضھ،  غ الباحث بآليّ ى تبل

 
ّ
الت العلميّ ضعف  البحوث  لنشر  ا�جامعات   ة  �جيع من 

ّ
ا�جال العلميّ ��   ت 

ّ
ا�حك املعتمدة،  ة  إ��  وأيضا  مة 

   ةائدة الّس الب��وقراطيّ 
ّ

ة  علميّ إبداء أسباب  ة حيث تقوم برفض �عض البحوث دون  ت العلميّ �� �عض ا�جال

 واقعيّ 
ّ

صات  و�شرها �ش�ل مست�جل، وقد ي�ون ضعف ا�خصّ األبحاث  ل الواسطة لقبول �عض  ة وتدخ

 ة للبحوث العلميّ املاليّ 
ّ

 ة، وصعو�ة تحقيق الش
ّ

ة (  تيجة مع دراسةـ وتتفق هذه النّ ت العامليّ روط لبعض ا�جال

 .مرتفعةحيث جاءت بدرجة    ) 2017) (محمد، وأحمد،  2020وتختلف مع دراس�ي (البشر،    )،2015الناجم،  
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ٔ
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 :عوبات المادیةالصّ اني: المجال الثّ  -9-2
تائج  ة و�انت النّ يّ عو�ات املادّ ة لفقرات مجال الصّ ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   تّم 

 . )6كما �� ا�جدول (

افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ ): املتوّس 6(جدول   (راسة ع�� فقرات مجال نة الّد ة لتقديرات أفراد عيّ ة واالنحر

 يّ عو�ات املادّ الصّ 
ّ
 .ةطات ا�حسابيّ وفق املتوّس تنازلّيا بة ة)، مرت

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعياري 
 رجة الّد 

1 10 
 البحوث العلميّ ارتفاع ت�لفة �شر 

ّ
  تة �� �عض ا�جال

 ا�حكمة 
 طة متوّس  963. 3.43

2 9 
 
ّ
 ي امل��انيّ تد�

ّ
 �ي تخصّ ة ال

ّ
شر البحوث  صها ا�جامعة لن

 ةالعلميّ 
 طة متوّس  918. 3.33

3 7  
ّ
 طة متوّس  1.009 3.11 دريس �� ا�جامعة ي رواتب أعضاء هيئة التّ تد�

 طة متوّس  1.040 2.90 ة البحوث العلميّ ة إلجراء يّ �لفة املادّ ارتفاع التّ  8 4

 طة متوّس  823. 3.19 ط العامّ املتوّس 

 ) 5رجة العليا () والّد 1نيا (رجة الّد * الّد 

 ) أّن 6يالحظ من ا�جدول   طات ا�حسابيّ املتوّس   ) 
ّ
الث ب�ن (ة لفقرات ا�جال  )  2.90) و(3.43ا�ي تراوحت 

 10طة). حيث جاءت الفقرة (بدرجة (متوّس 
ّ
ة �� �عض ارتفاع ت�لفة �شر البحوث العلميّ   ع�� "  ت�ي نصّ ) ال

 
ّ

 ا�جال
ّ

ا�حك    مةت 
ّ
ال�  �� األوّ "  بمتوّس �تيب  حسا�ّي ل  معيارّي 3.43(  ط  و�انحراف  و�درجة  0.963(  )   (

 8)، �� ح�ن جاءت الفقرة (طةمتوّس (
ّ
" �� ةة إلجراء البحوث العلميّ يّ �لفة املادّ ارتفاع التّ ت ع�� "  �ي نصّ ) ال

 
ّ
 طة).  و�درجة (متوّس )، 1.040( )، و�انحراف معيارّي 2.90(  ط حسا�ّي خ��، بمتوّس �تيب األ ال�

 أّن    وأيًضا ،  ماّدّيا  ا�جامعة لدعم الباحثاإلسهام  قد �عزو ذلك إ�� ضعف  
ّ

 �عض ا�جال
ّ
ب رسوم  ت تطل

 عالية لنشر البحوث العلميّ 
ّ

 مة وقد ت�ون غ�� م�ّ� ة ا�حك
ّ
مقارنة القطاع ة  دريسيّ ي رواتب الهيئة التّ رة، وتد�

 ، وضعف تقدر��م لهم.ومعنوّ�ا  ماّدّياوا�جتمع للباحث�ن    ، وضعف دعم القطاع ا�خاّص با�ح�ومّي   ا�خاّص 

النّ وتتّ  الناجم،  فق هذه   ) (البشر،    )،2015تيجة مع دراسة  دراس�ي  ) (محمد، وأحمد،  2020وتختلف مع 

 .مرتفعةحيث جاءت بدرجة  )2017
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 :ةخصیّ عوبات الشّ مجال الصّ  -9-3
املتوّس   تّم  ا�حسابيّ حساب  املعيار�ّ طات  واالنحرافات  مجال  ة  لفقرات   الصّ ة 

ّ
ال� و�انت    ةخصيّ عو�ات 

 ): 7تائج كما �� ا�جدول (النّ 

افات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ ): املتوّس 7جدول ( راسة ع�� فقرات مجال نة الّد ة لتقديرات أفراد عيّ ة واالنحر

 (الصّ 
ّ

 .ةطات ا�حسابيّ وفق املتوّس تنازلّيا  خصية)، مرتبةعو�ات ال�

 الفقرات  قم الرّ  تبة الرّ 
ط  املتوّس 

 ا�حسا�ي 

االنحراف  

 املعيارّي 
 رجة الّد 

1 2 
التّ  هيئة  عضو  ة  العلميّ األبحاث  �شر  إ��  دريس  �س�� 

 
ّ
 �قية فقطل�حصول ع�� ال�

 طة متوّس  1.015 3.01

2 3 
 
ّ
دريس مقابل  مة ألعضاء هيئة التّ ي ا�حوافز املادية املقّد تد�

 ة العلميّ األبحاث  �شر
 طة متوّس  1.003 2.99

3 1 
 
ّ
دريس مقابل  مة ألعضاء هيئة التّ ة املقّد ي ا�حوافز ملعنو�ّ تد�

 ة العلميّ األبحاث �شر 
 طة متوّس  998. 2.94

4 4 
من نصاب أعضاء هيئة    اجزء  عدم احتساب العمل البح�يّ 

 دريس التّ 
 طة متوّس  1.031 2.92

5 5 
عضو   التّ �س��  ة  العلميّ األبحاث  �شر  إ��  دريس  هيئة 

 
ّ
 �قية فقطل�حصول ع�� ال�

 طة متوّس  983. 2.90

 تد�ي مهارات أعضاء هيئة التّ  7 6
ّ
 طة متوّس  1.040 2.89 شر العل�يّ دريس �� الن

 دريس �� الالتّ   هيئة مستوى أعضاءضعف  6 7
ّ
 طة متوّس  1.034 2.88 اإلنجل��ّية  غةل

 طة متوّس  883. 2.94 ط العام املتوّس 

 ) 5رجة العليا () والّد 1نيا (رجة الّد * الّد 

) أّن 7يالحظ من ا�جدول  ( ة لفقرات ا�جالطات ا�حسابيّ املتوّس   )  ب�ن  ) بدرجة  2.88) و(3.01تراوحت 

 2طة). حيث جاءت الفقرة ((متوّس 
ّ
ة  العلميّ األبحاث  �شر  إ��  دريس  �س�� عضو هيئة التّ ت ع�� "  �ي نصّ ) ال

 ل�حصول ع�� 
ّ
 �قية فقط ال�

ّ
) و�درجة  1.015( و�انحراف معيارّي ) 3.01(  ط حسا�ّي ل بمتوّس �تيب األوّ " �� ال�

(متوّس ( الفقرة  جاءت  ح�ن   ��  7طة)، 
ّ
ال نصّ )  "�ي  ع��  مستوى    ت  التّ أعضاء  ضعف   هيئة 

ّ
الل  ��  غةدريس 

 ��ّية  لاإلنج
ّ
  طة).و�درجة (متوّس )،  1.034(  )، و�انحراف معيارّي 2.88ط حسا�ي (�تيب األخ��، بمتوّس " �� ال�

عليم التّ أّن  تحديدا    دريسية يواجھ �عض العقبات داخل ا�جامعة م��اعضو الهيئة التّ أّن  وقد �عزو ذلك  

 
ّ
ا ال يتيح لھ  عل��م ممّ   دّ الب والرّ يحتاج إ�� وقت طو�ل يقضيھ العضو ب�ن أروقة ا�جامعة ملتا�عة أعمال الط
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 غط  اء الضّ الوقت إلجراء بحوث جرّ 
ّ
  ة بأّن دريسيّ اقتناع �عض أعضاء الهيئة التّ وأيضا  ذي يواجهھ،  الكب�� ال

ھ    ساتھ ال يأخذ بنتائج البحوث،مجتمعنا ومؤّس 
ّ
تائج،  الورق أك�� من جودة األف�ار والنّ   �عتمد ع�� كّم وأن

 وا  دورات لتطو�ر نفسھ �� البحث العل�يّ جدارا إ�� أخذ  ولذلك ال �س�� عضو هيئة تدريس �� جامعة  
ّ
غة  لل

) (محمد،  2020وتختلف مع دراس�ي (البشر،    )،2015الناجم،  (تيجة مع دراسة  فق هذه النّ وتتّ   ة.اإلنجل��يّ 

 . مرتفعةحيث جاءت بدرجة  )2017وأحمد، 

 
ّ
: الن

ً
 ثانيا

ّ
 قة بالّس تائج املتعل

ّ
اللة ة عند مستوى الّد هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّ "  ا�ي:  ؤال الث

)α=0.05  �� الصّ )  تقدير   ��  استجابات 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  �شر  أعضاء  �ي   �� جامعة جدارا  تدريس  هيئة 

 " � (ا�جنس)؟ة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ البحوث العلميّ 

نة  ة لتقديرات أفراد العيّ ة واالنحرافات املعيار�ّ طات ا�حسابيّ حساب املتوّس   ؤال، تّم لإلجابة عن هذا الّس 

 عع�� محاور درجة تقدير الصّ 
ّ
ة  هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء  �ي تواجھ و�ات ال

 ). 8حة �� ا�جدول (� ا�جنس، حيث �انت كما �� موّ� من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ 

عو�ات  راسة �� درجة الصّ نة الّد أفراد عيّ استجابات ط اللة للفروق ب�ن متوّس نتائج اختبار (ت) للّد : )8جدول (

 
ّ
 .� ا�جنسة من وجهة نظرهم �عزى ملتغ�ّ هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر البحوث العلميّ أعضاء �ي تواجھ ال

 

 ط املتوّس  العدد  ا�جنس 
االنحراف  

 املعياري 

اختبار  

 (ت) 

مستوى  

  اللةالّد 

 اإلحصائّية

 940. 1.31 540. 3.05 31 ذكر �  املتغ�ّ 

 650. 2.24 29 أن�ى  

 a=0.05مستوى الداللة عند  إحصائّيا دال 

طات  ابق عدم وجود ذات داللة إحصائية ب�ن متوّس نالحظ من خالل البيانات الواردة �� ا�جدول الّس   

عيّ  أفراد  الّد استجابات  الصّ نة   راسة درجة 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  �شر  أعضاء  �ي   �� جدارا  جامعة  تدريس  هيئة 

العلميّ  متغ�ّ البحوث  حسب  نظرهم  وجهة  من  فقد  ة  ا�جنس  الّد �  مستوى  قيمة  (بلغت  وهذه  0.94اللة   (

) من  أك��   0.05القيمة 
ّ

وتؤك النّ )  هذه  إ��  د  ھ  تيجة 
ّ
إحصائيّ أن داللة  ذات  فروق  يوجد  متوّس ال  ب�ن    طات ة 

 راسة نحو درجة الصّ نة الّد عيّ استجابات أفراد  
ّ
هيئة تدريس جامعة جدارا �� �شر  أعضاء  �ي تواجھ  عو�ات ال

 �عزى ذلك إ�� إدراك أعضاء هيئة التّ وقد  ة.  البحوث العلميّ 
ّ

أل�عاد  واإلناث  �ور  دريس �� جامعة جدارا الذ

 
ّ
ال  املعوقات 

ّ
الن �عيق  العل�يّ �ي  التّ النّ   �غّض   شر  أّن ظر عن جنس عضو هيئة  ا�جامعة  أنظمة    دريس. كما 

 و�عليما��ا  
ّ
 فيما يتعل

ّ
 والّد   شر العل�يّ ق بالن

ّ
�ور متساو�ة لكال الطرف�ن سواء    وجس�يّ عم الل

ّ
أو األناث)،    (الذ

 واإلناث  مما إ�� تقارب وجهات النظر لكال الطرف�ن (الذ�ور 
ّ
تيجة  . تختلف هذه النّ شر العل�يّ ) �� معيقات الن

 ) حيث �انت الفروق لصا�ح فئة اإلناث. 2019مع نتيجة دراسة (املغذوي،  



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)122( 

 وصیات:  التّ  -10

 والباحث�ن. ة لتمو�ل األبحاث إ�شاء جهات مختصّ إ�� �� الّس  -1

2-  
ّ

 ت العلميّ إقامة ندوات وورش عمل عن آليات �شر للمجال
ّ
 ة، وقيمة الن

ّ
 ة.شر العامليّ شر �� قواعد الن

الصّ  -3  الوقوف ع�� 
ّ
ال تواجھ  عو�ات  التّ أعضاء  �ي  العلميّ الهيئة  البحوث  �� �شر  ة من قبل  دريسية 

الرتقاء با�خرجات  اأجل  ا�جهات ذات االختصاص ومحاولة وضع املعا�جات املناسبة، وذلك من  

 ة. البحثيّ 

نات أخرى  ة ع�� عيّ راسات واملرتبطة بصعو�ات �شر البحوث العلميّ إجراء مز�د من البحوث والّد  -4

 لم يتناولها البحث. 
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األول    ة، املؤتمر اإلقلي�يّ قميّ و�تاحة املعلومات �� البيئة الرّ   اشر العر�ّي ). النّ 2013أحمد، عاصم شل�ي( -1

 
ّ
 .96 -37وحة، للمكتبات، الّد  و��ّ حاد الّد لالت

 ). الصّ 2020البشر، فاطمة عبدهللا بن محمد. ( -2
ّ
دريس بقسم اإلدارة  �ي تواجھ أعضاء هيئة التّ عو�ات ال

 
ّ
الّس ال� ا�جامعات   �� ا�جعوديّ �بو�ة   �� األبحاث  �شر   ��  ة 

ّ
العلميّ ال  ت 

ّ
ا�حك  . مةة 

ّ
 مجل

ّ
�ل  ة 

ّ
ال� �بية  ية 

  .194-162  ، 1, ج110�لية ال��بية، ع -جامعة املنصورة  باملنصورة: 

دريسية �� جامعة آل  لدى أعضاء الهيئة التّ   ). معوقات البحث العل�يّ 2013ا�حراحشة، محمد عبود( -3

 
ّ
 .180-159)، ص3(4، 11فس، مج. ة وعلم النّ حاد ا�جامعات العر�يّ البيت، مجلة ات

مة  ة مقّد رات، ورقة بحثيّ صوّ عو�ات والتّ ). �سو�ق الكتاب العر�ي: الصّ 2003العقال، سليمان بن صا�ح ( -4

 . 13لصا�ح جامعة امللك سعود، الر�اض، 

عزاق( -5  2021فاكيھ، 
ّ
الن معيقات  العل�يّ ).     شر 

ّ
ا�جال العلميّ ��  طلبة  ت  لدى  ا�جزائر   �� ج"   " صنف  ة 

  كتوراه.الّد 
ّ
 .312 - 295)، 7(4ة، جامعة ا�جلفة، �اضية واالجتماعيّ لباحث للعلوم الرّ ة امجل

 ). تحّد 2019، إدريس(ال�امرّي  -6
ّ
الن ، مؤتمر تقييم  �� العالم العر�ّي   ا�جام��ّ اإللك��و�ّي    شر العل�يّ يات 

 
ّ
 ، برل�ن.أملانيا �� الوطن العر�ي، شر العل�يّ جودة أوعية الن

 2017مها مراد ع��. (محمد، أمل أحمد حسن، وأحمد،   -7
ّ
ة  ور�ات العلميّ �� الّد   و��ّ شر الّد ). معوقات الن

 
ّ
 . ة بجامعة املنيا: دراسة ميدانيةة واالجتماعيّ يات العلوم اإل�سانيّ لدى أعضاء هيئة تدريس �ل

ّ
ة  مجل

 
ّ
  -فس: جامعة املنيا ��بية وعلم النّ البحث �� ال

ّ
  .392-330،  4, ع32ية ال��بية، مج�ل

 2019ل بن عايض بن عوض. (املغذوي، عاد -8
ّ
  شر العل�يّ ). معوقات الن

ّ
ة املعتمدة من  ت العلميّ �� ا�جال

 عوديّ دريس ببعض ا�جامعات الّس من وجهة نظر أعضاء هيئة التّ   ISIة  قاعدة البيانات العامليّ 
ّ
ة  ة. مجل

 .371  - 343،  3, ع9راسات، مججامعة فلسط�ن لألبحاث والّد 

عمر -9  2015(  أحمد    همشري، 
ّ
الن مشكالت  العل�يّ ).  العر�ّي   شر  الوطن  الواقع    ��   ) ومعوقاتھ 

 
ّ
مقّد والط ورقة  الّس موحات).  للمؤتمر  الّد مة     و��ّ عودي 

ّ
 الث

ّ
للن العل�يّ ا�ي  سعود.  شر  امللك  جامعة   .

 �اض. الرّ 

عبد -10 محمد  عبد  الناجم،  (  العز�ز  تصوّ 2015ا�حسن.   .( 
ّ
ملتطل مق��ح   ر 

ّ
الن العل�يّ بات  العلوم   شر   ��  

الّس الشرعيّ  با�جامعات   . عوديةة 
ّ
والّد مجل للبحوث  املنارة  البيت  ة  آل  البحث    -راسات: جامعة  عمادة 

  554 .-511،  4, ع21، مجالعل�يّ 
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 د. علي وسالتي 
 

 

 جامعة القيروان

  تونس

 علّي بن أبي طالب في الّسیر الّسّنّیة والّشیعّیة الحدیثة
 

ϲAlī ʙ. abī Ṭālib in the modern Sunni and Shiite 
biographies 



بي طالب في الّسير  
ٔ
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 الحدیثة علّي بن أبي طالب في الّسیر الّسّنّیة والّشیعّیة  

 

 

 

 

 

 : ملّخص

أ�ي   يعّية لع�ّ� بن 
ّ

ّية والش
ّ
الّسن الّس�� ا�حديثة  بن��ا كتب  ال�ي  الّصورة   �� البحث  يقوم هذا العمل ع�� 

كّرم هللا  (  . وذلك ما يجعلھ عمل مقارنة أساسا. و�� مقارنة برأس�ن: ب�ن صورة ع��ّ )كّرم هللا وجهھ(طالب

يعة من جهة، و��ن الّصورة ال�ي بن��ا املصادر القديمة ومثيال��ا ال�ي ص  )وجهھ
ّ

اغ��ا الكتب  عند الّسّنة والش

من أخرى. و��دف املقال إ�� تحديد نقاط االئتالف واالختالف ب�ن الفرقت�ن ماضيا    -عند الفرقت�ن–ا�حديثة  

 وحاضرا، مع الّت��ير، وقد اخ��نا مقار�ة املتخّيل إطارا نظرّ�ا ل�ّل ذلك.   

 

 

Abstract: 

     This work is based on researching the image of of ϲAlī ʙ. abī Ṭālib built by the modern 

Sunni and Shiite biographical books. that's what makes it essentially a comparison work. It is 

a two-headed comparison: between the image of ϲAlī according to the Sunnis and Shiites on 

the one hand, and between the image built by ancient sources and the image formulated by 

modern books - according to the two sects - on the other hand. The article aims to identify the 

points of alliance and difference between the two groups, in the past and in the present, with 

justification, and we have chosen the imaginary approach as a theoretical framework for all of 

this. 

Keywords:  image, ϲAlī ʙ. abī Ṭālib, biographical books, sects, imaginary. 
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 :  المقّدمة  -1

د للّناظر �� تار�خ ا�حضارات أّن �ّل حضارة تحتفي برموزها، ال يقتصر ذلك ع�� ا�ي
ّ

حضارات الك��ى،  تأك

فحّ�ى ا�جموعات الّصغ��ة، �القبائل مثال، تضع تار�خا لها كث��ا ما يمتّد إ�� رجل واحد ُينسب إليھ فضل 

قدراتھ   بفضل  ن 
ّ

تمك رجل  إ��  نسُب 
ُ
ت فاألديان  أك��،  األمر   �

ّ
يتج� بالّدين  األمر  ق 

ّ
يتعل وح�ن  الّتأسيس. 

تأسيس   من  �حبوه،  الذين  الّرجال  وص��  قبلھ  "ا�خارقة"  ما  يُجّب  الذي  ا�جديد  ع��  -الّدين  اهر 
ّ
الظ  ��

�خ شكال من أش�ال الّتأو�ل، ويعلن نفسھ دينا جديدا يقلب املواز�ن.  -األقّل 
ّ
 بمنطق الن

عهد   �� انطلقت  ال�ي  الك��ى  الّتوّسعّية  ا�حر�ات  فبعد  اإلسالمّي،  الّدين  سلكها  ال�ي  ر�ق 
ّ
الط  �� هذه 

و�لغت عهد ب�ي العّباس بدأت معالم ا�حضارة ا�جديدة تّت�ح وصارت ا�حاجة م�ّحة إ�� كتابة    ملسو هيلع هللا ىلص   الّرسول 

 تار�خها وتدو�ن علومها. 

ا �ان الّدين أّس هذه ا�حضارة، فإّن ِهمم املصّنف�ن انصرفت إ�� جمع أخبار الّرسالة والّرسول  
ّ
  ملسو هيلع هللا ىلصومل

لّتبليغ. وقد قاد ذلك إ�� بناء صور عّ��ت  وَمن �حبھ وساعده �� ا  ملسو هيلع هللا ىلصومساعديھ، نقصد القرآن ومحّمدا  

فإّن   القلوب،   �� الّصور  تلك  وقع  إ��  ونظرا  املؤّسس�ن.  و���  الّتأسيسّية  حظة 
ّ

ال� إ��  املزمن  ا�حن�ن  عن 

الّتصنيف �� س�� هؤالء الّرجال لم ينقطع �عد قرابة ألف وخمسمائة عام. وقد اخ��نا �� هذا العمل الّنظر  

بن��  ال�ي  الّصورة  طالب  ��  أ�ي  بن  لع�ّ�  يعّية 
ّ

والش ّية 
ّ
الّسن ا�حديثة  املصّنفات  وجهھ(ا  هللا  ومقارن��ا  )  كّرم 

 بمثيال��ا من الّس�� القديمة. 

 ع��ّ 
َ
ساء عن غ��هم    )كّرم هللا وجهھ(  إّن اختيارنا س��ة

ّ
ھ من الّرجال والن

َ
�عود إ�� ما يمّ��ه وذّر�َتھ وَمن حول

فاق جّل الفرق اإلسالمّية، فإّن   ) كّرم هللا وجهھ(   . فإذا �ان ع��ّ ملسو هيلع هللا ىلص  من أ�حاب محّمد 
ّ
وآلھ أهل فضل بات

يعة كّفرهم،  
ّ

الثة الذين سبقوه، �انوا محّل اف��اق الفرق، فبعض الش
ّ
األ�حاب اآلخر�ن، السّيما ا�خلفاء الث

تقد�سهم. زد ع�� ذلك أّن علّيا
َ
 عّما �جر بي��م ف

ّ
ّدعوة من  عا�ش ال  )ھكّرم هللا وجه(   ومال الّسّنة إ�� الكف

، وهو ما يجعلھ شاهدا ع�� الو�� من جهة، وع��   ملسو هيلع هللا ىلص  �حظا��ا األو�� وعّمر قرابة ثالث�ن عاما �عد موت الّن�يّ 

الث األو�� �عد الّن�يّ 
ّ
 . ملسو هيلع هللا ىلص الّتجارب الّسياسّية الث

ْي ع��ّ 
َ
تبّ�ن ا�خطوط العر�ضة لصور� الّس�  )كّرم هللا وجهھ(  يقوم عملنا ع��   �� يعة 

ّ
الّسّنة والش �  عند 

يعّية القديمة من أخرى 
ّ

ّية والش
ّ
. وقد 1ا�حديثة مع املقارنة بي��ما من جهة، و��ن ما ورد �� كتب الّس�� الّسن

 
بي طالب كـثيرة جّدا، وال نبالغ إذا قلنا إّن تلك ا -1

ٔ
خبار سيرة علّي بن ا

ٔ
خبار وردت في جّل المصادر الكـتب القديمة التي وردت فيها ا

ٔ
ال

غة والّسير والفضائل والمناقب.لتّ القديمة على اختالفها ككـتب الحديث وا
ّ
بقات والل

ّ
ن والّتاريخ والط

ٓ
والكـتب  ..فسير وعلوم القرا

في رحاب  ّسّنة: الحديثة كـثيرة جّدا ال يكاد يحصرها عّد، وقد اخترنا نماذج تمثيلّية من الكـتب الحديثة للفرقتين: كـتابين يمّثالن ال
بي طالب عليه الّسالم شخصّيته وعصره   سيرةلخالد محّمد خالد وكـتاب  علي

ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
وكـتابين   ،لعلّي الّصالبي ا

ئّمة عن سيرتهم في الغيبّيات والخوارق يمّثالن الّشيعة: كـتاب 
ٔ
كبر حسين وكـتاب والكرامات  سلوا اال

ٔ
إالمام علّي من المهد  لمحّمد ا

حدٕالى 
ّ
لمحّمد كاظم القزوينّي. ولئن قادنا الّنظر في كـتب كـثيرة إلى الّنتائج التي سنثبتها في هذا البحث، فإّن ذلك ال يعني انتفاء  الل

 شذوذ بعض الكـتب من االّتجاهين.



بي طالب في الّسير  
ٔ
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 . ومطلبنا تقليب الّنظر �� املؤتلف وا�ختلف �� صورة ع��ّ 1خلفّية نظرّ�ة   (L’imaginaire)اخ��نا املتخّيل  

ا    )كّرم هللا وجهھ(
ّ
يعة من أخرى. ومل

ّ
ب�ن املا�ىي وا�حاضر داخل الفرقة الواحدة من جهة و��ن الّسّنة والش

�انت اإلحاطة ب�ّل جوانب هذه الّصورة أمرا محاال �� هذا العمل رأينا اختيار �عض م�ّونا��ا: الوالدة من  

ع�ن األخ��ْين لورودهما  جهة والوصّية وا�خوارق ال�ي �حبت املوت من أخرى. وقد رأينا ا�جمع ب�ن املوضو 

 معا �� املصادر. 

 في الوالدة:      -2

موضوع  )  كّرم هللا وجهھ (الحظنا أّن موضوع والدة ع�ّ�    3وع�� الّصال�ي  2الّنظر �� كتاَ�ْي خالد محّمد خالدب

ا�ي فقد جعل لھ 
ّ
نصف   -رغم حجم الكتاب الكب��–هام�ىّي، فاألّول لم يخّصص لھ شيئا �� الكتاب، أّما الث

الكعبةصف جوف   �� مولده  يثبتان  الّتفاصيل  من  خالي�ن  خ��ين  ف��ا  أورد  "وذكر   حة  بذلك:  يخّصانھ  وال 

أّول من ولد من ب�ي هاشم �� جوف الكعبة، وأّما ا�حاكم فقال: إّن األخبار   )كّرم هللا وجهھ( علّيا  الفاك�ّي أّن 

 .  4ولد �� جوف الكعبة") كّرم هللا وجهھ(تواترت أّن علّيا 

يعّية  
ّ

ّي�ن الحظنا أّن هذا املوضوع مركزّي �� الّس�� الش
ّ
�� مقابل هامشّية موضوع الوالدة �� الكتاب�ن الّسن

حدا�حديثة عموما، فقد خّصص صاحب كتاب  
ّ

خمس صفحات لوالدة ع�ّ�    اإلمام ع�ّ� من املهد إ�� ال�

بالوالدة �� الكعبة نقلها عن  )  كّرم هللا وجهھ (قّدم ف��ا أخبارا متنّوعة ت��ز اختصاص ع�ّ�  )  كّرم هللا وجهھ(

يعّية ك
ّ

و�ىيكتاب األما��  و  5للمجل�ىيّ بحار األنوار  ـ  �عض املصادر الش
ّ
. كما خّصص محّمد أك�� حس�ن 6للط

و�الحظ الّناظر �� ا�خ��ين ترك��ا    7"وليد الكعبة (قّصة الوالدة واملولود)"  ـأر�ع صفحات للموضوع وسمها ب

 ع�� ما ي��:

ا�شقاق جدار الكعبة لتدخل منھ فاطمة، رغم أّن للكعبة بابا يدخل الّزائرون منھ، وقد اش��ر األمر ��   -

ة حّ�ى تحّدث بھ الّناس
ّ

 . 8مك

 
وهو   cian Boia) (Luللمتخّيل مفاهيم متنّوعة تختلف باختالف مجاالت البحث، وقد اخترنا المفهوم الذي اقترحه لوسيان بّوا  -1

ساس  Evelyne Patlagen(وإفلين باتلجين  (Jaques Le Goff)جاك لوغوف  صاغهامفهوم مختلف عن المفاهيم التي 
ٔ
). ويقوم باال

ن يكون "واقعّيا" بمعنى االستجابة    (Le réel)على اعتبار الواقعّي 
ٔ
ن الحدث الّتاريخّي الذي يمكن ا

ٔ
مندرجا ضمن المتخّيل، بمعنى ا

ن يكون من المتخّيل. للّتوسع في المفاهيم المختلفة للمتخّيل ومفهوم لوسيان بّوا انظر:إلى قوا
ٔ
 عد العمران يمكن ا

Boia,(Lucian), Pour une histoire de l'imaginaire , Les belles lettres, Paris, 1998, pp. 14-37. 
 ت.-القاهرة، د ، 3، دار المعارف، طفي رحاب علّي ، (محّمد خالد)، خالد -2
 للّنشر والّتوزيع والّترجمة،  -3

ٔ
بي طالب عليه الّسالم شخصّيته وعصره، مؤّسسة اقرا

ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
الّصالبي، (علّي)، سيرة ا

 . 2005، القاهرة، 1ط
 . 22، ص نفسهالمرجع  -4
حد، (محمد كاظم)، القزويني -5

ّ
، 14ص ص، 1993، 2طبوعات، بيروت، لبنان، طمؤّسسة الّنور للم، إالمام علّي من المهد ٕالى الل

16 ،18. 
 . 15، صنفسهالمرجع  -6
كبر)، حسين -7

ٔ
ئّمة، ، (محّمد ا

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، طسلوا اال

ّ
 . 78ص، 2009، 1دار الكـتاب العربّي للط

حد، (محمد كاظم)، القزويني  -8
ّ
كبر)، حسينو  15-14ص إالمام علّي من المهد ٕالى الل

ٔ
ئّمة، (محّمد ا

ٔ
 .   79-78، صسلوا اال
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من جهة، و��ن فاطمة بنت أسد ومر�م وآسيا  (عليھ السالم)  واملسيح    )كّرم هللا وجهھ(  املقارنة ب�ن ع��ّ   -

آسيا بنت مزاحم ومر�م   1أّم ع�ّ� ع�� "ا�ختارات مّمن م�ىى قبلها" بنت عمران من أخرى، مع تأكيِد تفضيل

، وا�حرِص ع��  3(عليھ السالم)  �� املهد ع�� كالم املسيح)  كّرم هللا وجهھ(، وقياِس كالم ع�ّ�  2بنت عمران

البعثة بالقول  سورة "املؤمنون" قبل  )  كّرم هللا وجهھ(ت��ير ما يبدو �� ا�خ�� من الّتناقض �� القول بقراءة ع�ّ�  

إّن "القرآن أنزل إ�� الّسماء الّدنيا جملة واحدة ومن الّسماء الّدنيا نزل تدر�جّيا ومن هنا �ستفاد أّن القرآن  

فل الذي اختار لھ هللا الكعبة مولدا وأنطق لسانھ يوم  ملسو هيلع هللا ىلص�ان موجودا �� الّسماء قبل نبّوة محّمد  
ّ
. فالط

 . 4شيئا من كتابھ ا�خلوق املوجود �� الّسماء"  والدتھ ال ما�ع عند العقل أن يلهمھ هللا

�َي بھ إ�� الّرسول   ) كّرم هللا وجهھ(  إبراز القدرات ا�خارقة للمولود: جاء �� كتاب القزو��ّي أّن علّيا   -
ُ
  ملسو هيلع هللا ىلص   أ

ع��ّ  رآه  "فلّما  البعثة،  وجهھ(  قبل  هللا  املشاعر    )كّرم  حيث  من  سنة،  ابن  ھ 
ّ
�أن و��حك  ��ّش  جعل 

م ع�ّ�  )  كّرم هللا وجهھ(علّيا    ملسو هيلع هللا ىلص  أن أعلم الّن�يّ   ، و�عد5واإلدراك"
ّ
ھ سي�ون وز�ره ووصّيھ وناشر دينھ، "سل

ّ
أن

ْؤِمُنوَن الِذيَن ُهْم  )  كّرم هللا وجهھ(
ُ
َح امل

َ
�

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
ع�� رسول هللا ثّم قرأ هذه اآليات: �سم هللا الّرحمان الّرحيم. ﴿ق

اِشُعوَن﴾ إ�� آخر اآليات. فقال  
َ

ِ�ِ�ْم خ
َ

ِئَك  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ِ�� َصال
َ
ول

ُ
: قد أف�حوا بك. وقرأ تمام اآليات إ�� قولھ ﴿أ

اِلُدوَن﴾ 
َ

وَن الِفْرَدْوَس ُهْم ِف�َ�ا خ
ُ
وَن الذيَن َيِرث

ُ
. وأورد محّمد أك�� حس�ن خ��ا طو�ال فيھ أّن فاطمة  6ُهْم الَواِرث

فب�� القماط، ف�انت �� �ّل مّرة تز�د قماطا و�ان املولود يب��ه حّ�ى بلغت سّتة    ) كّرم هللا وجهھ(   قّمطت علّيا

ها بإذن هللا، ثّم قال �عد ذلك:  
ّ
ى ف��ا فقطعها �ل

ّ
أقمطة جعل��ا من الّديباج لصالبتھ وقماطا "من األدم فتمط

ي أحتاج أن أبصبص لرّ�ي بأصب��"
ّ
 .7يا أمھ ال �شّدي يدي فإ�

 ملسو هيلع هللا ىلص   أو ال�ي أحاطت بمولده و��ن �ونھ خليفة الّن�يّ   )كّرم هللا وجهھ(  رق ال�ي أتاها ع��ّ الّر�ط ب�ن ا�خوا  -

م عي�ىى
ّ
م ع�ّ�    (عليھ السالم)  ووصّيھ: "فإذا أمكن أن يت�ل

ّ
)  كّرم هللا وجهھ(�� املهد صبّيا فما املا�ع أن يت�ل

ن�ّي ووصّيھ وليس ذلك ع�� هللا    خليفة)كّرم هللا وجهھ(  نبّيا فع�ّ�    (عليھ السالم)  وهو طفل فإذا �ان عي�ىى

 . 8�عز�ز"

مولودا و�عالن إمارتھ �� الّناس والّر�ط ب�ن ذلك      )م هللا وجهھكرّ ("مباركة" ع��ّ ـ  ل  ملسو هيلع هللا ىلصإثبات حضور الّن�ّي    -

ع��ّ  تال  أن  فبعد  األئّمة،   �� عشرّ�ة  االث�ي  يعة 
ّ

الش عقائد  وجهھ(  و��ن  هللا  قال    ) كّرم  "املؤمنون"،  سورة 

 
حد، ص -1

ّ
 .16-15القزويني، (محمد كاظم)، اإلمام علّي من المهد إلى الل

كبر)،  16-15، صنفسهالمرجع   -2
ٔ
ئّمةوحسين، (محّمد ا

ٔ
 . 79-78، صسلوا اال

حد،ص  -3
ّ
 .18القزويني،(محمد كاظم)، اإلمام علّي من المهد إلى الل

 مصدر نفسه، الّصفحة نفسها. ال -4
 .17نفسه، صالمصدر  -5
 المصدر نفسه، الّصفحة نفسها.  -6
كبر)،  -7

ٔ
ئّمةحسين، (محّمد ا

ٔ
 . 81-80، صسلوا اال

حد القزويني، (محمد كاظم)،  -8
ّ
 .18، صإالمام علّي من المهد ٕالى الل



بي طالب في الّسير  
ٔ
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. وجاء �� كتاب  1نت وهللا أم��هم تم��هم من علومك فيمتارون، وأنت وهللا دليلهم و�ك ��تدون": "أملسو هيلع هللا ىلصالّن�يّ 

 .2"وضع [...] لسانھ �� فيھ فانفجرت منھ اثنا عشرة عينا" ملسو هيلع هللا ىلص محّمد أك�� حس�ن أّن الّن�يّ 

ة اإلسالم":  وسروره باملولود ا�جديد الذي حّياه بتحيّ   -و�عض ب�ي هاشم كحمزة-إثبات حضور أ�ي طالب    -

.  وال يقتصر دور  3: الّسالم عليك يا أبھ ورحمة هللا و�ر�اتھ")كّرم هللا وجهھ("فلّما رآه أبو طالب سّر وقال ع�ّ�  

ھ علم أّن املولود سي�ون لھ شأن
ّ
ن[...] �� الّناس آذانا جامعا  4أ�ي طالب ع�� مجّرد ا�حضور، بل إن

ّ
، لذلك "أذ

خذ وليمة    ةثالثمائوقال: هلّموا إ�� وليمة اب�ي ع�ّ� [...] ونحر  
ّ
[كذا] من اإلبل وألف رأس من البقر والغنم، وات

عظيمة وقال: معاشر الّناس أال من أراد من طعام ع�ّ� ولدي فهلّموا وطوفوا بالبيت سبعا سبعا، وادخلوا  

موا ع�� و 
ّ
 .  5لدي ع�ّ�، فإّن هللا شّرفھ، ولفعل أ�ي طالب شرف يوم الّنحر"وسل

الث عشر  
ّ
وال تكتفي األخبار بذكر جوف الكعبة م�انا للوالدة، بل جاء ف��ا أّن األمر تّم "يوم ا�جمعة �� الث

 . 6من شهر رجب"

ي ع��ّ 
َ
ب�ن والد� ّية والّس��    )كّرم هللا وجهھ(  إّن االختالفات 

ّ
الّسن الّس��  يعّية كب��ة، ف�ي موضوع �� 

ّ
الش

هام�ىّي �� كتب الّسّنة، ورد ذكره عار�ا من الّتفاصيل. ع�� العكس من ذلك، رأينا اهتماما مخصوصا بالوالدة  

ل�ّل   ما 
ّ
و�ن ا�حدث  ليست مجّرد إضافات لوصف  الّتفاصيل. و��  أخبار غز��ا   ��  �

ّ
تج� يعّية 

ّ
الش الّس��   ��

 
ّ

يعة والّسّنة. لذلك ليس غر�با  إضافة عالقة مباشرة بالعقائد الش
ّ

يعّية و�املعارك الكالمّية ال�ي دارت ب�ن الش

ّية القديمة ال تتوّسع �� ذكر والدة  
ّ
أن نالحظ الفروق نفسها �� الّس�� القديمة: الحظنا أّن جّل املصادر الّسن

ا)كّرم هللا وجهھ(  ع��ّ 
ّ
لث زمن بداية تخصيص  ، فكث�� من املصّنفات ال تذكرها أصال السّيما �� القرن الث

عرض �� سياق عرض س��ة الّن�يّ 
ُ
. وقد نظرنا �� ما أمكننا  7  ملسو هيلع هللا ىلص   س�� تخّص الّ�حابة �عد أن �انت س��هم �

 
 .17نفسه، صالمصدر  -1
كبر)،  -2

ٔ
ئّمةحسين، (محّمد ا

ٔ
 . 80، صسلوا اال

 . 79نفسه، صالمصدر  -3
 .80نفسه، صالمصدر  -4
 .81نفسه، صالمصدر  -5
حد، (محمد كاظم)،  القزويني، -6

ّ
 . 18صإالمام علّي من المهد ٕالى الل

مر بالّنسبة إلى ابن حنبل (ت230يذكر ابن سعد (ت لم -7
ٔ
هـ) في كـتابه حول الّصحابة. انظر 241هـ) شيائ حول والدة علّي، وكذلك اال

بقات الكبير، (محّمد)، ابن سعدعلى الّتوالي: 
ّ
ابن و 38-17، ص ص3، ج2001، 1، مكـتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طكـتاب الط

حمد)،  حنبل
ٔ
باعة والّنشر، المملكة العربّية الّسعودّية، طابةكـتاب فضائل الّصح، (ا

ّ
.  727-528، ص ص1983، 1، دار العلم للط

ّن الّنسائّي (ت
ٔ
بي طالب خّصه فيه بفضائل كـثيرة حّتى رماه ناس بالّتشّيع، وقد يكون دفع حياته  303ورغم ا

ٔ
هـ) جعل كـتابا لعلّي بن ا
حمد بن شعيب)، ّنسائيالثمنا لذلك، فإّنه لم يذكر شيائ عن والدته.  انظر: 

ٔ
بي طالب رضي ، (ا

ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
خصائص ا

قوال  الحّفاظتذكرة  كـتاب. وقد ورد في 1986، 1مكـتبة المعال، الكويت، ط هللا عنه،
ٔ
ّنه ا

ٔ
ُقتل   في موت الّنسائي جاء في بعضها ا

بو بكر الّشافعّي كـثير الح :بكـتابه في علّي 
ٔ
ديث ولم يحّدث عن غير الّنسائّي وقال: رضيت به حّجة  "قال الّدراقطني كان ابن الحّداد ا

خر عمره إلى دمشق فسئل  
ٓ
ّن الّنسائّي خرج من مصر في ا

ٔ
بو عبد هللا بن منده عن حمزة العقبّي المصرّي وغيره ا

ٔ
بيني وبين هللا. قال وا

س حّتى يفضل؟ قال فمازالوا يدف
ٔ
سا برا

ٔ
ال يرضى را

ٔ
خرج من المسجد،  بها عن معاوية وما جاء في فضائله، قال ا

ٔ
عونه في خصييه حتى ا

هبيثّم حمل إلى مّكة وتوّفي بها. كذا في الّرواية إلى مّكة والّصواب إلى الّرملة". انظر: 
ّ

كـتاب تذكرة  ، (شمس الّدين محّمد)، الذ
 . 701-700ص ص، دار الكـتب العلمّية، بيروت، لبنان، الحّفاظ
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ّية إ�� حدود القرن الّسادس فلم نجد غ�� خ�� واحد �� كتاب ابن املغاز��ّ 
ّ
َتب  1من الكتب الّسن

َ
، رغم أّن ما ك

توّسع فيھ فضائلھ)  كّرم هللا وجهھ(  الّسّنة حول ع��ّ  الّرا�ع فيھ  القرن  أّن الوالدة من  2�عد  يفيد  . وهو ما 

ر املصّنفون عند ذكرها. 
َ

 املواضيع ا�خط��ة �� الفكر اإلسالمّي لذلك يحذ

يعة  )كّرم هللا وجهھ(  �عت�� والدة ع��ّ 
ّ

د �� هذا املضم 3من أهّم الفضائل ا�خالفّية ب�ن الّسّنة والش
ّ

ار  ، ونؤك

، وس��  )كّرم هللا وجهھ( أّن ا�خالفات �� الفضائل ليست عفوّ�ة، بل إّ��ا محسو�ة �عناية، ذلك أّن س��ة ع��ّ 

ما كتبت �ّل س��ة باستحضار الّس�� األخرى �� سياق صراع مّركب ب�ن الفرق  
ّ
غ��ه، لم تكتب "وحدها"، و�ن

ا  
ّ
ومل وا�حرب.  األخبار  صناعة  ب�ن  ي��اوح  اإلسالمّية  اإلسالمّية  قافة 

ّ
الث  �� األهمّية  بارز  حدثا  الوالدة  �انت 

�� �سبة الوالدة   الّسّنة �انوا حذر�ن  القدامى من  قافة اإل�سانّية عموما، فإّن املصّنف�ن 
ّ
الث خصوصا و�� 

يعة الذين توّسعوا �� وصفها. 
ّ

 "املقّدسة" إ�� الّرموز اإلسالمّية، ع�� عكس الش

هود عل��ا    ) كّرم هللا وجهھ(  غرست األخبار والدة ع��ّ 
ّ

�� املقّدس، وذلك ع�� تحديد م�ا��ا وزما��ا والش

 لتحنيك املولود.   ملسو هيلع هللا ىلص واستحضار الّن�يّ 

مقصود لغرس ا�حدث �� املقّدس ذلك أّ��ا �� املتخّيل    )كّرم هللا وجهھ(  إّن اختيار الكعبة م�انا لوالدة ع��ّ 

 قبل "أن يخلق [...] الّسماوات واألرض�ن  اإلسالمي أقدس األماكن ع�� األرض، و�� أّول ما خلق
ّ

، خلقها �

، وقد خلق هللا "موضع [..] البيت قبل أن يخلق شيئا من األرض بألفي سنة  4بأر�ع�ن سنة وم��ا دحيت األرض

 
حمد بن محّمد بن عبد هللا بن خالد الكاتب قال:   جاء في الخبر -1

ٔ
بو عبد هللا ا

ٔ
خبرنا ا

ٔ
ع قال: ا بو طاهر محّمد بن علّي بن البّيِ

ٔ
خبرنا ا

ٔ
: "ا

بو طاهر يحي بن الحسن  حّدثن
ٔ
حمد بن روح الّساجّي، حّدثني ا

ٔ
حمد بن جعفر بن محّمد بن سلم الخّتلّي قال: حّدثني عمرو بن ا

ٔ
ا ا

بيه علّي بن الحسين قال:  العلوّي قال
ٔ
بيه، عن محّمد بن علّي، عن ا

ٔ
: حّدثني محّمد بن سعيد الّدارمّي، حّدثنا موسى بن جعفر عن ا

نت يرحمك هللا؟  
ٔ
ة منهّن فقالت: من ا

ٔ
قبلت امرا

ٔ
بي ونحن زائرون قبر جّدنا (عليه الّسالم) وهناك نسوان كـثيرة، إذ ا

ٔ
كنت جالسا مع ا

نا زيدة بن قريبة بن ا
ٔ
ّم عمارة قالت ا

ٔ
ّمي ا

ٔ
لعجالن من بني ساعدة، فقلت لها: فهل عندك شيء تحّدثينا؟ فقالت: إيه وهللا، حّدثتني ا

بو طالب كـئيبا حزينا، فقلت  
ٔ
قبل ا

ٔ
ّنها كانت ذات يوم في نساء من العرب، إذ ا

ٔ
بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن الّساعدّي ا

با طالب؟ قال: إّن فاطمة بن
ٔ
نك يا ا

ٔ
سد في شّدة المخاض، ثّم وضع يديه على وجهه. فبينما هو كذلك، إذ حضر محّمد  له: ما شا

ٔ
ت ا

خذ بيده وجاء وهي معه، فجاء بها 
ٔ
سد تشتكي المخاض، فا

ٔ
نك يا عّم؟ فقال: إّن فاطمة بنت ا

ٔ
ى هللا عليه وسلم) فقال له: ما شا

ّ
(صل

جلسها في الكعبة، ثّم قال: اجلسي على اسم هللا قال: ف
ٔ
ر كحسن  إلى الكعبة فا

ٔ
فا، لم ا

ّ
طلقت طلقة فولدت غالما مسرورا نظيفا منظ

ّداه إلى منزلها. قال علّي بن الحسن (عليهما الّسالم): فو
ٔ
م حّتى ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بو طالب علّيا، وحمله الّنبّي صل

ٔ
هللا ما وجهه، فسّماه ا

حسن منه"
ٔ
 وهذا ا

ّ
، دار  مناقب إالمام علّي عليه الّسالمن الحسن)، ، (علّي بابن المغازلي. راجع: سمعت بشيء من هذا قّط إال

باعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، ط
ّ
ضواء للط

ٔ
 .59- 58، ص ص2003، 3اال
خبار جديدة كـثيرة ظهرت   -2

ٔ
فضى إلى فشّو ا

ٔ
ّن ذلك ا

ٔ
بعد سيطرة البويهّيين على الحكم العّباسي كـثر الكالم في فضائل علّي، ويبدو ا

هـ) الجزء الّثاني 571ة خاّصة، وتسّرب بعضها إلى المصّنفات الّسّنّية، انظر مثال تخصيص ابن عساكر (تفي المصّنفات الّشيعيّ 
ربعين من تفس

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، دمشق تاريخ مدينة، (علي بن الحسن)، ابن عساكرعلي: يره لفضائل واال

ّ
، دار الفكر للط

 .42، ج1996، 1دمشق، سوريا، ط
ّن يميل جّل الّد  -3

ٔ
ارسين إلى اعتبار الفوارق بين صورة علّي عند الّسّنة والّشيعة في الكـتب القديمة كبيرة. لكن بالّنظر فيها تبّين لنا ا

كـثر من غيرها السّيما إذا كانت وثيقة الّصلة   الخالفات ال تشمل كّل 
ٔ
الفضائل المنسوبة إليه، بل تظهر الفوارق في بعض الفضائل ا

ّن مواقف المصّنفين الّشيعة 
ٔ
ـ  يمكن وصفها ب -عشرّية تحديدا من االثني–بالعقائد في الّنبّوة واإلمامة والّصحبة خصوصا. كما ننّبه إلى ا

 ّنفين الّسّنة التي تميل نحو االضطراب السّيما بعد القرن الّرابع. "الّتجانس" على عكس مواقف المص
زرقيا -4

ٔ
ثار، (محّمد)، ال

ٓ
خبار مّكة وما جاء فيها من اال

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، طا

ّ
ندلس للط

ٔ
، 1983، 2، دار اال

 .31، ص1ج



بي طالب في الّسير  
ٔ
 . علي وسالتيد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسّنّية والّشيعّية الحديثةعلّي بن ا
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اء،  ، كما أّ��ا مق��ة األنبي2، و�� "خ�� بلدة ع�� وجھ األرض وأحّ��ا إ�� هللا"1و�ّن قواعده لفي األرض الّسا�عة"

، وليست العبادة  ف��ا �العبادة ��  3حولها ثالثمائة من قبور األنبياء �إسماعيل ونوح وهود وشعيب وصا�ح

، و�� 4غ��ها من بقاع األرض، ذلك أّن َمن حّج إل��ا ولم يرفث ولم يفسق  "خرج من ذنو�ھ كيوم خلقتھ أّمھ"

فاعة
ّ

 . 6َمن مات ف��ا ُيبعث ِمن اآلِمن�ن 5أرض الش

األماكن �� الفكر الّدي�ّي واألسطورّي متجا�سة من حيث قيم��ا، بل ُينظر إل��ا نظرة تراتبّية، وذلك    ليست

الذي يرى �� الّسياق عينھ أّن فكرة     (Mireca Eliade)7حسب م��سيا إلياد  (Archétype)نموذج أص�ّ�  

العالم إلس�ان املقّدس استعادة لفكرة ا�جبل   �� وسط  القديمةالبيت الذي يتمركز  ، و�� فكرة  8ال�و�ّي 

 . 9فاشَية �� ا�جماعات البشرّ�ة قديمها وحدي��ا، لذلك يظّن أتباع �ّل ديانة أّن معبدهم مركز األرض

ھ    )كّرم هللا وجهھ(  وال يقّل زمان والدة ع��ّ 
ّ
قدسّية عن م�ا��ا، فقد ورد �� األخبار ال�ي سبق أن قّدمنا أن

ھ يوم خلق آدم و�وم إدخالھ ا�جّنة و�وم ولد يوم ا�جمعة، وهو أفضل األّيا
ّ
م �� املتخّيل اإلسالمّي، ذلك أن

مس يوم ا�جمعة فيھ خلق آدم وفيھ أدخل  �حيح مسلمقيام الّساعة. جاء ��  
ّ

: "خ�� يوم طلعت عليھ الش

 يوم ا�جمعة"
ّ

 . 10ا�جّنة وفيھ أخرج م��ا وال تقوم الّساعة إال

ع��ّ  م�ان والدة  ب�ن  الّر�ط  وجهھ(  إّن  تأسيسّية،    11وزما��ا  ) كّرم هللا  تقد�سّية  تبّ�ن دالالت  إ��  يف�ىي 

ل الّزمان منطلقا ألحداث ك��ى �� الوجود اإل�سا�ّي، وهو ما  
ّ
ل مركز القداسة �� األرض، و�مث

ّ
فامل�ان يمث

ر بتأسيس ف��ة مقّدسة جديدة، وذلك ين�جم مع العقائد    )كّرم هللا وجهھ(  يفيد أن والدة ع��ّ 
ّ

يعّية  تبش
ّ

الش

وانقطاع الو��، بل تواصلت، ذلك أّن    ملسو هيلع هللا ىلص  ال�ي �عت�� أّن الّصلة ب�ن الّسماء واإل�سان لم تنتھ بموت الّن�يّ 

 بقيام القائم معلنا ��اية الّدنيا. وذلك ما يجعلنا  
ّ

ا�غالق دور الّنبّوة متبوع بفتح دور الوالية الذي لن ينغلق إال

الث.   نقّدر أّن أخبار الوالدة املقّدسة صي
ّ
 غت �� سياق الّتنظ�� لإلمامة �� القرن الث

محّمد فالّن�ّي  وقدسّيتھ،  ا�حدث  عظمة  الوالدة  حضروا  الذين  هود 
ّ

الش الّديانة    ملسو هيلع هللا ىلص  �عّزز  مركز  ل 
ّ
يمث

ات اإللهّية، فإّن اختالفهم �� 
ّ

اإلسالمّية، ورغم اختالف الفرق اإلسالمّية �� مسائل كث��ة ف��ا ما يخّص الذ

 
 .32، صنفسه المصدر -1
 18، ص1980، مكـتبة الفالح، الكويت، والّسكن فيهافضائل مّكة ي، (الحسن)، البصر  -2
 .20، صنفسه المصدر -3
 .35ص ،نفسهالمصدر  -4
 . 36، صنفسهالمصدر  -5
 39، صنفسه المصدر -6

7- Eliade, (Mircea), Images et symboles, Éditions Gallimard, Paris, 1952, p. 52. 
8- «Montagne cosmique», Ibid, p. 53. 

 للّتوسع في رمزّية الكعبة انظر:  -9
Chebel, (Malek), L’imaginaire arabo-musulman, Presses universitaires de France, Paris, 1993, pp. 189-191. 

   .380ص، 2006، 1، دار طيبة، الّرياض، المملكة العربّية الّسعودّية، طصحيح مسلم جاج)،  ح، (مسلم بن الالقشيرّي  -10
 للّتوّسع في رمزّية يوم الجمعة عند المسلمين انظر:   -11

228.-Chebel, (Malek), Dictionnaire des symboles musulmans, Éditions Albin Michel, Paris, 1995, pp. 227 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ى محدودا مقارنة باالختالفات األخرى. زد ع�� ذلك حضور مر�م بنت عمران وآسيا بنت مزاحم،  يبق  ملسو هيلع هللا ىلص  الّن�يّ 

ھ املقارنة ب�ن الّنبّوة والوالية، واإلعالن    أّم عي�ىى و
ّ
انية" عند املسلم�ن، واملع�ى هنا مفهوم: إن

ّ
"أّم" مو�ىى "الث

انية. و�ش�� �� هذا املضمار
ّ
  )كّرم هللا وجهھ(  إ�� أّن الّس�وت عن والدة ع��ّ   عن ا�غالق زمن األو�� واستمرار الث

ھ ش�ل من أش�ال نزع القداسة ع��ا، وهو ما يفيد أّن ا�جدال  
ّ
ّية ال يخلو من ا�جدال، ذلك أن

ّ
�� املصادر الّسن

 ال ي�ون بذكر الفضائل وحدها، بل إّن الّس�وت بدوره �عّ�� عن مواقف جدالّية.  

 آخر من أش�ال ا�جدل ذلك أّن إيمانھ من أهّم املسائل ا�خالفّية  �عت�� حضور أ�ي طالب �� ا�خ�� شكال

يعة
ّ

�وع  1ب�ن الّسّنة والش
ّ
يعّية القديمة، فقد الحظنا ف��ا الن

ّ
ّية والش

ّ
. يتبّ�ن هذا األمر بالّنظر �� الكتب الّسن

يعة2  ملسو هيلع هللا ىلص  ذاتھ: تكّفر الّسّنة أبا طالب دون أن تنفي فضلھ �� كفالة الّرسول 
ّ

ع�� إسالمھ وتنفي    ، وتصّر الش

 .3إم�انّية استمرار الّرسالة لواله

الّس��    )كّرم هللا وجهھ(  مهما يكن من أمر والدة ع��ّ   �� أّن للوالدة أهمّية مخصوصة  إ��  الّتنبيھ  يجدر 

الّرؤى  بالّتبش�� عن طر�ق  سبق 
ُ
� ما  باملقّدس، وعادة  أّن رؤى  4امل�حونة  الّصدد  �� هذا  . يرى توفيق فهد 

تندرج ضمن ما �سّميھ "رؤى الّنور"، كرؤى الّصعود إ�� الّسماء، ورؤى الّنجوم، و�� تنت�ي إ�� ما   البشارات

القديم" "الّتقليد  أو مجيئھ5�سّميھ  بوالدة رجل عظيم  تن�ئ  ما  السامّي  6. وعادة  �اث 
ّ
ال� �� كتب  و�الّنظر   .

د هذا األمر، فأخبار الّرؤى ال�ي  
ّ

�سبق الوالدة كث��ة جّدا ال يحص��ا عّد، واألهّم  عموما والعر�ّي خصوصا يتأك

�اثّية، �الّتوراة واألناجيل والقرآن وا�حديث وعلوم القرآن والّتفس�� والفقھ  
ّ
هو ورودها �� مختلف الكتب ال�

بقات واألدب
ّ
 .    7والبلدان والّتار�خ والط

 
بي طالب وفي إيمانه وكـفره، لكن في الحقيقة المعركة تخّص إمامة علّي ابنه، فالقول يبدو  -1

ٔ
الخالف في ظاهره محصورا في شخص ا

ّن الّشيعة تمّد اإلمامة إلى ما قبل نبّوة محّمد؟ 
ٔ
ساسها: فكيف يكون اإلمام من صلب رجل كافر السّيما ا

ٔ
بي طالب يبطلها من ا

ٔ
بكـفر ا

ليف عشرات الكـتب في الموضوع وتكـفير من يكـّفره. انظر: ذلك ما يفّسر إلحاح الّشيع
ٔ
بي طالب وتا

ٔ
،  الّشيخ المفيدة على إيمان ا

بي طالبد بن محّمد)، (محمّ 
ٔ
لفّية الّشيخ المفيد، إيران، طٕايمان ا

ٔ
 . 15-13، 4، ص ص 1993، 2، المؤتمر العالمي ال

ّن يرى هشام جعيط   -2
ٔ
بو طالب في حياة الّرسول. انظر: ا

ٔ
تاريخّية ، (هشام)، جعّيطرواية ابن إسحاق ضّخمت الّدور الذي لعبه ا

باعة والّنشر، بيروت، لبنان، طالّدعوة في مّكة
ّ
ليعة للط

ّ
 .  223-220، ص ص2007، 1، دار الط

عمقها داللة خبر ورد في كـتاب ابن شهر   -3
ٔ
خبار في هذا المعنى كـثيرة جّدا من ا

ٔ
بن،   اال

ّ
ّن الّنبّي ولد محروما من الل

ٔ
اشوب جاء فيه ا

نزل هللا فيه لبنا فرضع منه الّنبّي حّتى جاءت حليمة: "كافي الكليني، الّصادق عليه الّسالم: لّما ولد 
ٔ
بو طالب على ثديه فا

ٔ
لقاه ا

ٔ
الّنبّي  فا

 
ٔ
بو طالب على ثدي نفسه فا

ٔ
لقاه ا

ٔ
ّياما ليس له لبن، فا

ٔ
م مكث ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بو  صل

ٔ
ّياما حّتى وقع ا

ٔ
نزل هللا فيه لبنا، فرضع منه ا

بي طالب، (محّمد بن علّي)،  ابن شهراشوبطالب على حليمة فدفعه إليها". 
ٔ
ل ا

ٓ
باعة والّنشر والّتوزيع، مناقب ا

ّ
ضواء للط

ٔ
،  دار اال

 . 59، ص1991، 2بيروت، لبنان، ط
بي طالب انظ -4

ٔ
بي طالب، (محّمد بن علّي)، ابن شهراشوبر: للتوّسع في الّرؤى التي بّشرت بميالد علّي بن ا

ٔ
ل ا

ٓ
 ،2، جمناقب ا

 . 288-287ص
 . 183صت، -قدمس للّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، د، الكهانة العربّية قبل إالسالم، (توفيق)، فهد -5
 . 184-183، صنفسه المصدر -6
نا ماري)، مليششملت رؤى الوالدة رموز الّدين والقتال الّسياسة والفقه واللغة وغير ذلك كـثير. للّتوسع انظر:   -7

ٔ
حالم الخليفة، (ا

ٔ
 ا

حالم وتعبيرها في الّثقافة اإلسالمّية، تر: حسام الّدين جمال ومحي الّدين جمال بدر وحارس فهمي شومان 
ٔ
ومحّمد إسماعيل اال

لمانيا
ٔ
-175، صالكهانة العربّية قبل إالسالم، (توفيق)، فهدو 203- 201، ص ص 2005، 1بغداد، ط-الّسيد، منشورات الجمل، ا

632. 



بي طالب في الّسير  
ٔ
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استنادا إ�� هذا الّتحليل يمكن اعتبار أخبار الوالدة املقدّسة إخبارا بما سيأ�ي �� الّتار�خ اإلسالمّي، ف�ي 

إذن إعالن عن م�� الو�ىّي، لكن ينب�� الّتنبيھ إ�� أّن هذا اإلعالن جاء �� ش�ل قراءة �عدّية للّتار�خ. و��  

 
ّ
تمث املقّدسة  الوالدة  أّن  ترى  الو�ىّي قراءة مذهبّية تحديدا  إّ��ا والدة  الّتار�خ اإلسالمّي،   �� ل تحّوال جذرّ�ا 

 . 1ملسو هيلع هللا ىلص الذي سيستمّر من خاللھ الو�� �عد موت الّن�يّ 

  ) كّرم هللا وجهھ(  ال يقتصر الّتوظيف املذه�ّي ع�� الوالدة فحسب، بل إّن الف��ة ال�ي تمتّد ب�ن ضرب ع��ّ 

الفرقت�ن بناؤها من  تّم  ال�ي  الف��ات  أك��  ا�حّ��    وموتھ من  إ�� قصر  ونظرا  الكالمّية.  املعارك   �� وتوظيفها 

�ك�� ع�� الوصّية ال�ي نطق ��ا ع��ّ 
ّ
  عند الفرقت�ن.   )كّرم هللا وجهھ( ا�خّصص لهذه الف��ة رأينا ال�

 الوصّیة والخوارق التي صحبت الموت:   في  -3

، ورغم  )كّرم هللا وجهھ(  �ّ غم تخصيص قسم �� �ّل من كتاَ�ي خالد محّمد خالد وع�� الّصال�ي ملقتل ع�ر 

ف�ن �� كيفّية االغتيال
ّ
فاقهما �� طبيعة الوصّية ال�ي صدرت 2اختالف املؤل

ّ
، فإّن ما يلفت االنتباه ف��ما هو ات

وهو يحتضر. و�� وصّية تبدو خالية من املضام�ن الّسياسّية، لكّ��ا ليست كذلك    ) وجهھكّرم هللا(  عن ع��ّ 

 �� ا�حقيقة.

�ك�� ��
ّ
�� الف��ة املمتّدة ب�ن الّضر�ة و�سالم الّروح.    )كّرم هللا وجهھ(  الكتاب�ن ع�� ما نطق بھ ع��ّ   تّم ال�

اختالف   يكن  مهما  الوصّية   �� والّدينّية  األخالقّية  املعا�ي  الّتأكيد  �شمل  ونفيا.  تأكيدا  ف��ما  الحظنا  وقد 

ع�� خالد  محّمد  خالد  كتاب   �� �ك�� 
ّ
ال� تّم  ف��ا:  وردت  ال�ي  ع��ّ   الّصيغ  وجهھ (  دعوة  هللا  حفظ    )كّرم  إ�� 

أر من ابن م�جم: "أحسنوا نزولھ..3الّصالة
ّ
فإن أعش فأنا أو�� بدمھ قصاصا   وأكرموا مثواه. .، و��� تجّنب الث

. زد  4و�ن أمت فا�حقوه �ي أخاصمھ عند رّب العامل�ن وال تقتلوا �ي سواه إّن هللا ال يحّب املعتدين"  أو عفوا..

، مع الّتأكيد أّن  5وة إ�� االعتصام بحبل هللا ونبذ الفرقة واألمر باملعروف والّن�ي عن املنكرع�� ذلك الّدع

وفدوا عليھ �سألونھ أن �ستخلف ا�حسن عل��م فأجاب: "ال آمركم وال أ��اكم،   )كّرم هللا وجهھ (   أ�حاب ع��ّ 

 
هم ا -1

ٔ
لمقاالت المؤسسة لعقائد االثني عشرّية، لكن يثير ذلك إحراجات ال تخفى في الكـتب الّشيعّية القديمة  استمرار الوحي من ا

لة الفرق بين الّنبّوة واإلمامة. للتّ 
ٔ
ل  ، (محّمد بن الحسن بن فّروخ)، الّصّفار وّسع انظر:والحديثة في مسا

ٓ
بصائر الّدرجات في فضائل ا

صول  ، (محّمد بن يعقوب)، الكلينيو ،183، 179، ص3ج ت،-لمقّدسة، إيران، د، عطر عترت، قّم االّسالم محّمد عليهم 
ٔ
ا

الفرقة الهامشّية في  ، (المنصف)، الجليل وبن عبد، 102، ص1، ج2007، 1ط، منشورات الفجر، بيروت، لبنان، الكافي
تر: نصير مرّوة ، الفلسفة إالسالمّيةتاريخ ، (هنري)، كوربانو  307ص، 2001، 1، ط، تونسمركز الّنشر الجامعي بتونس، إالسالم

باعة، بيروت، لبنان، ط
ّ
 .   111ص، 1998، 2وحسن قبيسي، عويدات للّنشر والط

خبار الحظنا في كـتاب خالد محّمد خالد سعيا إلى تبسيط الحادثة وتجاوز  -2
ٔ
عتبر الحدث  فافي المصادر القديمة  ظهرالذي تضارب اال

ب
ٔ
عمال"، في المقابل ا

ٔ
يسر اال

ٔ
، ص ص علّي  في رحاب، خالددى علي الّصالبي شكوكا في رواية القتل. انظر: (خالد محّمد)، "من ا

بي طالب شخصّيته وعصره، (علّي)، الّصالبيو 180-181
ٔ
 . 774-772، صعلّي بن ا

 .  184، ص في رحاب علّي ، (خالد)، خالد محّمد  -3
 . 185-184، صنفسهالمصدر  -4
 .186، صنفسهالمصدر  -5
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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روه بلقاء هللا دون أن 1أنتم أبصر"
ّ

�ستخلف عل��م أجا��م: "أقول لھ: ترك��م دون أن  . وح�ن أ�ّحوا عليھ وذك

 .2أستخلف عل��م. كما ترك رسولك املسلم�ن دون أن �ستخلف عل��م"

أك�� �� كتاب ع�� الّصال�ي أك��، لكن ذلك    )كّرم هللا وجهھ(  ال مراء �� أّن املساحة ا�خّصصة ملقتل ع��ّ 

ع  �ك�� 
ّ
ال�  �� �امال  التقاًء  الكتاب�ن  التقاء  ينفي  وحدة  ال  وع��  الوصّية،   �� والّتعّبدّي  األخال��  البعدين   ��

 
ّ

لم �ستخلف أحدا، فبعد أن أورد ع�� الّصال�ي    ) كّرم هللا وجهھ (  ، فضال عن اإل�حاح ع�� أّن علّيا3الّصف

 هللا) حّ�ى قبض" ) كّرم هللا وجهھ(  الوصّية، أثبت أّن علّيا
ّ

 (بال إلھ إال
ّ

 .4"لم ينطق إال

يعّية اختالفا جذرّ�ا، و�مكن القول ع��   )كّرم هللا وجهھ( تختلف وصّية ع��ّ 
ّ

قبيل موتھ �� املصّنفات الش

ّية �� جوانب جوهرّ�ة. و�مكن بنظرة تأليفّية حصر  
ّ
وجھ اإلجمال إّ��ا نقيض الوصّية الواردة �� الّس�� الّسن

 االختالفات �� ما ي��:

أبناء ع��ّ  �ّل  تأكيد حضور  ذكر ا�حسن وا�حس�ن وابن ا�حنفّية وز�نب    عوضا عن  )كّرم هللا وجهھ(  • 

وهم  يوّدعهم  وجعل  واحد  �عد  واحدا  بأسما��م  هم 
ّ
�ل أبناءه  نادى  "ثّم  ّية: 

ّ
الّسن الّروايات  جّل   �� فحسب 

 . 5يب�ون"

  ) كّرم هللا وجهھ(  �� رؤ�ا لع��ّ   ملسو هيلع هللا ىلص  والّدعاء عل��م بطلب من الّرسول   )كّرم هللا وجهھ(  • تجر�م خصوم ع��ّ 

تات رغم االع��اف �شناعة ا�جرمع�� خالف الّس 
ّ

ّية ال�ي يبدو ف��ا ميل إ�� جمع الش
ّ
 : "يا ب�ّي[ع��ّ 6�� الّسن

 
 .185، صنفسهالمصدر  -1
 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه  -2
بي طالب، -3

ٔ
وصى به علّي بن ا

ٔ
وردها علي الّصالبي لعلّي لّما حضرته الوفاة: "بسم هللا الّرحمان الّرحيم، هذا ما ا

ٔ
 ورد في الوصّية التي ا

ه و
ّ
رسله بالهدى ودين الحّق ليظهره على الّدين كل

ٔ
ّن محّمدا عبده ورسوله، ا

ٔ
 هللا وحده ال شريك له، وا

ّ
ن ال إله إال

ٔ
ّنه يشهد ا

ٔ
وصى ا

ٔ
لو ا

وصيك يا  كر 
ٔ
نا من المسلمين، ثّم ا

ٔ
مرت وا

ٔ
ه المشركون. ثّم إّن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي � رّب العالمين، ال شريك له وبذلك ا

با  
ٔ
نتم مسلمون، واعتصموا بحبل هللا جميعا، وال تفّرقوا، فإّني سمعت ا

ٔ
 وا

ّ
هلي بتقوى هللا رّبكم، وال تموتّن إال

ٔ
حسن وجميع ولدي وا

رحامكم فصلوهم يهّون هللا عليكم الحساب،    القاسم يقول: إّن 
ٔ
فضل من عاّمة الّصالة والّصيام، انظروا إلى ذوي ا

ٔ
صالح ذات البين ا

فواههم، وال يضيعّن 
ٔ
يتام، فال تعنوا ا

ٔ
م،  هللا هللا في اال

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بحضرتكم، وهللا هللا في جيرانكم فإّنهم وصّية رسول هللا صل

 
ٔ
ن، فال يسبقّنكم إلى العمل به غيركم، وهللا هللا في الّصالة، فإّنها عمود مازال يوصي به حّتى ظننت ا

ٓ
ّنه سيوّرثه، وهللا هللا في القرا

نفسكم
ٔ
موالكم وا

ٔ
وه ما بقيتم، فإّنه إن ترك لم يناظر، وهللا هللا في الجهاد في سبيل هللا با

ّ
، دينكم. وهللا هللا في بيت رّبكم فال تخل

صحاب نبّيكم، فإّن  وهللا هللا في الّزكاة، فإنّ 
ٔ
ظهركم، وهللا هللا في ا

ٔ
ها تطفئ غضب الّرّب، وهللا هللا في ذّمة نبّيكم، فال يظلمّن بين ا

شركوهم في معايشكم، وهللا هللا في ما ملكت 
ٔ
وصى بهم، وهللا هللا في الفقراء والمساكين، فا

ٔ
م ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
رسول هللا صل

يمانكم، الّصالة الّصالة ال تخافّن 
ٔ
مركم هللا، وال تتركوا ا

ٔ
رادكم وبغى عليكم، وقولوا للّناس حسنا كما ا

ٔ
في هللا لومة الئم، يكـفيكم من ا

شراركم ثّم تدعون فال يستجاب لكم، وعليكم بالّتواصل والّتباذل، وإّياكم والّتدابر
ٔ
مر ا

ٔ
ى اال

ّ
مر بالمعروف والّنهي عن المنكر فيول

ٔ
  اال

بّر والّتقوى، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان، واّتقوا هللا إّن هللا شديد العقاب، حفظكم هللا من  والّتقاطع والّتفّرق، وتعاونوا على ال
 عليكم الّسالم ورحمة هللا". 

ٔ
قرا

ٔ
ستودعكم هللا، وا

ٔ
هل بيت، وحفظ فيكم نبّيكم. ا

ٔ
بي طالب شخصّيته  ، (علّي)، الّصالبيا

ٔ
علّي بن ا

 . 776، صوعصره
 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه -4
حد، ، (محمد كاظم)، القزويني -5

ّ
 . 340-339صإالمام علّي من المهد ٕالى الل

ن يتجاوز هللا عنه، ال كما  -6
ٔ
هل الّسّنة مّمن نرجو له الّنار، ونجّوز ا

ٔ
خرة، وهو عندنا ا

ٓ
شقى الخلق في اال

ٔ
"وابن ملجم عند الّروافض ا

ير، وقاتل طلحة، وقاتل سعيد بن جبير، وقاتل عّمار وقاتل  يقول الخوارج والّروافض فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الّزب
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ٔ
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م �� منامي قبل هذه ال�ائنة    ) كّرم هللا وجهھ(
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
ي رأيت جّدك رسول هللا ص�

ّ
يخاطب ا�حسن] إ�

ل واألذى من هذه األّمة فقا 
ّ
هّم أبدلهم �ي  بليلة فش�وت إليھ ما أنا فيھ من الّتذل

ّ
ل ��: ادع عل��م فقلت: الل

 . 1شّرا مّ�ي وأبدل�ي خ��ا م��م. فقال �� رسول هللا: قد استجاب هللا دعاك، سينقلك إلينا �عد ثالث"

مخاطبا   )كّرم هللا وجهھ( من فاطمة و��ن بقّية بِنيھ: ع��ّ   )كّرم هللا وجهھ( • الّتمي�� الوا�ح ب�ن أبناء ع��ّ 

بقّية بنيھ: "يا أبا محّمد أوصيك و�ا أبا عبد هللا خ��ا، فأنتما مّ�ي وأنا منكما، ثّم التفت إ��  ا�حسن وا�ح�ن ثم  

 .2أوالده الذين من غ�� فاطمة عل��ا الّسالم وأوصاهم أن ال يخالفوا أوالد فاطمة �ع�ي ا�حسن وا�حس�ن"

�� سياق األخبار وتور�ث ا�حسن فا�ُحس�ن فبقّية األئّمة عند االث�ي عشرّ�ة    ملسو هيلع هللا ىلصاستحضار موت الّن�يّ  •

وشهود �ّل أوالد ع�ّ� ذلك: "روى الّصدوق �� الفقيھ عن سليم بن    )كّرم هللا وجهھ(   علّيا  ملسو هيلع هللا ىلص  ما أورث الّن�يّ 

ا�حسن و  ابنھ  إ��  أو�ىى  الّسالم ح�ن  أ�ي طالب عليھ  بن  الهال�ّ� قال: شهدت وصّية ع�ّ�  أشهد ع�� قيس 

. 3وصّيتھ ا�حس�ن عليھ الّسالم ومحّمد وجميع ولده ورؤساء أهل بيتھ وشيعتھ ثّم دفع إليھ الكتب والّسالح"

ھ ع�� �ّل إمام أن يدفع الكتب والّسالح إ�� من يخلفھ
ّ
 . 4وجاء �� بقّية ا�خ�� أن

أبا محّمد   يا  ي بكما وقد  • تحذير ا�حسن وا�حس�ن من ف�ن ستأ�ي �عد موتھ: "[...] 
ّ
�أ� أبا عبد هللا  و�ا 

 .5خرجت عليكما من �عدي الف�ن من ههنا وههنا فاص��ا حّ�ى يحكم هللا وهو خ�� ا�حاكم�ن"

• ال تكتفي أخبار املوت بذكر مال�سات االغتيال والوصّية، بل توّسعت �� ذكر "الطقوس" ال�ي ينب�� أن 

�� ال�ون: يقول خ�� عن ابن ا�حنفّية إّن علّيا    )كّرم هللا وجهھ(  ت�حب دفن اإلمام، و�� إبراز أثر موت ع��ّ 

ف ا�حسن بأن �غّسلھ و�كّفنھ و�حّنطھ ببقّية حنوط جّده محّمد الّن�يّ 
ّ
، ثّم يضعھ ع�� سر�ره من دون  ملسو هيلع هللا ىلص  �ل

ره وأن يتبعوه حّ�ى
ّ

 َ�ِشيلھ أحد أو يتقّدم عليھ، فإذا تحّرك مقّدم الّسر�ر فإّن ع�� الّناس أن َ�ِشيلوا مؤخ

مھ، فذلك موضع الّدفن. وال يحّل حي��ا لغ�� ا�حسن والقائم الذي سيأ�ي آخر الّزمان ليقّيم   �ستقّر مقدَّ

اعوجاج ا�حّق أن يتقّدم للّصالة عليھ ثّم يكّ�� سبعا. فإذا أتّم ا�حسن الّصالة فإّن عليھ أن ينّ�� الّسر�ر عن  

م و�حدا  محفورا  ق��ا  ليجد  عنھ  �اب 
ّ
ال� يكشف  وأن  علّياموضعھ  ُي�جع  منقو�ة  وساجة  هللا  (   ثقو�ا  كّرم 

ھ التحق بق�� الّن�يّ   )وجهھ
ّ
ألّن   ملسو هيلع هللا ىلص  ف��ا، فإذا أتّم �ّل ذلك وأراد ا�خروج فعليھ أن يتفّقده وحي��ا سيدرك أن

هللا يجمع ب�ن الّن�ّي والو�ىّي و�ن دفنا مف��ق�ن، ثّم �عاد كالهما إ�� ق��ه. و�� ا�ختام يأمر ع�ّ� ا�حسن: "اشرج  

 
ّ
ق��ي"الل غّيب  ثّم  �اب 

ّ
ال� ع�ّ�  وأهل  موت  6�ن  كيوم  ع�ّ�  موت  يوم  أّن  كذلك  القزو��ّي  كتاب   �� وجاء   .

بھ، بل  ملسو هيلع هللا ىلصالّرسول 
ّ
ا �ان ا�حسن �غّسل اإلمام لم يكن يقل

ّ
، فقد سمع الّناس أصواتا و�سبيحا �� الهواء، ومل

 
مورهم إلى هللا عّز وجّل". بخارجة، وقاتل الحسين، فكّل هؤالء ن

ٔ
 منهم ونبغضهم في هللا، ونكل ا

ٔ
بي  ، (علّي)، الّصالبيرا

ٔ
علّي بن ا

  .778، صطالب شخصّيته وعصره
 ، (محمد كاظم)، القزويني -1

ّ
 . 340صحد، إالمام علّي من المهد ٕالى الل

 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه -2
 .341، صنفسه المصدر- 3
 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه -4
 .343ص ،نفسه المصدر -5
 . 341-340،صنفسه المصدر -6
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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مھ وال ُيرى ح املھ، فقد رفعھ ج��يل ومي�ائيل، "فما مّر  تكّفلت املالئكة بذلك، أّما الّسر�ر الذي ارتفع مقدَّ

 انح�ى لھ"
ّ

. وح�ن وصل الّسر�ر إ�� املوضع املوعود ُوضع مقّدمھ، وكشف ا�حسن  1��ىيء ع�� وجھ األرض إال

للعبد   الّن�ّي  نوح  اّدخره  ما  هذا  عل��ا:  "بق�� مقبور و�حد مشقوق وساجة منقورة مكتوب  هو  فإذا  �اب 
ّ
ال�

امل اهر بن 
ّ
الط إنزال ع��ّ 2طّهر"الّصا�ح  الّناس  أراد  ا 

ّ
�� ا�حفرة، "سمعوا هاتفا يقول:    ) كّرم هللا وجهھ(   . ومل

اهرة فقد اشتاق ا�حبيب إ�� ا�حبيب، فدهش الّناس من سماع الهتاف، وانت�ى الّدفن 
ّ
�بة الط

ّ
أنزلوه إ�� ال�

ھ عليھ الّسالم �ان �علم من عداوة  
ّ
. وما  3ا�خوارج واألعداء لھ"قبل الفجر، وأخفوا ق��ه كما أو�ىى بھ، ألن

يعة  
ّ

 أوالد اإلمام وخاّصة الش
ّ

حّ�ى عهد   -�� قول القزو��يّ –زال الق�� مخفّيا عن الّناس ال �علم موضعھ إال

هارون الّرشيد: خرج ناس من ال�وفة يتصّيدون مع الّرشيد، فلّما بلغوا الغرّي، رأوا ظبيات، فأرسلوا إل��ا  

أكمة �جزت الكالب والّصقور عن أن تقرَ��ا ثالثا، فتحّ�� هارون وأرسل ��   الّصقور والكالب، ف�جأت إ��

ِ�َي �شيخ من ب�ي أسد فسألھ عن أمر األكمة فاش��ط األمان فأّمنھ فقال: "حّدث�ي أ�ي عن  
ُ
طلب الّناس فأ

  أبيھ أّ��م �انوا يقولون: هذه األكمة ق�� ع�ّ� بن أ�ي طالب عليھ الّسالم جعلها هللا حرما ال 
ّ

يأوي إل��ا أحد إال

� عندها "وتمّرغ عل��ا وجعل يب�ي، وأمر ببناء القّبة ع��  4أمن"
ّ

. فلّما علم الّرشيد بأمر األكمة توّضأ وص�

 .   5الق��، ومنذ ذلك اليوم لم يزل البناء �� تطّور وهو اآلن صرح بد�ع متأل��"

ّية أم شيعّية. و�الّنظر  ا�حدي )جهھكّرم هللا و ( إّن الوصّية موضوع أساس �� س�� ع��ّ 
ّ
ثة، سواء أ�انت سن

األو��، فال ذكر   الكتب   �� لنا االختالف جلّيا السّيما  يبدو  ّية خاّصة، 
ّ
الّسن القديمة،  �� املصادر  �� ما ورد 

، و��  7ألحمد بن حنبل   كتاب فضائل الّ�حابة، و��  6ابن سعد  طبقات��    )كّرم هللا وجهھ (  لوصّية لع��ّ 

سائّي   ا�خصائصكتاب  
ّ
(ت8للن املغاز��  ابن  أّن  ورغم  من  483.  غ��ه  أنكر  ما  بذكر  فضائلھ   �� توّسع  هـ؟) 

ھ لم يذكر شيئا من وصايا ع��ّ 
ّ
. ع�� العكس من  9، ولم يتوّسع �� مال�سات قتلھ)كّرم هللا وجهھ ( الّسّنة، فإن

(ت ابن عساكر  كتاب   �� رأينا  تثبت  571ذلك  أخبار  إيراد   �� توّسعا  ع��ّ هـ)  أ�حاب    )كّرم هللا وجهھ (  أّن 

. وكذلك األمر �� كتاب ا�خوارزمّي، فقد أورد صاحبھ  10عرضوا عليھ أن �ستخلف، فرفض عمال �سّنة الّن�يّ 

 
 .344، صنفسه المصدر -1
 .345، صنفسه المصدر -2
 ، الّصفحة نفسها. نفسه المصدر -3
 . 346ص، نفسه المصدر -4
 ، الّصفحة نفسها. نفسه المصدر -5
بي طالب،  -6

ٔ
بقات الكبير(محّمد)،  ابن سعد، انظر الجزء المخّصص لترجمة علّي بن ا

ّ
 . 38-17، ص3، جكـتاب الط

حمد)، ابن حنبلانظر الجزء المخّصص لفضائل علّي:  -7
ٔ
 . 727-528، صكـتاب فضائل الّصحابة، (ا

ّن به من ا لم يذكر الّنسائي شيائ في موت علّي وما حّف  -8
ٔ
ّيا ا

ّ
حيمر ثمود الذي   لمواضيع باستثناء خبر ينبئ فيه الّنبّي عل

ٔ
شقى الّناس "ا

ٔ
ا

خذ بلحيته".  – حّتى يبّل منها هذه   -ووضع يده على قرنه–عقر الّناقة، والذي يضربك على هذه 
ٔ
حمد بن شعيب)،  الّنسائيوا

ٔ
، (ا

بي طالب رضي هللا عنه
ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
 . 163، صخصائص ا

بي طالب عليه الّسالم(علّي بن محّمد)،  المغازلّي،ابن  -9
ٔ
 .64-61، ص صمناقب إالمام علّي بن ا

خبارا كـثيرة في رفض علّي الوصّية، اخترنا منها الخبر الّتالي -10
ٔ
ورد بن عساكر ا

ٔ
عبد هللا بن سبع قال: سمعت علّيا يقول:   عن]...[: "ا

خبرن
ٔ
مير المؤمنين، ا

ٔ
ن يقتل بي غير قاتلي، قالوا: استخلف   التخضبّن هذه من هذه، قالوا يا ا

ٔ
نشد هللا ا

ٔ
به، وهللا لنبيرّن عترته، قال: ا

هم رّب تركـتني فيهم
ّ
قول: الل

ٔ
م، قالوا: فما تقول لرّبك؟ قالوا: ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
دعكم إلى ما ودعكم رسول هللا صل

ٔ
ما  علينا، قال: ال، ا



بي طالب في الّسير  
ٔ
 . علي وسالتيد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسّنّية والّشيعّية الحديثةعلّي بن ا
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بن عبد هللا دخل ع�� ع�ّ� عليھ    )كّرم هللا وجهھ(  خ��ا يرفض فيھ ع��ّ  أّن جندب  "وذكروا  أن �ستخلف: 

يھ فقال: يا أم�� املؤمن�
ّ
فنبا�ع ا�حسن؟ قال: ال آمركم وال أ��اكم،    -فال نفقدك–ن، إن فقدناك  الّسالم �سل

دعا ابنْيھ إ��    ) كّرم هللا وجهھ(   . يقول ما بقي من ا�خ�� إّن علّيا1أنتم أبصر، قال فزد فدعا حسنا وحسينا"

ّية وأخالقّية،  رعاية أخ��ما محّمد، ودعا هذا إ�� توق�� أخو�ھ. ثّم تحّول إ�� وصايا ذات مضام�ن ِحكمّية ودين

�الّدعوة إ�� اإلعراض عن الّدنيا، وقول ا�حّق ورحمة اليتيم ونصرة املظلوم والّصالة والّز�اة والعمل بكتاب  

 . 2هللا وكظم الغيظ وصلة الّرحم وا�حلم عن ا�جاهل والّتفّقھ �� الّدين

ّية ف��ا اختالف  �� الّس�  )كّرم هللا وجهھ(  ال مراء عندنا �� أّن الوصايا املنسو�ة إ�� ع��ّ 
ّ
يعّية والّسن

ّ
� الش

كب��، وقد الحظنا بالّنظر �� املصادر القديمة أّن هذا االختالف ليس جديدا، بل هو اختالف موروث، يبدو  

الث ال يث�� قضّية  
ّ
لعنا عليھ من مصادر القرن الث

ّ
ھ تدّعم �عد القرن الّرا�ع، فقد سبق أن بّيّنا أّن ما اط

ّ
لنا أن

جاء ��    )كّرم هللا وجهھ(   . ويع�ي ذلك �� تقديرنا أّن الّنظر �� األيام األخ��ة لع��ّ )كّرم هللا وجهھ (  وصايا ع��ّ 

ّية ال�ي يرفض ف��ا ع��ّ 
ّ
يعّية فحسب، فاألخبار الّسن

ّ
  سياق الّتنظ�� للعقائد. وليس املقصود هنا العقائد الش

ليست �عيدة عن الّسياسة �� ا�حقيقة،   االستخالف لتبدو خالية من املضام�ن الّسياسّية،  )كّرم هللا وجهھ (

ورى. 
ّ

ّية �� الش
ّ
 ذلك أّ��ا تن�جم تماما مع العقائد الّسن

ا�ي �عهد  
ّ
ورد �� األح�ام الّسلطانّية أّن اإلمامة "تنعقد من وجه�ن: أحدهما باختيار أهل ا�حّل والعقد، والث

ل مذهب الّسّنة �� اإلمامة، وهو3اإلمام من قبل"
ّ
رعّية ع�� ا�خالفة    . هذا القول يمث

ّ
قول �ستبطن إضفاء الش

رعّية ع�� خالفة أ�ي بكر ومن تاله إ�� عهد ع��ّ 
ّ

ف، واألهّم هو إضفاء الش
ّ
كّرم هللا  (  العّباسّية �� زمن املؤل

يعة ال�ي ترى أّن علّيا )وجهھ
ّ

�ان أو�� مّمن سبقھ من    )كّرم هللا وجهھ (  ، وال يخفى ما �� ذلك من محاورة للش

يعة، فقد وضع  املغتصب�ن. 
ّ

ر �� اإلمام من حيث مجادلة الش
ّ
روط ال�ي ينب�� أن تتوف

ّ
وال يختلف تحديد الش

جاعة  450املاوردّي (ت
ّ

هـ) سبعة شروط و��: العدالة والعلم وسالمة ا�حواّس وسالمة األعضاء والّرأي وال�

سب القر�ىيّ 
ّ
يعة �� اإلمامة، ف�ي ترى أ4والن

ّ
أو�ىى قبل املوت:    ملسو هيلع هللا ىلص  ّن الّن�يّ . وهذا قول يخالف تماما قول الش

م، قام بنقل الّرسالة، ونّص ع�� أّن ا�خليفة �عده ع�ّ� بن  
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
ا �عث رسولھ ص�

ّ
إّن "هللا �عا�� مل

هيد...")كّرم هللا وجهھ(  أ�ي طالب
ّ

�ستمّر ا�خ�� إلثبات    5، ثّم من �عده ولده ا�حسن الّز�ّي ثّم ع�� ا�حس�ن الش

ا�ي عشر محّمد بن ا�حسن، وأّن "الّن�ّي نقل الّرسالة ح�ّ 
ّ
 عن وصّية باإلمامة" ملسو هيلع هللا ىلصى اإلمام الث

ّ
 .  6لم يمت إال

 
صلحتهم،

ٔ
فسدتهم".  بدا لك، فلّما قبضتني تركـتك فيهم، فإن شئت ا

ٔ
تاريخ مدينة  ، (علّي بن الحسن)،  ابن عساكروإن شئت ا

 . 538، ص42، جدمشق
حمد)، الخوارزمّي  -1

ٔ
 .384، ص1990، 2، مؤّسسة الّنشر اإلسالمّي، قّم، إيران، طالمناقب ، (الموّفق بن ا

 .385-384، صنفسه المصدر -2
حكام الّسلطانّية، (علّي بن محّمد)، الماوردّي  -3

ٔ
 . 22-12،ص2006لحديث، القاهرة، مصر، ، دار ااال

وردنا الّشروط من دون تفصيل. -4
ٔ
 .  20-19، ص صنفسه وّسع انظر:للتّ  ا

ي -5
ّ
 .31صت، -، د1ط، ، انتشارات تاسوعاء، قّم، إيرانمنهاج الكرامة في معرفة إالمامة، (الحسن بن يوسف)، الحل

 .31-30، صنفسه المصدر -6
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االف��اق.   إ��  أفضت  أخرى  خالفات  بنيت  اإلمامة، وعليھ  هو  يعة 
ّ

والش الّسّنة  ب�ن  املركزّي  ا�خالف  إّن 

يعة، و�نجّر  
ّ

نا ال نجانب الّصواب إذا ما عقدنا صلة ب�ن األّيام األخ��ة للّن�ّي ولع�ّ� �� كتب الّسّنة والش
ّ
ولعل

. فل�ن أوهمت األخبار �� املصادر  )كّرم هللا وجهھ(  ووصايا ع��ّ  ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك مباشرة الّر�ط ب�ن وصايا الّن�ّي  

تب �ّل م��ما ع�� حدة، فإّن من يجّود الّنظر يدرك عالقة رابطة بي��ما، بل ب�ن أحداث كث��ة.  
ُ

أّن ا�حَدث�ن ك

نا ال نبالغ إذا قلنا إّن كتابة تار�خ الّن�يّ 
ّ
م ملسو هيلع هللا ىلص  ولعل

ّ
ا كتبت  ، وا�خلفاء األر�عة خاّصة، لم تكن كتابة "فردّية"، و�ن

س�� هؤالء كتابة "حوارّ�ة" محسو�ة �عناية لتن�جم مع عقائد �ّل فرقة من جهة، ولرّد مقاالت الفرق املغايرة  

، ومن حياة  )كّرم هللا وجهھ(  من أخرى. �� هذا الّسياق نفهم كتابة األّيام األخ��ة من حياة ع�ّ� بن أ�ي طالب

 كذلك.    ملسو هيلع هللا ىلص الّرسول 

تار�خ�ن   والّسّنة  يعة 
ّ

الش الّن�يّ كتب  لأليام األخ��ة من حياة  تماما  ف كالهما عند  1ملسو هيلع هللا ىلص  مختلف�ن 
ّ
، وتوق

صراحة عند  )كّرم هللا وجهھ(  أحداث �عي��ا من قبيل تقديم أ�ي بكر للّصالة عند الّسّنة، والّنّص ع�� ع�ّ�  

يعة. وحول هذه األخبار صيغت أخبار أخرى يبدو أّ��ا جاءت لدعمها.  
ّ

 الش

ل خ�� تقديم أ�ي  
ّ
. من  2بكر للّصالة عمدة األخبار ال�ي يجادل ��ا الّسّنة ليثبتوا شرعّية ا�خالفة األو��يمث

ة  4والّسابقة  3األخبار األخرى ال�ي ترد �� سياق ذكر فضائل أ�ي بكر للغرض ذاتھ أخبار خ�� األّمة
ّ
  5وا�خل

، و�� الّسياق ذاتھ يمكن أن نقرأ 9ومن�لتھ �� اآلخرة  8ملسو هيلع هللا ىلص  ودفنھ مع الّن�يّ   7والّ�حبة �� الغار  6وسّد األبواب

يعة. لهذه األخبار 
ّ

"أخبار مضاّدة" �� كتب    - وغ��ها كث��-  املقارنة ب�ن من�لَ�ي عائشة وفاطمة عند الّسّنة والش

إ�� ع��ّ  الّسّنة  �� كتب  بكر  أ�ي  إ��  املنسوب  الفضل  تنسب  يعة 
ّ

تبحث عن  )كّرم هللا وجهھ(  الش ، وأحيانا 

يخ�ن" وع�� عثمان وابن  منق
ّ

عن ع�� "الش
ّ
يعة بالط

ّ
بة مواز�ة تحّقق لھ األفضلّية. ول�ن سمحت عقائد الش

ّية ال �سمح برّد مماثل، وذلك ما جعل الّسّنة �سلك مسلك البحث عن فضائل  
ّ
عّباس، فإّن العقائد الّسن

 
خيرة للّنبّي، بل كـتب الّشيعة تاريخا مختلفا تماما عن الّتاريخ الّسّنّي. للّتوّسع انظر:  -1

ٔ
يام اال

ٔ
مر على اال

ٔ
، (سليم الهالليال يقتصر اال

 . 1999، 1، مطبعة الهادي، قّم، إيران، طكـتاب سليم بن قيس الهالليبن قيس)،  
ّن الرّ -2

ٔ
لب ا

ّ
ي بالّناس فخرج  "[...]عن ابن عّباس عن العّباس بن عبد المط

ّ
با بكر يصل

ٔ
م قال في مرضه: مروا ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
سول صل

م مكانك ثّم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
شار إليه الّنبّي صل

ٔ
ّخر فا

ٔ
بو بكر تا

ٔ
ه ا

ٓ
بو بكر فكّبر ووجد الّنبّي راحة فخرج يهادي بين رجلين فلّما را

ٔ
 جلس  ا

 
ٔ
بي بكر فاقترا

ٔ
م إلى جانب ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بو بكر من الّسورة". رسول هللا صل

ٔ
حمد)، ابن حنبلمن المكان الذي بلغه ا

ٔ
كـتاب  ، (ا

 .107، صفضائل الّصحابة
 .75، صنفسه المصدر -3
 .223ص ،نفسه المصدر -4
 . 99، صنفسه المصدر -5
 .98-97نفسه، ص المصدر -6
  ،1986، 1اإلسالمّية، المملكة العربّية الّسعودّية، طجامعة اإلمام محّمد بن سعود ، منهاج الّسّنة(تقي الدين)،  ابن تيمّية،  -7

 . 157-156ص ، ص4ج
بري  -8

ّ
 .423-422، ص ص3، ج1967، 2، دار المعارف، مصر، طتاريخ الّرسل والملوك، (محّمد بن جرير)، الط

حمد)، كـتاب فضائل الّصحابة، ص -9
ٔ
  .415ابن حنبل، (ا



بي طالب في الّسير  
ٔ
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ة �عضهم ع�� �عض أفضلّية تن�جم  ا�خلفاء األر�عة �� جّل مصادرها، غ�� أّن ذلك ال يمنعها بالقطع بأفضليّ 

 مع �عاق��م �� ا�خالفة.  

ده �� هذا الّصدد هو أّن كتابة س�� الّن�يّ 
ّ

وكث�� من   )كّرم هللا وجهھ(وع�ّ� بن أ�ي طالب    ملسو هيلع هللا ىلص  إّن ما نؤك

يعة، املعارك الّسياسّية من جهة، والكالمّية الّدينّية  
ّ

الّ�حابة، وقعت تحت تأث�� املعارك ب�ن الّسّنة والش

ھ فصل لإليضاح ال غ��، فع��  
ّ
من أخرى، ول�ن فصلنا �� كالمنا ب�ن معارك الّسياسة ومعارك الّدين، فإن

 أرض الواقع، لم يكن هناك فصل ب�ن الّسياسة والّدين.   

بيعة إثر موت ع��ّ 
ّ
سبة إ�� ما تال الوفاة، فالسّنة ال تذكر شيئا خارجا عن سنن الط

ّ
  وال يختلف األمر بالن

سبة إ�� بقّية الّ�حابة. املوت الوحيد الذي يختلف عن موت اآلخر�ن    1)كّرم هللا وجهھ(
ّ
وكذلك األمر بالن

عند الّسّنة، و�� من�لة ال �شاركھ    ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا أمر ُيفهم بالّنظر إ�� من�لة الّن�ّي  2ملسو هيلع هللا ىلص  عند الّسّنة هو موت الّن�يّ 

يعة فاألمر مختلف تماما، فليس ع��ّ 
ّ

الو�ىّي كغ��ه من شهود الو��،   )ّرم هللا وجهھك(  ف��ا أحد. أّما عند الش

يعّية، و�نب�� أن  
ّ

لذلك ينب�� أن ي�ون موتھ كب��ا، متناسبا مع وظيفتھ الّدينّية ال�ي �سب��ا إليھ العقائد الش

 .   3ي�ون عذاب قاتلھ ع�� قدر ا�جرم الذي ارتكبھ

حظات �� س��هم، وال ي
ّ

�ون مو��م كموت الّناس، بل ُيصنع لهم  �عت�� موت الّرموز الّدينّية من أهّم ال�

و�َل إل��م �� الّتار�خ، و��� "البطوالت" املنسو�ة إل��م �� س��هم. و��ذا  
ُ
موت "الئق"، ين�جم مع الّدور الذي أ

 الفهم يصبح املوت الكب�� شاهدا ع�� الّس��ة "الكب��ة".  

الّد  الّرموز  العر�ّية اإلسالمّية موت  �� املصادر  �� تصّور  صّورت األخبار  املتخّيل  دور  �عّ��  ينّية تصو�را 

ا �ان حدث املوت غر�با عن اإل�سان، وال �عرف كيف  
ّ
حدث املوت، فموت آدم مثال �ان يوم ا�جمعة، ومل

الق�� وحفرت  باملسا��  وجاءت  الّسماء،  من  ا�حنوط  فجلبت  بذلك،  تكّفلت  املالئكة  فإّن  وُرفع  4يديره،   ،

ل قّوة قاهرة مرعبة لإل�سان. ورغم  5عي�ىى و�دريس و�لياس
ّ
فإّن موت الّرموز يصبح �حظة  ،6أّن املوت مث

 
ّنها روايات شيعّية تسّربت إلى كـتاب الخوارزمّي، انظر:  ال ينفي ذلك بعض االستثناءات في القرن الّسا -1

ٔ
  الخوارزمّي،دس، يبدو ا

حمد)، 
ٔ
 .389، ص المناقب(الموّفق بن ا

في كـتب الّسيرة على اختالفها ما يخبر عن خوارق صحبت موت الّنبّي وتجهيزه ودفنه: سمع الّناس صوتا يمنع من نزع القميص عن  -2
ظلمت  الّرسول عند الغسل، ولم يكن م

ٔ
وان غسلها، وا

ٔ
عضاؤه ترتفع وحدها حين يحّل ا

ٔ
ن الّنبّي شيء مّما يكون في الموتى، وكانت ا

يديهم وعجزوا عن رؤيتها. انظر:  
ٔ
ّن الّناس بسطوا ا

ٔ
حوال صاحب  البيهقيالمدينة حّتى ا

ٔ
حمد بن الحسين)، دالئل الّنبّوة ومعرفة ا

ٔ
، (ا

 .    165، 243،244، ص ص7، ج2008 ،3الّشيعة، دار الكـتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط
كله ُرْبعا بعد ربع ثّم   -3

ٔ
ير الذي يا

ّ
ن خبر الط

ٔ
خبار كـثيرة تذكر العذاب الّسرمدي الذي يلقاه ابن ملجم، ويبدو لنا ا

ٔ
في كـتب الّشيعة ا

ولى ويظّل على ذلك إلى يوم القي
ٔ
عمق المروّيات داللة. انظر:يعاد سيرته اال

ٔ
بي  علّي)،  ، (محّمد بن  ابن شهراشوب امة ا

ٔ
ل ا

ٓ
مناقب ا

 .387، ص2، جطالب
باعة والّنشر والّتوزيع واإلعالن، مصر، طالبداية والّنهاية، (إسماعيل بن عمر)، ابن كـثير -4

ّ
-230، ص 1، ج1997، 1، هجر للط

311. 
نبياء"، ، (باسم)، مّكي للّتوّسع في معجزات الّرفع انظر: -5

ٔ
  المركزالمعجزة في المتخّيل إالسالمّي من خالل كـتب "قصص اال

 .381-360.  ص ص2013، 1، الّدار البيضاء، المغرب، طالّثقافي العربّي 
6- Chevalier, (Jean), et Cheerbrant, (Alain), Dictionnaire des symboles, Éditions Robert Laffont, Paris, 
1982, p. 650. 
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� املع�ى واملغزى 
ّ

قا�� املتفاعل مع الّنماذج األصلّية ا�حّددة  1لتج�
ّ
، والشّك أّن بناء ذلك املع�ى يتّم �� إطاره الث

الّسياسّية، وذلك ال  - لتحقيق وظائف متنّوعة، توّسعنا �� هذا العمل �� إبراز الوظيفة الّدينّية  2للمتخّيل

 ينفي وظائف أخرى ع�� رأسها الوظيفة الّنفسّية.   

يعة نفسها، ب�ن اإلخوة  
ّ

ب، �عضھ ب�ن فرق الش
ّ

يعة �� العهدين األموّي والعّبا�ىّي �� صراع مرك
ّ

عاشت الش

العمومة، وأجنحة العلوّ��ن ا�ختلفة، و�عضھ بي��م و��ن ب�ي أمّية و��ي العّباس. ال شّك  من الّدم، و��ن أبناء  

�اشق باألخبار واألف�ار و��ن العمل العسكرّي �� ا�حّدد الّرئيس  
ّ
عندنا �� أّن هذه املعارك ال�ي تراوحت ب�ن ال�

يعة �� وضعّية املهزوم ��    �� كتابة الّتار�خ اإلسالمّي برّمتھ عموما، و�� كتابة الّس�� خصوصا.
ّ

ا �انت الش
ّ
ومل

المة حينا، وصناعة بطوالت رموزها  
ّ
�ك�� ع�� الظ

ّ
أغلب األوقات، فإّ��ا سلكت طر�ق�ن �� كتابة تار�خها: ال�

يعّية تجد نفسك أمام مفارقة: بقدر ما    )كّرم هللا وجهھ(  حينا آخر. لذلك ح�ن تقرأ س��ة ع��ّ 
ّ

�� املصادر الش

بطشھ وقّوتھ، صّورت فداحة قتلھ، وضعفھ قبل موتھ، وهو يدعو ع�� خاذليھ من جهة،  صّورت األخبار  

ھ بالّسيف حّ�ى سقى �حيَتھ الّدم من أخرى. ع�� هذا األساس �عت�� أّن صورة ع��ّ 
َ
َرن

ْ
  وع�� ابن م�جم الذي أق

ا �ان    )كّرم هللا وجهھ(
ّ
الّرمز أحد وجوه اشتغال  "البطل" متخّيلة �� أغلب خطوطها، ومبنّية ع�� الّرموز. ومل

ھ ي�ون وثيق الّصلة بالبنية الثقافّية للمجمتع الذي ينشأ فيھ
ّ
، ع��  3املتخّيل وفق الّنظرة األن��و�ولوجّية، فإن

�� صورة "البطل الّدي�ي" السّيما �� القرون األو��،    ) كّرم هللا وجهھ(  هذا األساس نفهم لَم صّورت األخبار علّيا 

صورة    �� قّدمتھ  اإلسالمّي  ثّم  العر�ّي  الّسقوط  بداية  زمن  الّسادس  القرن  منذ  بخاّصة  ع�ّي" 
ّ

الش "البطل 

 �� الّداخل وا�خارج. وقد الحظنا  تآ�ل اإلم��اطورّ�ة اإلسالمّية املر�ضة من  با�خطر جّراء  وشعور املسلم�ن 

يعة فحسب، بل ب�ن    )كّرم هللا وجهھ (  هذه الف��ة شيوع أخبار بطولة ع��ّ 
ّ

. إّن 4الّسّنة كذلكليس ب�ن الش

 . 5املتخّيل يضطلع بوظيفة نفسّية �عديلّية

 

 

 

 

 
لف وجه(جوزيف)،  ،كامبل -1

ٔ
 .359، ص2003، 1، تر: حسن صقر، دار الكلمة للّنشر والّتوزيع، سورّية، دمشق، طالبطل با

صلّية واعتبرقّدم لوسيان بّوا مفهوما للمتخّيل يجمع بين المدرستين البنيوّية والّتاريخّية، كما قّدم مفهوما مخصوصا للّنماذج  -2
ٔ
ّن   اال

ٔ
ا

 : المتخّيل يشتغل وفق ثمانية منها. انظر
Boia, (Lucian), Pour une histoire de l’imaginaire, pp. 28-37.  
3- Gerrtz, (Clifford), The interpretation of cultures, Basic Books, Inc, Publisher, New York, 1973, p. 125. 

ي الفرق بين صورة علّي في كـتب القرن الثالث وصورته في كـتب القرن الّسادس السّيما  -4
ٔ
الذي  - كـتاب المناقبيلّخص هذا الّرا

 للخوارزمّي.  -ذكرناه سلفا
5- Durand, (Gilbert), L’imagination symbolique, quadrige, 3ème édition, 1993, p.115. 
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 الخاتمة:  -4

 لصنا �� هذا العمل إ�� أر�ع نتائج: خ

تيجة األو��
ّ
ل والدة ع�ّ� بن أ�ي طالبالن

ّ
موضوعا أساسا �� الّس�� ا�حديثة، فقد    )كّرم هللا وجهھ(  : ال تمث

لت الوالدة أحد أعمد��ا، ففّصلت 
ّ
يعّية ال�ي مث

ّ
ورد ذكرها عرضّيا، من دون تفاصيل، ع�� خالف الكتب الش

هود عل��ا. أما الوصّية، ففي أمرها اختالف، ف�ي موضوع غائب عن  
ّ

القول ف��ا بتحديد م�ا��ا وزما��ا والش

ية األو��،  
ّ
ثّم رأينا تزايد االهتمام ��ا تدر�جّيا حّ�ى غدت موضوعا مش���ا ب�ن الفرقت�ن، وصارت  الّس�� الّسن

ع��ّ  رفض  إثبات  ع��  هذه  حرص  بقدر  لكن  ا�حديثة.  ّية 
ّ
الّسن الّس��  لوازم  من  وجهھ (  الزمة  هللا    )كّرم 

بيل الوفاة. و�ذا � 
ُ
يعّية ع�� إثبات الّنّص ق

ّ
انت الّسّنة نفت عن  استخالف ا�حسن أو غ��ه، تحرص الّس�� الش

ت املوت وصاحبت الّدفن واستمّرت �عد ذلك حّ�ى   vمقتل ع��ّ 
َ
ل

َ
يعة أثبتت خوارق ت

ّ
�ّل أمر خارق، فإّن الش

 ع�� عهد هارون الّرشيد.   ) كّرم هللا وجهھ( معرفة موضع ق�� ع��ّ 

انية
ّ
الث تيجة 

ّ
جديدالن ليست  ّية 

ّ
والّسن يعّية 

ّ
الش الّس��  ب�ن  االختالفات  هذه  إّن  استمرار :   �� بل  ة، 

الختالفات قديمة مزمنة رأيناها �ّل املصادر تقر�با. و�� �� عالقة مباشرة باملعارك الكالمّية والّسياسّية ال�ي  

لع��ّ  القديمة  بن��ا املصادر  ال�ي  الّصورة  إّن  القول  إ��  و�ف�ىي ذلك  يعة، 
ّ

الّسّنة والش ب�ن  كّرم هللا  (  دارت 

لت ع�� الّتدر�ج �� سي )وجهھ
ّ
 اق صياغة العقائد وتطّور ا�حوادث.  �ش�

الثة
ّ
تيجة الث

ّ
: إّن كتابة الّس�� عموما أمر شديد ا�خطر، وال ي�ون عفوّ�ا، ذلك أّن الّس�� �� الّتار�خ  الن

يعة �� مواطن �عي��ا: فبقدر ما  
ّ

اإلسالمّي اضطلعت بوظيفة جدالّية وهو ما يفّسر االختالف ب�ن الّسّنة والش

بنا إ��  الّسّنة  لع��ّ سعت  صورة  وجهھ(  ء  هللا  مع    )كّرم  تماشيا  الّ�حابة  و��ن  بينھ  الّتوازن  من  قدر  ف��ا 

يعة  
ّ

حبة، مع ترتيب فضل ا�خلفاء األر�عة ترتيبا من�جما مع �عاق��م �� الّتار�خ، فإّن الش عقائدهم �� ال�ُّ

ع��ّ  تمي��  ع��  وجهھ(   حرصت  هللا  وذلك    ) كّرم  بالّ�حابة،  وليس  باألنبياء  مقارن��ا  يمكن  لھ  صورة  و�ناء 

 ين�جم مع عقيد��م �� الو�ىّي. 

الّرا�عة تيجة 
ّ
ع��ّ الن صورة  إّن  وجهھ(  :  هللا  أهّم    ) كّرم   �� متخّيلة  صورة  وا�حديثة  القديمة  الّس��   ��

ا �ان املتخّيل �ونّيا خصوصّيا �� آن
ّ
نا �عت�� أّن الصّ 1خطوطها، ومل

ّ
قافة اإلسالمّية  ، فإن

ّ
ورة ال�ي أنتج��ا الث

�شبھ رموز األديان واألساط�� �� الثقافات األخرى �� مستو�ات عديدة من قبيل الوالدة    )كّرم هللا وجهھ(  لع��ّ 

ال�جيبة واملوت الكب��، لكّن ذلك ال يل�� الّتعامل مع "القوالب" ال�ونّية �عامال يضع �� االعتبار خصوصّيات  

قافّية ال
ّ
ي�ّ�.    الث

ّ
 عر�ّية اإلسالمّية واملذهب الش

 

 

 
   ة": لكّن البناءات جديد عتيقةالمواّد "عّبر لوسيان بّوا عن ذلك باالستعارة:   1

«Matériaux archaïques construction nouvelle». 
 Boia, (Lucian), Pour une histoire de l’imaginaire, p. 24. انظر:
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 الجسد الّضاحك: من إیقاع الحرکة إلی إیقاع البارودیا 

 مقاربة سیمیائّیة في أرجوزة ابن الّزمکدم 

 

 

 

 

 : صملخّ 

الّزمكدم   ابن  أرجوزة   �� ا�حركة  إيقاع  العمل  هذا  منظور    يدرس  من  ونحوّ�ا  و�الغّيا  وصوتّيا  م�جمّيا 

سيميائّي. فرصدنا الّتحّوالت الهزلّية �� هذا اإليقاع ودالال��ا الّساخرة �� أرجوزة ابن الّزمكدم. وان��ينا إ�� أّن  

البارودّية   املعارضة   :�� ثالثة  بارودّية  أش�ال  خالل  من  األرجوزة  هذه   �� بقّوة  يحضر  الهز�ّ�  اإليقاع  هذا 

 الّتحر�ف البارودّي والغروتيسك البارودّية.  و 

املفاتيح  املبالغة  ال�لمات  البارودّية،  الغروتيسك  البارودي،  الّتحر�ف  البارودّية،  املعارضة  اإليقاع،   :

 الهزلّية.  

 

 

Abstract: 

This work studies the rhythm of movement in Urjouz Ibn al-Zamkadam lexically, 

phonetically, rhetorically and grammatically from a semiotic perspective. So, we examined the 

comic transformations in this rhythm and its satirical implications in Urjouza Ibn al-

Zamkadam. And we concluded that this comic rhythm is present strongly in this chant through 

three parody forms: parody opposition, parody distortion, and parody grotesque. 

Key-words: rhythm, parody pastiche, parody distortion, parody grotesque, comic 

exaggeration. 

 

 

 

 منصف ربعاويد. 
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 : مقّدمة البحث  -1

هذا   عصرنا  إ��  أفالطون  منذ  سريعا  تطّورا  اإليقاع  نظرّ�ات  والفلسفات  عـرفت  العلوم  تطّور  بفعل 

داخل   2، وتطّور املنا�ج الّنقدّية ا�حديثة. ولقد �ان اإليقاع معطى كمّيا وصوتّيا يخضع للقيس1وتفاعلها

ا�حواس وُ�ْدَرُك بجميع  ُيَرى  بالّسمع، فأصبح  ُيْدرُك  والغناء،  عر 
ّ

الّتكرار  3الش قائما ع��  اإليقاع  �عد  . ولم 

وانتبھ بنفنيست إ�� وجود    .  5داخل ا�خطاب شعرا �ان أو ن��ا  4ك نظاما وحركةفقط، بل أصبح عند مشوني 

. وهذا املفهوم املوّسع لإليقاع قّل من عّرف بھ �� النقد العر�ي 6اإليقاع �� جميع عناصر ال�ون طبيعة و��سانا

، 8املع�ى أثناء الوصف والّتخييل. أّما النّقاد العرب القدامى، فم��م من نّوه بدور اإليقاع �� إنتاج  7ا�حديث

 .9وم��م من أنكر هذا الّدور 

 
1-Dictionnaire du littéraire, sous-direction de :Paul Aron, Denis Saint-Jacques, et Alain Viala, PUF 
2002 .mot : rythme . P556-557. 

قوال موزونة ومتساوية ."  من خالل إيقاعه القائم على القيس عّرف السجلماسي -2
ٔ
ف من ا

ّ
ّنه "الكالم الموزون المخّيل المؤل

ٔ
الّشعر با

ساليب البديع، تحقيق: جالل الغازي، مكـتبة المعارف الرباط، 
ٔ
بو محّمد قاسم الّسجلماسي، المنزع البديع في تجنيس ا

ٔ
.ص 1980ا

281  . 
3- Senghor(Léopold Sédar), Léopold Sédar Senghor , et la revue Présence Africaine , Paris , Présence 
Africaine, 1996, p13 «Le rythme, c’est le choc vibratoire, la force qui , à travers les sens, nous saisit à la racine 
de l’être . Il s’exprime par les moyens les plus matériels, les plus sensuels»  
4- Meschonnic, (Henri), Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier,1982, 
p217 «Je définis le rythme dans le langage comme l’organisation des marques par lesquelles les signifiants, 
linguistiques et extralinguis-tiques (dans le cas de la communication orale surtout) produisent une 
sémantique spécifique, distincte du sens lexical». 
5- Mourot (Jean), Chateaubriand, le génie d'un style, Armand Colin,1969. 
6- Benveniste (Émile), Problèmes de linguistique générale,  Tome: I, Cérès Editions, Tunis 1995.p324. «La 
notion de rythme est de celles qui intéressent une large portion des activités humaines…Nous projetons un 
rythme dans les choses et dans les événements. Cette vaste unification de l’homme et la nature sous une 
considération de temps, d’intervalles et de retours pareils, a eu pour condition l’emploi du même…» 

ات، ط -7
ّ

غة إلى شعرّية الذ
ّ
حمد حيزم، من شعرّية الل

ٔ
قصد على سبيل المثال ال الحصر: ا

ٔ
، دار صامد للّنشر والّتوزيع تونس، 1وا

حم206-171. الفصل الخامس: نحو مقاربة إنشائّية لإليقاع. ص 2010فيفري 
ٔ
ات، ط. ا

ّ
، دار  1د حيزم، من شعرّية اإليقاع وكـتابة الذ

. عبد البهلول، اإليقاع والّتحديث في الّشعر الّتونسي المعاصر، ضمن كـتاب جماعي: 2015صامد للّنشر والّتوزيع تونس، جانفي 
ّيام الّشعرّية محّمد البقلوطي الّدورة الخامسة، ط

ٔ
شكال الكـتابة الجديدة، اال

ٔ
، اّتحاد الكـّتاب الّتونسيين فرع 1الّشعر الّتونسي وا

دبّية بصفاقس، ودار صامد للّنشر والتوزيع صفاقس 
ٔ
 ./محمد المهدي المقدود،99-63.ص 2006صفاقس، وجمعّية الّدراسات اال

داب العربّية 
ٓ
 . 114-63، ص2018، سنة 222عددIBLAاإليقاع عند العرب إدراكا وإجراء، مجلة معهد اال

ي يحّول الوقد نّبه ابن رشيق إلى  -8
ّ

بلغ الوصف قيمة اإليقاع في الوصف والّتخييل، فهو الذ
ٔ
ما قلب الّسمع مسموع مرئّيا. يقول" ا

./ وفي اإلطار ذاته يقول صاحب  544.ص 2006، دار صادر بيروت 2بصرا " ابن رشيق، العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ط
سماع محّل الّنوا

ٔ
ها من اال

ّ
صوات محل

ٔ
بصار " (الوساطة" إّن الكالم ا

ٔ
بو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجانيظر من اال

ٔ
 .ا

بو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي  الوساطة بين المتنبي وخصومه،
ٔ
تحقيق وشرح: محمد ا

 .)412. د ت .ص وشركاه
 فيهما، لكاَن َيجُب في كل   الفصاحة والبالغة في شيء.يقول عبد القاهر الجرجاني " الوزن ليس هو من  -9

ٌ
إذا لو كان له َمْدَخل

ن تنفقا في الفصاحة والبالغِة.
ٔ
بو  ..فليس بالوزن ما كان الكالم كالما وال به كان كالم خيرا من كالم." عن: قصيدتين اتفقتا في الوزن ا

ٔ
ا
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عر العر�ي القديم من خالل دراسة  
ّ

و�بحث عملنا هذا دور اإليقاع �� الكشف عن األنواع البارودّية �� الش

الّساخرة كما  أو ا�حا�اة    -)la parodieإيقاع ا�حركة �� أرجوزة ابن الزمكدم. وقد اخ��نا دراسة الباروديا ( 

فالّ�خر�ة مّتصلة بالباروديا "أّم  .  1�� هذه األرجوزة �سبب عالق��ا باإل�حاك والّ�خر�ة  -ي��جمها البعض

" ذاتھ2اإل�حاك  حّد   �� إيقاع  واإل�حاك  �شأت  3.  مختلف  نحو  ع��  والغناء  املوسيقي  اإليقاع  ومن   .

 كب��ة، �حا�اة الّساخرة يمكن أن ت�ون متنّوعة لدرجة"�لمة ا لذلك عّرفها ميخائيل باخت�ن قائال  ،4الباروديا

أسلو�ا.  بوصفھ  الغ��  أسلوب  ساخرة  محا�اة  نحا�ي  أن  طر�قة    يمكن  ساخرة  محا�اة  نحا�ي  أن  يمكن 

الفردي، املستوى  ع��  �خصّية  أو  االجتما��  املستوى  ع��  الرؤ�ة،  نموذجّية   �� التفك��،  طر�قة   ��    ��

 . 6�� إطار اهتمامنا بأدب اإل�حاك �� الن�� والشعر و�الباروديا أساسا و�دخل هذا العمل5 الكالم."

وسنقتصر �� هذه الدراسة ع�� تحليل إيقاع ا�حركة. فهو األبرز ب�ن إيقاعات متداخلة �� قصيدة ابن 

ة أ�شطتھ إيقاعا.7وقد اعت�� بنفينيست  الّزمكدم.
ّ
الثة  ورأينا تقسيم هذه الّدراسة إ�� ث  حركة اإل�سان و�اف

و��:    مراحل بحسب األنواع البارودّية الثالثة الّ�ي تّم اكتشافها أثناء دراسة إيقاع ا�حركة �� هذه األرجوزة.

 
بو فهر.المحقق: محمود مح بكر عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز.

ٔ
دار المدني بجدة.   -الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة  مد شاكر ا

 . 474ص .1992الطبعة الثالثة. 
فيلّي  -1

ّ
َب منذ البيت الّثاني:  فقد صّرح الّشاعر بمقصده الّساخر من الط ّقِ

ُ
ْنًزال

َ
َقاِب  ط

ْ
ل ْشَرَف اال� ِب. /ا�

َ
ْدَوَر ِبالَمْوِصِل ِمْن ُدوال ا�

نز=الّسخرّية)
ّ
شعارهم، منشورات المكـتبة  (الط

ٔ
خبارهم ونوادر كالمهم وا

ٔ
عن: الخطيب البغدادي، التطفيل وحكايات الطفيليين وا

 . 28ص .1966ية ومطبعتها بالنجف العراق  الحيدر
2- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. «Contours littéraires», 1994, p30. «La parodie, 
mère du Rire». 
3- chapitre «Le rire comme rythme» in :Prigent (Christian),Une erreur de la nature, Paris ,P.O.L ,1996,p136. 
4- G. Genette, palimpsestes, p 20. 

.  283. ص 1986بغداد الدار البيضاء  ،دار توبقال،1جميل نصيف التكريتي،ط ترجمة: شعرّية دوستويفسكي، ،باختينميخائيل  -5
يضا: 

ٔ
 راجع ا

- Sangsue ( Daniel), «La parodie , une notion protéiforme», in: Du pastiche, de la parodie et de quelques 
notions connexes, P. Aron. éd , Québec , Editions Nota Bene , 2004 . P. 80 «une conception extensive , qui 
considère la parodie comme une pratique culturelle très large, recouvrant toutes les sortes des formes 
d’imitation et de caricature des œuvres littéraires et artistiques … à l’inverse, une acception restrictive, pour 
laquelle la parodie est une intervention ponctuelle sur un discours, la transformation d’un texte ou d’un 
fragment de texte à des fins que l’on s’accorde en général à considérer comme comique. Le représentant le 
plus éminent de cette conception restreinte est , comme on sait , Gérard Genette, à cette différence près qu’il 
ne donne pas à la parodie une intention comique. Rappelons qu’il définit la parodie comme: la transformation 
ludique d’un texte singulier (1982: 165)». 

، دار  1إشكالّية الّتجنيس في القّص الهزلي العربي القديم: دراسة بينّية في كـتاب التطفيل للخطيب البغدادي. ط :بنا اراجع كـت -6
 .  206ص  . فصل المحاكاة الّساخرة،2021زينب للنشر تونس 

 .2021تونس  دار زينب للنشر، ،1ط الباروديا في الّشعر العربي القديم، -
دبّية في الّنظرّية والّتطبيق والّترجمة: تطبيقات على الّشعر العربي القديم، -

ٔ
 .  2018دار زينب للّنشر قليبية، تونس  ،1ط الباروديا اال

7- Benveniste (Émile), Problèmes de linguistique générale, Tome: I, Cérès Editions,Tunis 1995.p324. «La 
notion de rythme est de celles qui intéressent une large portion des activités humaines…» 
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�� أحد عشر    1املعارضة البارودّية، والّتحر�ف البارودي والغروتيسك البارودّية. وتقع أرجوزة ابن الزمكدم

املوصل. بيوت   �� الطعام  عن  بحثھ   �� في�ّ� 
ّ
الط رحلة  ساخر  بأسلوب  اعر 

ّ
الش ف��ا  ينقل  نّص   بيتا.  وهذا 

ْيَمان ْبن الفتح املوص�� املعروف  األرجوزة من مصدرها 
َ
ي أل�ي َعِ�� ُسل ا��ِ

َ
ق

ْ
"أ�شد�ي َعِ�� ْبن ا�حسن ْبن َعِ�� ال

 (الّرجز)  و�رميھ بالتطفيل: نطا�ي امللقب أبا الفضائل،إ�حاق ابن حجر األ  ي�جو أبا بابن الزمكدم؛

 

َباِب    
ُ
ـَفــَل ِمـــــْن ذ

ْ
ط

َ
ـــٌل أ ـِفّ

َ
َراِب   ُمط

َ
� ش

َ
َعـاٍم َوَعــ�

َ
� ط

َ
 َعــ�

ً�ا
ْ
ن
َ
َب ط ّقِ

ُ
اِب    2ل

َ
ق

ْ
ل
َ
 األ

َ
َرف

ْ
ش

َ
ِب   أ

َ
ْوِصِل ِمْن ُدوال

َ
ْدَوَر ِبامل

َ
 أ

ــَح   ِبـَباِب َباِب   اِب        َيُمــرُّ َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
ً

ــِفـيال
ْ
ـط

َ
ْنـِزُل ت

َ
 يـ

َباِب   
َ

َح ِ�� ش
َ
ْيٍب ال

َ
ُزوَل ش

ُ
اِب   ن

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
ُل ِبا�ِحيل

ُ
 َيْدخ

ا�ُحــَبــاِب 
َ
ــَساُب �

ْ
ابــًِرا َيــن

َ
اِب       3ُم� وَّ

َ
ُرُق الـــَردَّ ِمــَن البـ

ْ
 َيـفـ

َ
 ال

اِب 
َ
ِخط

ْ
 ِ�� ا�

َ
ظ

َ
ل

ْ
غ

َ
ُھ أ

َ
اِب      و�ْن ل

َ
ِقَضاُض َسْوَرِة الُعق

ْ
ُھ ان

َ
 ل

َيا
َ
ال

َ
� الق

َ
اِب  4َع�

َ
� ا�ُجوذ

َ
َراِب      5َوَع�

ُ
ِ�ي ت

َ
ِت أ

َ
 6َيْحِمُل َحْمال

ْحَزاِب 
َ
�َن َوِ�� األ اِب       ِ�� َيْوِم ِصّفِ

َ
ئ ِ

ّ
ُر الذ

َ
 ِبا�َجْدِي ِمْنُھ أث

ـھُ 
ُ
ـث

ُ
  7َيــْمـغ

َ
ـة

َ
ــث

ْ
ــاِب  َمغ

َ
ْيــِث الــغ

َ
ـاِب         لــ ـــْفــــِرِه َوالـنَّ

ُ
ـِھ َوظ ـّفِ

َ
 ِبـك

ْيَدةِ 
َ
َعاِمُر امل

َ
َراِب  8ف

َ
اِب      ِ�� خ

َ
ِ�ِل ِ�� َعذ

ْ
ن
َ
 َوَصاِحُب امل

ِ�ي ِمَن اآلَداِب" 
ْ
 .9ِلُسوِء َما َيأ

 

 

 

 
 م  1008هــ/398ابن الزمكدم: شاعر عباسي توفي  -1
نز: الّسخرية .  -2

ّ
 الط

 الُحباب كُغراب: الحّية.  -3
كباد الجزور ولحومها.  -4

ٔ
 القلية: مرقة تتخذ من ا

رز ولحم. الجوذاب -5
ٔ
 بالضّم: طعام يّتخذ من سّكر وا

بي طالب عليه السالم. -6
ٔ
بي تراب اإلمام علي بن ا

ٔ
 يريد با

ثير).  -7
ٔ
صابع (النهاية البن اال

ٔ
صل المغث المرس والدلك باال

ٔ
 ا

 في لسان العرب يقال مائدة وَمْيدة. -8
 . 28الخطيب البغدادي، كـتاب الّتطفيل. ص  -9
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 المعارضة البارودّیة إلیقاع شعر الحماسة:  -2

في�� للوصول إ�� املوائد داخل البيوت رغما  لقد نقل ابن الّزمكدم �� أ 
ّ
رجوزتھ األفعال الّ�ي قام ��ا الط

اإليقاع   �سمة  تّتصف  يجعلها  ي 
ّ

الذ هو  و��اية  بداية  لها  بنية  داخل  األفعال  هذه  وانتظام  أ�حا��ا.  عن 

أفالطون  ا�جسد".  1بمفهوم  إيقاع  عن"  النّقاد  تحّدث  بنفينيست rythme du corps(2وقد  واعت��   .(  

�سبب تتا�� حر�ات اإل�سان داخل نظام محّدد. لهذا قال �عضهم "اإل�سان    . وذلك3األ�شطة البشرّ�ة إيقاعا

 .4حيوان ذو إيقاع"

بة  
ّ
في�ّ� بالّدوران، وانت�ى بالن�ول عند مائدة من املوائد. ووردت هذه األفعال مرت

ّ
لقد بدأ إيقاع حر�ات الط

الّتا��: الّدوران بحثا عن املوائد (أْدوُر)، املرور ب�ن املنازل (يمّر)،الن�ول ببيت محّدد  �� القصيدة ع�� الّنحو  

(ين�ل)،الّدخول متحّيال( يدخل با�حيلة)،اال�سياب ( ينساب)، االنقضاض ع�� املائدة، مغث ا�جدي ع�� 

فر والّناب(يمغثھ). 
ّ
 والظ

ّ
خذ نظام ا�حركة �� القصيدة مسا فاملائدة بالكف

ّ
را وا�حا، يّتجھ من األع�� قد ات

إيقاع ا�حركة هذا عن محا�اتھ   االنفتاح. وكشف  إ��  الّداخل، ومن اال�غالق  إ��  إ�� األسفل، ومن ا�خارج 

ويسّم��ا    . (Pastiche parodique)5"معارضة بارودّية"  الّساخرة لشعر ا�حماسة العر�ي القديم �� ش�ل  

)، ويعّرفها بأّ��ا "تقليد أســلو�ّي ذو وظيفة نقــدّية...أو  he satiriquePastic(  ج��ار جينات املعارضة الهـجائّية

 .6هـــزلّية"

وا   وا�َحماَسة:" ادُّ
َ

ش
َ
� :

ً
 وِحماسا

ً
حاُمسا

َ
. وتَحاَمَس القوُم ت َتدَّ

ْ
: اش

ً
مُر َحَمسا

َ
... وَحِمَس األ

ُ
حاَرَ�ة

ُ
ْنُع وا�

َ
(��) امل

وا.
ُ
َتَتل

ْ
: ..َواق

ُ
...  وا�َحماَسة

ُ
َجاَعة اله.ال�َّ

َ
ق ِإذا  ْحَم 

َّ
ال� بـ  وتصّور   7"وَحَمَس  سم 

ّ
يت بطال  "ال�جاعة   ا�حماسة 

ا�حر�ّية والقتال من أجل قيمة سامية �العقيدة أو ا�حرمة أو الشرف. وتوّسع مدلول ال�لمة �� األدب لتضّم  

ُم �� هذه األغراض إّما للّتحر�ض ع�� القتال قبل املوقعة،
َ
ي ُيْنظ

ّ
عر الذ

ّ
راض تفاصيل الوقعة  و�ّما الستع   الش

ديدة
ّ

الش والّنخوة  املغا��  الفخر  فيھ  استعراضا  الّنصر  مفهوم   "8�عد  من  ا�حماسة  مفهوم  و�ق��ب 

ْتِل،امل�حمة." 
َ

ق
ْ
ال  

ُ
َعِظيَمة

ْ
ال  

ُ
عة

ْ
الَوق َحَمة: 

ْ
�
َ
ِقَتاِل.  َوِقيَل:  وامل

ْ
ال َصاُروا   َمْوِضُع  ى  َح�َّ قتلَ��م  ِإذا  القوَم  �َحْمُت 

َ
وأ

ْحًما.
َ

وامل�حمة عند اليونان" قّصة شعرّ�ة تروي �� صياغة أدبّية رائعة و�� خيال شعرّي �جيب أعماال    9"�

 
1- Benveniste (Émile), op. cit., 
2- Bourdette-Donon(Marcel), Le rythme du corps, Paris , L’Harmattan, 2002. 
3- Benveniste (Émile), op. cit., p324. 
4- Mauss (Marcel), Manuel d’ethnographie, Payot,1996. P.85. «L’homme est un animal rythmique .» 
5- Ibid, p32. 
6-Gérard Genette, Palimpsestes, p27 

 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: حمس. -7
م ملحمة، مجلة الفكر عدد -8

ٔ
 .91ص  1970، 1محمد اليعالوي، حماسة ا

 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: لحم.  -9
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". 
ّ

 أبو تّمام  1جّبارة يقوم ��ا بطل فذ
َ

جذورها �� شعر    با�حماسة �� الشعر العر�ي القديم، ونجد2وقد ُعِرف

� املعارضة البارودّية3ا�حرب �� العصر ا�جاه��
ّ

لشعر ا�حماسة �� أرجوزة ابن الّزمكدم ع�� محا�اة    .وتتج�

 إيقاعات القّوة والّسرعة وتقليدها تقليدا هزلّيا.  

 إیقاع القّوة:  -2-1
في�� املتمحورة حول معا�ي    �� ا�خطاب.  4لقد تحّدث مشونيك عن إيقاع املع�ى

ّ
و�ظهر هنا �� أفعال الط

في��َّ �� صورة ا�حارب من  ف  ا�حماسة: القّوة واالندفاع والّسرعة والقتل وا�حرب. 
ُّ
قد قّدم ابن الزمكدم الط

في�ّ� �� هذا ا�جدول:   أجل دخول البيوت وحضور املوائد لسّد الّرمق.
ّ
ده أفعال الط

ّ
 وهذا ما تؤك

 املعا�ي ا�حماسّية �� األفعال.  األفعال 

 )1دار(ب
يء، و�ذا  

ّ
ي ابتدأ "و�قال: دار يدور واستدار �ستدير، بمع�ى إذا طاف حول ال��

ّ
عاد إ�� املوضع الذ

 منھ." ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: دور.

(ب  ) 3َمـــــــرَّ
: ذَهَب،  "

ً
ا وُمرورا ھُ َمرَّ َيُمرُّ َمر�

ُ
ل

ْ
  َواْسَتَمرَّ ِمث

ً
ا وُمرورا اَل اْبُن ِسيَدْه: مرَّ َيُمرُّ َمر�

َ
َهَب . ق

َ
" ابن منظور،  َجاَء َوذ

 لسان العرب، ماّدة: مرر. 

َزَل(ب
َ
 )3ن

" 
ً

ِ�ال
ْ
وَمن  

ً
َ�ال

ْ
وَمن  

ً
ُزوال

ُ
ن �ل 

ْ
َين ِ�ِ�ْم  َزَل 

َ
ون ْ�ِ�ْم 

َ
َعل َزَل 

َ
ون هم 

َ
َزل

َ
ن ْد 

َ
َوق وُل، 

ُ
ُحل

ْ
ا� ُ�ول: 

ُّ
عود...    الن والصُّ ُ�ول 

ُّ
 الن

جسام
َ
 والس�وُن ِمْن ِصَفاِت األ

ُ
ة

َ
َحَرك

ْ
 نزل.  " ابن منظور، لسان العرب، ماّدة:َوا�

 )7حمل حمالت(ب

  " 
َ
َعل َحْملةَحَمَل  ا�َحْرب   ��ِ رةْيِھ 

َ
ُمنك ة  دَّ

َ
دَّ ش

َ
رة، وش

َ
ُمْنك َحْملة  ْيِھ 

َ
َعل وَحَمَل  لسان ،  منظور،  ابن   "

ْ�ِذيِب:  العرب، ماّدة: حمل. / "   ِقَتاِل ِ�� ال�َّ
ْ
ا َحَمَل. وَعَتك الفرُس:  كرَّ ِ�� ال

َ
رة ِإذ

َ
 ُمْنك

ً
ة

َ
َحَمل  . وَعَتَك َعْتك

ْيِھ َيْضِر�ُ للَعّضِ 
َ
شُھ: ... وَعَتك َعل

ْ
 َبط

َ
ْيِھ َحْملة

َ
 " ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: عتك. .َحَمَل َعل

(ب
َ

ث
َ
 )9َمغ

ِة.  "
َ

ْعَرك
َ ْ
َوامل َحْرِب 

ْ
ا�  ��ِ َجعاء  ال�ُّ ِتَباُس 

ْ
ال  :

ُ
ث

ْ
غ

َ
الَعْركامل  :

ُ
ث

ْ
غ

َ
...    وامل َصاَرَعِة 

ُ ْ
امل ُخ ِ�� 

ْ
ط

َّ
الل  :

ُ
ث

ْ
غ

َ
... وامل

  : َجْوَهِريُّ
ْ

ي  ا�
َ
ٍن أ

َ
ال

ُ
وا ِعْرض ف

ُ
ث

َ
وهَمغ

ُ
وُه ومَضغ

ُ
ان

َ
:  ش

ً
ثا

ْ
ثھ َمغ

َ
 ال��يَء َيْمغ

َ
ث

َ
ھ وَمَرسھ. ومغ

َ
ك

َ
... َوَرُجٌل َدل

ُمماِرس    :
ٌ

وُمماِغث  
ٌ

ث
ْ
ِج َمغ

َ
ِعال

ْ
ال رُّ ...    ُمصارع شديُد  الشَّ َعَرِب: 

ْ
ال ِعند   

ُ
ث

ْ
غ

َ
لسان .  وامل منظور،  ابن   "

 . مغث العرب، ماّدة:

 
م ملحمة، مجلة الفكر عدد -1

ٔ
 .92-91، ص 1محمد اليعالوي، حماسة ا

بو تّمام  -2
ٔ
ائي، ديوانظر: ا

ّ
ْوس الط

ٔ
حمد حسن بسجحبيب بن ا

ٔ
. 1998، دار الكـتب العلمّية بيروت لبنان 1، طان الحماسة، تحقيق: ا

نموذجا، ط ولمزيد التوّسع في دراسة هذا الموضوع راجع مثال: مجدي بن عيسى،  /
ٔ
بو تمام ا

ٔ
،  1الحماسة في الشعر العربي القديم: ا

 . 2007دار مسكلياني تونس 
 (د ت ). ،اهلي، دار الفكر العربي، القاهرةندي، شعر الحرب في العصر الجراجع: علي الج -3

4- Meschonnic, ( Henri), Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier,1982, 
p217 «Le rythme est l’organisation même du sens dans le discours.». 
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امل�جمّية   املعا�ي  هذه  جانب  �حر�ات    ا�حماسّية،و���  ا�خفّية  املعا�ي   �� ا�حما��ي  اإليقاع  هذا  يظهر 

في�ّ�.
ّ
"إّن ا�حر�ات املعّ��ة واإليماءات العشوائّية الّ�ي تصدر عن ا�جسم �� �� الواقع ترجمة حقيقّية    الط

هن،
ّ

د مثال لها  "الّصادرة عن الي  فحر�ات "املغث "و" االنقضاض   1و�حّركھ االنفعال."  وفورّ�ة ملا يدور �� الذ

ل  
ّ
وِقظ الّروح الّنضالّية قبل املواجهة، وتمث

ُ
معان حماسّية خفّية. فـ"من شأن حركة القبضة املشدودة أن ت

أو عن مز�ج من القهر    تنّم عن ضغط نف��ي،  ...  و" قبضة اليد:  .2�عب��ا عن القّوة والّروح ال�جومّية والعنف "

كمة.
ّ
الل عن  �عيدة  ليست  فالقبضة  والغضب  3"والعدائّية.  القّوة  معا�ي  عن  ا�جسد  حركة  ت 

ّ
دل هكذا 

 . 4والعنف والعدوانّية، و�� معان أساسّية �� شعر ا�حماسة

ي ورد عليھ إيقاع هذه  
ّ

�ل الذ
ّ

دها أيضا الش
ّ

مّ�� إيقاع ا�حركة �� األرجوزة يؤك
ُ
واملعا�ي ا�حماسّية الّ�ي ت

خذ نظام األفعال ش�ل الرقم  
ّ
�ل    9األفعال، فقد ات

ّ
�ل الّدائري (دار) ثّم إ�� الش

ّ
مقلو�ة، فقد انطلق من الش

 العمودي 
ّ
ي(مّر) وصوال إ�� ا�خط

ّ
�ل    واإليقاع عند ديمقر�طس   (نزل، انقّض).  ا�خط

ّ
"هو دائما ش�ل...الش

�تيب ا�خاّص لألجزاء �� �ّل"
ّ
�ل الّنا��ئ عن ا�حركة والّتحّول     5املمّ�� وال�

ّ
وا�جر�ان، وهو القائم  "ولكّنھ الش

آن." �ّل   �� للتغّ��  القابل  الفوري  ا�ع 
ّ
والط االرتجال  ش�ل  6ع��  هو"  اإليقاع  بأّن  أفالطون  �عنيھ  ما  وهذا 

العدد  7ا�حركة" "إّن  اقة    9. 
ّ
الط ع��  يدّل  ھ 

ّ
...إن وا�حرب  والّدمار  اقة 

ّ
والط القّوة  عدد  اإل�سان...هو  ال 

ّ
ممث

وا والّزعامة  والقيادة  موح 
ّ
العدد    8لّسيطرة."والط ذوي  األ�خاص  ما    9"إّن  �ّل   �� ومحار�ون  م�افحون 

الّ��اية ينجحون    ،يحاولونھ �� هذه ا�حياة رة، ولكن بوجھ عام و�� 
ّ

يواجهون حياة عصيبة �� سني��م املبك

وم��ّور�ن   الغضب  سري��  تصّرفا��م   �� تراهم  وحزمهم.  العزم   �� وثبا��م  وتصميمهم  إراد��م  قّوة  بفضل 

أو �� معركة    أو ُيقتلون إّما �� ا�حرب،  ستقل�ن وراغب�ن �� أن ي�ونوا أسياد أنفسهم...وهم غالبا ُيجرحون،وم

فائقة."  ا�حياة. ��جاعة  يتمّتعون  العدد    9إّ��م  هذا  ذوو  الهزء    9"والّرجال  �حّية  ي�ونوا  أن  يمكن 

في�� العنيفة والقو�ّ 10والّ�خر�ة."
ّ
وهذه املعا�ي    ة الباعثة ع�� اإل�حاك.وهذا ينطبق تماما ع�� حر�ات الط

سمة بالقّوة واملواجهة واالندفاع. 
ّ
ها بمعا�ي ا�حماسة املت

ّ
في�� مّتصلة �ل

ّ
 الّرمزّ�ة �� أفعال الط

 
،دار الفراشة للّنشر والّتوزيع بيروت 1محمد حسين شمس الّدين،ط ترجمة، المعاني الخفّية لحركات الجسد، جوزيف ميسنجر، -1

 . 16،ص2006لبنان 
 . 129-128م ن، ص- 2
 . 281، صالمرجع نفسه -3
 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: حمس.- 4

5- Benveniste (Émile), La notion de rytme dans son expression linguistique, in:  Problèmes de linguistique 
générale, Gallimard , Paris 1966, T1. p330. 

داب العربّية  اإليقاع عند العرب إدراكا وإجراء، محمد المهدي المقدود، -6
ٓ
 .67، ص2018،سنة 222عددIBLAمجلة معهد اال

7- Benveniste (Émile), La notion de rytme dans son expression linguistique, op. cit., p.334. 
عداد: لورد لويس هيمون كْيرو، -8

ٔ
و الّتنجيمّية. لغة اال

ٔ
عداد الّسحرّية ا

ٔ
دار الجيل   ،1ط سمير شيخاني، تعريب: دراسة معاني اال

 . 109. ص 2000بيروت لبنان 
 .510ص المرجع نفسه،   -9

 .106ص  المرجع نفسه، -10
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نتائج حر�اتھ(العذاب    ومن جهة أخرى، و��  �� حيلتھ وأفعالھ  الطفي��  قّوة  اإليقاع مصدرها  قّوة  فإّن 

اعر عن ه
ّ

ا كّرر الفعل    1ذه القّوة من خالل استعمالھ املفاعيل املطلقة مّرات عديدةوا�خراب). وقد عّ�� الش
ّ
مل

وع�� شّدة    2و�دّل املفعول املطلق هنا ع�� توكيد الفعل  يحمل حمالت).  ين�ل نزول،  ومصدره يمغثھ مغثة،

األحزاب...نتائج ا�حرب: خراب املائدة    يوم صف�ن،  نزال،   ا�حيلة،  (الرصد،  وقد أثرى م�جم ا�حرب  القيام بھ.

يتمّ�� هذا اإليقاع ا�حما��ّي �� هذه األرجوزة   و��� جانب سمة القّوة،هذا اإليقاع ا�حما��ّي القوّي. والعذاب)

 .  بالّسرعة

 إیقاع الّسرعة:  -2-2
في�ّ�. و�عرض �عضها �� هذا ا�جدول: 

ّ
� إيقاع الّسرعة �� معا�ي أفعال الط

ّ
 يتج�

 )5ساب(ب
   يُب: ساَب َ�ِس "

ً
ى ُمسِرعا

َ
ِسيُب ِإذا َمَضْت  َم��

َ
� 

ُ
ة  . وساَبِت ا�َحيَّ

ً
"ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: ُمْسِرعة

 سيب. 

 )6انقّض(ب
َض    ُيَقاُل:" َقضَّ

َ
� الصْيِد وت

َ
َباِزي َع�

ْ
َقضَّ ال

ْ
ْسَرعَ ان

َ
� الصْيِد.  ِإذا أ

َ
 َع�

ً
ِدرا

َ
َ�َ�اِنِھ ُمْنك

َ
لسان    "ابن منظور، ِ�� ط

 ماّدة: قضض.  العرب،

في�ّ�.
ّ
الط �حر�ات  الّسريع  الّتتا��   �� أيضا  اإليقاع  سرعة  األفعال    وتظهر  ب�ن  الر�ط  أدوات  غابت  فقد 

  قديره ضم�� الـ"هو" وت ا�حذوف واملقّدر �� األفعال املذ�ورة بدون فاعلها،3وحضر الّر�ط بالضم��  وا�جمل،

في�ّ�. ونجد هذا ا�حذف للفاعل مثال،
ّ
اعر:    العائد ع�� الط

ّ
�� األفعال"يمّر " و" ين�ل " و"يدخل" �� قول الش

 (الّرجز) 

ــَحاِب...  َيُمــرُّ  ْنـِزُل َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
َ
 ِبـَباِب َباِب يـ

ً
ــِفـيال

ْ
ـط

َ
  ت

َباِب... 
َ

َح ِ�� ش
َ
ْيٍب ال

َ
ُزوَل ش

ُ
ُل ن

ُ
اِب  َيْدخ

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
 ِبا�ِحيل

 

سريع �� إ��اء ا�خطاب،
ّ
وذلك �سبب إطالة    ويعّد ا�حذف شكال من أش�ال اإليجاز لغاية االختصار والت

في��.
ّ
اعر �� عرض أفعال الط

ّ
 4ف."وقال ابن رشيق عن العرب" فا�حذف �� كالمهم كث�� �حّب االستخفا  الش

ا�حذف كث��ا عند االستطالة." ا�حذف،5"ولهذا تجد  السيوطي عن فوائد  ُد    فقال  وقد تحّدث  ُمَجرَّ "وِمْ�َ�ا 

 
بيات  -1

ٔ
 . 9و7و4و3في اال

بو الفتح عثمان بن جني الموصلي، -2
ٔ
. " من  48الكويت، (د ت ). ص دار الكـتب الثقافية، تحقيق، فائز فارس، اللمع في العربية، ا

ْشَياء َوِهي  ة ا�
َ
ث

َ
ال

َ
حد ث

ٔ
مصدر َمَع فعله ال

ْ
َما يذكر ال غراض المفعول المطلق. َوِإن�

ٔ
ْوع َوعدد المّرات".ا ِفْعل َوَبَيان الن�

ْ
 توكيد ال

ثره في التراكيب في العربية، لمزيد اإلفادة راجع: حمزة عبد هللا النشرتي، -3
ٔ
 طبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الرابط وا

 . 133،ص 68-67،العددان 17الربط بالضمير السنة  3،الفصل1985هـ ـ 1405رجب ـ ذو الحجة 
 214. باب اإليجاز ص2006، دار صادر بيروت لبنان 2ط العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ابن رشيق، -4
شباه والّنظائر، جالل الّدين السيوطي، -5

ٔ
باد الّدكن  اال

ٓ
 . 31، ص1هــ، ج 1359الهند.حيدر ا
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ُهوِرِه.
ُ
ِلظ َعَبِث 

ْ
ال َعِن  َواِالْحِ�َ�اِز  ِتَصاِر 

ْ
وَ   اِالخ وِف 

ُ
ْحذ

َ ْ
ِبا� َياِن 

ْ
ت ِ

ْ
اإل َعِن  اَصُر 

َ
َيَتق َماَن  الزَّ نَّ 

َ
أ  �

َ
َع� ْنِبيُھ  التَّ نَّ  َوِمْ�َ�ا 

َ
أ

" ِهّمِ
ُ ْ
ْفِو�ِت امل

َ
� ت

َ
ي ِإ� ِرِه ُيْف��ِ

ْ
اَل ِبِذك

َ
ِتغ

ْ
 .1اِالش

، فالبيت ال ينت�ي معناه وتراكيبھ الّنحوّ�ة  3�� األرجوزة  2ونضيف إ�� عوامل سرعة اإليقاع وجود املعاظلة

لھ.  عند قافيتھ وروّ�ھ، �� األبيات املوالية  ينت�ي  البيت املبتور"  بل  لهذا وردت األفعال ا�حركّية  .  4ويسّ�ى" 

ون�اد �سمع إيقاع الّسرعة �� تكرار حرف الّراء �� البيت   متتالية دون رابط حر�ّ� بي��ا �سبب تتال��ا الّسريع.

سان عند الّنطق بھ خالفا لغ��ه  
ّ
الث ��: يمّر مّر الّر�ح والّ�حاب. و"حرف الّراء...هو رمز ا�حركة الختالج الل

ّ
الث

  .5من األصوات"

بحـر ع��  سريع  عرو��ّي  إيقاع   �� السريعة  األفعال  هذه  وردت  وسرعتھ    "الّرجز"  وقد  بخّفتھ  املعروف 

عر ا�حما��ي.
ّ

رد ومشاهد الّصيد و�يقاع املفاخرة وامل�اثرة    و�حضوره �� الش
ّ
فقد "�ان الّرجز قديما إيقاع الط

قاء واملبارزة و�يقاع األراج�� �� وصف ا�خيل والّسباع وا
ّ
و"�ان  6لوحوش �� حّر حرك��ا وأوج سرع��ا."عند الل

أن   هو  الّرجز  حركة   �� اإليقاعات...واألصل  من  غ��ه  إ��  بالنسبة  جدا  سريعا  جدا  خفيفا  إيقاعا  الّرجز 

أوقات: أر�عة  ْن،  �ستغرق 
ُ
�
َ
َعل

َ
ف أو  والّسرعة"  مستفعلن  با�خّفة  ا�حركة  فيھ  سم 

ّ
تت اك 

ّ
وتفعيلة   7  و�ذ

ت  ( ْن 
ُ
والعنفالّرجز(ُمْسَتْفِعل با�خّفة  سم 

ّ
حركة   ت فيھ  تجّسم  العا��  القفز  بحركة  ��يء  أشبھ  "شأ��ا 

يتحّول الّرجز بذلك �� كث�� من األحيان من إيقاع يو�� بمع�ى  ...    - vوحركة الهبوط الّنواة    v–الصعودالنواة  

لتھ ع�� القيام  لذلك سّ�ى ا�خليل بن أحمد الّرجز ��ذا االسم لدال  8ا�خّفة إ�� إيقاع يو�� بمع�ى العنف"

القيام" الّناقة عند  القعود والّس�ون و"الضطرابھ �اضطراب قوائم  ابن  .  9وا�حركة والس�� �عد  وقد شّبھ 

في��َّ �� حر�اتھ السريعة بحيوانات سريعة ا�حركة.
ّ
"تّم وصفها بالّسبات وطول   الّ�ي  وم��ا ا�حّية  الّزمكدم الط

شطة وخّفة ا�حركة"
ّ
سم بالقوة والّسرعة، معارضة بارودّية  .10اإلطراق و�سرعة الن

ّ
 11وُيَعدُّ إيقاع ا�حركة املت

 
بي بكر، -1

ٔ
بو الفضل إبراهيم، تحقيق،محمد جالل الدين السيوطي، عبد الرحمن بن ا

ٔ
ن، ا

ٓ
الهيئة المصرية   اإلتقان في علوم القرا

 .190، ص 3،ج1974العامة للكـتاب، 
ّنها " الّتداخل والّتراكب -2

ٔ
ّنها ترد في القوافي واالستعارة وفي الحروف، عّرف ابن رشيق المعاظلة با

ٔ
ولكّنه لم يذكر تداخل  "وذكر ا

 .16ص كر المعاظلة والّتثبيج،باب ذ  البيت في البيت. راجع كـتابه: العمدة،
 بداية من البيت الثالث إلى نهاية القصيدة. -3
بو الفرج قدامة بن جعفر، -4

ٔ
 29دار الكـتب العلمّية بيروت لبنان . د ت.ص تحقيق وتعليق: محّمد عبد المنعم خفاجي،  نقد الّشعر، ا

ن يحتمل العروض تمامه في بيت 
ٔ
ن يطول المعنى عن ا

ٔ
واحد، فيقطعه بالقافية، ويتّمه في البيت الّثاني."  ويعتبر " المبتور: وهو ا

 هذا من عيوب ائـتالف المعنى والوزن معا.
فظّية والكمّيات اإليقاعّية في الّشعر العربي، محّمد العّياشي، -5

ّ
 .223،ص 1987تونس  المطبعة العصرّية، الكمّيات الل

 . 215ص المرجع نفسه، -6
 .216ص  المرجع نفسه، -7
  .218ص  لمرجع نفسه،ا -8
 . 121العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ص -9

د دار الجيل ودار مصعب (د ت)،فصل: فوزي عطوي، :تقديم الحيوان، الجاحظ،- 10
ّ
 .73ص 4ج  2القول في الحّيات،المجل

11- G. Genette, palimpsestes, p 31 «le pastiche parodique» 
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عر العر�ي القديم. سنعرض    (imitation stylistique)  1وتقليدا أسلو�ّيا
ّ

م�ح�ا إليقاع ا�حماسة �� الش

 إ�� مظاهر اإل�حاك فيھ.  

 إیقاع اإلضحاك: -2-3
ا�ي لـ

ّ
  3أّم اإل�حاك"  . والباروديا"2(pastiche satirique)ال�جائّية""املعارضة  �عّد اإل�حاك املقّوم الث

ومظاهر اإل�حاك كث��ة �� هذه املعارضة البارودّية إليقاع ا�حماسة. وم��ا    .4واإل�حاك إيقاع �� حّد ذاتھ

تال واملوت  تبدأ باملواجهة ا�حر�ّية وتنت�ي بالق  أّن هذا اإليقاع ا�حما��ّي لم ينقل لنا معركة حماسّية حقيقّية،

اٌب منعھ من دخول البيت حيث توجد املائدة،   بل وصف لنا طفيلّيا محار�ا بدون سالح،  واالنتصار، ُه بوَّ   َعـُدوُّ

في��ُّ معركة ثانية مع األ�ل �عد انتصاره ع�� البّواب.
ّ
فاألصل   "يحمل حمالت أ�ي تراب".  ف�ان ثّم خاض الط

سم بـأن يخوَض البطُل معارك حقيقّية    �� ا�حماسة
ّ
"ال�جاعة ا�حر�ّية والقتال من أجل قيمة سامية    حّ�ى يت

أو أو  �العقيدة  الّرمق.  5  الشرف."   ا�حرمة  سّد  أجل  من  وتافهة  وهمّية  معارك  يخوض  هنا  في�ّ� 
ّ
الط ولكّن 

في�� بطولة هزلّية
ّ
 .   6comique-Heroïف�انت بطولة الط

�ل ا�حما��ي ا�جاّد وموضوع الّتطفيل الهز�ّ� الّتافھ.  ونجد مظاهر اإل�حاك أيضا �� الّتقابل ب�ن  
ّ

الش

اإليقاع   لنا هذا  ونقل  األ�ل.  هو  تافھ ووضيع  موضوع  للّتعب�� عن  ا�جاّد  ا�حما��ّي  اإليقاع  سُتْدِ�َ� هذا 
ُ
فا

فمصدر هزلّية هذا    . 7و�� خراب املائدة وعذاب صاح��ا  ا�حما��ّي حر�ا وهمّية وخسائر مبالغ �� وصفها،

وت�خيمھ للمع�ى و�ذ�اء جذوة املبالغة فيھ.    ع هو عدم ا��جامھ مع املوضوع الذي ورد للّتعب�� عنھ،اإليقا

�ع�ي �ش�ل    كب��ةكما لو �انت    الصغ��ة"إّن الكالم عن األشياء    هزلّية ومبالغة م�حكة.8وهو ما أنتج مفارقة

وعندها بالفعل تظهر �وسيلة    ن�جّية،عندما تمتّد وخاصة ت�ون م  م�حكة  املبالغة"  . وت�ون 9"املبالغةعام  

 
1- G. Genette, palimpsestes, p 27 «le pastiche satirique … une imitation stylistique à fonction critique … ou 
ridiculisante». 
2-Ibid.. 
3- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. «Contours littéraires», 1994, p30. «La parodie , 
mère du Rire». 
4- chapitre «Le rire comme rythme» in :Prigent (Christian),Une erreur de la nature, Paris ,P.O.L ,1996,p136. 

م ملحمة، مجلة الفكر عدد محمد اليعالوي، -5
ٔ
 .91ص، 1970، 1حماسة ا

6-Dictionnaire du littéraire, sous-direction de :Paul Aron, Denis Saint-Jacques , et Alain Viala , PUF 
2002 .mot : burlesque . p.68. 

دب الغربي في القرن 
ٔ
دبي ازدهر في اال

ٔ
  قام على المعارضة البارودّية للمالحم. ونجدها في الرواية ممّثلة في 17والبطولة الهزلّية نوع ا

 رواية " دونكيشوت" لسار فنتاس. 
اِب في البيت العاشر. يقول ابن الزمكدم:  -7

َ
 َفَعاِمُر الَمْيَدِة ِفي َخَراِب ... َوَصاِحُب الَمْنِزِل ِفي َعذ

َداِب"                                                        
ٓ
ِتي ِمَن اال  ِلُسوِء َما َيا�

غة بالّنسبة إلى الواقع، المفارقةتتمّثل مزّية يقول كريستيان بالنتان"  -8
ّ
ّنها تصّير بديهّيا استقالل اشتغال الل

ٔ
وهو ما يصدم  في ا

عبد  :ترجمة كريسيان بالنتان، الحجاج، :"انظر وسفسطة واحتجاج جديد مضحك فاقد للجدّية. مغالطي الحّس الّسليم...هذا قياس
 .13،ص2008الوطني للترجمة تونس  سيناترا المركز،دار 1القادر المهيري،ط

 .83ص الضحك برجسون، -9
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في�ّ�،  2وهذه املبالغة الهزلّية ناتجة عن القياس املغالطّي   .1نقل وتحو�ل"
ّ
و��    ب�ن صورة ا�حارب وصورة الط

اعر سّوى ب�ن أطراف متباعدة ال يمكن أن تتشابھ �� الواقع. فأحدث ابن الزمكدم  
ّ

مقا�سة م�حكة ألّن الش

ب جمع  ح�ن  م�حكة  واملفارقةمفارقة  في�ّ�). 
ّ
(الط الوضيع  وصورة  الرفيع(ا�حارب)  صورة  والقياس    �ن 

الهزلّية  3املغالطي املبالغة  أسس  البارودّية.  4من  املعارضة  بن�عة   و   ��  سم 
ّ
تت الّساخرة  ا�حا�اة  �انت  "قد 

واتخاذ موقف ماجن    "إّن التعب�� �شرف عن فكرة غ�� شر�فة،  وقد قال برجسون .  5الّت�افؤ ب�ن األضداد"

 .6أو مهنة وضيعة أو سلوك منحط ووصفها �عبارات شديدة االح��ام...إّن هذا م�حك عموما "

الث امل�حك �� هذه املعارضة البارودّية فيّتصل بداللة هذا اإليقاع ا�حما��ّي ع�� صفات 
ّ
أّما الوجھ الث

ا أثناء  في�ّ� 
ّ
الط ��ا  سم 

ّ
يت الّ�ي  والوقاحة  راهة 

ّ
والش فيھ  الّ��م  وهذا  دعوة،  سابق  دون  الوالئم  بيوت  رتياد 

ُموٌم."
ْ

وُل مذ
ُ
و"قال عبدهللا بن    7مخالفة لقيم ا�جتمع وآداب األ�ل والّز�ارة. فقد" قال سهل رحمھ هللا: األ�

م: عمر:
ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
 ص�

ّ
ْ�ِ� َدْعَوٍة،  قال رسول �

َ
� غ

َ
َل َع�

َ
َل  َمْن َدخ

َ
ْد َدخ

َ
ق

َ
َرَج ُمِغ�ً�ا."ف

َ
ا، َوخ

ً
فتلبية  8َساِرق

و�ّل خروج    .9الّرغبة"  وهو ما �سّميھ جيل دولوز بـ "مأسسة  الّرغبات يجب أن تمّر ع�� مؤسسات اجتماعّية، 

والّ�حك. الّ�خر�ة  عقو�تھ  ت�ون  املألوف  ا�خروج   عن  يقمع  ترهيب  من  ُيوِحيھ  ما  بفعل  "فال�حك 

سالحا10والشذوذ." الّ�خر�ة  واملناقشة.   و"�عت��  ا�حوار  يتقّبل  ال  ي 
ّ

الذ ب 
ّ
املتصل الّرأي  مواجهة   ��   فّعاال 

البّد من �عض    وا�حر�ات الّساخرة كث��ة ومتنّوعة تث�� الّ�حك أحيانا �ش�ل غ�� مقصود. بطبيعة ا�حال،

ذع من
ّ
دون    املبالغة واأل�اذيب الّصغ��ة الّ�ي تضفي ع�� املوقف �عض املرح بحيث يمكن توجيھ الّنقد الال

 
 . نفسها الصفحة نفسه، المرجع -1
 . 55ص  ن، م ،"الّصحيح القياس شكله يشبه صحيح  غير (استدالل) حجاج هو المغالطي  "القياس بالنتان  كريستيان  يقول -2
ّنها في المفارقة مزّية تتمّثل  بالنتان"  كريستيان  يقول -3

ٔ
غة اشتغال استقالل بديهّيا تصّير  ا

ّ
 الحّس  يصدم  ما  وهو  الواقع، إلى بالّنسبة الل

 . 13ص ن، م جدّية."لل  فاقد مضحك جديد واحتجاج وسفسطة  مغالطي قياس هذا الّسليم...
4- G. Genette , palimpsestes, p 95 «Chacun sait intuitivement qu’une imitation comique «exagère» 
toujours les traits caractéristiques de son modèle: c’est ce procédé que les Formalistes russes baptisaient, 
d’un terme plus technique mais encore sommaire, et ailleurs équivoque, la stylisation. Le terme le plus juste 
et le plus précis serait peut-être celui de saturation :  soit un trait stylistique ou thématique caractéristique 
d’un auteur …, la saturation caractéristique de l’exagération pastichielle ou caracturale consisterait à en 
placer quelque chose comme deux , cinq ou dix fois plus .» - 

،ص 1986بغداد الدار البيضاء  ،دار توبقال،1ط  تي،جميل نصيف التكري ترجمة، شعرّية دوستويفسكي، ،باختينميخائيل  -5
187 . 

 .84الضحك ص برجسون، -6
بو حا -7

ٔ
 .   973ص  كـتاب كسر الشهوتين، ،2005، دار ابن حزم، بيروت لبنان 1ط ،مد الغزالي، إحياء علوم الّدينا

 . 18ص  التطفيل، الخطيب البغدادي، -8
زرقان، :ترجمة الغرائز والمؤّسسات، جيل دولوز، -9

ٔ
حمد عبد الحليم عطّية، عبد الحق ا

ٔ
،دار 1جيل دولوز سياسات الرغبة،ط عن ا

.يقول دولوز" تعتبر الغريزة والمؤسسة الشكلين المنظمين إلرضاء ممكن. إشباع الميل داخل 154. ص 2011بيروت لبنان  الفارابي،
مر ال شّك فيه: في الّزواج ترضى الغريزة الجنسّية، وفي 

ٔ
 الملكّية ترضى غريزة الجشع." المؤسسة ا

 20الضحك، ص ، برجسون -10
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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وخيمة" هذه    .1عواقب  تحرق  أن  دون  بصراحة  ا�حقائق  عن  الكالم  ع��  القادرة  وحدها   �� "فالف�اهة 

في��،.  2ا�حقيقة"
ّ
اعر ��خر من الط

ّ
  فينتقم منھ.   فيشرك القارئ لي�حك منھ ويشّهر بھ،  لذلك فإّن الش

نا وحدنا. إذ  
ّ
نا ال نتذّوق الهزل(النكتة) إْن شعرنا أن

ّ
 .3يبدو أّن الّ�حك يحتاج إ�� الّصدى"يقول برجسون" إن

  .4لذلك فــ "إّن �حكتنا �� دوما �حكة ا�جموعة"

  �� ا�حماسة  لشعر  الّساخرة  البارودّية  املعارضة  ش�ل  في�ّ� 
ّ
الط ح�اية   �� ا�حركة  إيقاع  خذ 

ّ
ات لقد 

املعنو�ة وامل�جمية والصوتّية  ووقفنا �� هذه املعارضة ع�� أش�ال كث��ة لإليقاع    خصائصھ الفنّية واملعنوّ�ة.

والبصرّ�ة والنحوّ�ة  والبالغّية  املعارضة    العروضّية  هذه   �� اإل�حاك  مظاهر   �� و�حثنا  شكال).  (اإليقاع 

�ل ا�حما��ي ا�جاّد واملوضوع الوضيع، واملفارقة الهزلّية    وخلفّيا��ا االجتماعّية،
ّ

ونجملها �� الّتقابل ب�ن الش

املغال والقياس  آخر هو ش�ل    طي. واملبالغة  بارودّيا  في�ّ� شكال 
ّ
الط حركة   �� ا�حما��ي  اإليقاع  و�ّتخذ هذا 

 الّتحر�ف البارودي إليقاع ا�حركة �� ح�اية نزول آدم وحّواء من ا�جّنة. 

 الّتحریف البارودي لحکایة خروج آدم من الجّنة:  -3

 Travestissement)  6��أو الّتحر�ف الهز   (Travestissement parodique)5يقوم الّتحر�ف البارودّي 

burleque)  ع�� الّتحو�ل امل�حك ألسلوب ح�اية مشهورة من جنس أد�ي إ�� جنس أد�ي آخر �عد القيام

. وهذا ما وجدناه عند دراسة إيقاع ا�حركة، فقد الحظنا  7بتحو�رات جزئّية �� املضام�ن والّتقنيات الفنّية

في�ّ� وح�اية آ
ّ
، و�� عالقة تقوم ع�� 8دم وحّواء عند طردهما من ا�جّنةوجود عالقة خفّية ب�ن ح�اية الط

 
  بيروت  والّتوزيع للّنشر الفراشة ،دار1الّدين،ط شمس حسين محمد  ترجمة: الجسد، لحركات الخفّية المعاني  ميسنجر،  جوزيف -1

 . 217.ص2006 لبنان
 . 5صنفسه، لمرجعا -2
 .11ص الّضحك، برجسون، -3
 . 12صنفسه، المرجع -4

5- Bakhtine (Mikhail), Esthétique et théorie du roman , Traduit du russe par Daria Olivier , Gallimard , Paris 
1978. P413 «Travestissement parodique» 
6- Genette(Gérard) , palimpsestes ,Seuil , 1982. P29 «Le travestissement burlesque modifie donc le style sans 
modifier le sujet» 

  وما 255ص  البارودّي  التحريف الثالث: الباب القديم، العربي الّشعر في الباروديا  :كـتابنا راجع البارودي الّنوع هذا في التوّسع لمزيد  -7

 بعدها.
َنا تعالى  يقول -8

ْ
َدمُ  َيا  "َوُقل

ٓ
ْنَت  اْسُكْن  ا ةَ  َوَزْوُجَك  ا� َجن�

ْ
  ال

َ
ُتَما  َحْيُث  َرَغًدا ِمْنَها َوُكال

ْ
  ِشئ

َ
َجَرةَ  َهِذِه   َتْقَرَبا َوال اِلِميَن  ِمَن  َفَتُكوَنا الش�

�
  )35( الظ

ُهَما 
�
َزل اُن  َفا�

َ
ْيط ْخَرَجُهَما َعْنَها  الش� ا  َفا� َنا  ِفيِه  َكاَنا   ِمم�

ْ
وا َوُقل

ُ
ُكْم  َعُدو�  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم   اْهِبط

َ
ْرِض ا ِفي َول � ى َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقر�  الْ

َ
 البقرة )"36( ِحيٍن  ِإل

يات ،2عدد
ٓ
 . 36-35 اال

 
ْ

َنا "َوِإذ
ْ
ِئَكِة  ُقل

َ
َمال

ْ
َدمَ  اْسُجُدوا ِلل

ٓ
  َفَسَجُدوا ِال

�
َبى ِإْبِليَس  ِإال َنا )116( ا�

ْ
َدُم  َيا َفُقل

ٓ
ا ِإن�  ا

َ
َك  َعُدو�  َهذ

َ
  َوِلَزْوِجَك  ل

َ
ُكَما  َفال جَ  ِمَن  ُيْخِرَجن�

ْ
ِة ال   َفَتْشَقى ن�

َك  ِإن�  )117(
َ
  ل

�
ال   ِفيَها َتُجوَع  ا�

َ
َك  )118( َتْعَرى  َوال ن�   َوا�

َ
َما�  ال

ْ
  ِفيَها  َتظ

َ
ْيِه  َفَوْسَوَس  )119(  َتْضَحى َوال

َ
اُن  ِإل

َ
ْيط َدُم   َيا  َقاَل  الش�

ٓ
  ا

ْ
َك  َهل

�
ُدل ى ا�

َ
  َشَجَرِة  َعل

ِد 
ْ
ُخل

ْ
ٍك  ال

ْ
  َوُمل

َ
ى ال

َ
  )120( َيْبل

َ
َكال ُهَما َفَبَدْت  َها ِمنْ  َفا�

َ
ُتُهَما  ل

ٓ
ِفَقا َسْوا

َ
ْيِهَما  َيْخِصَفاِن  َوط

َ
ِة  َوَرِق  ِمْن  َعل َجن�

ْ
َدمُ  َوَعَصى  ال

ٓ
هُ  ا م�  )121( َفَغَوى َرب�

ُ
  اْجَتَباُه  ث

هُ  ْيِه  َفَتاَب  َرب�
َ
ا َقاَل  )122( َوَهَدى َعل

َ
ا َعُدو�  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم   َجِميًعا ِمْنَها اْهِبط ُكْم َيا�   َفِإم� ي  ِتَين� َبَع  َفَمِن  ُهًدى ِمّنِ   ُهَداَي  ات�

َ
   َيِضل�  َفال

َ
  َيْشَقى  َوال

ْعَرَض  َوَمْن  )123( هُ  َفِإن�  ِذْكِري  َعْن  ا�
َ
ِقَياَمِة  َيْومَ  َوَنْحُشُرُه   َضْنًكا َمِعيَشةً   ل

ْ
ْعَمى ال يات ، 20عدد  طه )"124( ا�

ٓ
 . 124-116اال
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الّساخرة، �    ا�حا�اة 
ّ
وسنتو� الّسالم.  عليھ  آدم  ح�اية  عن  فة  ومحرَّ ممسوخة  ح�اية   �� في�ّ� 

ّ
الط فح�اية 

 دراسة إيقاع هذه التحر�فات وتقنيا��ا و�يقاع اإل�حاك والّ�خر�ة ف��ا وأبرز إيقاعا��ا الّداللّية. 

 یفات وتقنیاتھا:إیقاع التّحر -3-1
ِقلت  

ُ
لقد أدخل ابن الّزمكدم ع�� ح�اية آدم وحّواء �� ا�جّنة عّدة تحو�رات م�حكة بالّز�ادة وا�حذف. ون

أد�ي  جنس  من  آدم  ب�ن   ح�اية  كب��ا  ش��ا  رأينا  عري).وقد 
ّ

الش آخر(السرد  إ��   ( القرآن  الّن��ي:  (السرد 

ي يوّحد ب�ن  ا�ح�ايتْ�ن واختالفات م�حكة.
ّ

إيقاع ا�حركة �� ا�ح�ايتْ�ن هو انطالقھ من األع�� إ��    إّن الذ

ل األ�ل �� ا�ح�ايت�ن خطيئة سّببت    وثان��ا وجود تيمة األ�ل موضوعا للمنع وسببا للطرد.  األسفل،
ّ
فقد مث

الث فن��ّي نا�ع من إيقاع ا�حركة ذاتھ �� األرجوزة،
ّ
في�ّ� املنع والطرد. وأّما املش��ك الث

ّ
ھ    آلدم والط

ّ
إيقاع  إن

في�ّ�. فقد جاء إيقاع ا�حركة �� �لتْ��ما ع�� ش�ل حرف  
ّ
يو�� بحضور إيقاع ح�اية آدم �� إيقاع ح�اية الط

 الروحا�ي ا�جسما�ي، ا�خلق لبدء  ترمز  فامليم عند املتصّوفة   امليم ح�ن بدأ دائرّ�ا ثّم أفقّيا وانت�ى عمودّيا. 

شأة ع�� دليل أسفل إ�� أع�� من املّتجھ الدائري   ش�لھ �� امليم فرسم
ّ
  ��  أع�� أكمل عالم من ا�خلق والن

جاه
ّ
 �� خلق الذي  اإل�سان  إ�� الوجھ هذا من امليم ترمز كما  والفناء. وا�جهل الّنقص �ع��يھ أسفل عالم ات

م عليھ هللا ص�� ومحّمد السالم عليھ آدم من �ل ال�املة النشأة هذه و�جسد  تقو�م. أحسن
ّ
آدم،   فأّما   .وسل

 الّروحانّية. حيث من البشر  أّول  فهو وسلم عليھ هللا  ص�� محمد بينما ا�جثمانّية، حيث من �شر أّول  فهو

� ومحّمد   جسدّيا، والبشر األنبياء أبو  فآدم
ّ

  عر�ي  ابن  يقول  . روحانيا واألنبياء  البشر  أبو  وسلم  عليھ هللا  ص�

ھ امليم  "وأّما 
ّ
.  العالم �� إ�سان  �ل جسمانية  �انت العمل هذا  ...من والسالم الصالة  عل��ما  ومحمد  آلدم فإن

 . 1محّمد"  وجسمانّية آدم أبو ومحمد ا�جسمّية، �� عي��ى وأبو وأبونا محمد أبو فآدم

وم��ا ا�حّية الّ�ي نجدها    ونضيف أّن ابن الّزمكدم ذكر �� أرجوزتھ حيوانات لها صلة بح�اية آدم وحّواء،

حّ�ى   ا�ح�اية   �� العقابمشاركة  ا�جّنة.2�حقها  من  طردا  ح�ن  وحّواء  آدم  �حق  ا�حّيةالذي  قال    وعن 

شياط�ن، ف��ا  إّن  م�خ،  ا�جاحظ"  من  ف��ا  من    و�ّن  حّواء  و���  آدم  إ��  وسوس  ما 
ّ
إن ابليس  وأّن 

م آدم 3جوفها."
ّ
 عاقب ا�حّية ح�ن أدخلت ابليس �� جوفها حّ�ى �ل

ّ
و"�عض أ�حاب الّتفس�� يزعم أّن �

 من جهة ا�حّية،حّواء
ّ
قال عدّي بن  و"  .4وال يحتال ���يء غ�� ممّوه وال مشّبھ"  ...و�ن �ان ابليس ال يحتال إال

ومعصيتھ،  ز�د، آدم  شأن  أغواه،  يذكر  ا�حّية،  وكيف   �� دخل  جمل   وكيف  صورة   �� �انت  ا�حّية  وأّن 

 
باد، حيدر العثمانية، المعارف  دائرة معيةج والنون، والواو الميم كـتاب عربي، ابن -1

ٓ
 14-13 .ص 1948 الدكن، ا

د اجاحظ، الحيوان، تقديم: فوزي عطويال -2
ّ
  . 81ص  4 ج  لثاني،، دار الجيل ودار مصعب (د ت)، فصل: القول في الحّيات، المجل

ّما "
ٔ
رجلها، وقطع جناحها، بقّص  عوقبت فإّنها الحّية وا

ٔ
عرى  يقال: حتى  -جلدها وبإعراء  بطنها، على والمشي ا

ٔ
  لسانها. وبشّق  حّية» من «ا

ما  لذلك
ّ
خرجت القتل  من خافت كل

ٔ
لقي وبما  - العقوبة لتريهم لسانها  ا

ٔ
ّول لها وبجعله الناس، وبمخافة الّناس،  عداوة من عليها ا

ٔ
  ملعون ا

حم من
ّ
لم الكذب من إليها ينسب  وبالذي والّدم، الل

ّ
 ."  والظ

 . 65صنفسه، المرجع -3
 . 67صنفسه، المرجع -4
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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لها، عقو�ة  هللا  ولّيھ.   فم�خها  ع��  عدّوه  طاوعت  ب�ن    1"ح�ن  ا�حركة  إيقاع   �� التشابھ  مظاهر  ونوجز 

 ا�ح�ايتْ�ن �� هذا ا�جدول:

 ح�اية الطفي��  ح�اية آدم  

 إيقاع ا�حركة 
خارجها. إ��  ا�جّنة  داخل  من    من 

 .2(عالم األرض)  األع��(ا�جّنة) إ�� األسفل

داخلھ. إ��  البيت  خارج  إ��    من  األع��(الدوران)  من 

 عند املائدة والبيت). 3(الن�ول  األسفل 

 ا�حركة  موا�ع
 

ّ
آلدم �عدم األ�ل من أ�جار    4تحذير �

 وسط ا�جّنة. 

في�� من دخول البيت لأل�ل./موا�ع  
ّ
منع البّواب للط

 أخالقّية: يمنع الدخول دون سابق دعوة.

 خرق املوا�ع
ا�جّنة والعصيان   ثمار أ�جار  األ�ل من 

 
ّ

)(تمّرد ع��   ألوامر �
ّ

�. 

استئذان ودون  الّدخول دون  املأدبة �عد  األ�ل من 

 . (تمّرد ع�� البّواب وع�� قيم ا�جتمع) دعوة.

 نتيجة خرق املوا�ع
ما . طرد آدم من ا�جّنة(ا�خطيئة) �سبب  الطفي��  ع��  خراب    الّ�خط  من  فھ 

ّ
خل

 للمائدة ومن عذاب ل�حاضر�ن ولصاحب املأدبة.

 

ل وجوه  
ّ
في�ّ�    �� توّجھ حركة آدم من داخل ا�جّنة إ�� خارجها،  االختالف،وتتمث

ّ
بينما توّجهت حركة الط

 وهو ما نثبتھ �� هذا ا�جدول: من خارج البيت إ�� داخلھ. 

في��  إيقاع ح�اية آدم 
ّ
 إيقاع ح�اية الط

 إ�� الّداخل  من ا�خارج  إ�� ا�خارج  من الّداخل 

 إ�� بيت الوليمة  من شوارع املوصل  األرض/الّدنيا إ��  من ا�جّنة 

بع 
ّ

 إ�� شبع(+) ) -من جوع وحرمان( إ�� املز�د من الشبع(++): ا�جشع والّ��م  (+)  5من الش

 إ�� األسفل  من األع��  إ�� األسفل  من األع��  

 الّنقص) (سّد   إ�� الّداخل  من ا�خارج(الّنقص)  إ�� ا�خارج(الّنقص)  من الداخل (الكمال)

 
 . 80صنفسه، المرجع -1
ُهَما تعالى  يقول -2

�
َزل اُن  "َفا�

َ
ْيط ْخَرَجُهَما  َعْنَها الش� ا َفا� َنا  ِفيِه  َكاَنا  ِمم�

ْ
وا َوُقل

ُ
ُكْم  َعُدو�  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبط

َ
ْرِض  ِفي َول � ى  َوَمَتاٌع   ُمْسَتَقر�   االْ

َ
  ِحيٍن." ِإل

ية البقرة،
ٓ
 .36 اال

يِح  َمــر�  َيُمــر�  -3 ــَحاِب... الـــّرِ ـَْنـِزُل  َوالس�   ي
ً

ــِفـيال
ْ
 َباِب  ِبـَباِب  َتـط

حَ  َشْيٍب  ُنُزوَل 
َ
ِة  َيْدُخُل  َشَباِب...  ِفي ال

َ
ْنَقاّب  ِفي ِبالِحيل  ) 28التطفيل،ص  كـتاب البغدادي، (اال�

َنا  تعالى  يقول  -4
ْ
َدُم  َيا  "َوُقل

ٓ
ْنَت  اْسُكْن  ا ةَ  َوَزْوُجَك  ا� َجن�

ْ
  ال

َ
ُتَما  َحْيُث  َرَغًدا ِمْنَها َوُكال

ْ
  ِشئ

َ
َجَرةَ  َهِذِه   َتْقَرَبا َوال اِلِميَن  ِمَن  َفَتُكوَنا الش�

�
  البقرة،"  الظ

ية
ٓ
 .35 اال
َنا -5

ْ
َدمُ  َيا "َفُقل

ٓ
ا ِإن�  ا

َ
َك  َعُدو�  َهذ

َ
  َوِلَزْوِجَك  ل

َ
ُكَما  َفال ِة  ِمَن  ُيْخِرَجن� َجن�

ْ
َك  ِإن�  )117(  َفَتْشَقى ال

َ
  ل

�
ال    ِفيَها َتُجوَع  ا�

َ
َك  )118(  َتْعَرى   َوال ن�   َوا�

َ
َما�  ال

ْ
  ِفيَها َتظ

 
َ

يات ،20عدد )"طه119( َتْضَحى َوال
ٓ
 . 119-117 اال
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املغالطي، القياس  قيامھ ع��  شابھ هو 
ّ
الت �� هذا  الهزلّية    وامل�حك  املبالغات  تقوم ع��  و�� مقا�سة 

املنطقّية. في�ّ�،  واملفارقات 
ّ
الط بابنھ  البشرّ�ة  أب  آدم  يتشابھ  ح�ن  ا�جّنة   وذلك  ب�ن  شابھ 

ّ
الت نقيم  وح�ن 

ي أِقيَمْت فيھ املائدة،
ّ

.  وح�ن �ستوي البّواب  والبيت الذ
ّ

في�� من الّدخول مع �
ّ
ي يمنع الط

ّ
إّن امل�حك    الذ

س. 
ّ
  هو الّتقر�ب ب�ن املتباعدات الّ�ي تنت�ي إ�� سياق�ن متباعدين هما عالم املقّدس والعالم الّدنيوي املد�

ص هذه املقا�سة املغالطّية �� هذا ا�جدول 
ّ

 : ون�خ

في��  ح�اية آدم  
ّ
 ح�اية الط

  املوا�ع  
ّ

 البّواب/ قيم ا�جتمع �

بع (الّداخل)  امل�ان 
ّ

بع(الّداخل)  ا�جّنة: الش
ّ

 البيت: الش

ائ�ن: أبو ا�خطايا .  ال�خصيات 
ّ
في�� آدم (األب) أّول ا�خط

ّ
  1( االبن):أبو الّرذائل  الط

 الّتطفيل) (تكف��  خطيئة أ�ل طعام الوليمة  (تكف�� العصيان)   خطيئة أ�ل ثمار أ�جار ا�جّنة  ا�حدث الرئي��ي 

 خطيئة االبن   خطيئة أب اإل�سانّية   

بع والطمع والّ��م   دافع ا�خطيئة  
ّ

 ا�جوع وا�حرمان   الش

 (كتاب الّتطفيل)  نّص دنيوي  نّص مقّدس(القرآن)  مصدر ا�ح�اية  

 

فجمع ا�ح�ايتْ�ن ��    ب�ن ا�ح�ايت�ن رغم التشابھ واالختالف بي��ما.  عالقة الضّم و�كمن امل�حك أيضا ��  

  ح�اية واحدة هو ش�ل آخر من أش�ال الّتحر�ف الهز�� لم �عرض لھ نظرّ�ات الباروديا الغر�ّية �� تقديرنا.

"اإلجازة" مصط�ح  تحت  املفهوم  هذا  يحضر  القديم.2لكن  العر�ي  الّنقد  امتداد    ��   �� في�� 
ّ
الط فح�اية 

وهذا ما الحظناه عند دراستنا إليقاع    ح�اية آدم/ا�ح�اية األصل �� امل�ان والزمان وال�خصيات واألحداث.�

في�� املرتكب �خطيئة األ�ل هو امتداد بيولو�� وتار��� لوالده آدم أب البشرّ�ة    ا�حركة �� ا�ح�ايتْ�ن.
ّ
فالط

األ�ل. خطيئة  إليقاع  ومرتكب  امتداد  هو  في�� 
ّ
الط حركة  آدم،  و�يقاع  ا�جّنة    حركة  من  خرج  آدم  فاألب 

ي    (الّداخل) إ�� عالم األرض (ا�خارج)،
ّ

في�ّ� االبن إ�� ا�خارج الذ
ّ
ي انت�ى إليھ آدم عاد الط

ّ
ومن هذا ا�خارج الذ

ي خرج منھ،  خرج منھ والده آدم،
ّ

ولكّنھ ليس داخل ا�جّنة العلوّ�ة   في�ون االبن قد أعاد أباه إ�� الّداخل الذ

و�أّن الطفي�ّ� ثأر ألبيھ با�جّنة الدنيوّ�ة عن ا�جّنة اإللهية ��    إ�� داخل ا�جّنة السفلّية األرضّية.  اإللهية بل

لعّل هذه ا�جّنة الدنيوّ�ة �عو�ض آلدم عن ا�جّنة املوعودة �� عالم اآلخرة. فما �� املعا�ي الهزلّية    عالم اآلخرة.

شابھ واالختالف والضّم �� إيقاع ا�
ّ
 ح�ايتْ�ن؟ �� عالقات الت

 
ّن  الراوي  يذكر   -1

ٔ
فيلّي  ا

ّ
بو "  بـ ملقب الط

ٔ
صل منه، الّسخرية سبيل   على الفضائل" ا

ٔ
ّنه واال

ٔ
بو " ا

ٔ
 .  ل" الرذائ ا

 . 243ص الّساخرة اإلجازة فصل: القديم، العربي الّشعر في الباروديا  :كـتابنا راجع البارودي الّنوع هذا في التوّسع لمزيد  -2
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 إیقاع الّسخریة واإلضحاك في التّحریفات: -3-2
اعر منذ بداية أرجوزتھ   إّن املع�ى الهز�� األسا��ّي �� هذه القصيدة هو الّ�خر�ة، 

ّ
وهو مع�ى صّرح بھ الش

اب". 
َ

ق
ْ
َضَل األل

ْ
ف

َ
�ا أ

ْ
ن
َ
َب ط  .2والّتحق��والقهر واإلذالل  1وتقوم الّ�خر�ة ع�� معا�ي االس��زاء  من خالل قولھ" لّقِ

الّ�خر�ة سبيل  ع��  الطفي��َّ  اعُر 
ّ

الش ى  َس�َّ الفضائل"  فقد  ا�حقيقّية  "أبا  بكنيتھ  يِھ  ُ�َسّمِ أن  "أبا    بدل 

للّ�خر�ة الغر�ي  املفهوم  هو  وهذا  صاحبھ.  أفعال  ومعا�ي  االسم  مع�ى  ب�ن  تقابل  ذلك  و��   . 3الّرذائل". 

. إّن هذا املع�ى الهز�ّ� الّساخر هو أساس إيقاع 4�حاك"والّ�خر�ة مّتصلة �ش�ل مباشر بالباروديا" أّم اإل 

وهو    ا�حركة �� ا�ح�ايتْ�ن املّتجھ من أع�� إ�� أسفل. وهو إيقاع يجّسده نظام ا�حر�ات كما بيّنا �� ا�جداول،

سم با�خّفة والعنف. إّن" �� صعوده ونزولھ أثناء تكرار إيقاع �سمعھ 
ّ
شأ��ا أشبھ  تفعيلة (مستفعلن) الّ�ي تت

(��    9و"العدد    .v5-"وحركة الهبوط الّنواة    v–  -��يء بحركة القفز العا�� تجّسم فيھ حركة الصعود النواة  

الع��ّية)  قافة 
ّ
الّسف��."  الث املوجودات  إ�� درك  ��بط  ما  مبدأ  املش��ك إليقاع 6هو  الش�ل  هو  العدد  وهذا 

في�ّ�.
ّ
 ا�حركة �� ح�اي�ْي آدم والط

قافات اإل�سانّية رمز للقيم اإليجابّية،فاألع�� �� ال
ّ
أّما األسفل فهو رمز ل�ّل ما هو سل�ّي. فقد خّصص   ث

ان ا�جّنة وهم األبرار
ّ
 امل�ان األع�� لس�

ّ
وجعل املنافق�ن وأ�حاب ا�جحيم �� الّدرك األسفل من الّنار  .  7�

م رمزا للفضل  املتصّدق�ن بأمواله� هللا عليھ وسلم  ص�.وقد جعل الرسول محّمد  8عقابا لهم ع�� خطاياهم

 
ْخِريُة...  والُهُزُؤ:  "الُهْزُء  سخر. ماّدة:  العرب، لسان منظور، ابن -1 ا�  الس�  َسِخَر."  ِبِه:  واْسَتْهَزا�   وَتَهز�
. " لسان العرب، ابن منظور، -2

ٔ
ُتهُ ماّدة: هزا

ْ
ل
�
ل
َ
ي َقَهْرُته َوذ ْرُته ا�  ".َوُيَقاُل: َسَخْرُته ِبَمْعَنى َسخ�

3- Dictionnaire du littéraire, sous-direction de :Paul Aron, Denis Saint-Jacques , et Alain Viala , PUF 
2002 .mot : Ironie . p320. 
4- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. “Contours littéraires», 1994, p30. «La parodie , 
mère du Rire»   

فظّية والكمّيات اإليقاعّية في الّشعر العربي، ،محمد العّياشي -5
ّ
 . 218ص  الكمّيات الل

ندلس ودار 1الّرمز الّشعري عند الّصوفية،ط عاطف جودة نّصر، -6
ٔ
 .392. ص  1978لبنان  تبيرو  الكندي،،دار اال

يَن ( يقول تعالى" -7 ّيِ ِ
ّ
ِفي ِعل

َ
ْبَراِر ل � َتاَب االْ  ِإن� كـِ

�
وَن (18َكال ي� ِ

ّ
ْدَراَك َما ِعل َتاٌب َمْرُقوٌم (19) َوَما ا� ُبوَن (20) كـِ ُمَقر�

ْ
ِفي  21) َيْشَهُدُه ال

َ
ْبَراَر ل � ) ِإن� االْ

َراِئِك يَ 22َنِعيٍم ( � ى االْ
َ
ُروَن () َعل

ُ
ِعيِم (23ْنظ ِلَك  25) ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم (24) َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة الن�

َ
) ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذ

ُمَتَناِفُسوَن (
ْ
َيَتَناَفِس ال

ْ
ُبوَن (27) َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم (26َفل ُمَقر�

ْ
يات  ،83المطّففين عدد " سورة  )28) َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ال

ٓ
 . 28-18اال

ُهْم  يقول تعالى"- 8
َ
ْن َتِجَد ل

َ
اِر َول ْسَفِل ِمَن الن� � ْرِك االْ ُمَناِفِقيَن ِفي الد�

ْ
ية، 4عدد  ،النساء“َنِصيًرا ِإن� ال

ٓ
 . 145 اال
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�ول من أع�� إ�� أسفل،  .1وسمّو الهّمة ألّ��م أ�حاب اليد العليا
ّ
في�ّ�،  لهذا فحركة الن

ّ
 �� حركة آدم والط

 .2تحمل معا�ي ا�خّسة وا�حقارة �� األشياء واألخالق

مص��ها  لتقر�ر  االستقالل  تر�د  الّ�ي  البشرّ�ة  القدرة  من  إلهّية  �خر�ة  يحمل  هذا  الّسقوط  فعل    إّن 

في�ّ�). إّ��ا
ّ
(آدم) وعن قيم ا�جتمع (الط

ّ
"محاولة اإل�سان بأن يّد�� لنفسھ سلطانا    بنفسها بمعزل عن �

 و�االستغناء عنھ... فاإل�سان يجد �� قرارة نفسھ ميال  
ّ

إلهّيا بھ يصبح قادرا ع�� صنع مص��ه بمعزل عن �

ب  يخت��  ولكّنھ  وا�خلود،  والّسعادة  الكمال  إ��  يقاوم  عطبھ  ال  وسرعة  ونقصھ  وضعفھ  هشاشتھ  معا  آن 

ب    وفنائّيتھ...ع�� اإل�سان بالّتا�� أن يقّر ��شاشتھ وفنائّيتھ،
ّ
 وحده �ستمّد قّوة التغل

ّ
ھ من �

ّ
ويع��ف بأن

أال   "�� أساس ا�خطايا ومنبعها عند �ّل إ�سان،  و هذه �� ا�خطيئة األصلّية األو��،3ع�� الّضعف والفناء."

�عة  
ّ
 وال لإل�سان اآلخر."و�� الن

ّ
إّن فعل الّسقوط هو عقاب  4إ�� التصّرف ع�� هوانا دون أن نقيم وزنا �

في��.
ّ
و�عّ�� هذه الّ�خرّ�ة عن مع�ى تراجيدي ينت�ي فيھ اإل�سان بالهز�مة رغم محاوالتھ    ساخر آلدم وللط

    اإل�سان.إّ��ا �خر�ة القدر من    نحت ذاتھ باالستقالل عن هللا وا�جتمع.
ّ
فاإل�سان ال �ستطيع نحت ذاتھ إال

و��ذا ي�ون الّتطفيل موضوع الّ�خر�ة سقوطا أخالقّيا مشينا   �� ظّل املشيئة اإللهّية والّسلطة االجتماعّية.

في�ّ� بالّ�خر�ة والّ�حك.
ّ
 ُعــــــوِقَب عليھ الط

ل إ�� ا�خارج (آدم) واملّتجھ من ا�خارج  هذه املعا�ي الّساخرة نجدها أيضا �� إيقاع ا�حركة املّتجھ من الداخ

في�ّ�). و�عرضها �� هذا ا�جدول: 
ّ
 إ�� الداخل (الط

 

في��  إيقاع ح�اية آدم 
ّ
 إيقاع ح�اية الط

 إ�� الّداخل  من ا�خارج  إ�� ا�خارج  من الّداخل 

 إ�� بيت الوليمة  من شوارع املوصل  إ�� األرض/الّدنيا  من ا�جّنة 

 إ�� األسفل  من األع��  األسفل إ��  من األع��  

 (سّد الّنقص)  إ�� الّداخل  من ا�خارج(الّنقص)  إ�� ا�خارج(الّنقص)  من الداخل (الكمال)

 
ّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال  :حديث حكيم بن حزامفـقد جاء في " -1

ٔ
 اليد العليا خير من اليد السفلى. :ا

ٔ
بو خرجه " ا

ٔ
الحسن  مسلم بن الحجاج ا

فؤاد  المحقق: محمد  ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،القشيري النيسابوري 

خذة،  عبد الباقي،
ٓ
ن السفلى هي اال

ٔ
ن اليد العليا هي المنفقة وا

ٔ
ن اليد العليا خير من اليد السفلى، وا

ٔ
دار  كـتاب الزكاة، باب بيان ا

 (1034) :)، برقم717ج/ ص2(  إحياء التراث العربي بيروت
 : سقط . فــ "  ابن منظور، لسان العرب، مادة- 2

َ
شياء: َما ُتْسِقطُه َفال َقُط ِمَن اال� َقْوِم َوَنْحِوِه الس�

ْ
قاطاُت ِمَن  . َتْعَتد� ِبِه ِمَن الُجْند َوال والس�

َياِب َوَنْحِوَها. َعاِم َوالّثِ
�
شياء: َما ُيَتهاون ِبِه ِمْن ُرذالِة الط َقُط: َرِديُء الَمتاِع ...   اال� ْوباُشهموالس� اِس: ا� ْسقاُط الن� ، على المثل وا� ْحَياِنّيِ ِ

ّ
؛ َعِن الل

حق اِإلنساُن َويُ " "بذلك.
ْ
ْم َيل

َ
قاِط، وِإذا ل ُه َقِليُل الّسِ

ُ
ٌن َقِليُل الِعثار، َوِمْثل

َ
َحَق الِكرام ُيَقاُل: ساِقطٌ َقاُل: ُفال

ْ
 ".  َمل

دم وحّواء؟، منشور - 3
ٓ
 .77، ص 1990 ات الّنور بيروت لبنان،كوستي بندلي، كيف نفهم اليوم قّصة ا

 . 87صنفسه، المرجع -4
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أيضا. الوليمة معا�ي سلبّية  بيت  إ��  في�ّ� 
ّ
الط حركة دخول  السقوط  وتحمل  معا�َي  العقل 1��  وفساد 

ا�خد�عة واملكر2وا�جسد لدى    نقص وتمّرد.،وهو سقوط أخال�� فيھ  3ومعا�ي  الّداخل  اق��ن مفهوم  فقد 

والغياب. والعدم  الّنقص  بمعا�ي  رون    فــ   الفالسفة 
ّ

يفك فإّ��م  والّداخل  ا�خارج  الفالسفة  يواجھ  "ح�ن 

والعدم" الوجود  العدم    .4بمصط�حات  غايتھ...(و)�سّ�ى  الّنقص  من  الوجود...(وهو)البالغ  ضّد  و"العدم 

يء
ّ

يء بفقد ال��
ّ

يء،  ،املضاف إ�� ال��
ّ

يء."  أو غياب ال��
ّ

"العدمّية األخالقّية...ع�� إن�ار    وتدّل   5أو نقص ال��

ت ع�� خلّو العقل من تصّور هذه القيم."
ّ
والّداخل �� ح�اية آدم لھ  6القيم األخالقّية و�بطال مرات��ا...ودل

إّن هذا الّداخل   ذاتھ.  لذلك أراد ا�خروج من ا�جّنة لتحقيق وجوده وتحقيق الكمال ��  هذه املعا�ي الّسلبّية،

ل بداية إيقاع ا�حركة �� ح�اية آدم،
ّ
ي يمث

ّ
ي بدأ بھ إيقاع ا�حركة    بمعانيھ الّسلبّية والذ

ّ
هو ذاتھ الّداخل الذ

في�ّ�.
ّ
الط ا�جّنة من جديد،  �� ح�اية  إ�� داخل  آدم  أباه  في�ّ� 

ّ
الط أعاد  إ��    ولكّ��ا جّنة دنيوّ�ة،  فقد  أعاده 

في�ّ� قد أعدم أباه آدم    و�� إعادتھ إ�� هذا الّداخل العدم،  فقد والغياب.الّداخل حيث الّنقص وال
ّ
ي�ون الط

ات لتحّقق كينون��ا.  من جديد،
ّ

وهو تقدير خاطئ    وهو �عتقد أّن �� ذلك الّداخل وجود وكمال وحضور للذ

اعر وأفراد ا�جتمع.
ّ

ف إيقاُع حركة    سّبب لھ الّ�خرّ�ة من قبل الش
ّ
في�ّ� ا�خراَب والعذاَب.لقد خل

ّ
فجّسد    الط

لقد ان��ت    بدأ بالّداخل وانت�ى إ�� الّداخل �سلبياتھ.  إيقاع ا�ح�ايتْ�ن إيقاع الّنقص والّسلبّية �� ش�ل دائرّي،

إيقاع    �� الوجود  معا�ي  وتحقيق  الكمال  معا�ي  تجسيد  محاول��ما  رغم  والّنقص  الّسلبية  إ��  ا�ح�ايتان 

 ان��تا بالفشل وا�خسران والّ�خط والعذاب.ا�خارج. وهما تجر�تان 

في�ّ� بمعان��ا الّسلبّية الّساخرة مع معا�ي حركة االستدارة(أْدَوُر). فهذا  
ّ
و�ش��ك حركة الّداخل عند الط

املوائد.   بحثا عن  املوصل  �� شوارع  في�� 
ّ
الط دوران  �حركة  طبيعّية  نتيجة  هو  أ�عاده  نا 

ّ
حلل ي 

ّ
الذ الّداخل 

ات كش�ل حمائّي.واالستدارة تدفع  
ّ

"إّن صور االستدارة ال�املة �ساعدنا ع��    إ�� الّداخل / الّتقوقع حول الذ

الّداخل"   الّتماسك،  �� بحميمّية  وجودنا  د 
ّ

نؤك وأن  ذواتنا،  ع��  مبدئّيا  مزاجا  نضفي  أن  لنا   . 7و�سمح 

واالستدارة  .  8�ون مدّورا"و�صبح خاليا من �ل املالمح ا�خارجّية ي  "الوجود ح�ن �عاش تجر�تھ من الّداخل،فـ

الّسائد. عن  وا�خروج  ذوذ 
ّ

والش اال�عزال  ع��  تدّل  اهراتي�ن 
ّ
الظ ي�ون    إّن   عند  ح�ن  مدّورا  يصبح  "ال��يء 

ا�جتمع،.  9"منعزال  بقيم  ال��امھ  لعدم  اجتماعّيا  املنبوذ  في�ّ� 
ّ
الط صورة  ع��  تماما  ينطبق  وم��ا    وهذا 

في�ّ� تتضّمن  وحضور امل   االستئذان قبل دخول البيوت،
ّ
وائد بدعوة من أ�حا��ا. فاالستدارة �� حركة الط

 
، في العمرُة  دخلْت  الحديث: في "وقوله َدَخَل.  ماّدة: العرب، لسان منظور، ابن  -1 ثير: ابن قال الحّجِ

ٔ
  بموجب فرضها سقط معناه اال

   .فيه" ودخلت الحجّ 
َخُل: َدَخَل   ماّدة: العرب، لسان منظور، ابن  -2 و عقل في فساد من اإلنسان داخل ما  ."والد�

ٔ
 ."  جسم ا

   تعالى: ."وقوله َدَخَل  ماّدة:  العرب، لسان منظور، ابن -3
َ
وا  َوال

ُ
ِخذ ْيَماَنُكْم  َتت�

ٔ
  ا

ً
 ."  ومكرا وخديعة َدَغال يعني  الفّراء:  قال . بْيَنُكْم  َدَخال

 .191ص  ،2006 والّتوزيع،  والّنشر للّدراسات الجامعّية المؤسسة مجد ،6ط المكان، جمالّيات باشالر، غاستون -4
 . 64ص2لبنان،ج بيروت المدرسة، ومكـتبة اللبناني الكـتاب دار الفلسفي، المعجم صليبا،  جميل  -5
 . 66ص نفسه، المرجع -6
 .209ص  المكان، جمالّيات باشالر، -7
 . 209ص  نفسه، المرجع -8
 .213ص  نفسه، المرجع -9
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وم�حكة. ساخرة  املس��.  حموالت  وخيبة  الهز�مة  ع��  الّدليل  �سّ�ىف�ي  الهز�مة    لذلك  "الّدائرة: 

الّتكرار  1والّسْوُء." ع��  قائمة  فاالستدارة  الهزلّية،  املبالغة  ع��  أيضا  االستدارة  حركة  وتدّل 

بمع�ى إذا طاف    "دار يدور واستدار �ستدير،  فُيقال:  بحسب ابن األث��.  2"املبالغة  "من  والّتكر�رامل�حك.

يء،
ّ

ي ابتدأ منھ  حول ال��
ّ

�ل الّدائرّي وع�� معا�ي الفراغ  3"  و�ذا عاد إ�� املوضع الذ
ّ

والّتكرار هنا داّل ع�� الش

يدور    "صنم  "الدّوارة: فـ  تو�� بمعا�ي الّتكرار الهز��.  ومن جهة أخرى فإّن حركة الّدوارن .والعدم والّ�خر�ة

لعبادتھ ا�جاهلّية   �� العرب  حول    ،4حولھ  الّدوران  بقي  اإلسالم  ا�حّج   مقّدسا،   الكعبة و��  أثناء 

في�ّ� هو من أجل إرضاء  5والعمرة
ّ
.وذلك �� إطار القيام بواجب دي�ي للتقّرب من هللا، ولكّن الّدوران عند الط

في��. شهوات الب
ّ
املبالغة الّساخرة وامل�حكة من الط عام بدل ا�حّج إ��    طن. وهنا تكمن 

ّ
فهو يحّج إ�� الط

س ع�� املقّدس وا�جمع بي��ما هو    الكعبة.
ّ
هوات بدل عبادة هللا. و�حالة الّدنيوّي املد�

ّ
ات والش

ّ
وهو عابد اللذ

املفارقة. ع��  القائمة  الهزلّية  املبالغات  أش�ال  من  ا  ش�ل  أبدافعالقة  رة 
ّ
متوت عالقة  باألديان   .6ل�حك 

 و�دخل الّتخييل ههنا �� صوغ املبالغة صوغا هزلّيا قائما ع�� املفارقة. 

إّن قراءة إيقاع ا�ح�ايت�ن �ش�ل الضّم يجعلنا �ستنتج مفهوم عبثّية ا�حياة من خالل محدودّية قدرة  

قوى الّ�ي تحيط بھ، فإّن هذه ا�حاوالت  فرغم حرصھ ع�� تحقيق وجوده وذاتھ واستقاللّيتھ عن ال  اإل�سان،

 وهذا هو البعد الساخر �� إيقاع ا�ح�ايت�ن. تنت�ي بالفشل.

  �� بورف��س  ��" كتب  الوليمة. فقد جاء  بيت  إ��  في�ّ� 
ّ
الط إيقاع حركة دخول   �� ا�خيبة ��ّجلها  وهذه 

الث:
ّ
  "مجّرد باب قادر ع�� إعطاء صور التوّدد، اإلغراء، الّرغبة، األمان،  و.  7العتبة ��يء مقّدس"  القرن الث

�حيب واالح��ام."
ّ
في�� وجد البّواب لھ باملرصاد  8ال�

ّ
وهذا وجھ آخر من الّ�خر�ة ��   يطرده و��ينھ.لكّن الط

 و�خفي هذا البعد الّساخر وامل�حك �� إيقاع الّتحر�فات دالالت فكرّ�ة عميقة.   إيقاع الّداخل.

 
 . َدَوَر  ماّدة:  العرب، لسان منظور، ابن -1
ثير، بن الّدين ضياء -2

ٔ
الب كـفاية اال

ّ
  وهالل  الّضامن صالح وحاتم  القبلسي حّمودي نوري  تحقيق: والكاتب،  الّشاعر كالم  نقد في الط

 .195 ص ت)، (د العراق، الموصل جامعة منشورات ناجي،
 َدَوَر.  ماّدة: العرب، لسان منظور، ابن  -3
 َدَوَر. ماّدة: نفسه، المرجع -4

5- Jean Chevalier , Alain Cheerbrant ,Dictionnaire des symboles ,Editions , Robert Laffont S.A , et Editions 
Jupiter , Paris 1982,p195. 
6- collectif , Le rire et les religions un couple explosif, Sous la direction de : Frédéric Antoine et Arnauld Join-
Lambert . Belgique, Fidélité éditions 2011. 

 . 200ص  المكان، جمالّيات باشالر، -7
 . 201صنفسه، المرجع -8
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 3202)  مارس   - ا
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 اإلیقاع الّداللي للتّحریفات: -3-3
دا للمع�ى   �عت�� النّقاُد اإليقاَع معطى نوعّيا خاّصا ب�ّل خطاب،

ّ
ات امل  ،1مول

ّ
 ع�� أحوال الذ

ّ
بدعة  وداال

ھ يخفي    .2واملتلّفظة
ّ
وا�خلفّية الفكرّ�ة  .  3"فكرة خلفية تفاهمّيةو"ال�حك مهما بدا صر�حا باالف��اض فإن

في��ّ 
ّ
الط حر�ات  إيقاع   �� الّ�خر�ة  األسفل،  لهذه  إ��  األع��  تقديرنا    (من   ��  �� الّداخل)  إ��  ا�خارج  ومن 

ينب�� تجاوزه لبلوغ عالم األنوار املطّهرة    ا�حسوسات،و��" إّن ا�جسم بوصفھ جماع    باألساس،  خلفّية دينّية

املاّدة" إ�� .  4ع�� مال�سة  فأنزلتھ وحواء  آدم  ال�ي تج�ي ع�� اإل�سان مثلما جنت ع��  ا�جسد ��  فرغبات 

س.   وأخرج��ما من ا�جنة،  األرض،
ّ
إ�� املد� إيقاع حركة    من املقّدس  ُيوّجھ  أن  �� تقديرنا ير�د  اعر 

ّ
الش إّن 

نحو ا�خلود وا�خ�� والقيم املثالّية. لذلك يتوق املتصّوفة إ�� الصعود إ��    اإل�سان من األسفل إ�� األع��،

ا�خالق. للقاء  وعن    األع��   
ّ

� عبادة  عن  يله��م  ال  حّ�ى  رب 
ّ

والش األ�ل   �� يزهدون  ذلك  أجل  ومن 

الّروح  5املوت لتحّرر  سبيل  الّصوفّية  عند  تلتقي  .فاملوت  حيث  األع��  إ��  لتصعد  ا�جسد  عن  بانفصالها 

قاء املنشود. 
ّ
"  بخالقها الل

ّ
"الّصو�ّ� �عت�� ا�جسد �جنا    و     .6فـ"جسد اإل�سان هو أداة اإل�سان للتقّرب من �

بخالقها" الّروح  هذه  تّتصل  أن  دون  يحول  ھ 
ّ
ألن بصورة    .7للّروح  الّصو�ّ�  الفكر   �� الشبع  اق��ن  لذلك 

 
1- Meschonnic,( Henri) , Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier,1982, 
p217 «Le rythme est l’organisation même du sens dans le discours.». 

كمله،جسمه وروحهRousselotيعّرف روسالو ( -2
ٔ
ّنه" صورة اإلنسان منقوشة في كالمه. اإلنسان با

ٔ
عضالته وفكره." هذا   ، )اإليقاع با

 لشاهد ذكره موشنيك: ا
- Meschonnic, (Henri), op. cit., p.648. 

 .12الضحك ص برجسون، -3
 .  141.ص 1984الهيئة المصرّية العاّمة للكـتاب،  الخيال مفهوماته ووظائـفه، ،نّصرعاطف جودة  -4
خرة االمتناع عن اإلدام على الّدوام، بل   977إحياء علوم الّدين، كـتاب كسر الشهوتين صالغّزالي،  -5

ٓ
". وعادة سالكي طريق اال
كله اقتضى ذلك بطرا في نفسه 

ٔ
ات الّدنيا حّتى وقسوة في قلبهاالمتناع على الشهوات، فإّن كّل لذيذ يشتهيه اإلنسان وا

ّ
نسا له بلذ

ٔ
، وا

لفها ويكره الموت 
ٔ
ويكون الموت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها وضّيق عليها  ، ولقاء هللا تعالى، وتصير الّدنيا جّنة في حّقهيا

اتها صارت الّدنيا سجنا عليه ومضيقا له، فاشتهت نفسه اإلنفالت منها
ّ

 فيكون الموت إطالقها."  ،وحرمها لذ
ة   -6

ّ
نثوي والمقّدس، مجل

ٔ
 . 108. ص2011شتاء  ، 13إضافات، العدد رّحال بو بريك، الجسد اال

 . 120صنفسه، المرجع -7
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عُتِ��ْت   .6وا�حكمة  5والفطنة4واق��ن اسم ا�جوع با�جّنة  .3وقسوة القلب2والّنار1الشيطان
ُ
"أعظم املهل�ات    وا

ف��ا أخرج آدم عليھ السالم وحّواء من دار القرار إ�� دار الذّل واالفتقار...والبطن    البن آدم شهوة البطن،

هوات ومنبت األدواء واآلفات،
ّ

 بعهما شهوة الفرج وشّدة الشبق إ�� املن�وحات،إذ يت  ع�� الّتحقيق ينبوع الش

  .7ثّم تتبع شهوة الطعام والن�اح شّدة الّرغبة �� ا�جاه واملال"

لها جذورها �� الفلسفة املثالّية الّ�ي عملت    -أي حرمان ا�جسد وقمع شهواتھ  –وهذه ا�خلفّية الّدينّية

و�قصائھ.  ا�جسد  إ�عاد  ال  ع��  هو  أفالطون  نظر   �� وهو  "فا�جسد  الّنفس.  سمّو  دون  يحول  ي 
ّ

الذ عائق 

 بإماتتھ.
ّ
ي ال خالص للّنفس منھ إال

ّ
م ع�� إماتة    فا�جسد ق��،  الّ�جن الذ

ّ
م املوت و�عل

ّ
والفلسفة ا�حّق �عل

"ف�ّل نزوع جسدي مدان، فالّرغبة �� عالمة    .8ا�حواّس الّ�ي �شّد اإل�سان إ�� عالم الّتغي�� والوجود املزّ�ف"

ص من ا�جسد...والفيلسوف    بؤس اإل�سان،
ّ
وا�جسد سّر شقائھ، والبّد من إماتة الّرغبة �� التحّرر والّتخل

ا�جسد، نبذ  من  هو  املوت،   ا�حّق  ع��  لُصَراِخ    وتدّرب  َ�ْسَتِجْب  ولم  هوة، 
ّ

والش الّرغبة  من  ص 
ّ
تخل بمع�ى 

بيعة املقهور بداخلھ"
ّ
  .9الط

ا�جسد   رغبات  قمع   �� فو�و  ميشال  سياسّيا و�رى  من  اقتصادّياو   �عدا  ن 
ّ

يمك ا�جسد  شهوات  فقمع   .

. لذلك 10السيطرة ع�� اإل�سان وترو�ضھ وقيادتھ ع�� نحو يضمن طاعتھ واستغاللھ اقتصادّيا وسياسّيا

 
بو عن: نبوي  حديث -1

ٔ
دم  بني من ليجري  الشيطان إّن  ".966 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

ٓ
  مجرى  ا

 والعطش."  بالجوع مجاريه فضّيقوا الّدم،
  الّدنيا على حرصهم وسبب الّدنيا،  على حرصهم الّناس هالك ."سبب973 ص الشهوتين كسر  كـتاب  الّدين، علوم إحياء  الغزالي، -2

كل تقليل وفي  البطن. شهوة  الفرج  شهوة  وسبب والفرج، البطن
ٔ
حوال هذه يحسم ما   اال

ٔ
بواب وهي كلها اال

ٔ
 الّنار." ا

بو عن: نبوي  حديث -3
ٔ
 قلبه." قسا ونام  شبع  ن."م969 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

بو عن: نبوي  حديث -4
ٔ
ديموا نبوي  حديث في جاء ولذلك .973 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

ٔ
  قرع  "ا

 "  بالجوع الجّنة باب
بو عن: نبوي  حديث -5

ٔ
جاع فـ"من .969 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

ٔ
  وفطن  فكرته عظمت بطنه ا

 قلبه."
بو عن: نبوي  حديث -6

ٔ
  فتطفؤوا تشبعوا  الجوع...ال الحكمة "نور  فـ .970 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

 "  قلوبكم من الحكمة نور 
 . 964 ص  الشهوتين كسر كـتاب الّدين، علوم إحياء الغزالي، 7
د4  العدد الفكر، عالم الجسد، على عنف التليلي، الّرحمان عبد 8

ّ
بريل ،37 ،المجل

ٔ
 . 153.ص2009 يونيو-ا

 . 152صنفسه، المرجع -9
  بيروت والّتوزيع،  والّنشر للّدراسات  الجامعّية المؤّسسة ،1ط العّيادي، العزيز  عبد ترجمة، والّسلطة، المعرفة فوكو، ميشيل  10

  سياسّي.  ميدان في مباشرة غارق  إّنه المتكّررة. المفاعيل وموقع ّصراع ال وحلبة االستثمار "موطن  هو  فوكو عند فالجسد . 87ص لبنان،

ثيرا عليه تمارس الّسلطة فعالقات
ٔ
به، ترّوضه  توسمه، تستثمره، إّنها  مباشرا.  تا

ّ
عماال،  عليه  تفرض وتعذ

ٔ
  وتطالبه باستعراضات، تلزمه  ا

  نافعة قّوة يصبح ال فالجسد االقتصادي،  باستعماله ومتعاكسة متشّعبة لعالقات وفقا  مرتبط للجسد الّسياسي االستثمار هذا بإشارات.
ّ
 إال

ن نفس في كان إذا
ٓ
  .خاضعا" وجسدا  منتجا جسدا اال
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َبعك".
ْ
ى و�رى جيل دولوز ضرورة " مأسسة الّرغ  قالت العرب �� أمثالها "جّوْع �لبك يت َّ�

َ
ل

ُ
بة " و�سييجها حّ�ى ت

 .1داخل مؤّسسات ا�جتمع

في�� ومن ورا��ا ح�اية آدم وحّواء،  
ّ
هذه إذن مواطن الّ�خر�ة واإل�حاك �� إيقاع ا�حركة �� ح�اية الط

العميقة. واالقتصادّية  والسياسّية  والفلسفّية  الّدينّية  خلفّيا��ا  �عض  الهزلّية    وهذه  الّتحر�فات  وتقوم 

آدم  ح�اية    �ح�اية   �� ا�حركة  إيقاع  مع  والضّم  واالختالف  شابھ 
ّ
الت عالقات  ع�� 

في�ّ�(األسفل/الّداخل/االستدارة).
ّ
البارودّي".   الط "الّتحر�ف  إطار   �� ھ 

ّ
�ل يندرج  ��   وهذا  ا�حركة  وإليقاع 

في�ّ� صلة أخرى بنوع بارودّي ثالث هو: الغروتيسك البارودّية.
ّ
 ح�اية الط

 إیقاع الحرکة:   الغروتیسك البارودّیة في  -4

غوّ�ة  Parodie grotesque(2إّن الغروتيسك البارودية(
ّ
، و�قوم 3�� ش�ل من األش�ال البارودّية غ�� الل

. وقد حضرت الغروتيسك البارودّية  5تحو�ال م�ح�ا أساسھ املبالغات الهزلّية  4ع�� تحو�ل الوضيع رفيعا

في�ّ� �� أرجوزة ابن الزّ 
ّ
خذت املبالغات الهزلّية هنا أش�اال عّدة نوعّيا    مكدم.بقّوة �� إيقاع حركة الط

ّ
وقد ات

شابيھ و�يقاع التكرار
ّ
 وا�حذف.   وكمّيا. وم��ا إيقاع الت

 إیقاع التّشابیھ:   -4-1
إيقاعا واالستعارات  للتشابيھ  أّن  النّقاُد  رأى  مش��ك    .6لقد  نظام  لها  حركة  الشعرّ�ة  للّصورة  وجعلوا 

وداللّيا   اإليقاعمعنوّ�ا  سّموه  هو    .7وصوتّيا  محّدد  ودال��  معنوي  نظام  إ��  في�ّ� 
ّ
الط حركة  إيقاع  و�خضع 

 
حمد عبد الحليم عطّية، جيل دولوز، الغرائز والمؤّسسات، 1

ٔ
زرقان. عن: ا

ٔ
،دار 1جيل دولوز سياسات الرغبة،ط  ترجمة: عبد الحق ا

. يقول دولوز" تعتبر الغريزة والمؤسسة الشكلين المنظمين إلرضاء ممكن. إشباع الميل داخل 154. ص 2011الفارابي، بيروت لبنان 
مر ال شّك فيه: في الّزواج ترضى الغريزة الجنسّية

ٔ
 وفي الملكّية ترضى غريزة الجشع."  ، المؤسسة ا

2-Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire, p93 
 . 413لمزيد التوّسع في هذا الّنوع البارودي راجع كـتابنا، الباروديا في الّشعر العربي القديم، الباب الثالث: الغروتيسك البارودّية ص -3

4-Pereux Guillaume , Le burlesque , p88  «Le burlesque maintient un rapport parodique à un objet dont la 
présence est clairement suggérée dans l’œuvre, tansdis que le grotesque semble donner de la valeur à ce 
qui est bas , comme Quasimodo par exemple , sans considération par un modèle plus ou moins explicite» 
5- Mikhaïl Bakhtine , L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la 
Renaissance , chapitre V «L’image grotesque du corps chez Rabelais et ses sources» , p 302 «L’exagération, 
l’hyperbolisme , la profusion , l’excés , sont , de l’avis général , les signes caractéristiques les plus marquants 
de style grotesque» 
6-Marc Eigeldinger , Le dynamisme de l’image dans la poésie française du Romantisme à nos jours ,Slatkine 
Reprints Genève 1975. P27. «Malgré leur richesse et l’intensité de leur coloris les métaphores ne sont pas 
envisagées pour elles-mêmes, parce qu’elles sont étroitement liées à la signification du drame et qu’elles 
obéissent aux impulsions du rythme» 
7-Marc Eigeldinger, op. cit., P22. «L’image n’est plus une pure abstraction , à travers la mythologie elle reflète 
le mouvement , le devenir de la vie , elle exprime les rapports de la nature extérieure et de la sensibilité du 
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فقد  املبالغة الهزلّية. وأو�� صور هذه املبالغة هو اق��ان إيقاع ا�حركة بإيقاع الصور والتشابيھ �� األرجوزة،

اعُر �ّل حركة بمشّبھ من ا�حيوانات واآلالت 
ّ

 وهو ما نبّيھ �� هذا ا�جدول: واأل�خاص.شّبھ الش

 املغث  االنقضاض اال�سياب  الن�ول  املرور  الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة  

  / باب 
ّ

الذ

 الدوالب

  / الر�ح 

 الّ�حاب 

الشيب   نزول 

 �� الشباب 

العقاب/أبو تراب �� صّف�ن   ا�ُحباب 

 و�� معركة األحزاب 

ليث    / ئاب 
ّ

الذ

 الغاب

وجھ  

بھ 
ّ

 الش

الدوران  

 والسرعة  

السرعة   املكروه   السرعة 

 والقوة  

والقوة   السرعة والقوة والعنف   السرعة 

 والعنف  

جوهر   هو  وا�حر�ّية  السياسّية  خصيات 
ّ

وال� واآلالت  ا�حيوانات  بحر�ات  الطفي�ّ�  حر�ات  فتشبيھ 

األشياء    املبالغة. عن  الكالم  �انت    الصغ��ة"إّن  لو  عام    كب��ةكما  �ش�ل  الّتحو�ل  1."املبالغة�ع�ي  وهذا 

الواقع.  �� �ستقيم  ال  قياس مغالطي  إقامة  نتيجة  ت�ون   م�حك  تمتّد،   م�حكة  املبالغة"   لذلك    عندما 

... تظهر �وسيلة نقل وتحو�ل." وهذه املبالغة الهزلّية ناتجة عن القياس  2وخاصة ت�ون من�جّية، وعندها 

اعر ب�ن عناصر متباعدة �� وجھ الشبھوتظهر املبالغة ال   .3املغالطّي 
ّ

راهة والقّوة)،   هزلّية هنا �� جمع الش
ّ

  (الش

في�ّ� اإل�سان، 
ّ
 من قيمة الط

ّ
 بالّتخييل. وهذه املبالغة تحط

ّ
فنجده مّرة �� صورة    وهو اجتماع ال ي�ّح إال

أو �خصيات سياسّية وعسكرّ�ة مشهورة. �� صورة آالت    وامل�خ   ا،ويعّد هذا م�خ  حيوان ومّرات أخرى 

أخرى، صورة  إ��  خلق  تحو�ل  الّ��ذيب:  و��  م��ا.  أقبح  أخرى  صورة  إ��  صورة  قردا    "تحو�ل   
ّ

� م�خھ 

ومسيخ." م�خ  وهو  من    4و�م�خھ،  وتحق��  إ�سانيتھ  من  للممسوخ  تجر�د  ف��ا  مهينة  عملية  و"امل�خ 

امل�خ  5شأنھ." ع��  القادر  هو  وحده  العقاب."  باعتبارهو"هللا  أنواع  من  عاقب    6نوعا  الزمكدم  ابن  لكّن 

في�ّ� بم�خھ،
ّ
فحّولھ إ�� حيوانات و��� آالت. وهذه صورة أخرى من صور املبالغة الهزلّية ح�ن �ستوي    الط

 �� وظيفة امل�خ والعقاب.  ا�خالق مع ا�خلوق،
ّ

اعر مع �
ّ

عراُء ا�حيوانات �� صورهم    والش
ّ

وقد استعمل الش

 
poète , elle établit des relations entre l’univers physique du poète , elle établit des relations entre l’univers 
physique et le monde moral des idées et des sentiments». 

 83برجسون، الضحك ص  -1
 نفسها.  الصفحة نفسه، المرجع -2
كريسيان  انظر، ."به شكله القياس الّصحيحهو حجاج (استدالل) غير صحيح يش يقول كريستيان بالنتان " القياس المغالطي -3

 . 55بالنتان، الحجاج، ص
 لسان العرب، ماّدة: مسخ. ابن منظور، -4
نبياء في التراث العربي، حّمادي المسعودي، -5

ٔ
 . 541.ص 2007،مسكلياني للنشر والتوزيع،  زغوان، تونس، 1ط فنيات قصص اال

بو  -6
ٔ
ميمة ا

ٔ
لف ليلة و ليلة " مجلة فصول، مجلد  بكر،ا

ٔ
 . 241،ص 1994ربيع   1،العدد 13المسخ في حكايات ا
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عرّ�ة ملز�د املبالغة والّتخييل.
ّ

    الش
َ
ئاب1فاستعمل ابن الزمكدم هنا ا�حّية

ّ
مثال دليال ع�� املبالغة  2واألسد والذ

راهة وملز�د الّتعظيم.
ّ

جاع وذا الّرأي   وقال األخطل،فالن حّية الوادي...    فـ"يقال:  �� الش
ّ

  �� جعلهم الّرجل ال�

  .3"يجعلون إذا أرادوا �عظيم شأ��ا  وكذلك -الّداهية حّية

با�حيوان اإل�سان  �شبيھ  وقد    5واآللة  4إّن  اإل�حاك."  وظيفة  املبالغة  أّدت  لذلك  م�حك.  أمر  هو 

إ��   يؤّدي  بما  الوصف  يقصد    اإلحالة�ستساغ  محيث 
ّ

أو    الّ��ك يء 
ّ

و بال�� عليھ   . 6بھ"  اإل�حاك الّزراية 

البارودّية الغروتيسك  الهزلّية �� جوهر  للمبالغة.  .7واملبالغة   
ً
نتيجة  اإل�حاك 

ُ
ا�جاحظ جعل    فقال  لهذا 

ما �ان األعرا�ّي أكذب �� شعره �ان أظرف عندهم،
ّ
 .8"مضاحك حديثھ أك��و  وصارت روايتھ أغلب، "�ل

املشّ��ات الّضعيفة إ�� املشّ��ات    و�ظهر إيقاع املبالغة الهزلّية أيضا �� تدّرج هذه الصور ا�حيوانية من

باب،
ّ

ئاب وليث الغاب. القوّ�ة. فقد بدأت من التشبيھ بالذ
ّ

شبيھ بالذ
ّ
وهو نظام للمبالغة يتوافق   وان��ت بالت

رفيعا بجعلھ  الوضيع  صورة  ت�خيم  ع��  القائم  البارودية  الغروتيسك  إيقاع  هذا  9مع   �� صھ 
ّ

ن�خ .وهذا 

 ا�جدول: 

 املغث  االنقضاض الدخول  الن�ول  رور امل الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة 

باب/ 
ّ

 الذ

 الدوالب

الر�ح/  

 الّ�حاب 

نزول الشيب  

 �� الشباب 
 ا�ُحباب 

العقاب/ أبو تراب �� صّف�ن  

 و�� معركة األحزاب

ئاب / ليث  
ّ

الذ

 الغاب

بھ
ّ

 وجھ الش
الدوران  

 والسرعة 
 املكروه  السرعة

السرعة  

 والقوة 

السرعة والقوة والعنف  

 والشراهة

السرعة والقوة  

 والعنف والشراهة

 املبالغة درجة

 الهزلّية 
- - - + + + 

 
د الثاني، ج   الحيوان، تقديم: فوزي عطوي، دار الجيل ودار مصعب (د ت)، الجاحظ، -1

ّ
، 4فصل: القول في الحّيات، المجل

سدوالحّية "  .64ص
ٔ
شره من اال

ٔ
نهم وا

ٔ
 ."ا

د الثاني، الحيوان، الجاحظ، -2
ّ
سد"  .57ص ،4ج  المجل

ٔ
كل   اال

ٔ
ّياما ال يا

ٔ
ن يبقى ا

ٔ
شديد الّنهم رغيب حريص شره، ومع ذلك يحتمل ا

ئبشيائ، 
ّ

كـثر كّدا، والذ
ٔ
قّل خصبا وا

ٔ
قفر منزال وا

ٔ
 فإذا لم يجد شيائ استعار الّنسيم."   ،فالبّد له من شيء يلقيه في جوفه وإن كان ا

حى الممتنع بالّداهيةفصل: باب من ضرب المثل للّرجل ال نفسه، المرجع -3
ّ
د الثاني ج ّداهية ولل

ّ
 . 94ص 4، المجل

 .  45ص ،الضحك ،برجسون -4
 ". جامدافيه اإلنسان شيائ ما  يشبهالذي  إالنسان"إّن المضحك هو هذا الجانب من  61صنفسه، المرجع -5
د -6

ٔ
سالمي، ، دار الغرب اإل3باء، تحقيق وتقديم، محمد الحبيب ابن الخوجة، ط ابو حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء وسراج اال

 .134، ص 1986بيروت، تونس 
7-Pereux Guillaume, Le burlesque , p88  «Le burlesque maintient un rapport parodique à un objet dont la 
présence est clairement suggérée dans l’œuvre , tansdis que le grotesque semble donner de la valeur à ce 
qui est bas , comme Quasimodo par exemple , sans considération par un modèle plus ou moins explicite». 

 .476- 475ص،6الحيوان، ج ،الجاحظ -8
9-Pereux Guillaume, Le burlesque , p88  «Le burlesque maintient un rapport parodique à un objet dont la 
présence est clairement suggérée dans l’œuvre , tansdis que le grotesque semble donner de la valeur à ce 
qui est bas , comme Quasimodo par exemple , sans considération par un modèle plus ou moins explicite». 
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في�ّ� ومع اإليقاع العام للغروتيسك البارودّية  
ّ
عرّ�ة مع إيقاع حر�ات الط

ّ
هكذا يتوافق إيقاع الّصور الش

 القائم ع�� املبالغة الهزلّية.  

  �َ
َ
�

ْ
ك

َ
في��. وقد أ

ّ
ف من درجة املبالغة كمّيا هو استدعاء أك�� من مشّبھ خالل �شبيھ حر�ات الط

ّ
ي يكث

ّ
والذ

بھ أيضا، فحركة االنقضاض شّ��ت مثال بمعارك صفّ�ن و�حرب األحزاب.
ّ

وهذا    ابُن الّزمكدم من وجوه الش

بحسب ابن األث��. ونثبتھ �� هذا .  1"الغةاملب  من شأنھ أن يجعل درجة املبالغة مضاعفة أك��. والّتكر�ر" من

 ا�جدول:

 املغث  االنقضاض الدخول  الن�ول  املرور  الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة  

باب /  
ّ

الذ

 الدوالب

 الر�ح/ 

 الّ�حاب 

نزول  

الشيب ��  

 الشباب

العقاب/ أبو تراب ��   ا�ُحباب 

 صّف�ن و�� معركة األحزاب 

ئاب / ليث  
ّ

الذ

 الغاب

 2 2 1 1 2 2 عدد املشّبھ بھ  

ف��ا وجھ   �غيب  بليغة  �� ش�ل �شابيھ  التشابيھ  أيضا هو ورود هذه  الهزلّية  املبالغة  د هذه 
ّ

يؤك ي 
ّ

والذ

للّتعب�� عن شّدة شبھ   إ�� جنب. وذلك  بھ جنبا  املشّبھ واملشّبھ  ف��ا فقط  التشبيھ، و�حضر  الشبھ وأداة 

��ذه   في�� 
ّ
الط بالّر�ح  صورة  "بالسرعة   �� في�ّ� 

ّ
للط البليغة  التشابيھ  �� مثل هذه  ��ا. وهذا نجده  املشّ��ات 

اعر: (الّرجز) 
ّ

 والّ�حاب و�ن�ول الشيب"، عندما قال الش

ــَحاِب   ِبـَباِب َباِب َيُمــرُّ َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
ً

ــِفـيال
ْ
ـط

َ
ْنـِزُل ت

َ
 ... يـ

َباِب 
َ

َح ِ�� ش
َ
ْيٍب ال

َ
ُزوَل ش

ُ
اِب ن

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
ُل ِبا�ِحيل

ُ
 ... َيْدخ

شابيھ البليغة �عرضها �� هذا ا�جدول:   
ّ
 و�قّية أمثلة الت

 املغث  االنقضاض الدخول  الن�ول  املرور  الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة  

باب /  
ّ

الذ

 الدوالب

الر�ح /  

 الّ�حاب 

نزول الشيب  

 �� الشباب 

العقاب/ أبو تراب ��   ا�ُحباب 

صّف�ن و�� معركة  

 األحزاب 

ئاب / ليث  
ّ

الذ

 الغاب

 �شبيھ بليغ  �شبيھ بليغ  �شبيھ مرسل �شبيھ بليغ  �شبيھ بليغ  �شبيھ بليغ  نوع الصورة  

القياس   وع��  والعديدة  البليغة  شابيھ 
ّ
الت ع��  في�ّ� 

ّ
الط حركة  وصف   �� شابيھ 

ّ
الت إيقاع  تأّسس  هكذا 

الغروتيسك   لتجسيم  الّتكرار  بإيقاع  شابيھ 
ّ
الت إيقاع  اق��ن  وقد  الهزلّية.  املبالغة  لتحقيق  وذلك  املغالطي. 

 البارودّية. 

 
ثير -1

ٔ
الب في نقد كالم الّشاعر والكاتب، ص ، ابن اال

ّ
 .  195كـفاية الط
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 إیقاع التّكرار:   -4-2
الّتكرار املع  إّن  الوسائل  من  الكالسيكية.""وسيلة  ال�وميديا   �� نفس  1تادة  يتكّرر...مع  املشهد  فـ"نفس 

املبالغة."  والّتكر�ر  2ال�خصيات." األث��.3"من  ابن  �الّتكر�ر"    و  بحسب  مجرى  4"الّتأكيد  جار  "والّتوكيد 

عل��ا  5الوصف." تقوم  الّ�ي  الهزلّية  املبالغة  هذه  ع��  الّتأكيد  وظيفة  في�ّ� 
ّ
الط لصور  الّتكرار  و�لعب 

ة ع�� إيقاع ا�حركة،  الغروتيسك البارودّية.
ّ
وم��ا   وقد شملت املبالغة الهزلّية الّتكرار �حروف األفعال الّدال

�  فهذه    وانقّض.  الّتكرار �� األفعال املضاعفة من قبيل: مّر،
ّ

األفعال املضاعفة تدّل ع�� قّوة الفعل. وتتج�

�� ع�ن الفعل والمھ. �� إطار تحليلھ ملفهوم"  من خالل تكرار ا�حرف  إليھ ابن جّ�ي  إمساس  وهذا ما أشار 

 .7و" جّر" 6"من خالل دراستھ للفعلْ�ن " شّد"  األلفاظ أشباه املعا�ي

ي �عّزز هذه املبالغة الهزلّية هو أّن هذه امل 
ّ

شّ��ات ��ا الواردة �� ��اية الصدور واأل�جاز جاءت ع��  والذ

راهة). ف�ي تنت�ي أغل��ا بحرف (الباء)  
ّ

من    املّد،  املتبوع بحركةإيقاع واحد وزنّيا وصرفّيا وداللّيا(القوة والش

باِب،  ُحباِب،  دوالِب،  العقاِب،   قبيل:
ُ
 ة وخارجّية،وهذه املشّ��ات ��ا �� قواف داخليّ   ُعقاِب.  �حاِب،  ِذئاِب،  ذ

للمبالغة، مناسبة  مواقع  العام  و  .8"اإل�غال"  و�سّ�ى  وتحتّل  للنظام  محا�اة  (ــــاب)  الباء  حرف  تكرار   ��

والصور -للّ�خر�ة   األفعال  األسفل.-��  إ��  األع��  من  بالتفخيم    املتدّرج  تو��  بـ"ــــاب"  املن��ية  فال�لمات 

والّدهشة،  والتعظيم، الّت�ّجب  األفعال.  و�معا�ي   �� املبالغة  بمعا�ي  عباس  وتو��  حسن  "الصوت    يقول 

بما يحا�ي واقعھ انفتاح الفّم ع�� مداه عند خروج   (با)...تنطوي معان��ا ع�� اال�ساع وال�خامة واالرتفاع،

 
 . 52ص الضحك برجسون،  -1
 .63صنفسه، المرجع -2
ثير، ابن -3

ٔ
الب كـفاية اال

ّ
 .  195 ص  والكاتب،  الّشاعر كالم  نقد في الط

 .341ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني،  -4
مع  جّني، ابن -5

ّ
غة في الل

ّ
بو  سميح تحقيق: العربّية، الل

ٔ
ردن، عّمان للّنشر، مجدالوي دار معلي، ا

ٔ
 . 81ص  ،1988  اال

  فالشين ونحوه. الحبل شد�   قولهم: ذلك ومن " . 165 ،ص2ت)،ج (د للكـتاب، العامة المصرية الهيئة ،4ط  الخصائص، جني،  بنا  -6

ول بالصوت تشبه التفشي من فيها بما
ٔ
ريب والجذب الشّد  إحكام يليه ثم العقد، استحكام قبل الحبل انجذاب ا

ٔ
  عنه فيعبر العقد، وتا

قوى هي  التي بالدال
ٔ
قوى فهو مدغمة،  وهي  والسيما  الشين، من ا

ٔ
دّل  لصنعتها ا

ٔ
ريد الذي المعنى على وا

ٔ
ا يشد. وهو   شد�  ويقال  بها. ا م�

ٔ
  فا

مر في الشدة
ٔ
مره لتقوية بغيره يشبه فيما  نقول ما حد على والمبالغة، االتساع  من لضرب ونحوه الحبل شّد  من  مستعارة  فإنها اال

ٔ
  المراد ا

 .به"
يًضا ذلك  "ومن .166 ص  2ن،ج م -7

ٔ
نها  الجيم قدموا يجّره، الشيء  جر�  ا

ٔ
ول شديد،  حرف ال

ٔ
  جميًعا،  والمجرور الجار على بمشقة  الجر وا

بوا ثم ن وذلك نفسها.  في ذلك مع وكررها مكرر، حرف  وهو بالراء  ذلك عق�
ٔ
رض  على جر إذا الشيء ال

ٔ
مر غالب في اال

ٔ
  واضطرب عليها  اهتز�  اال

  عنها صاعًدا
ً

نها التكرير؛ من  فيها لما -  الراء فكانت والقلق. عتعةالت من فيه ما على منه  ذلك وتكرر  إليها،  ونازال
ٔ
يًضا وال

ٔ
  في كررت قد ا

وفق -و"جررت"  "جر" في نفسها
ٔ
 "   ومذهبه. هذا محجة هو هذا  غيرها.  الحروف جميع من المعنى لهذا ا

  . يعّرف 343ابن رشيق، العمدة. ص 8
ّ
ّنه في ابن رشيق اإليغال" هو ضرب من المبالغة ... إال

ٔ
 ."القوافي خاّصة ال يعدوهاا
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تمثيلّية." وظيفة  الشفت�ن(باب)  ب�ن  من  الَوِضيَع. 1  صوتھ  ُم  ِ
ّ

ُيَ�خ الذي  للغروتيسك  العاّم  اإليقاع    وهو 

 .2ملبالغة عموما �� املقّوم األسا��ّي ل�خطاب البارودي وا

راهة واملبالغة    والباء حرف شفوي يحا�ي عند الّنطق بھ حركة الشفت�ن أثناء األ�ل،
ّ

وتكراره يو�� بالش

فوّ�ة، لها مع�ى اإللصاق  �� األ�ل.
ّ

صال والوصلة،3والباء من ا�حروف الش
ّ
صال    واالت

ّ
واملراد م��ا أساسا ات

فت�
ّ

صال إذا    ووصالهما عند الّتعانق،  ن عند صدور حرف الباء،الش
ّ
وهو " شأن ا�حبّ�ن إذا اجتمعا، فاالت

"فالباء    والباء رمز للمتعة عموما �� األ�ل وا�جماع. يقول ابن منظور 4والوصلة إذا �عانقا وام��جا." اجتمعا،

للّن�اح." ب�5  ع�� ا�حقيقة...هو  الّصلة الوطيدة  الغزا��  بّ�ن  أّن   ن األ�ل وا�جماع.وقد  "سبب هالك   فاعت�� 

. و�� وسبب شهوة الفرج شهوة البطن  وسبب حرصهم ع�� الّدنيا البطن والفرج،  الّناس حرصهم ع�� الّدنيا، 

و�يقاع  .  7والباء �� رمز للبيت م�ان املائدة واملتعة.  6تقليل األ�ل ما يحسم هذه األحوال �لها و�� أبواب الّنار"

نجده أيضا �� اإليقاع البصري للقصيدة األرجوزة الّ�ي جاء بناؤها العام ع�� صورة الباء وع�� ش�ل  املتعة  

عام،
ّ
للط الكب��ة،  إناء  ع�� سعتھ  يدّل  كب��  ولھ عمق  أسفل.  أع�� ومغلق من  آخر    مفتوح من  وجھ  وهذا 

الك��ة. مع�ى   �� الهزلّية  دور  للمبالغة  ولھ  الّتخييل،   �� يز�د  هنا  ع��  فاإليقاع  ة 
ّ
الدال للّصور  الّتجسيد   ��

رون
ّ

"أبلغ الوصف ما قلب الّسمع    املبالغة �� إيقاع حركة األ�ل وأثناء البحث عنھ . لذلك قال العرب املتأخ

). وقد بحث   le symbolisme sonore�� إطار دراستھ للّرمزّ�ة الّصوتّية(  9وهو ما بّينھ تودوروف  .8بصرا"

 . 10القة الّداللّية والّرمزّ�ة ب�ن الّصوت واملع�ىجاكبسون من �عده �� هذه الع

في�ّ�. ويعّزز 
ّ
شابيھ مع إيقاع الّتكرار لتجسيد املبالغة الهزلّية �� إيقاع حركة الط

ّ
هكذا �عاون إيقاع الت

 إيقاع ا�حذف هذه املبالغة أيضا.  

 
 .101.ص1998منشورات اتحاد الكـّتاب العرب،  خصائص الحروف العربية، حسن عباس، 1

2-Van Tieghem(Philippe), Josserand (Pierre), Dictionnaire des littératures ,Quadride / PUF, 2ème édition , 
1984.p2983 «Parodie – Genre littéraire , forme dramatique du burlesque , visant à caracturer une œuvre 
sérieuse par l’exagération de certains de ses caractères» 

.  1993، دار القلم للطباعة والتوزيع، دمشق وبيروت، 2ط ابن جني، سّر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، -3
 .119ص 1ج
 .6ص.1954  /ه  1374، 1ط القاهرة، المنيرية، المطبعة ،الباء كـتاب ابن عربي، -4
 . 8صنفسه، المرجع -5
 .973إحياء علوم الّدين، كـتاب كسر الشهوتين، ص، الغزالي -6
منشورات اّتحاد   ،خصائص الحروف العربّية ومعانيها نّية صورة البيت." عن: حسن عباس،حرف الباء " يشبه شكله في السريا -7

 . 101. ص1998الكـّتاب العرب 
 . 544العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ص، ابن رشيق -8

9- Todorov(Tzvetan), Le sens des sons , Poétique n°11 , 1972.p447 «Le rapport du son à la vision passe par le 
relais du trope linguistique contenu dans le mot qui sert à décrire le sonore d’une part , le visuel de l’autre». 
10- Jakobson ( Roman), Six leçons sur le son et le sens, Arguments,1976. 
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 إیقاع الحذف:  -4-3
كر

ّ
الذ من  أبلغ  فا�حذف"  املبالغة.  مصادر  من  مصدرا  ا�حذف  ل 

ّ
وجھ،    يمث ع��  يقتصر  كر 

ّ
الذ ألّن 

و�مكن مالحظة هذا   1وا�حذف يذهب فيھ الوهم إ�� �ّل وجھ من وجوه الّتعظيم ملا تضّمنھ من الّتفخيم."

تقديًرا   ْسَنَدِة 
ُ
امل األفعال   �� للفاعل  ا�حذف  ظاهرة  خالل  في�ّ� من 

ّ
الط حركة  إيقاع   �� والّتفخيم  الّتعظيم 

في�ّ�. 
ّ
اعر: (الّرجز) للط

ّ
 و�ظهر �� قول الش

ــَحاِب... َيُمــرُّ  ْنـِزُل  َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
َ
 ِبـَباِب َباِب  يـ

ً
ــِفـيال

ْ
ـط

َ
 ت

ُزو 
ُ
َباِب... ن

َ
َح ِ�� ش

َ
ْيٍب ال

َ
ُل َل ش

ُ
اِب.  َيْدخ

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
 ِبا�ِحيل

في�� تباعا وتتال��ا �ش�ل سريع، والّتكث�� وجھ من وجوه  
ّ
ل هذه املبالغة الهزلّية �� �عداد أفعال الط

ّ
وتتمث

اعر    املبالغة، و�دّل ع�� الّدهشة والّت�ّجب من هذه األفعال الكث��ة ا�خارجة عن املألوف. لذلك
ّ

ال يحتاج الش

لذكر فاعلها لتعّدد أفعالھ واإلحالة عليھ سابقا. في�ون ا�حذف دليال ع�� املبالغة �� ك��ة األفعال وخروجها  

.وهذا ما �عنيھ السيوطي متحّدثا  2عن املألوف االجتما�� التصالها بالّتطفيل ع�� املوائد املرفوض أخالقّيا

َوِمْ�َ�ا    " يقول  ا�حذف،  فوائد  امُ العن 
َ
ْعظ ِ

ْ
َواإل ْفِخيُم  ما    تَّ

ّ
إن  : البلغاء  م��اج   �� حازم  .قال  اإل��ام  ِمَن  ِفيِھ  ا 

َ
ِمل

فُيحذف،   وسآمة،  طول  فيتعداها  في�ون  أشياء،  �عديد  بھ  ُيقصد  أو  عليھ  الّداللة  لقّوة  ا�حذف  يحسن 

 
َ
�ك الّنفس تجول �� األشياء املكتفى با�حال عند ذكرها .ق

ْ
�
ُ
ُر ِ��  وُ�كتفى بداللة ا�حال، وت

َ
ْصِد ُيْؤث

َ
ق

ْ
ا ال

َ
اَل: َوِلَهذ

وْ 
َ

ق
ْ
ُھ َوَ�ل

َ
 َما َيِجُدون

ُ
اَن َوْصف

َ
� 

ْ
ُفوِس...ِإذ � النُّ

َ
ْ�ِو�ُل َع� ُب َوال�َّ َ�جُّ ِ�ي ُيَراُد ِ�َ�ا التَّ

َّ
َواِضِع ال

َ ْ
َناَ�� امل

َ
 َيت

َ
ِلَك ال

َ
ُھ ِعْنَد ذ

َ
ن

ِم َعْن َوْصِف 
َ

ال
َ

ك
ْ
 ع�� ضيق ال

ً
 َدِليال

ُ
ف

ْ
َحذ

ْ
ُجِعَل ا�

َ
ھُ ف

َ
اِهُدون

َ
ُغ َمَع     َما ُ�ش

ُ
ْبل

َ
 ت

َ
ُھ َوال

ْ
اَءت

َ
ُر َما ش ّدِ

َ
ق

ُ
ُفوُس ت ِت النُّ

َ
ِرك

ُ
َوت

ْنَھ َما ُهَناِلَك."
ُ

ِلَك ك
َ
 3ذ

في�ّ� من جهات بالغّية  
ّ
هكذا وقفنا عند وجوه املبالغة الهزلّية املتعّددة نوعّيا وكمّيا �� إيقاع حركة الط

متنّوعة. وصوتّية  وداللّية  وع��    وتركيبّية  شابيھ 
ّ
الت  �� املغالطي  القياس  ع��  قامت  هزلّية  مبالغة  و�� 

في�ّ�.
ّ
        املفارقات والّتكرار وا�حذف. واملبالغة الهزلّية �� أساس الغروتيسك البارودّية �� إيقاع حركة الط

 

 

                      

 
ن -1

ٓ
ن  ،الرّماني، الّنكت في إعجاز القرا

ٓ
ابي وعبد القاهر الجرجاني،تحقيق ،ضمن: رسائل في إعجاز القرا

ّ
وتعليق: محّمد   للرّماني والخط

م، سلسلة ذخائر العرب 
ّ
حمد ومحّمد زغلول سال

ٔ
 .  106دار المعارف مصر د ت .ص 4ط،خلف ّ� ا

م: مَ  18التطفيل. ص ، البغدادي -2
ّ
ى ّ� عليه وسل

ّ
ى َغْيِر َدْعَوٍة "وقال عبد هللا بن عمر: قال رسول ّ� صل

َ
، َفَقْد َدَخَل  ْن َدَخَل َعل

 ِغيًرا." َساِرًقا، َوَخَرَج مُ 
ن،، جالل الدين السيوطي -3

ٓ
 .190، ص3ج  اإلتقان في علوم القرا



 د. منصف ربعاوي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجسد الّضاحك: من ٕايقاع الحركة ٕالى ٕايقاع الباروديا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)175( 

 : خاتمة البحث  -5

في�ّ� من خالل أرجوزة ابن الّزمكدم. وقد كشفت هذه  
ّ
لقد درس هذا العمل إيقاع ا�حركة �� أفعال الط

والّتحر�ف   البارودّية،  املعارضة   :�� بارودّية،  أش�ال  بثالثة  اإليقاع  لهذا  املباشر  صال 
ّ
االت عن  الّدراسة 

ل  
ّ
صورة من صور جمالّية الباروديا �� الشعر  البارودي، والغروتيسك البارودّية. وان��ينا إ�� أّن اإليقاع يمث

اإليقاع:   هذا  مقّومات  أبرز  ومن  وسيميائّية.  ونحوّ�ة  و�الغّية  وصوتّية  م�جمّية  وجوه  من  القديم  العر�ي 

تقنيات   و��  والتشابيھ.  وا�حذف  والّتكرار  الهزلّية  واملبالغة  املغالطي  والقياس  واملفارقة  الهز��  التقليد 

لّية �� هذه األش�ال البارودّية الثالثة، و�ان لهذه الّتحو�الت دالال��ا الهزلّية الّساخرة  صنعت الّتحو�الت الهز 

في�ّ� �سبب خروجھ عن املألوف األخال�� وعن آداب الّز�ارة واأل�ل �� ا�جتمع.  
ّ
 من الط

دت هذه الّدراسة أّن للكتابة البارودّية إيقاعها الهز�ّ�، لھ جمالّيتھ ا�خاّصة، ونظام
ّ

ھ ا�خاّص. وقد  وأك

الضّم. و��  تقنية  البارودي، و��  الّتحر�ف  تقنيات  تقنية جديدة من  التعّرف ع��  البحث من  ننا هذا 
ّ

مك

�� الغرب ع��  الباروديا  نّقاد  الغر�ّية ع�� حّد علمنا. فقد نّص  الباروديا  �� نظر�ات  أثرا  لها  تقنية لم نجد 

ايات تحو�ال هزلّيا عن طر�ق الّز�ادة والّنقصان �� ا�ح�اية  اقتصار الّتحر�ف البارودي ع�� الّتحو�ل �� ا�ح�

األصل. ولكن تبّ�ن لنا �� دراستنا هذه أّن ا�ح�اية الفرع يمكن أن ت�ون امتدادا ل�ح�اية األصلّية �� ش�ل  

ح�اية جديدة هزلّية وساخرة. وهو ما يجعل البارودّيا فّنا صعبا شأنھ شأن فنون اإل�حاك األخرى �ستحق  

من بحث لإلحاطة ببعض جوانبھ الغامضة �� تراثنا العر�ي �� ضوء املنا�ج النقدّية ا�حديثة. وهو ما    أك��

حقة. 
ّ
 قمنا بھ، ونقوم بھ، وما �س�� إ�� القيام بھ �� بحوثنا الال
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 : ∗قائمة المصادر والمراجع   

 المصدر:
منشورات    نوادر كالمهم وأشعارهم،التطفيل وح�ايات الطفيلي�ن وأخبارهم و   ا�خطيب،  (البغدادي)  -1

 .1966املكتبة ا�حيدر�ة ومطبع��ا بالنجف العراق  

 المراجع:

 : باللسان العربي
اعر وال�اتب، تحقيق، نوري حّمودي القبل��ي  (بن األث��) -1

ّ
الب �� نقد كالم الش

ّ
ضياء الّدين، كفاية الط

 وحاتم صا�ح الّضامن وهالل نا��، منشورات جامعة املوصل العراق، (د ت). 

، دار تو�قال، �غداد  1(باخت�ن)ميخائيل، شعرّ�ة دوستو�فس�ي، ترجمة، جميل نصيف التكر��ي، ط   -2

 . 1986الدار البيضاء 

شر والّتوزيع  6غاستون، جمالّيات امل�ان، ط  ) باشالر( -3
ّ
 . 2006، مجد املؤسسة ا�جامعّية للّدراسات والن

ط -4 د، 
ّ
مقل ع��  ترجمة،  الّ�حك،  والنشر  2(برغسون)هن�ي،  للّدراسات  ا�جامعّية  املؤسسة  مجد   ،

 .2007والّتوزيع، ب��وت لبنان 

ة إضا  )بو بر�ك( -5
ّ
 .  2011، شتاء 13فات، العدد رّحال، ا�جسد األنثوي واملقّدس، مجل

 .1994ر�يع  1، العدد  13أميمة، امل�خ �� ح�ايات ألف ليلة و ليلة " مجلة فصول، مجلد  (أبو بكر) -6

ط -7 امله��ي،  القادر  عبد  ترجمة،  ا�حجاج،  دار  1(بالنتان)كريسيان،  املركز ،  لل��جمة   سيناترا  الوط�ي 

 .2008تو�س 

 .1990لبنان وحّواء؟، منشورات الّنور ب��وت   �وس�ي، كيف نفهم اليوم قّصة آدم)بند��( -8

عر    )ال��لول   ( -9
ّ

الش جما��:  كتاب  ضمن  املعاصر،  الّتو���ي  عر 
ّ

الش  �� والّتحديث  اإليقاع  هللا،  عبد 

ط ا�خامسة،  الّدورة  البقلوطي  محّمد  عرّ�ة 
ّ

الش األّيام  ا�جديدة،  الكتابة  وأش�ال  حاد  1الّتو���ي 
ّ
ات  ،

شر والتوزيع    الكّتاب الّتو�سي�ن فرع صفاقس،
ّ
وجمعّية الّدراسات األدبّية بصفاقس، ودار صامد للن

 . 2006صفاقس 

د 4( التلي��) عبد الّرحمان، عنف ع�� ا�جسد، عالم الفكر، العدد  -10
ّ
 .2009يونيو -، أبر�ل37، ا�جل

تّمام) -11 ط  (أبو  ��ج،  حسن  أحمد  تحقيق،  ا�حماسة،  ديوان  ائي، 
ّ
الط أْوس  بن  الكتب  1حبيب  دار   ،

 . 1998ة ب��وت لبنان العلميّ 

 .، ا�حيوان، تقديم فوزي عطوي، دار ا�جيل ودار مصعب (د ت) )ا�جاحظ( -12

 

م)  ∗ 
ٔ
بو)و(ا

ٔ
و الكنى ودون اعتبار(ال)و(ابن)و(ا

ٔ
لقاب ا

ٔ
و اال

ٔ
سماء ا

ٔ
لفبائّيا ومعتمدة المشهور من اال

ٔ
 المصادر والمراجع مرتبة ا
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. مطبعة  3أبو بكر عبد القاهر، دالئل اإل�جاز، تحقيق، محمود محمد شاكر أبو فهر، ط  )ا�جرجا�ي( -13

 .1992دار املد�ي بجدة،  -املد�ي بالقاهرة 

دالئل    )ا�جرجا�ي  ( -14 القاهر،  طعبد  شاكر،  محمد  محمود  تحقيق،  ا�خان��،  5اإل�جاز،  مكتبة   ،

 .2004القاهرة،

الوساطة ب�ن املتن�ي وخصومھ، تحقيق وشرح،    أبو ا�حسن ع�� بن عبد العز�ر القا��ي،  )ا�جرجا�ي( -15

 ( د ت). محمد أبو الفضل إبراهيم، ع�� محمد البجاوي، مطبعة عي��ى البا�ي ا�حل�ي وشر�اه  

ال�و�ت، (د    دار الكتب الثقافية،  تحقيق: فائز فارس،  ثمان، اللمع �� العر�ية،أبو الفتح ع  )ابن ج�ي( -16

 ت).

شر،    أبو الفتح عثمان،  )،ابن ج�ي( -17
ّ
غة العر�ّية، تحقيق: سميح أبو مع��، دار مجدالوي للن

ّ
مع �� الل

ّ
الل

 . 1988عّمان األردن 

 لكتاب (د ت). ، الهيئة املصر�ة العامة ل4أبو الفتح عثمان، ا�خصائص، ط )ابن ج�ي( -18

، دار القلم  2سّر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، ط  أبو الفتح عثمان،،  )ابن ج�ي( -19

 . 1993للطباعة والتوزيع، دمشق و���وت 

جعفر) -20 الكتب    (بن  دار  خفا��،  املنعم  عبد  محّمد  و�عليق،  تحقيق  عر، 
ّ

الش نقد  قدامة،  الفرج  أبو 

 العلمّية ب��وت لبنان (د ت). 

 دي)ع��، شعر ا�حرب �� العصر ا�جاه��، دار الفكر العر�ي، القاهرة (د ت) . (ا�جن -21

عري عند الّصوفية، ط (نّصر) -22
ّ

 .  1978، دار األندلس ودار الكندي، لبنان 1عاطف جودة، الّرمز الش

 .1984عاطف جودة، ا�خيال مفهوماتھ ووظائفھ، الهيئة املصرّ�ة العاّمة للكتاب،  (نّصر) -23

ط  )ح��م( -24 ات، 
ّ

الذ شعرّ�ة  إ��  غة 
ّ
الل شعرّ�ة  من  تو�س،  1أحمد،  والّتوزيع  شر 

ّ
للن صامد  دار   ،

 .  2010فيفري 

ات، ط)ح��م( -25
ّ

شر والّتوزيع تو�س، جانفي  1أحمد، من شعرّ�ة اإليقاع وكتابة الذ
ّ
 .  2015، دار صامد للن

الغرائز واملؤّسسات، ترجمة: عبد ا�حق أزرقان عن، أحمد عبد ا� -26 حليم عطّية، جيل  ( دولوز) جيل، 

 . 2011، دار الفارا�ي، ب��وت لبنان  1دولوز سياسات الرغبة، ط

العر�ي   -27 عر 
ّ

الش ع��  تطبيقات  �جمة، 
ّ
وال� والّتطبيق  الّنظرّ�ة   �� األدبّية  الباروديا  (ر�عاوي)منصف، 
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 محمد أمين عيوني   أ. 
 

 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات

 تونس - جامعة منوبة

 أنثروبولوجیا اإلسالم:

 في تشّکل الممارسة الدینّیة 
 

The problematic of compatibility of freedom and 
equality 



نثروبولوجيا إالسالم: في تشّكل الممار 
ٔ
.   ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سة الدينّيةا

ٔ
مين عيوني   ا

ٔ
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 أنثروبولوجیا اإلسالم:  

 في تشّکل الممارسة الدینّیة 

 

 

 : صملخّ 

"أن��و�ولوجيا اإلسالم" ال�ي �عا�ج   يرصد هذا البحث تطّور املواضيع النظرّ�ة ال�ي يطرحها ما بات ُ�عرف بـ 

بالفحص   ونخّص  املسلم�ن.  واقع   �� اليومية  واألخالقّية  الدينّية  باملمارسة  قة 
ّ
املتعل الرئيسّية  األسئلة 

ل  
ّ
يحل الذي  غ��تز  �ليفورد  األن��و�ولو��  األّول  االتجاه  ل 

ّ
يمث املعر�ّ�،  ا�حقل  هذا  ضمن  بارز�ن  اتجاه�ن 

الت ا�جمعّية للرموز دورا حاسما �� �شكيل  الظاهرة الدينّية باعتباره 
ّ
ا نظاما ثقافيا تأو�لّيا تلعب ف��ا التمث

ا�حضور  نفسّية تدعم ذلك  املفاهيم و�يجاد حالة  هالة واقعّية ع��  اليومّية، وذلك ع�� إضفاء  املمارسة 

د أهمية ال��اث  يتصّدى لنقد التحليل الثقا�ّ� فقد قاده طالل أسد الفالوجدا�ّي. أّما االتجاه الثا�ي  
ّ

ذي يؤك

 " ودوره �� �شكيل املمارسة الدينّية.   قليد ا�خطا�ّي مبدعا مفهوم "التّ 

 .التقليد ا�خطا�ي-األنظمة الرمز�ة-املمارسة الدينّية -أن��و�ولوجيا اإلسالمال�لمات املفاتيح: 

 

Abstract: 
This research monitors the evolution of theoretical themes posed by what has come to be 

known as "The Anthropology of Islam", that address key questions about daily religious and 
ethical practice in the Muslim communities. The first trend in this discipline is represented by 
the anthropologist Clifford Geertz, who analyzes the religious phenomenon as an interpretive 
cultural system, in which collective representations of symbols play a crucial role in the 
shaping of everyday practice, by giving a realistic aura to concepts and creating a psychological 
condition that supports that emotional presence. The second trend against criticism of cultural 
analysis was led by Talal Asad, who emphasizes the importance of Tradition, creating the 
concept of "Discursive Tradition" and its role in shaping religion. 

Words keys: Islamic anthropology - Religious practice - Symbolic systems - Discursive 
tradition. 

 محّمد أمین عیوني أ.
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 : مقدمة  -1

    . فقدباإلسالم �ان منذ بدايات �شوئھ وظهوره خاصة  1ر""اآلخ  مّما الشّك فيھ أّن اهتمام
ّ
انتباِه  �ان محط

من الكالسيكّية    3ؤ�ة االستشراقية. و�� هذا اإلطار، تطّورت الرّ 2من غ�� العربمعتنق��ا    األخرى و  الّديانات

"ما �عد االستشراق" بـ  إ�� ما بات �عرف  ال�ولونيالية"  4بمدارسها ا�ختلفة  تنّوع5ونظر�ة "ما �عد    ت . لقد 

درسة األملانية إ�� املن�ج التفكي�ّي مع املدرسة  من املن�ج الفيلولو�� التار�خا�ّي مع امل  ة بدءا�ج املعتمدااملن

 األركيولو�� املاّدي مع املدرسة األنجلوسكسونّيةوصوال الفرنكفونّية 
ّ
 .6إ�� ا�خط

ل صدور كتاب "االستشراق"
ّ
ا �� س��ورة الو�� �� هذا ا�حقل املعر�ّ�  إلدوارد سعيد حدثا مهمّ   7لقد مث

معتمدا ع�� ما أتاحھ املن�ج األركيولو�� من خالل مؤلفات  -سعيد    ة شرق/غرب، واهتّم الذي يتناول ثنائيّ 

 رو�ّ و بما أسماه "الفكرة األ   -رائده ميشال فو�و الذي تناول عالقات السلطة واملعرفة
ّ

رق" و�ان  ية عن الش

الم  ة مع العاالهتمام األوفر لالستشراق ال��يطا�ي والفر���ي و�عض من األمر��ي ملا لھ من عالقات �ولونياليّ 

 اإلسالمّي 
ّ
املؤل عالقة  دراسة   �� سعيد  فرادة  تكمن  وهنا  الّد .  ب��نامج  التّ ف  وعالقة   ولة 

ّ
الث ة  قافيّ صّورات 

االستشراق   تحليلھ  لھ  يحسب  وما  السيطرة.  االجتما��  باعتباره  بمشروع  �سياقها  متأثرة  متماسكة  بنية 

الفهم   تبلور  �حظة  سعيد  كتاب  ل 
ّ
مث أمر،  من  يكن  ومهما  وال�ولونيالية  والسيا��ي.  اإلم��يالية  حول 

 .8ة �حّب السيطرةباعتبارهما موقفا معرفيا يصاحب اإلرادة الغر�يّ 

السعيدّية حظة 
ّ

ال� حبيس  السلطة  مع  األ�ادي�ي  بتعالق  الو��  يكن  داخل 9لم  معر��  حقل  ظهر  بل   ،

طلق عليھ مسّ�ى "أن��و�ولوجيا اإلسالم"  
ُ
، �� خضّم هذا   IslamAnthropolgy ofالبحث األن��و�ولو�� أ

ة وجود موضوع و�ان ا�جدل قائما حول إم�انيّ   .ا�جدل الثقا�� العل�ي ومنذ أواخر القرن املا��ي تحديدا

 
وروبا واإلسالم: صدام الثقافة والحداثة، )هشام(جعيط  -1

ٔ
 .  1978، دار الطليعة، ا

2- Hoyland, Robert. "Seeing Islam as others saw it." In Seeing Islam as Others Saw It. Gorgias Press, 2019. 
 . 1993، 3العلم للماليين، بيروت، لبنان، طدار موسوعة المستشرقين، بدوي (عبد الرحمان)،  -3

4- Dabashi, Hamid. Post-Orientalism: Knowledge & Power in a Time of Terror. Routledge, 2017. 
ة ذات بناء متّ  -5

ّ
زال النقاش متواصال حول عالقاتها بتّيارات ما سق، ويحسن اإلشارة إلى الجدل القائم حول عّدها نظرّية مستقل

خرى. و
ٔ
ّن ما بعد الكولونيالية يرى بعضهمالماركسية من جهة وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة من جهة ا

ٔ
نظرية متجذرة في التاريخ  ا

نثروبولوجية على ذلك باستخدام النظرية الماركسية  ةمعني إّنها نظريةوالثقافة. 
ٔ
دلة اال

ٔ
ريخ وفرضه واال

ٔ
بالطرق التي يتّم بها إنشاء التا

سمالية والقوة اإلمبريالية
ٔ
 ونقدها، انظر:  لفهم القوة المهيمنة والرا

Goulet (Nicole), Postcolonialism and the Study of Religion: Dissecting Orientalism, Nationalism, and 
Gender Using Postcolonial Theory, Religion Compass vol. 5, iss.10, Blackwell Publishing, 2011, p 632. 
5- G. Sawant (Datta), Perspectives on Postcolonial Theory: Said, Spivak and Bhabha, Researchgate, 2015, p2. 

منة)،   -6
ٓ
نموذجا،الجبالوي (ا

ٔ
نجلوسكسونّي الجديد: باتريسيا كرون ومايكل كوك ا

ٔ
الدار التونسّية   إالسالم المبّكر: االستشراق اال

 . 20، ص 2020، 3للكـتاب، ط
7- Said, Edward. "Orientalism: Western concepts of the Orient." New York: Pantheon, 1978. 

 . 54، ص2004، خريف 81ونقاده"، مجلة الكرمل، عدد  الغاندي (ليلى)، " إدوارد سعيد -8
9- Bowen, John R., and John Richard Bowen. A new anthropology of Islam. Cambridge University Press, 
2012, p6. 
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يمأل   الذي  الكالسي�ي  ا�جدل  عن  �عيدا  اإلسالم"  "أن��و�ولوجيا  عن  نتحّدث  يجعلنا  م���ّ�  متماسك 

املعر�ّ�   ا�حقل  هذا  وطرح  االستشراقية.  اإلسالدراسات  واقع  دراسة  االجتماعّية    تھبنيالم؛  فرضية 

والثقافّية.   ��  مقام سؤال  فوالسياسّية  التشابھ  متنّوعة؟ وهل  "إسالمات"  أم  إسالم  ���ّ� مفاده: هل هو 

تجار��ا؟ �عّدد  متعّددة   �� أم  ومتشا��ة  واحدة  املمارسة  يجعل  ا�حقلو .  1املعتقدات  هذا  بحسب  ،�قّدم 

ر�ھ  
ّ
 و�ديال االستعمار  عصر �� الغر�ّية  األن��و�ولوجيا  قّدم��ا  ال�ي الرؤى وال��اد�غمات بديال عن،  دعوى منظ

، ثّم 4و�ر�ست غلن�  3�ليفورد غ��تز�م  ، ومن بي�2آنذاك املهيمنة خطاباتھ  وسائر  االستشراق الكالسي�ّي  عن

إّياها ع�� مح املعر�ّ� عارضة  ا�حقل  لهذا  النظرّ�ة  املنطلقات  تناقش  آراء  الدرس  برزت  تقّدم  يتيحھ  ّك ما 

  6Daniel Martinودانيال مارتن فاريس�و 5طالل أسد�ّل من  األن��و�ولو�ّ�، وقد قاد هذا التّيار النقدّي  

Varisco. 

  و�� هذا اإلطار،
ّ

ري با�ورة األعمال ال�ي تؤّس �ُ ؛  ز هذه الورقة ع�� علم�ن بارز�ن  س��ك
ّ
س  عت�� األّول من منظ

أحد   عّد رائد "التحليل الثقافوّي" لإلسالم، أّما الثا�ي فهو طالل أسد الذي �ُ  وّجھ وهو �ليفورد غ��تزلهذا التّ 

 ة.ظر�ّ قليد ا�خطا�ي" بؤرة لبيان أطروحتھ النّ أبرز مراج�� هذا التخّصص وسنعتمد ع�� مقولة "التّ 

 
1- Tapper, R. Islamic anthropology" and the" anthropology of Islam. Anthropological Quarterly,1995 , p199. 

نثروبولوجيا اإلسالم: مدخل لتفكيك خطوط التفكير في المركزّية الغربّية"، مجلة االستغراب، عدد -2
ٔ
، 2022، 26نصر (جعفر)، "ا

 . 44ص
مريكّي ( -3

ٔ
نثروبولوجي ا

ٔ
 )، اهتّم بدراسة المجتمعات المسلمة ومن مؤلفاته: 2006-1926ا

Clifford Geertz, The Relegion of Java, free Press, 1960. 
Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia, University Of Chicago Press, Chicago & 
London, 1968 
The Interpretation of Cultures, Basic Books, Now York, 1973.   

 وعامل إنسانيات وأنثروبولوجيا، ومن مؤلفاته:  تشيكي بريطاين وهو فيلسوف )1995 -1929(  -4
Gellner, Ernest. Muslim society, Cambridge University Press, 1983. 

س -1932( -5
ٔ
نثروبولوجيا الدين والثقافة، له إسهامات مختلفة في عالقة بالّدينّي والعلمانّي.  ) ا

ٔ
تاذ في جامعة نيويورك، متخّصص في ا

 ومن مؤلفاته:
Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press, 1973. 
 Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. JHU Press, 1993. 
The Idea of an Anthropology of Islam, Qui Parle, Vol. 17, No. 2 (Spring/Summer 2009), pp. 1-30. 

نثروبولوجي ،)-1951( مارتن فاريسكودانيال   -6
ٔ
شهر مؤلفاته:  ومؤرخ ا

ٔ
مريكي، ومن ا

ٔ
 ا

Varisco DM. Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation. W. Ross Mac Donald School 
Resource Services Library; 2007. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://www.jstor.org/stable/i20685736
https://en.wikipedia.org/wiki/Historian
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 : 1ین بوصفه نظاما ثقافّیا الّد -2

من الدراسات األنجلوسكسونّية املؤّسسة    2Clifford Geertz  �ليفورد غ��تز األن��و�ولو�� أبحاث�عّد  

قد انطلق ف��ا مّما �سّميھ  . ف3ين ال�ي القت أثرا واسعا وجّددت �� غ�� قطيعة أو تقليدألن��و�ولوجيا الّد 

 
ّ
 و�ندرج هذا املبدأ    .  4ي�ي"حليل الّد قا�� للتّ "البعد الث

ّ
"نمط من  قافة قوامھ أّ��ا  ضمن مفهوم مخصوص للث

ونظام من املفهومات املتوارثة �عّ�� ع��ا بأش�ال رمز�ة، و�تواصل    دة �� رموز تنوقلت تار�خيااملعا�ي املتجّس 

. وهو يتقاطع  5رون معرف��م حول ا�حياة ومواقفهم م��ا"الناس بواسطة هذه األش�ال، و��ا �ستديمون و�طوّ 

الرمزّي"  6أر�ست �اس��ارهنا مع ما أسماه   �ُ   الذي   "ا�جهاز  ل مع�ى يتمّ�� بھ اإل�سان عن ا�حيوان و�ھ 
ّ
ش�

"فبدال من أن �عا�ج اإل�سان األشياء نفسها نراه، بمع�ى من املعا�ي، دائما يتحّدث إ�� نفسھ، حيث   . للعالم

 ور الفنّية والرّ يتلّفع باألش�ال اللغوّ�ة والصّ 
ّ

وال  ينّية ح�ى أصبح ال يرى شيئا  عائر الّد موز األسطورّ�ة أو الش

 
ّ
إال شيئا  املصطنعة"  �عرف  الوسائل  هذه  من  إ��  7بوساطة  لينت�ي  فلسفّيا  ذلك  �اس��ار  ناقش  وقد  أّن  . 

 .8طقاأو ن حيوان عاقلاإل�سان حيوان ناطق ذو رموز بدال من 

 
ُ
   �ض�ت

ّ
غ��تزالث عند  ذلك  ،قافة  ع��  سيميائّيا    ،بناء  حاجة    Sémiotiqueمفهوما  التأو�ل  فيھ  ُ�عت�� 

ل الثقافة هذه الشب�ات،  و فق مع ماكس في�� �� أّن اإل�سان حيوان عالق �� شب�ات رمزّ�ة. و�تّ  أساسّية
ّ
تمث

أّ��ا علم تأو��ّ� يبحث عن مع�ى أّ��ا علم تجر��ّي يبحث عن قاعدة بل ع��  . 9وال يقوم تحليلها ع�� قاعدة 

 
ّ
نا أمام عناصر و��ى  فإّن ذلك �ع�ي بالضّ ،  Systèmeأو �سقا     Réseauxقافة شبكة  وح�ن ت�ون الث

ّ
رورة أن

 
ويل غ انظر:  يرتز،غوالعنوان مقتبس من فصل في كـتاب لكليفورد  -1

ٔ
الثقافات، ت: محمد بدوي، المنظمة العربية يرتز (كليفورد)، تا

 . 2009، 1للترجمة، بيروت، ط
خيرة من القرن العشرين،  2006 -1926( -2

ٔ
ثرا خالل العقود اال

ٔ
بعدهم ا

ٔ
مريكيين وا

ٔ
نثروبولوجيا اال

ٔ
برز علماء اال

ٔ
) كان واحدا من ا

كبر الدعا
ٔ
نثروبولوجيا ومن ا

ٔ
ويلية في اال

ٔ
  ةويعتبر مؤسس المدرسة التا

ٔ
ّن إليالء اال

ٔ
هذه   همية لدراسة الرموز في الثقافة وللفكرة القائلة با

ويل الثقافات، م يرتزغالرموز تضفي معنى ونظاما على حياة الناس. من مقدمة المترجم في: 
ٔ
 . 44سابق، ص صدر(كليفورد)، تا

3-  
ٔ
ن تكون النصوص الغيرتزية حول الدين متنا ا

ٔ
ما ا

ٔ
صيال ومتميزا، فذلك  يقول زكرياء اإلبراهيمّي في بحثه عن غيرتز "ا

ٔ
نتربولوجيا ا

نتربولوجيا   مّما ال
ٔ
عماله، بل ونظريته في الدين، مجرد امتداد لمن سبقوه إلى اال

ٔ
فكار هذا الرجل وا

ٔ
ن تكون ا

ٔ
ما ا

ٔ
يمكن الشك فيه، وا

وي.جتماعي، فذلك ما يجب رده ورفضه منذ البدايةالوالعلم ا
ٔ
نثربولوجي  " انظر: اإلبراهيمي (زكرياء)، "كليفورد غيرتز والتا

ٔ
ل اال

 .  https://cutt.us/9zFx6انظر الرابط :   .14للدين"، موقع مؤمنون بال حدود، قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانّية، ص
 .224، ص المصدر نفسه  -4
 .225، ص المصدر نفسه  -5
لمان  -6

ٔ
مريكية. طّور كاسيرار 1945 -1874ي (فيلسوف ا

ٔ
لمانيا ثم بالواليات المتحدة اال

ٔ
) دّرس الفلسفة في جامعات برلين وهامبورغ با

ساس الفعاليات اإلنسانّية   فلسفة ثقافية إلى المعرفة ظواهرية نظرية الرمزية واستخدمها في توسيع
ٔ
كـثر عمومية، فالرمز عنده هو ا

ٔ
ا

شكال الرمزية" (
ٔ
 ).1944) و " مقال في اإلنسان" ( 1923ومن مؤلفاته "فلسفة اال

ندلس، بيروت،  -7
ٔ
و مقال في اإلنسان، ت: إحسان عّباس، دار اال

ٔ
رنست)، مدخل إلى فلسفة الحضارة اإلنسانّية ا

ٔ
،  1961كاسيرار (ا

 .67ص 
 . 69، ص المصدر نفسه -8
ويل الثقافات، غ -9

ٔ
 . 82سابق، ص صدرم يرتز، تا

https://cutt.us/9zFx6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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تختلف من حيث طبيعة رموزها وتركيب��ا لكّ��ا ال �شتغل �� استقالل تاّم عن با�� العناصر ال�ي ت�ّون معها  

 .1نفسھ الذي �سّميھ ثقافة ا�حقل الدال�ّ� العامّ 

���" أو ضمن "املقار�ة اله��مونيطيقية"، كما عنون بذلك  يتنّ�ل املشروع الغ��تزّي ضمن "األنموذج التأو 

اس رو�ار دلياج  
ّ
لألن��و�ولوجيا  Robert Deliège  2األن تأر�خھ  �� ا�حديث عن غ��تز ضمن  هو  و   .3فصلھ 

يجعل من ا�حّس املش��ك  ،  ور�ايمية. و�� إعراضھ عن هذا املن�ج  صيغتھ الّد ��  يتجاوز املن�ج الوض�ّ�  بذلك  

األن��و�ولو��ّ   stanceSubجوهرا   وضوح    4للتأو�ل  ب�ّل  املمعارضا  امليتاف��يقيّ للتجاهل  الّتوّجھ  ة  معا�ي 

 .5ة فقطفسيّ ة أو النّ ألديان �� وظائفها االجتماعيّ ل وا�خ��ل 

م الرّ 
ّ

�� روح ا�جماعة وخصائصها ال�ي �شمل طبيعة حيا��م ومزاجهم    -ياق�� هذا الّس -موز املقّدسة  تتحك

ينّية  لألخالق وا�جمال. إّن ا�جماعة ضمن هذه املمارسة الّد   همتحّدد رؤ���م للعالم ومفهومو   وأسلوب عيشهم

، وهو ما يجعل  6�� "طر�قة حياة متكّيفة �ش�ل مثا�ّ� مع ا�حالة الفعلّية لألمور املوصوفة �� نظر��م للعالم"

 لهذه الرّ 
ّ
الن خذ حسب غ��تز دور الوسيط ب�ن أسلوب حياة  تّ سق االجتما�ّ�. وت موز دورا سابقا �� �شكيل 

 معّ�ن وميتاف��يقا محّددة لتستديم بذلك كال ا�جهت�ن �سلطة مستعارة ع�� حّد قولھ.

موز يفعل إلقامة حاالت نفسّية وحوافز قوّ�ة وشاملة  " نظام من الرّ ين بماهو:  يق��ح غ��تز �عر�فا للّد 

ة ع�� هذه  للوجود و�ضفاء هالة من الواقعيّ   نظام عامّ   اس عن طر�ق صياغة مفهومات عنودائمة �� النّ 

وانطالقا من هذا الّتعر�ف  .  7فسّية وا�حوافز واقعّية �ش�ل فر�د "املفهومات بحيث تبدو هذه ا�حاالت النّ 

ستخدم ناقال  فهوم " الرّ نالحظ استعمالھ مل
ُ
مز" لإلشارة إ�� أّي ��يء أو فعل أو حدث أو صفة أو عالقة �

أو   فالتّ لتصّور  الرّ صوّ مفهوم  "مع�ى"  يصبح   8مزر 
ّ
الث األفعال  �ّل  �غدو  وعليھ  األش�ال  ،  واستعمال  قافّية 

مزّ�ة أحداثا اجتماعّية �أّي حدث آخر تمتاز بالعمومّية والعلنّية و�مكن أن ت�ون قابلة للمراقبة، و�تمّ��  الرّ 

ل .  9�ونھ قابال للتجر�د النظرّي من تلك األحداث بوصفها �لّيات إم��يقّية تجر�بّيةبهذا البعد الرمزّي  
ّ
تمث

موز خطاطات معرفية �ستعمل �� الو�� بالعالم ومعرفتھ، و�� �شبھ �� وظيف��ا هذه، حسب غ��تز،  هذه الرّ 

 
نثربولوجي للدين"، اإلبراهيمي -1

ٔ
ويل اال
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 . 12، صسابق صدرم، "كليفورد غيرتز والتا

نثروبولوجيا بلجيكي متخصص في الهند. 1953من مواليد  -2
ٔ
ستاذ في  متخّصص في، عالم ا

ٔ
كسفورد، وهو ا

ٔ
اإلثنولوجيا من جامعة ا

كاديمية الملكية لعلوم ما وراء البحار. 
ٔ
 الجامعة الكاثوليكية في لوفان وعضو مشارك في اال

   انظر: -3
 Deliège (Robert), Une histoire de l’anthropologie, écoles, auteurs, théories, éditions Seuil, 2013, Pp170-179 . 

  ,Najar (Sihem), Penser le sens commun en anthropologie, in Mohamed Karrou, D’Islam et D’ailleursانظر:   4
Cérés Editions, 2008, p96.  :4، المصدر نفسهفي . 

5- Schilbrack (Kevin), Religion, Models of, and Reality: Are We through with Geertz?  Journal of the 
American Academy of Religion, Vol. 73, No. 2 (Jun., 2005), p 434. 

ويل الثقافات،  يرتز،غ  6- 
ٔ
 . 225ص  سابق، صدرمتا

 . 227، صالمصدر نفسه  7
 . 228، صالمصدر نفسه  8
 .229ص، المصدر نفسه  9
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داخليّ  مصدرا  باعتبارها  �عمل  ا�جينات  هذه  �انت  فإذا  الوراثية،  للمعلوماا�جينات  وتقّد ا  نفسها  ت،  م 

 
ّ
العمل العضوّي باعتبارها برامج وتصميمات و�عليمات �ش� الرّ   ل  مھ، فإّن 

ّ
تقّدم نفسها بوصفها  وتنظ موز 

خارجيّ   مصادر 
ّ
ومخط للمعلومات،  تفصيليّ ة  للعملطات  الرّ 1ة  �عمل  املقّد .  النّ موز  دمج  ع��  إ�� سة  ظرة 

 
ّ
ندماج والتعز�ز املتبادل لرؤ�ة العالم واألخالقيات،  قوس ذلك اال العالم واألخالق �� ذهن املؤمن و�عّزز الط

 .2�ش�ل أفضلأن يالحظها املراقب ا�خار�ّ� و�مكن 

��  لت�ون  مزّ�ة  البعد األّول ع�� معا�جة ال��اكيب الرّ ��  ي�ون ال��ك��  ؛  ظرّ�ة �عدينماذج النّ خذ هذه النّ تتّ 

   Model ofنموذجا عن  و موقع مواز للنظام الالرمزّي  
ّ

ز ع�� معا�جة األنظمة  "الواقع"، أّما البعد الثا�ّي ف��ك

الرّ  �� األنظمة  لــ الالرمزّ�ة من ضمن العالقات املعّ�� ع��ا  . 3"الواقع"   Model forمزّ�ة و��ون هنا نموذجا 

املفهومّي   الش�ل  أي  املع�ى،  تؤّمن  " ف�ي  الثقافّية جانب داخ�ّ� مزدوج،  األنماط  للواقع  ولهذه  املوضو�ّ�، 

لها بحسبھ و�تشكيلھ بحس��ما "االجتما�ّ� والنّ 
ّ
وهنا نتبّ�ن الدور املزدوج للرمز الذي �عّ�� عن  ،4ف��ّي بتش�

لھ �� آن معّ��ا بذلك عن روح ا�جماعة.
ّ
 الواقع و�كشفھ ويش�

هذه ااألنظمة    تخلق  عند  ة 
ّ
شاق تظهر  سلوكّيات  تحّمل  إ��  تدفع  مختلفة  نفسّية  ل�خص  وضعيات 

رضا تجاه سلوك ما  �ا تكّرس اإلحساس بال، إ�ّ حّد التعّصب أحيانا  أي بالرّ مّسك  الت العادي، وتخلق نوعا من  

لها، ومن ثّم تقع تحت طائلة 
ّ
   تراه الذات معّ��ا عن الرموز ال�ي تتمث

ّ
�� أداء  قص��  التّ تجاه  نب  اإلحساس بالذ

هذه  تحمل  �� هذا اإلطار،  .جتمعا�الذي يصون  "��ّ الواجب األخال"  ذلك السلوك الذي يتحّول �� نظرها إ��

املثال   املتصّوف ا�حّفزات   سبيل  وتجعل    ع��  نفسھ  ضبط  ��  ع��  تأّملھ  املصباح مجّرد  من  شعلة    ضر�ا 

التھ  الزهد وتخّ�� ملبسھ ومأ�لھ اختيار نمط حياة يقوم ع��  ��  إ  تدفعھ و   ،ال��ّ اإللهام  اإل
ّ
. 5بما يتناسب مع تمث

عادات،  و مهارات،  و نزعات،  و قدرات،  و مجموعة متمّ��ة من الطباع ع�� ش�ل "ميول،  ب  ات هناوتتلّبس الذ

ع احتمالبل يمكن أن    �� املمارسة،  مستوى تجّسدها  ��استعدادات" ال نظفر ��ا فقط  و ات،  قابليّ و 
ّ
  نتوق

� و   �ا القيام  ما  �� ظروف معّينة  يدفع    سّم��ا غ��تز � ��  النفسّية". وما  "القوى  أو  العقلّية"  "السمات  إ��  بـــ 

للقيام بنوع من األعمال    -بتعب��ه-  هو ا�حافز الذي هو عبارة ع�� ميل مستمّر و"نزعة مزمنة"  القيام بذلك

  ،"ال�جاعة االستعراضّية"  ع�� سبيل املثالا�حوافز  من هذهو ما.   واقفممن املشاعر ��  ماوتجر�ب أنواع 

و�قوم    ،، وحافز "االع��از األخال��"�ج�� الّ��ار  غارة املرء بمفرده ع�� معسكرات األعداء أو الصوم ��إمثل  

فس  ، وحافز "الوقار املتجّرد" و�قوم ع�� ما يطرأ ع�� النّ والعهودع�� الوفاء باالل��امات والعقود واملواثيق  
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2- Munson (Henry), Geertz on Relegion: The theory and the practice, Religion, Academic Press Inc.  
(London) Ltd, 1986, p 20. 

ويل الثقافات، يرتزغ -3
ٔ
 . 232سابق، ص صدرم، تا

 .فحة نفسهاصال، نفسهمصدر ال-4
 .234، ص المصدر نفسه -5
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أّن هذه ا�والتحّمل  من ر�اطة ا�جأش ما ��  ،  حوافز ليست أفعاال وال مشاعر. وما يمكن أن �ستنتجھ 
ّ
و�ن

 .1ات أو استعدادات نفسّية للقيام بأنواع من األفعال واملمارسات ا�خصوصةقابليّ 

لذهن أّن هذه ا�حوافز متشا��ة غ�� أّ��ا �� واقع التجر�ة اإلم��يقّية تختلف من زمان إ�� إ�� ا  قد يتبادر

 زمان ومن م�ان إ�� آخر، و�قول غ��تز �� هذ
ّ
موز املقّدسة، ��  فسّية ال�ي تث��ها الرّ جاه: "إّن ا�حاالت النّ ا االت

 و أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة، ت��اوح ب�ن االب��اج وال�آبة 
ّ

��ن  و  ات��ن االعتداد بالّنفس واإلشفاق ع�� الذ

� هنا ب�ن ا�حوافز باعتبارها ذات ممّ��ات توجهّية  �مي. يمكن التّ 2العبث الذي ال ير�� لھ إ�� الفتور املعتدل"

Vectorial ّو��ن ا�حاالت الن ، 
ّ
سم بأّ��ا عددّية وتنبعث من ظروف معّينة وال �ستجيب إ�� ��اية  فسّية ال�ي تت

 3أو غاية ما
ّ
د املع�ى بالن

ّ
 إ�� اسبة  . و�تول

ّ
��  إسبة  �حوافز من خالل اإلشارة إ�� األهداف ال�ي تتصّور لها، و�الن

 ا
ُ
� فإّ��ا  النفسّية   �حاالت 

ّ
الظ إ��  اإلشارة  خالل  من  املع�ى  ال�ّ�  عطي  فعمل  م��ا،  �شوؤها  ُيتصّور  ال�ي  روف 

ره �� إطار مفهوم الغايات اإلالهية والتّ 
ّ
فاؤل يصبح تفاؤال دينّيا عندما ي�ون  يصبح إحسانا دينّيا عندما نؤط

 .4مفهوما يتناول الطبيعة اإلالهّية

ر لهذه ا
ّ
  يتوف

ّ
لرموز فاعلّية من حيث أّ��ا تصوغ مفهوما مستقّرا �� األذهان عن الوجود، ف�ي "�ستحث

، 5ظام"أف�ارا عمومّية عن النّ   -و�ن �ش�ل غ�� مباشر وغ�� مفّصل وغ�� م����ّ – نزعات �� اإل�سان وتصوغ  

 
ُ
   هذه الفاعلّية الفروَق   ُد وِج ت

َ
   اإلم��يقّية

ّ
الن ينّية. وهنا ال يمكن أن  جر�ة الّد لتّ ي�ّي أو اشاط الّد التجر�بّية �� 

   املعيارّ�ة لهاتجد  
ً
ده الّد .  حليل العل�يّ �� التّ   سبيال

ّ
ين حول الواقع قد ي�ون سطحّيا أو غامضا لكن  فما يؤك

الّد  "أّن   الع��ة هنا 
ّ

يؤك الّس 6د شيئا ما"ين  �� هذا  للّد . و�نقد غ��تز  �عر�فھ   �� تايلور  اق��حھ  ھ ياق ما 
ّ
أن ين 

وح�ّ  روحّية"،  �ائنات  بوجود  غودي  لتّ اى  "اإليمان  جاك  إليھ  أشار  الذي  وصاغھ    Jack Goody  7عر�ف 

وقوامھ أّن الدين هو "تلك العقيدة املتواضعة �سبّيا    Silvador de Madariagaسلفادور دي مادراياغا  

 . 8القائلة بأّن هللا ليس مجنونا"

للقضاء ع�� ا�خوف أو القلق الذي قد يصيبھ من وجوده ��    إّن للدين قدرة تفس��ّية يحتاجها اإل�سان

موز إ��  موز وأنظمة الرّ مد اعتمادا كب��ا ع�� الرّ ت�ع  فهو .ملع�ى واستكمال إل�سانية اإل�سانا�ضفاء و  العالم

 
 . 236، صالمصدر نفسه -1
 .238، صالمصدر نفسه -2
 . الصفحة نفسها، المصدر نفسه -3
ويل الثقافات -4

ٔ
 .239، صغيرتز، تا

 . 240، صالمصدر نفسه -5
 .241، صالمصدر نفسه -6
نثروبولوجي اجتماعي إنجليزي، كان محاضرا بارزا في جامعة  Rankine Goody2015) John -(1919جون رانكين قودي  -7

ٔ
: ا

جداد" (
ٔ
)،  1971)، والتكنولوجيا والتقليد والدولة في إفريقيا (1962كامبريدج، من بين مؤلفاته الرئيسية كـتاب "الموت والملكية واال

سطورة باغري (
ٔ
 ). 1977)، وتدجين العقل المتوحش (1972وا
 ظر: ان للتوّسع -8

  Goody (Jack), Religion and Ritual: The Definitional Problem, The British Journal of Sociology, Vol. 12, No. 
2 (jun., 1961), pp. 142-164.  

https://www.jstor.org/stable/i224894?refreqid=excelsior%3A24f2df522f5cddbeb079f75746ad571b
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ب ع�� ذلك "ا�خيف" الذي يخلق القلق  
ّ
درجة أّ��ا تصبح ذات تأث�� حاسم �� "حيو�تھ اإلبداعّية"، و��ا يتغل

 1وهو �ّل ما ال يمكن لھ أن يفهمھ ولذلك يحتاج إ�� الرموز "لتوّجهھ"
ّ
واهر  . إّن لإل�سان قدرة تجلب "الظ

ثقافيّ  صياغتھ  يمكن  الذي  الواقع  دائرة  إ��  الرّ املراوغة"  من  منتظما  تّيارا  ذلك  �عد  إل��ا  لُيوّجھ  موز  ا 

 
ّ
لقدرتھ ع�� فهم العالم لكن يتحّصل    ، و�تحّصل �عد ذلك ع�� "ضمانة �ونّية" ليس فقط2�خيصّية  الت

نھ من تحّملها  
ّ

أيضا ع�� القدرة ع�� إضفاء نوع من الوضوح ع�� مشاعره وصياغة �عر�ف لعواطفھ مّما يمك

 . 3سواء بحزن أو فرح

مجال  إ��  أّ��ا ليست مجّرد مش�لة نفسّية قد يرّحلها األن��و�ولو��    � صديق" ويعت�يقارب غ��تز قضّية "التّ 

سم "بالّس إذ ال وجود ل��يء �� نظره ضمن النّ   .فس ل�جزه عن تحليلهاعلم النّ 
ّ
ي�ولوجّية  طاق االجتما�ّ� يت

د أّن اإليمان الّد 4ا�جّردة"
ّ

أي وفق طا�ع تجر��ي ّيقوم ع��    Biconianي�ّي ال ينبع من استقراء باي�و�ي  . و�ؤك

 
ّ
.  نتقّبلها من مصدر خارج عن ذواتنا وال �عبدها �� حّد ذا��اا ينبع من تقّبل مسبق لسلطة ما  ماليومّي، و�ن

"نتقّبل السلطة بوصفها تحديدا ل��يء �ستحّق العبادة"، وقد نتقّبل هذه السلطة ع�� قّوة اإلقناع  فنحن  

  �� كما  ل�حواس  ا�خاضغة  غ��  التجر�ة  ع��  أو  التقليدّية  األديان   �� كما  التقليدّية  التخييلّية  القّوة  لدى 

 .5يان الروحانّيةاألد

الّدينّية املفهومات  بأّن  القناعة  د 
ّ
الدي�ّي  �  تتول الطقس  ممارسة  للعبادة"-�  املكّرس  "السلوك    -ذلك 

موز املقّدسة عند البشر واملفهومات  ث��ها الرّ تفسّية وا�حوافز ال�ي  وتلتقي تلك ا�حاالت النّ   .مطابقة للواقع

ى حتفا�ّ�" ح�ّ �� "ش�ل اِ إذلك   ّموز و�قّوي �عضها �عضا لينت�ي �ّل العاّمة لنظام الوجود ال�ي تصوغها تلك الرّ 

أو "تز�ينا لضر�ح" أو "استشارة لعّرافة"  "ترتيال �خرافة"  العالم املع  .6ولو �ان  ب�ن  ش  يإّ��ا �حظة انصهار 

ھ ليس  ت. و 8"عروضا تراثّية"  7Singerوالعالم املتخّيل ضمن ما �سّميھ سينغ
ّ
�ل ما هو ترا�ّي  جدر اإلشارة إ�� أن

 جز�رة با��قاط�ي  أحد  ع�� سبيل املثال ھ  ب  الذي �شعر  هو االعتقادما يحدد هذا االمر  و .  رورة  هو دي�ّي بالضّ 
بينما    9 الدي�ّي  ملنظوره  وتحّققات"  وتجسيدات  "�شريعات  ضمن  يراه  لطقس  أدائھ   ��“ الزائر" مجّرد  يراه 

 .10عرض مسر�ّ� فيقار�ھ مقار�ة جمالّية صرفة

 
ويل الثقافات،  يرتز،غ -1

ٔ
 . 242سابق، ص صدرمتا

 . 247، صالمصدر نفسه -2
 . 252، صالمصدر نفسه -3
 .260، صالمصدر نفسه -4
 . 262-261، صالمصدر نفسه -5
 . 266، صالمصدر نفسه -6
ستاذا في جامعة   ) Milton Singer  )1912 – 1994ميلتون سينغر -7

ٔ
مريكي مختص في الدراسات الهندية. وقد كان ا

ٔ
نثروبولوجي ا

ٔ
: ا

نثروبولوجيا السيميائية في عام وشيكاغو 
ٔ
ّول من استخدم عبارة اال

ٔ
 .1978ا

ويل الثقافات، مصدر سابق -8
ٔ
 .267، صغيرتز، تا

ندونيسّية -9
ٔ
 .تقع في الطرف الغربي من جزيرة سوندا جزيرة ا

 .682ص المصدر نفسه، -10
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ّ

د غ��تز ضرورة االنتباه إ�� ذلك التذبذب جيئة وذهابا ب�ن املنظور الدي�ّي ومنظور العرف االجتما�ّ�  يؤك

؛ي�ون  ي�يّ مي�� ب�ن نوع�ن من اإليمان الّد الذي يتكّرر �ش�ل مستمّر ضمن ا�حوادث اإلم��يقّية، وضرورة التّ 

و�قع  تھ و�نقلھ إ�� "نموذج وجودي آخر"،  �� خضم الطقس التعّبدّي حيث يكتنف ال�خص ب�ليّ   األّول ي�ون 

ا�ي
ّ
. و�تنقل 1جر�ة الطقسّيةي�ون مجّرد ا�ع�اس باهت �� ذاكرة املرء لتلك التّ ف�� خضم ا�حياة اليومّية      الث

حليل اإلم��يقّي هذا  �كشف التّ و �ستقّر ع�� واحد فقط،    اإل�سان ب�ن هذين املستو��ن �ش�ل مستمّر وال

ين  ة أي "الّد جر�ة العاديّ ا��"، والتّ ين �ش�لھ الصّ أي "الّد   ن ما ُيف��ض أن ي�ون واقعّيا بحّق ب�  مّ��يفهو  الفرق  

. وتختلف "طبيعة االنحياز" ال�ي �سبغها الدين ع�� ا�حياة اليومّية حسب امليول ال�ي 2مطّبقا تطبيقا عملّيا"

و�� تصّورات تختلف من دين إ��    .ال�ون �ستث��ها �� نفس املتدّين التصّورات ال�ي آمن ��ا حيال النظام ��  

مھ فرد "عن  . وح�ّ 3أث��ات �� ا�حياة اليومّيةنظفر باختالف التّ   من ثّمةآخر، و 
ّ
ى �� ا�جتمع نفسھ، فما يتعل

ع��   مختلفة  آثار  لھ  ي�ون  سوف  مش��كة  طعام  وجبة  ومن  شعوذة  طقس  من  ل�حياة  األسا��ي  النمط 

 .4الوظيفة االجتماعّية والنفسّية"

" مالحظا  "اإلسالم   �� غ��تز  د 
ّ

الّد   5يؤك دارس  التّ أّن  ب�ن  العالقة  فحص  إ��  بحاجة  الّد ين  ي�ي غي�� 

ق هذه العبارة بأحد واالجتما��ّ 
ّ
، و�رى أّن اإلسالم ُيقصد باملالحظة أن ي�ون "تار�خا اجتماعيا ل�خيال". وتتعل

األن��و�ولوجيا  �� غ��تز  مساهمات  األ   أهم  ب�ن  الفجوة  سّد  والتّ ��  االجتما��ّ ن��و�ولوجيا  بوضع  ار�خ  أي   ،

االستمرار �� رفض اخ��ال املفاهيم الدينية �� مجّرد سلوك أو بنية  و االجتما��    ار���ّ ين �� سياقھ التّ الّد 

 .6اجتماعية

ثالث  إجماال، تقوم ع��  الدين كما تصورها غ��تز  أن��بولوجيا  إّن  القول مع محمد كّرو  أقطاب   ةيمكن 

ف� نظر�ّ ك��ى،  بناء  محاولة   �� أّوال  تنتظم  أبحاث  ي  ع��  بناء  أي  الواقع  معطيات  ع��  بناء  الدين  حول  ة 

ار�خ  ميدانية، وتقوم ثانيا باعتبارها دراسة مقارنة ب�ن تجر�ت�ن للتدّين مختلفت�ن من حيث ا�جغرافيا والتّ 

االجتماعيّ   والبنيات 
ّ
الث واأل�ساق  تة  وأخ��ا  غ��تز    بحث قافية،  ��  و عن  أعمال  للبحث  عل�ّي  برنامج  ضع 

 .7التغّ��ات الدينية وتحّوال��ا

 
 .279، صالمصدر نفسه -1
 . 280، صالمصدر نفسه -2
 .283، صالمصدر نفسه -3
 . 284، صالمصدر نفسه -4

5- Geertz (Clifford), Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia, University of 
Chicago Press, 1971. 
6- Munson, Op. cit., p 22. 

 انظر:  -7
 Kerrou (Mohamed),  Geertz et L’anthropologie de la relegion, in Mohamed Kerrou, D’Islam et D’ailleurs,

2006, Cérès éditions, 2008, p184.-Hommage a Clifford Geertz, 1926 ،سابق،  صدرم "كليفورد غيرتز"، في: اإلبراهيمي
 . 14ص
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 : قافوّي للّدین حلیل الثّ " أو في نقد التّ قلید الخطابيّ مقولة "التّ  -3

قة باالستعمار و�ناه االجتماعّية 
ّ
 1�انت بدايات اهتمامات طالل أسد العلمّية �� جامعة أكسفورد متعل

بر�تشارد   يفانز  إيفان  إدوارد  بأبحاث  ذلك   �� را 
ّ
الشرق  Pritchard-Edward Evan Evans2متأث حول 

. والقت آراء  3ا واالستعماراألوسط و�فر�قيا. وقد عّمق رؤ�تھ �� ذلك من خالل كتابھ حول األنت��و�ولوجي

   األنجلوسكسو�ّي   طالل أسد االنتشار الواسع �� النقاش األ�ادي�يّ 
ّ
 مع بداية  واهر الّد حول دراسة الظ

ّ
ينّية إال

 . 4القرن ا�حادي والعشر�ن

��تّم أسد بقضية ا�خطابات واألجهزة ضمن التحليل الفو�وّي، لذلك ينب�� اعتبارها خطابات منخرطة  

من أجل فهم التصّورات السائدة ، ويعتمد �� تحليلھ ع�� آثار    القوى ال�ي تب�ي الواقع االجتما��ّ   �� عالقات

الفر���يّ  بورديو  االجتماعّية    5بيار  وا�حقائق  املفاهيم  تحّول  كيفّية  عن  األن��و�ولو�ّ�  التساؤل  ليقيم 

لنسب �امال  تقّصيا  ذلك  و�تطلب  وشرعّية.  رة 
ّ
مؤث إ�� وضعّية  ال�ي وتأو�ال��ا  التأو�ل  وخطاطات  املفاهيم  ة 

و�نقد �� هذا اإلطار التحليل الثقافوّي الذي يرى وجود مجال   6تتبلور �� العديد من املمارسات واملؤسسات

�� نظره مثل "الدين" و"الطقوس"    ،رمزّي يؤثر �ش�ل مستقّل �� الواقع االجتما�ّ�. إّن املقوالت التحليلّية

ظر إل��ا ضمن فكرة "الو��" ثقا�ّ� أو رمزّي دون  ا�ّي مخصوص، وال يمكن النّ �� سليلة إطار خط،  وغ��ها  

  .7لطةحليل الذي يأخذ �ع�ن االعتبار العالقة بالواقع ضمن ثنائية املعرفة/الّس التّ 

 رح الغیرتزّي للّدین:  نقد الطّ  -3-1
للّدين، "ليس ألّن م�ّوناتھ    Universalوّصل إ�� �عر�ف شمو�ّ�  تّ مفادها عدم الينطلق أسد من فرضية  

. فتعر�ف الدين  8عر�ف ذاتھ منتج تار��ّ� لطرق معّينة �� ا�خطاب"وعالقاتھ متعّينة تار�خّيا فقط، بل ألّن التّ 

 
جرى بحثا ميدانيا خالل سنوات عمله في الخرطوم تحت عنوان عرب الكبابيش: القوة والسلطة والتوافق في قبيلة الرحل، ولسان  -1

ٔ
ا

 نوان: العمل باإلنجليزية تحت ع
Talal Asad, The Kababish Arabs: Power, Authority and Consent in a Nomadic Tribe (London: Christopher 
Hurst, 1970). 

كسفورد (منذ 1973وتوفي في  1902ولد في  -2
ٔ
ستاذ إنجليزّي في اإلناسة االجتماعية في جامعة ا

ٔ
) وفي جامعة القاهرة.  1930، وهو ا

 من 
ّ

السودان وليبيا وسوريا خالل فترة االستعمار، وُعّين في اإلدارة العسكرّية في برقة، وهو ماجعله يتابع عن قرب  وقد زار كال
ف حول الطريقة السنوسّية والمقاومة. وكانت اهتماماته الحقا حول السحر والدين والعلم. 

ّ
ل
ٔ
 العالقات االستعمارية في المنطقة، فا

3-Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press, 1973. 
  Formations of the Secular (2003وكان ذلك مع نشره لكـتاب تشّكالت العلماني ( -4

ٔ
الوصفّية:  نثروبولوجياودراستين في اال

خالقي (Politics of Piety 2005سياسة التقوى (
ٔ
)، من قبل طالبْيه صبا  Soundscapes 2006Ethical)، والمشهد الصوتي اال

عمال  Charles Hirschkindمحمود وتشارلز هيرشكيند (
ٔ
فكار حول ا

ٔ
)، انظر : فاضل (نادية)، من الدين إلى التراث .. بعض اال

سد، ت: محّمد الحاج سالم، منصة معنى الثقافية، 
ٔ
 .https://cutt.us/XoZVd، الرابط : 2019سبتمبر  23طالل ا

5- Riesebrodt (Martin), Review Talal Asad, Contemporary Sociology, Vol. 23, No. 5, (Sep. 1994), p 736.  
 .739ص، المصدر نفسه 6
 . 740ص، المصدر نفسه  7
سباب ال -8

ٔ
سد (طالل)، جنيالوجيا الدين الضبط وا

ٔ
قّوة في المسيحّية واإلسالم، ت: محمد عصفور، دار المدار اإلسالمّي، بيروت، ا

 . 54، ص 2017

https://cutt.us/XoZVd
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القّوة مع  و�تشابك  املؤّسسّية،  با�حقول  و�تصل  واملص�حة  املعرفة  عن  املتغّ��ة  املفاهيم  فيھ  ر 
ّ
فع�� تؤث  .

يطرة  ر�ن وممارسا��م والّس من أجل تصنيف املستعمَ   ينلّد اديما  ق  االستعمارّ�ة  عّرفت القوى سبيل املثال  

 حليل أّن التعر�ف �ان منضبطا لسياقھ التار��� الثقا��.، و�كشف التّ معل��

الرمز   أسد  اقائال:  �عّرف  ب�ن  العالقات  من  مجموعة  هو  بل  املع�ى  ينقل  حدثا  أو  شيئا  ألشياء  "ليس 

. 1أو مفاهيم ذات مغزى فكري أو ذرائ�� أو عاطفي"  Complexesواألحداث ُر�ط بي��ا بوصفها �شكيالت  

االجتماعّية و�ؤكد للعالقات  تخضع  الرموز  �شكيل  مسألة  ع   ،أّن  ما  اعتمادا  فيغو�س�ي��  ��   2توّصل 

 النّ دراساتھ 
ّ
 فل. فسّية حول الط

ل من  ن  �� الفصل ب�ن مستو��ن متفاعل�ئي��ّي حسب أسد هو  إّن اإلش�ال الرّ 
ّ
هما املستوى الثقا�ّ� املتش�

الّس  هذا   �� الرمزّي  ا�جانب  يجعل  ما  وهو  والنف��ّي.  االجتما�ّ�  واملستوى  خارج  الرموز  للمعا�ي  ناقال  ياق 

ك �� ا�جانب الذي ذكره غ��تز من فعل الرّ الّس 
ّ

 ياق االجتما�ّ�. ويشك
ّ

اآلن ذاتھ ��    ات، ويش��مز وتأث��ه �� الذ

ع�� إ بل  فقط،  التعّبد  ع��  يقتصر  ال  املعهودة  بصبغتھ  تجر�تھ  ونوعّية  املسي�ّ�  أفعال  يصبغ  ما  أّن   ��

وّجهات  وافع والتّ موز شرط �و��ا منتجة للّد . و�نفي عن الرّ 3املؤّسسات االجتماعّية والسياسية واالقتصادية

ى و�ن لم تفعل ذلك. إّن ما يزرع املشاعر الدينّية  ة" ح�ّ تبقى قائمة �� أذهان صاح��ا "صادق  �االوجدانّية أل�ّ 

ليس الرموز وحدها بل "القّوة ال�ي �شمل القوان�ن (ا�ح�ومية أو الكنيسة) والعقاب والثواب (نار جهّنم،  

(العائلة،   4بط ال�ي تفرضها املؤّسسات االجتماعّيةالم) وعوامل الضّ بة، الّس معة الطيّ املوت، ا�خالص، الّس 

 املد
ُ
 يام، الصّ فرض ع�� األجسام البشرّ�ة (الصّ رسة، املدينة، الكنيسة) وتلك ال�ي ت

ّ
 ، 5و�ة) "اعة، التّ الة، الط

 .Desciplina"الضبط   عنوان "بـــ 6القّد�س أوغسط�ن ةمجموعلذلك ال غرو أن نجد 

ل  
ّ

مسألة �شكيل    –Interventionإّن العالقة ب�ن النظرّ�ة الدينّية واملمارسة "�� �� جوهرها مسألة تدخ

 الّد 
ّ

حيحة واستبعاد �عض  عر�فّية وتفس�� املعا�ي الّ� هن) من خالل ا�خطابات التّ ين �� العالم (وليس �� الذ

 عن  الرؤ ت�ون  ،  نفسھ  و�� السياق .7األقوال واملمارسات وضّم سواها"
ّ

�ة ال�ي تجعل املعتقد الدي�ّي مستقال

 
 .55، ص المصدر نفسه -1
ثناء عمله في 1934(ت  عالم نفس سوفييتي -2

ٔ
ن ينخرط في البحث النفسي. ا

ٔ
) اهتم باللسانيات والفلسفة في جامعة موسكو قبل ا

صبح شخصية بارزة في علم النفس السوفياتي بعد الثورة. درس دور العوامل االجتماعية 1934-1924(معهد موسكو لعلم النفس 
ٔ
)، ا

 والثقافية في صنع الوعي البشري.
 .58، ص المصدر نفسه -3
سرة والقبيلة والقضاء والوقف مبرزا المؤسسات في التجربة اإلسالمّية وائل حالق  تناول بالبحث هذه -4

ٔ
همية اال

ٔ
 ، انظر:ا

Hallaq, Wael B. Sharī'a: theory, practice, transformations. Cambridge University Press, 2009. 
سد، جنيالوجيا الدين، مصدر سابق -5

ٔ
 .59، ص ا

غسطينوس ( -6
ٔ
غسطس  28 -م 354نوفمبر  13القديس ا

ٔ
صل نوميدي430ا

ٔ
التيني. ولد في طاغاست (حاليا  -م) كاتب وفيلسوف من ا

هراس، ا
ٔ
نغليكانية قديسا سوق ا

ٔ
هم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعّده الكنيستان الكاثوليكية واال

ٔ
حد ا

ٔ
لجزائر). يعد ا

فالطونية  
ٔ
فالطونية واال

ٔ
ثر فكره الالهوتي والفلسفي بالرواقية واال

ٔ
وغسطيني. تا

ٔ
باء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني اال

ٓ
حد ا

ٔ
وا

 المحدثة.
 .71، صنفسهالمصدر  -7
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الدنيو�ة   الفحص  و الظروف  يكشفھ  أمر  وهو  دقيقة،  غ��  رؤ�ة  األخالقية  واملفارقة  واأللم  ا�ح��ة  تنتج 

املعتقدات ال�ي يتبّناها الفرد �عد علمنة ا�جتمع الغر�ّي    إذ ال تتطابق  اإلم��يقّي للمعتقدات املسيحّية اليوم

غة األخالقّية و 
ّ
األّيام،  الل ا�جتمع هذه  يج��ها  االقتصار  مع    ال�ي  يمكن  القديمة. ال  التحليل  املعتقدات   ��

 الدين ي  أّن ع��  األن��و�ولو��  
ُ

نفسّية مخصوصة كما ذهب إ�� ذلك غ��تز    تواستعداداحالة ذهنّية    حِدث

الدينّية  إذ البّد من تحليل تلك،  كما تقّدم اإليمان  ي�ون ف��ا  ال�ي  و   ،ةللممارس ا�خطابّية السابقة    املعرفة 

نتج  ع�� املمارسة وا�خطاب  ّسلوك الدي�يّ موّجها لل و فاعال  
ُ
اإليمان    تجّسد  جعل ش�لي ، وهو األمر الذي  امل

 .1يختلف من زمان إ�� آخر ا�خطا�ي و�سيجھ 

 
ّ
استجابة  ينّية لكّنھ ال يوّ�ح ما الذي يضمن  توليد القناعة الّد   تكمن ��قوس  يف��ض غ��تز أّن وظيفة الط

املشارك �� العروض لألش�ال الرمزّ�ة ع�� النحو الذي يؤّدي إ�� اإليمان، وهو ما �ع�ي وجود إرادة سابقة  

أّن الطقوس ليست ا�حّل   ،حليل الغ��تزي هنا �� إطار كشفھ عن قصر التّ  ،للشروع �� الطقس. و�ؤكد أسد

اإليمان   ف��ا  �عرض  ال�ي  الطر�قة  بل  اإليمان  فيھ  يحصل  الظاهرا�ّي  2نفسھالذي  املن�ج  و�رفض   .

Phenomenological approach    ل مجاال دينّيا  فالذي تتمّ�� فيھ الرموز الدينّية عن �ّل ما عداها
ّ
تش�

، وأّن الدين ال يتأثر بالتجر�ة �� عالم السليقة  
ّ

. إّن الرموز الدينّية سواء  3sense world-Commonمستقال

 عن عالق��ا التار�خّية بالرموز غ��   أو معرفّية "ال  نظر إل��ا أّ��ا أدوات تواصلية
ّ

يمكن فهمها فهما مستقال

الدينّية أو عن تبّد��ا �� ا�حياة االجتماعّية و�عب��ها عن تلك ا�حياة حيث يحتّل العمل والقّوة موقعا حاسما  

ات و��ن التمثيالت  لدين ب�ن املمارسات وا�خطابلتحليل    . فال يمكن الفصل حسب أسد �� أّي 4ع�� الدوام"

يمكن تفس��ها ع�� أّ��ا نتاج قوى معّينة ��   الدينية مارسات الدينّية واألقوالمالدينّية، فامل�انة املرجعّية لل 

 .5ظرفّية معّينة

  :" في التحلیل األنثروبولوجّي لإلسالم مركزیّة " التراث الخطابيّ  -3-2
  Muslim�� بحثھ حول "مجتمع مسلم"  llnerErnest Ge   6ياق طرح آر�ست غلن�  أسد �� هذا الّس   ر يحاو 

Society7،    ھ "�عرض فيھ أنموذجا أن��و�ولوجّيا ذا أساليب ممّ��ة، تتفاعل فيھ البنية االجتماعّية
ّ
و�رى أن

والّس  الدي�ّي  الّس واملعتقد  واحد"  يا��يّ لوك  إسالمّي  �ّل  ر  8�� 
ّ
تأث الذي  غلن�  عند  اإلسالم  مفهوم  و�ناقش   .

 
 .75، صالمصدر نفسه -1
 .78، صالمصدر نفسه -2
 للتوّسع في نظرة غيرتز لعالم السليقة، انظر: -3

Geertz (Clifford), Common Sense as a Cultural System, The Antioch Review Vol. 33, No. 1 (Spring, 1975), 
pp. 5-26. 

سد، جنيالوجيا -4
ٔ
 . 82، صالدين، مصدر سابق ا

 .83ص، المصدر نفسه -5
نثروبولوجيا .  تشيكي بريطاني ) وهو فيلسوف1995ت  -1929( -6

ٔ
 وعالم إنسانيات وا

7- Gellner (Ernest), Muslim Society, Cambridge University Press, 1981. 
8-  

ٔ
سد)، "فكرة ا

ٔ
صلي في:  طالل (ا

ٔ
 نثروبولوجيا اإلسالم"، ت: سامر رجواني، د.ت. وقد راجعنا النص اال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83


نثروبولوجيا إالسالم: في تشّكل الممار 
ٔ
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ٔ
مين عيوني   ا

ٔ
  محّمد ا
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القائمة   املستشرقون  –باملعارضة  ذلك  ع��  دأب  وامل   –كما  اإلسالم  أش�ال  ب�ن  أّن  إ��  لينت�ي  سيحّية، 

االهتمام بإنتاج املعرفة أمر جوهرّي �� ب�ى السلطة املتنوعة، و�� ال تختلف تبعا للم��ة ا�جوهرّ�ة لإلسالم  

. وال �ع�ي ذلك أن نطرح أوجھ االختالف ال�ي طرحها  1ظام املتغّ��ة تار�خّياأو املسيحّية، بل تبعا ألش�ال النّ 

املثال ال�ي    غلن� ع�� سبيل  �� املصط�حات  ل 
ّ
يتمث ما اإلش�ال 

ّ
و�ن الدين�ن،   �� السيا��ي  با�جانب  قة 

ّ
واملتعل

تحتاج إ�� تدقيق لوصف أك�� مالءمة لالختالفات القائمة. و�رفض أسد تلك التعميمات املتعلقة باإلسالم  

إي و��ن  ن��ّي  مد�ّي  إيمان  ب�ن  السط��  التمي��  أو  الالأرثوذك��ّي  واإلسالم  طقو��ّي  األرثوذك��ّي  ر�فّي  مان 

مقّدس لألولياء، ويش�� إ�� رفضھ با�جملة ما انت�ى إليھ غ��تز وغلن� إ�� صورة مخصوصة لإلسالم املغار�ّي،  

 .2و�توافق هنا أسد مع طرح األن��و�ولو�� املغر�ّي عبد هللا ا�حّمودي 

ع واعتمد  اإلسالم"  "سوسيولوجيا  وهو  بحثھ  بموضوع  ُعرف  واسعا  تّيارا  أسد  �عض  ينقد  ليھ 

األن��و�ولوجّي�ن، �عتمد فيھ أ�حابھ ع�� تطو�ر أف�ار ماكس وفي�� ودوركهايم، وم��م غلن� الذي يكشف  

وامل�ان   الزمان  �عالمات  ��تم  الذي  العادي"  القب�ّ�  "فالدين  الثالث،  املرجعّيات  هذه  عن  للدين  �عر�فھ 

دوركهاي دين  هو  للمقّدس  الطقوس  وتمثيل  الفصلّية  بامتيازو�االحتفاالت  وضع  3�ّي  الذي  املفهوم  أّما   ،

املدينة لفقراء  �اذبا  وعيا  باعتباره  للدين  ر 
ّ

املبك ماركس  مفهوم  عن  �عب��  فهو  الفقراء  دين  ،  4لوصف 

وال��جواز�ة املدينّية ال�ي يصفها غلن� ب�و��ا تل��م رؤ�ة أخالقّية محّددة وتخدم الدولة وتنخرط �� التجارة  

. إّن 5�ّي الذي يجعل من الدين حفاظا مقّدسا ع�� السلطة العاّمة العقالنّيةتكشف صدى التحليل الفي�

تأكيدات واهية حول   إ��  �� نظر أسد هو تحليل يقوم ع�� االنتقائّية وعدم اال�ساق و�قود  التحليل  هذا 

 . 6الدوافع واملعا�ي واآلثار املرتبطة بالدين

والبّد أن يرا�� هذا التحليل   ضمن سياقا��ا التار�خّية،ن املثقف�ن الفاعل� يدعو أسد إ�� تحليل خطابات

أي تحليلها �� أ�عادها التداولّية وعدم    ،تفاعالت خطابا��م مع ا�خطابات األخرى املتماهية معها واملضاّدة

فحسب، الدال�ّ�  البعد   �� ا�خطاب  تحليل     حصر 
ّ
أال ز  و�نب�� 

ّ
االجتماعيّ ت  يرك البنية  هؤالء  حليل  ع��  ة 

ياسّية.  ماذج املتغّ��ة للعالقات والظروف ا�جتمعّية خاصة ما ُ�سّ�ى باالقتصاديات الّس بل ع�� النّ الفاعل�ن  

ھ من ا�خطأ تمثيل نماذج اإلسالم ع�� أّ��ا م��ابطة مع نماذج البنية االجتماعّية ع��    �� هذا السياق  ويعت��
ّ
أن

إ�� موّجھ أخ�� قوامھ  أسد  ة مثل اإليديولوجيا واألساس االجتما�ّ�. و�نت�ي  قياس ضم�ّي ع�� البنية الفوقيّ 

 
Asad (Talal), The Idea of an Anthropology of Islam, Qui Parle, Vol. 17, No. 2 (Spring/Summer 2009), pp. 1-
30. 

 .146، صالمصدر نفسه -1
ستاذ في جامعة برنستون في الواليات المتحدة. كان مديرا1945(مواليد  -2

ٔ
نثروبولوجي مغربي، ا

ٔ
لمعهد معهد الدراسات   ) عالم ا

 ). 1997اإلقليمية في الجامعة نفسها. ومن مؤلفاته "الشيخ والمريد " (
 .157، ص المصدر نفسه -3
 .158 ، صالمصدر نفسه -4
 .159، صالمصدر نفسه -5
 .160، صالمصدر نفسه -6

https://www.jstor.org/stable/i20685736
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اإلسالم دراسة  األن��و�ولوجّية  ،أّن  للمعرفة  موضوعا  يُ   ،باعتباره  أن  خطا�ّي  در يجب  تراث  ھ 
ّ
أن ع��  س 

1Discursive tradition  النفوس  �� األخالق  ب��سيخ  يرتبط  األوجھ  النّ   متعّدد  معارض��و�تالؤم  أو  م  اس 

 .2و�إنتاج معارف مناسبة

النموذجيّ  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  سلوك  تحكم  ال�ي  ا�خطابات  التّ تلعب   �� مهّما  دورا  حليل  �ن 

يقع   فف��ا  الّس األن��و�ولو��،  اآلخر.  تمثيل  تجاه  م��م  �ّل  الفاعل�ن  هؤالء  قبل  من  تمثيلھ  إساءة  أو  لوك 

مون وال فالفاعلون �� التحليل الغلن�ّي حسب طالل أسد "ال
ّ
رون، إّ��م يتصّرفون فقط" يت�ل

ّ
، وعند 3يفك

ا�حل ا�خطابات  حذف  عن  متحصل  السلطة  عن  معّ��  لتدّيٍن  و"دراما  مسر�ّ�  إسالم  مجرد  هو  ّية  غ��تز 

   . إّن النظرة األداتية ا�حض4وتحو�ل مجمل السلوك اإلسالمي إ�� إيماء مقروء"
ّ
حليل  غة رؤ�ة قاصرة، فالتّ لل

 الّس 
ّ
ل الظ

ّ
روف  ليم هو الذي يتناول خطابات محّددة تار�خّيا وكيفّية �شكيلها لألحداث، و�� هذا اإلطار نحل

ام أو الرعايا املسلم�ن أن ينضبطوا إ
ّ
العادة.    لطة أو القّوة املادّية أو اإلقناع أول��ا ع�� الّس ال�ي يمكن ل�ح�

ما هو  
ّ
يمكن �� هذا السياق أن نقرأ ا�حياة االجتماعّية باستخدام مفاهيم تحليلّية واإلعراض عن ذلك إن

 ان��اج لسبيل قاصر �� تفس�� البنية التار�خّية.

مجم  وال  سلفا،  معّدة  متمّ��ة  اجتماعّية  بنية  "ليس  والفنون  اإلسالم  املعتقدات  من  متجا�سة  وعة 

تراث" ھ 
ّ
إن و�ر�ط    5والعادات واألخالق،  األساسّية  والسّنة  القرآن  نصوص  يتضّمن  املتنّوع  ال��اث  ومفهوم 

ط االجتما�ّ� ال��ائّي أو فكرة  
ّ
نفسھ ��ما. وعليھ ال يمكن تأسيس أن��و�ولوجيا لإلسالم تقوم ع�� فكرة ا�خط

ا االجتماعّية  التحليل  الشمولّية  ذلك  أي  الدينّية  واإليديولوجيا  االجتماعّية  البنية  ضم��ا  تتفاعل  ل�ي 

بالدين عالقة   �� املارك��ّي  الطرح  أو  التقليدّي  ال�ي  6السوسيولو��  ل�خطابات  االعتبار  إقامة  ينب��  بل   ،

 أنتجها هذا الدين.    

حيحة  لتعليم املمارسة الّ� والساعية  �� التار�خ    املتنّ�لة   Discoursesإّن ال��اث هو مجموع ا�خطابات  

ّسست املمارسة والش�ل واملستقبل ضمن البحث عن كيفية ا�حافظة  
ُ
املف��ضة، و�� ترتبط باملا��ي حيث أ

. وليس  7ع�� فكرة تلك املمارسة، و�ا�حاضر ح�ن ترتبط املمارسة باملمارسات األخرى واملؤّسسات ا�ختلفة

يتخذها �عضهم للتصّدي للثقافة    8اة للما��ي وليس "أسطورة ا�حاضر" أو "حيلة"ال��اث بالضرورة محا� 

 
صلّي. ال -1

ٔ
ّنه موجود في النص اال

ٔ
 يوجد هذا المصطلح في الترجمة العربّية غير ا

 .149، صالمصدر نفسه -2
 .150، صالمصدر نفسه -3
 .151، صالمصدر نفسه   -4
 . 162، صالمصدر نفسه  -5
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -6
 . 163، ص المصدر نفسه -7
 : Michael Gilsenanيشير إلى ما ذكره مايكل غيلسونان  -8

Gildenan (Michael), Recognizing Islam: An Anthropologist’s Introduction, London, Croom Helm, New 
York: Pantheon, 1983.  
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حول الفضيلة    1Alisdair MacIntyreالغر�ّية، ويش�� أسد هنا إ�� اعتماده ع�� فلسفة آليسداير ماكنتاير  

ھ "مجموعة من املعطيات العقائدية أو الثقافية ال�ي ال ت
ّ
ھ تلك  األرسطّية وال��اث الذي �عّرفھ بأن

ّ
تغّ��"، إن

. وتتمّ�� ا�خطابات التعليمّية بأهّمي��ا، ف�ي تلك ال�ي ُيحّدد ف��ا  2ا�حجة املمتدة تار�خّيا واملتجّسدة اجتماعّيا

األداء ال�حيح للممارسة و�� جوهرّ�ة �� �ّل املمارسات، و�رفض أسد هنا فكرة أّن االستقامة األرثوذكسّية  

اإلسال   �� األصل   �� ألّن هناك عنصالشعائرّ�ة  التّ   رام  السوسيولو��ّ �غفل عنھ  وهو مركزّ�ة فكرة    .حليل 

حيح" الذي يوّجھ املمارسة ا�ح�ومة بتقاليد اإلسالم املتنّوعة سواء عن طر�ق ا�خطيب أو  موذج الّ� "النّ 

 
ّ

الش أو  الصّ العالم  ذلك  يخ  أي  غلن�  رأي  ع��  املذاهب   �� ليست  واألرثوذكسّية  األّمي.  األب  أو  الكيان  و�ّ� 

ما �� عالقة الّس  د،ا�جرّ 
ّ
 لطة ح�ن يمارس املسلمون الضّ و�ن

ّ
  .�اثبط باسم ال�

ّ
رق ال�ي  فهناك يقع تحليل الط

 لطات والتتبعها الّس 
ّ
. إّن تحليل ا�حجج وال��اه�ن ال�ي 3روف ال�ي تجعلها ممكنة واملقاومات ال�ي تواجههاظ

كشف هو  ا�خطابّية  املمارسة   �� جوهرّ�ا  جزءا  واملقاومة  ى�لبُ   �عت��  دافعة 
ُ
امل ا�ختلفة  .  السلطة 

 
ّ
ار�خّية ال�ي أّدت إ�� إنتاج تقاليد متنّوعة  روف التّ وأن��و�ولوجيا اإلسالم ال�ي يق��حها أسد تقوم ع�� "فهم الظ

 . 4معّينة، وا�حفاظ عل��ا، ونقلها وجهود ممارس��ا من أجل تحقيق اال��جام"

 
ّ
رح انز�اح م���ّ� �� دراسة التحّوالت الدينّية ع�� تحليل املسارات ا�خطابّية املتنّوعة، وقد  إّن �� هذا الط

الت ال��اثات ا�ختلفة
ّ

. وقد طّور 5ساهمت هذه املن�جّية �� تحليل مسارات ا�حداثة وعملّيات العلمنة و�شك

 
ّ
الت العلما�ّي  أسد نظرّ�اتھ �� هذا االت

ّ
يتنّ�ل أسد   وغ��ها من البحوث.  6)2003(جاه �� بحوثھ الالحقة �� �شك

ضمن نقاشات متواصلة �� إطار األ�اديميا الغر�ّية من ضم��ا التساؤل حول وجود أرثوذكسّية إسالمية أو  

  William Cantwell Smith�انتو�ل سميث    وو�ليام Watt Montgomeryال مثل بحوث مونتجومري وات

غياب    إ��  الذين يذهبون Sherman Jackson ص �� الشريعة  واملتخصّ    Dale Eickelman  ودايل آكيلمان

 أو تمركز دي�ي �� العقيدة اإلسالمي  أرثوذكسية
ّ
�ق��ح أسد �� هذا اإلطار، لفهم اإلسالم اليوم، مقارنة  و .  7ة

أو   ال�ي تؤّسس  العناصر املش��كة واالهتمام بدراسة ا�خطابات  الشعوب اإلسالمية �عضها �عضا و�عي�ن 

 .8فس ع�� تأسيس األرثوذكسّية لتحليل ُب�ى السلطة وأهدافهاتحاول وتتنا

 
خالق والفلسفة السياسية كما له العديد من 1929(ولد في  -1

ٔ
خالق اسكـتلندي تعرف عنه إسهاماته في فلسفة اال

ٔ
) فيلسوف وعالم ا

عمال في تاريخ الفلسفة وال
ٔ
ستاذ فخري في قسم الفلسفة في جامعة نوتردام.اال

ٔ
 الهوت. يشغل منصب ا

2- Anjum ( Ovamir), Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocuters, Comparative Studies 
of South Asia , Africa and the Middle East , Vol. 27, No. 3, Duke University Press, 2007,p 661. 

ويل الثقافات، مصدر سابق -3
ٔ
 .166، صغيرتز، تا

 .168، صالمصدر نفسه -4
 "، مرجع سابق. الدين إلى التراث"من فاضل،  -5

6- Asad (Talal), Formations of the Secular Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, 2003. 
7-  Anjum, op. cit., p 667. 
8-  Anjum, op. cit., p 671. 
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 : خاتمة  -4

إ��   املعنخلص  اإلسالم   �� البحث  آفاق  يفتح  عل�ي  حقل  اإلسالم"  "أن��و�ولوجيا  إّن  الذي  يالقول  ش 

ق بأن��و�ولوجيا الدين أك�� ثراء وعمقا. وضمنظر والتّ اختلفت فيھ زاو�ا النّ 
ّ
  حليل، مّما يجعل النقاش املتعل

بمدارسھ   االستشراق  براد�غمات  من  النقاش  بتحو�لھ  واعدا  الدراسات  من  النوع  هذا  يبدو  التوجھ  هذا 

واإلثنوغرا�� اإلثنولو��  البحث  تتوّسل  ال�ي  اإلم��يقية  التجر�ة  واقع  إ��  الدي�ّي  و   ا�ختلفة  السلوك  تدرس 

ي�� من خالل عرضنا لتوّجه�ن   الذي تتداخل فيھ ا�خطابات مع املمارسة مع العاطفي. و�مكن استنتاج ما

 بارز�ن داخل هذا ا�حقل التخّص��ي:

طبيعة   - �شمل  ال�ي  وخصائصها  ا�جماعة  روح   �� املقّدسة  الرموز  م 
ّ

وتتحك رمزّي،  �ائن  اإل�سان 

حيا��م ومزاجهم وأسلوب عيشهم، بل تحّدد لهم رؤ���م للعالم وتوجد لهم مفهوما خاّصا لألخالق  

 وا�جمال. 

ذلك �عمل   - الطقوس  و�عّزز  املؤمن  �� ذهن  واألخالق  العالم  إ��  النظرة  دمج  املقدسة ع��  الرموز 

قبل   من  أفضل  �ش�ل  مالحظ��ا  و�مكن  واألخالقيات،  العالم  لرؤ�ة  املتبادل  والتعز�ز  االندماج 

 املراقب ا�خار��. 

لل  - ناقل  مجّرد  ليس  فالرمز  االجتماعّية،  بالسياقات  الرموز  �شكيل  مسألة  هو تتأثر  بل  مع�ى، 

�شكيالت   بوصفها  بي��ا  ُر�ط  األحداث  ب�ن  العالقات  من  ذات    Complexesمجموعة  مفاهيم  أو 

 مغزى فكري أو ذرائ�� أو عاطفي. 

ا�خطابات   - مجموع  هو  ال��اث  املمارسة    Discoursesإّن  لتعليم  �س��  وال�ي  التار�خ   �� املتنّ�لة 

 ��ّمش .ال�ي تطبق �لّيا أو جزئيا أو  ال�حيحة املف��ضة

للمارسة - تحليلنا   �� ا�خطاب  دور  إغفال  ينب��  خطابات    ال  تحليل  من  بّد  ال  إذ  السوسيولوجّية، 

ام أو الرعايا املسلم�ن  
ّ
ل الظروف ال�ي يمكن ل�ح�

ّ
محّددة تار�خّيا وكيفّية �شكيلها لألحداث، ثّم نحل

 أن ينضبطوا إل��ا ع�� السلطة أو القّوة املادّية أو اإلقناع أو العادة. 

 

 

 

 

 



نثروبولوجيا إالسالم: في تشّكل الممار 
ٔ
.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سة الدينّيةا

ٔ
مين عيوني   ا

ٔ
  محّمد ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)199( 

 المراجع:

 باللّغة العربیّة:
لوجيا الدين الضبط وأسباب القّوة �� املسيحّية واإلسالم، ت: محمد عصفور، دار  أسد (طالل)، جنيا -1

 2017املدار اإلسالمّي، ب��وت، 

 .1993، 3بدوي (عبد الرحمان)، موسوعة املستشرق�ن، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، لبنان، ط  -2

ر: االستشراق -3
ّ

املبك با  ا�جبالوي (آمنة)، اإلسالم  تريسيا كرون وماي�ل �وك  األنجلوسكسو�ّي ا�جديد: 

 .20، ص 2020، 3أنموذجا، الدار التو�سّية للكتاب، ط

 .1978جعيط (هشام)، أورو�ا واإلسالم: صدام الثقافة وا�حداثة، دار الطليعة،  -4

 .54، ص2004، خر�ف 81ونقاده"، مجلة الكرمل، عدد  الغاندي (لي��)، "إدوارد سعيد -5

 . 2009، 1حمد بدوي، املنظمة العر�ية لل��جمة، ب��وت، طغ��تز (�ليفورد)، تأو�ل الثقافات، ت: م -6

�اس��ار (أر�ست)، مدخل إ�� فلسفة ا�حضارة اإل�سانّية أو مقال �� اإل�سان، ت: إحسان عّباس، دار   -7

 . 1961األندلس، ب��وت، 

 اللغة اإلنجلیزیة: ب
1- Anjum (Ovamir), Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocuters, 

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 27, No. 3, Duke 

University Press, 2007, p 661. 

2- Bowen, John R., and John Richard Bowen. A new anthropology of Islam. Cambridge 

University Press, 2012. 

3- Dabashi, Hamid. Post-Orientalism: Knowledge & Power in a Time of Terror. Routledge, 

2017. 

4- G. Sawant (Datta), Perspectives on Postcolonial Theory: Said, Spivak and Bhabha, 

Researchgate, 2015, p2. 

5- Geertz (Clifford), The Relegion of Java, free Press, 1960.  

6- Geertz (Clifford),  Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia, 

University of Chicago Press, 1971. 

7- Geertz (Clifford), The Interpretation of Cultures, Basic Books, Now York, 1973.  

8- Gellner (Ernest), Muslim Society, Cambridge University Press, 1981 

9- Gildenan (Michael), Recognizing Islam: An Anthropologist’s Introduction, London, Croom 

Helm, New York: Pantheon, 1983 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الخامس  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)200( 

10- Goody  ( Jack), Religion and Ritual: The Definitional Problem, The British Journal of 

Sociology, Vol. 12, No. 2 (Jun., 1961), pp. 142-164. 

11- Goulet (Nicole), Postcolonialism and the Study of Religion: Dissecting Orientalism, 

Nationalism, and Gender Using Postcolonial Theory, Religion Compass vol. 5, iss.10, 

Blackwell Publishing, 2011. 

12- Hallaq, Wael B. Sharī'a: theory, practice, transformations. Cambridge University Press, 

2009. 

13- Hoyland, Robert. "Seeing Islam as others saw it." In Seeing Islam as Others Saw It. Gorgias 

Press, 2019. 

14- Munson (Henry), Geertz on Relegion: The theory and the practice, Religion, Academic 

Press Inc. (London) Ltd, 1986, p 20. 

15- Riesebrodt (Martin), Review Talal Asad, Contemporary Sociology, Vol. 23, No. 5,  (Sep. 

1994), p 736. 

16- Said, Edward. "Orientalism: Western concepts of the Orient." New York: Pantheon, 1978. 

17- Schilbrack (Kevin), Religion, Models of, and Reality: Are We through with Geertz? Journal 

of the American Academy of Religion, Vol. 73, No. 2 (Jun., 2005), 

18- Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press, 1973. 

19- Talal Asad,  The Kababish Arabs: Power, Authority and Consent in a Nomadic Tribe 

(London: Christopher Hurst, 1970. 

20- Talal Asad,  Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and 

Islam. JHU Press, 1993. 

21- Talal Asad,  The Idea of an Anthropology of Islam, Qui Parle, Vol. 17, No. 2 

(Spring/Summer 2009), pp. 1-30. 

22- Talal Asad,  Formations of the Secular Christianity, Islam, Modernity, Stanford University 

Press, 2003. 

23- Tapper, R. Islamic anthropology" and the" anthropology of Islam. Anthropological 

Quarterly,1995 , p199. 

24- Varisco DM. Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation. W. Ross 

MacDonald School Resource Services Library; 2007. 

 

https://www.jstor.org/stable/i224894?refreqid=excelsior%3A24f2df522f5cddbeb079f75746ad571b
https://www.jstor.org/stable/i20685736
https://www.jstor.org/stable/i20685736


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alichikhauiii@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 د. علي شيخاوي 
 

 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 تونس - تونسجامعة 

 الّسرقات الّشعرّیة وسؤال األدبّیة في الخطاب الّنقدّي البالغّي القدیم

القاهر "دالئل اإلعجاز" و" أسرار البالغة" لعبد  من خالل مؤّلفْي 
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 األدبّیة في الخطاب الّنقدّي البالغّي القدیم الّسرقات الّشعرّیة وسؤال  

القاهر  "دالئل اإلعجاز" و" أسرار البالغة" لعبد  من خالل مؤّلفيْ 
 هـ) 481(ت الجرجانيّ 

 

 

 

 : صملخّ 

"الّتناّص  عالقة  ِاكتشاف  املقال  هذا   �� البالغّية  حاولنا  الّنقدية  الّدراسات   �� عر�ة 
ّ

الش بالّسرقات   "

ت مح�ومة با�حّددات  
ّ
عرّ�ة ظل

ّ
القديمة، ذلك أّن الّرؤ�ة الّنقدّية ل�جرجا�ي ال�ي تناولت مبحث الّسرقات الش

عرّ�ة ال�ي ينفتح ��ا  
ّ

الّنّص  ا�جمالّية والفّنية و�� �عا�ج الّسرقة معا�جة بالغّية بحثا عن م�ان األدبّية والش

 ع�� نصوص أخرى و�تفاعل معها لتظّل ممارسة الّنّص إنتاجّية لها قدرة تفج�� املتداول واملش��ك.  

 . الّسرقات، األدبّية، التناّص، اإلنتاجّية، الّتفاعل :ال�لمات املفاتيح 

 

Abstract: 
Plagiarism focuses on originality We tried in this paper to explore the correlation between 

plagiarism and intertextuality in classical Arabic critical rhetoric. For instance all January’s 
vision about the issue was confined to the poetic and aesthetic fields while treating plagiarism 
rhetorically just to define its aesthetic and poetic point, lie. As a result, texts open up on one 
another and merge interactively to keep text practice productive and fruitful to be able to 
dichotomize the regular and common. 

Keywords: plagiarism, intertextuality, productive, interactively. 
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 : هیدتم

عر�ّ 
ّ

الّسرقات الش �� إطار ا�شغالنا �سؤال  ِا�شغالنا بمتا�عة نظرّ�ة    1ةيندرج اهتمامنا  فــي إطار  يندرج 

عرّي العر�ّي ومحاصرة وجـــــــوه أدبّيتھ بناء ع�� طر�قة تفاعلھ مع
ّ

عرّي الّسابق عليھ،  اإلبداع الش
ّ

  الّنموذج الش

 
ّ
 ت مسألة الّسرقة علـــى ِامتداد ا�خطــــاب الّنقدي سؤاال فنّيا  ومدى محافظتھ ع�� م�ّوناتھ الفّنية. وقد ظل

عراء و�براز مظاهر تجار��م اإلبداعّية  
ّ

عتِ��ت الّسرقات ســــــؤاال بالغّيا َيرمـــــــي إ�� إنصاف الش
ُ
وجمالّيا، إذ ا

ـرقات  2وتخليصها من أسر سؤال األخالق والّسياسة
ّ
عر�ـــــة �انت وسيلة لتجر�ح الشعراءناهيك أن الســـ

ّ
. 3الش

 
راء فيهما جميعا. ـــــالسرقُة بكسر الورُق ــــــم الس� ــــــاالسو ،َسَرًقا بالتحريك سرق "َسَرَق منه ماال ي ـ ف  َسَرَق: من الفعل:اسم  رقةالسّ  -1
ي استمع مستخفيا.  ،استرق السمعو

ٔ
) .  مادة: سرق  ،الصحاح ،الجوهري ذا اهتبل غفلته لينظر إليه. (إ ،ُيسارق النظر إليه و: هيقالوا

خذ منه ما ليس له، ،ى حرز ــارق عند العرب من جاء ُمسَتترا إلفيقول : السّ  ،ما شابههاورقة رق ابن منظور بين السّ ـــــيفو
ٔ
خذ م فا

ٔ
ن  ــفإن ا

بهذا يجد الباحث نفسه   ).سرق  :مادة ، لسان العرب(. غاصٌب   وــــــــــــــي يديه فه ـــــفإن منع مما ف ،ُمنَتهٌب  وُمسَتلٌب وُمخًتلٌس  وــــاهر فهـظ
مام مجموعة من المصطلحات التي س

ٔ
ن البالغيّ الغصب. وو ،هبالنّ ولب، السّ و الس، ـــرقة منها: االختُتَقارُب السّ ا

ٔ
ين العرب  المالحظ ا

ّن وع السّ ــوا اهتماما ُمتباينا بموضّـــ اهتمقد 
ٔ
نها، من ذلك مثال ا

ٔ
ى ع رقة، كما تباينت مواقفهم بشا

ٔ
ن  ــــــ رقة عن ذكر لفظ السّ ــــابن قتيبة نا

لفاظ عراء االشّ 
ٔ
خذ، والسّ  ثل:م لمسلمين، ُمستبدال إياها با

ٔ
 را مجمال في ــباع. بينما تحدث الجرجاني مختصاالتّ ولخ، اال

ٔ
سرار  كـتابه " ا

خذ (
ٔ
ُيعتبر كالم الجرجاني  وة، تخييليّ ون تقسيم المعاني إلى عقلية ـــ ته عإطار وضعه لنظريّ ي  ـــــالسرقة ) ف البالغة " عن مفهوم اال

سيس
ٔ
ّنه لم يضع تعريفا ضـــــا في هيّ تا

ٔ
 ـــــذا الباب، مع ا

ٔ
شار إليها في سياق كالمه المجمل،  وابطا للمصطلح ا

ٔ
غيره من المصطلحات التي ا

ن البالغييّ  والمهم هو. االستعانةواالستمداد، واالقتداء،  ي منها:ــــالتو
ٔ
ن ندرك، ا

ٔ
ى  ـــوى عل ـــــن العرب لم يتفقوا في مصطلحاتهم، سا

خذ 
ٔ
ّنهم افترقوا غاية االفتراق في باقي المصطلحات.  ، لخالسّ ومعنى اال

ٔ
هكما ا

ٔ
ّن اال

ٔ
كيد على قدم  وياق، هم في هذا السّ ـــــــعلى ا

ٔ
التا

ي
ٔ
 ،"ة العالقات النصيّ  "الظاهرة، ا

ٔ
قاد في ضبط تباين النّ و ،ياتإن اختلفت المسمّ واصطالحا، ووص ممارسة ـــصتداخل النّ  وا

 المصطلح .
ن الّسرقات الّشعرّية استقّرت عند بعض  تكشف مضامين المدونات الّنقدية العربّية القديمة، -2

ٔ
خالقّيا  ا

ٔ
الّنقــــاد بوصفها سؤاال ا

ن نعود تمثيال ال حصرا إلـى كـتاب: الرسالة الموضحة،
ٔ
ن الّدافع الذي يحّرك الحاتمّي فـــي مساءلة  وسياسّيا. ويكـفـــي ا

ٔ
حتى يّتضح لنا ا

ن رسالته كانت إرضاء لرغ
ٔ
بة الوزير المهلبي الذي تقاعس  المتنّبي في شعره، إّنما كان دافعا سياسّيا، ولم يكن فنّيا خالصا. بدليل ا

 المتنّبي عن مدحه .  
ساء التوّصل إلى استنزاله عن عرفه، ولم يوّفق الستمطار 

ٔ
ي الوزير المهلبي) وا

ٔ
بو الطّيب عن خدمته (ا

ٔ
وفي هذا يقول:" لما تثاقل ا

ديمه، ووكلني
ٔ
جين والعقيان، سامني هتك حريمه، وتمزيق ا

ّ
شعاره، وإحواجه مفارقة   كـّفه. وكانت واكـفة البنان منهلة بالل

ٔ
بتتبع ا

 العراق، (...) وحسبي علم الرئيس بحقيقة الحال 
بيبة بما قصــــرت عــــــن جملته همم الرجال".(الّرسالة الموضحة،  ما  2،3صوصــدق المقــال وتبرير الفعــال ونهوضــي فــي حدثــــان الش�

ٔ
) ا

ف كـتابه المنصف فـــــي نقد الشعـــر و بيان سرقات المتنّبي ومشكل شعره، بإيعـــاز من دوائر الّسلطة
ّ
ل
ٔ
التـــــــي   ابن وكيع التنسيني فقد ا

قام بمصر.
ٔ
بقة الحاكمة  كانت معادية للمتنّبي حين ا

ّ
ثار حقد ابن حنزابة لترّفعه عن مدحــــه. وحين غـــــادر مصر هاجيا كافورا والط

ٔ
فا

كملها. (محي الدين صبحي، نظرية الشعر العربي من خالل نقد المتنبي فــــــــي القرن الرابع الهجري، الدار العربية للكـتا
ٔ
ب، تونس با
 40ص . 1981، 1ط
بــــــي الطيب  -3

ٔ
ن الّنقد الذي دار حول شعر ا

ٔ
ارتبطت الّسرقات الّشعرية فــي الكـثير من جوانبها بتجريح الّشعراء. من ذلك مثال ا

ن بالنّ 
ٔ
هـــداف سياسّية وشخصّية، كما هــــــو الّشا

ٔ
سبة إلى الحاتمــــّي وابن  المتنّبي كان فـــــــي مجمله وسيلة غير فنّية استعملت لتحقيق ا

بي تّمام وغيرهم، بهدف الحــــــّد من شهرتهم الفنّية  
ٔ
بي نّواس وا

ٔ
وكيع التنيسّي والعميدّي. كما وظف لتجريح جهابذة الّشعراء كا

لفينا هذا الّنقد يدخل جانبا مهّما مـــــــن الّتفاعل مع الّتراث الفنّي ال والتحامل والجور عليهم.
ٔ
قديم ضمن الّسرقة، دون تمييز  وهكـــــذا ا

بين المحمود والمذموم في هذا الباب. بل دون "إنعام الفكر، وحسن النظر، والتحّرز من اإلقدام قبل التبين والحكم إال بعد الّثقة،  
ار بالجور  (...) وقد تحّمل العصبّية فيه العالم علـــى دفع العيان، وجحد المشاهدة، فال يزيد على الّتعرض للفضيحة واالشته
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ة �� معا�ج��ا للعالقات الّنّصّية، وهــــي  
ّ
وغاية إثارتنا لهذا املوضوع هو معرفة طبيعة الّرؤ�ة الّنقدّية العر�يـــ

ف 
ّ
نا عند  تنأى بالّسرقة عن سؤال األخالق والّسياسة ل��تّم ��ا سؤاال بالغّيا وأدبّيا. ومن هـــــذا املنطلق، توق

ر�قة ال�ي حّول ��ا ا�خطـــاب الّنقدّي  
ّ
مســاهمة عبد القاهر ا�جرجا�ّي �� القرن ا�خامس ال�جرّي لتبّ�ن الط

البال�ّ� مبحث الّسرقات من دائرة الّسياسة واألخالق إ�� مجال الّدراسة البالغّية واألدبّية الّصرف. إجابة  

امل  الفّ�ي  املبدأ  هو  ما  املركزي:  الّسؤال  العر�ّية  ع��  الشعرّ�ة   �� استقر  كما  األد�ّي  النّص  بناء  فـــــي  م 
ّ

تحك

 القديمة؟  أهــــــــو اإلبداع املعتمد ع�� الغرابة أم الّتوليد املؤّسس ع�� الّتفاعل ب�ن الّنصوص؟

 : صورة المعنی بین الّتماثل واالختالف في طرح الجرجانّي -1

ھ " ليس ألحد من   بعض،ال جدال �� أّن اإلبداع العر�ّي ملتبس �عضھ ب
ّ
وآخذ �عضھ برقاب �عض ح�ى إن

الّنقاد    لذلك نوه  .1والصّب ع�� قوالب من سبقهم"  أصناف القائل�ن غ�ى عن تناول املعا�ي ممن تقدمهم،

عرّي الّسابق عل��م.
ّ

عراء ا�جيدين حد مسايرة الّنموذج الش
ّ

و��    العرب بدور ا�حفظ والّرواية �� ت�و�ن الش

عرّ�ة،هذا الّسياق 
ّ

ال�ي اتخذها الّنقاد العرب مدخال نظرّ�ا ملتا�عة حركّية   الفّ�ّي العاّم، �شأت الّسرقات الش

َفْي  
ّ
مؤل قراءة  و�سعفنا  الّسابق.  عري 

ّ
الش النموذج  مع  لتفاعلھ  تبعا  أدبّيتھ  ومحاصرة  عري 

ّ
الش اإلبداع 

 
ّ
اهرة ا�جلّية بالوقوف عند حقيقة الّتوارد ع��  ا�جرجا�ّي الذْين ِاهتّما بظاهرة املعا�ي املش��كة العاّمــــة والظ

عراء جميعهم،   مثل هذه املعا�ي ا�خارجة عن مدار الّسرقة،
ّ

 ألّن املعا�ي إرث جامع ومش��ك �غ��ف م��ا الش

جاعة والّ�خاء أو
ّ

فمثل هذا املش��ك ال فضل   غ�� ذلك.  نحو أن يقصد الشاعر إ�� وصف ممدوحھ بال�

ھ  فيھ لشاعر ع�� آخر،
ّ
ما �� وجھ الّداللة ع�� الغرض أيضا.    مـن املش��ك ال �� عموم الغرض فحسب،   ألن

ّ
و إن

عر وأساليبھ " ال ي�ون االش��اك فيھ داخال  
ّ

فاق �� عموم الغرض ومعانيھ أو�� صور الش
ّ
و�ذلك فإن هذا االت

فاق �� وجھ الّداللة ع�� الغر 
ّ
و�ن �ان مما �ش��ك    ض،�� األخذ و الّسرقة واالستمداد واالستعانة. وكذلك االت

فـــي معرفتھ، املع�ى حكم    الّناس   �� �ان خصوصا  و�ن  فإن حكم ذلك  والعادات  العقول   �� و�ان مستقّرا 

جاعة و�البدر �� الّنور،
ّ

شبيھ باألسد �� ال�
ّ
و�ان ذلك ممن حضرك فــــي زمانك أو �ان    العموم من ذلك الت

املاضية، األزمنة   �� سبق  ال  ممن  مّما  هذا  قوم،  ألن  دون  قوم  بھ  إ��    يختّص  العلم   �� يحتاج  رو�ة  وال 

غة باعتبارها رصيدا جمعيا  .  2"واستنباط 
ّ
ھ بوسعنا أن نماثل ب�ن هذا املش��ك العام وطبيعة الل

ّ
ومن هنا فإن

شائعا الذي �غ��ف منھ الّناس �� كالمهم ومخاطبا��م. فإذا ��ذا املش��ك ينفتح ع�� مفهوم الكفاءة الذي  

ل واالستعمال. ثم إذا أدركنا أن اللغة مواضعة �� جان��ا األك��،يظل  
ّ
يمكننا اعتبار هذه الصور    مجال التمث

وقد أ�حت بمفعول التداول واالستعمال حقيقة و�سيت أصولها األو�� ال�ي انطلقت    �� مجال املواضعة،

 
بــــو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي،

ٔ
 والتحامل."(القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصـــــومه، تحقيق وشرح محمد ا

 . 1966، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، 4ط
بو  -1

ٔ
بو هالل ، الصناعتين :الكـتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد ا

ٔ
. منشورات المكـتبة ضل إبراهيمالفالعسكري ا

 .196ص .1986بيروت لبنان،  العصرية،
سرار البالغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط -2

ٔ
، ص  1991، 1لجرجاني عبد القاهر ، ا

314 . 
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ي�ون  .  1م��ا الذي  املش��ك  فإّن هذا  فاقو�ذلك 
ّ
االت فيھ    فيھ  يقع  الغرض، ال  الداللة ع��  حيث وجھ  من 

من   الثا�ي  النوع  أما  والّسرقة.  األخذ   �� يدخل  ال  مما  فهو  ثم  ومن  االختصاص،   فيھ  يّد��  أو  التفاضل، 

واج�� بطلب  و�نالھ  تدّبر،  و  بنظـــر  املت�لم  إليھ  ينت�ي  خاص  نوع  فهو  فيھ  املعا�ي،  يجوز  الذي  هو  و  اد، 

فيھ ب�ن  وأن يق��ي وأن يجعل فيھ سلف وخلف ومفيد ومستفيد،  االختصاص والّسبق والتقـّدم و األولّية،

وأن أحدهما فيھ أكمل من اآلخر، وأّن الثا�ي زاد ع�� األّول أو نقص عنھ و تر��    القائل�ن بالّتفاضل والّتباين، 

 إ�� من�لة �� دون من�لتھ  إ�� غاية أ�عد مـــــــــــن غايتھ،
ّ
علـــــى أّن ا�خاص فـــــي طرح ا�جرجانـــــي ال �ع�ي     .2أو ِانحط

والّتوليد، الّتفتيش  نتيجة  هو  بل  عدم،  من  ابتداعا  بالتحس�ن    بالضرورة  التحـو�ل  مـــــن  ضر�ا  �ع�ي  وهذا 

عر�ة، بتمي��ه ب�ن املعانـــي املش��كة  والز�ادة. هكذا استطاع عبد القاهر ا�جرجانــي بناء نظرّ�تھ فــي املعا
ّ

�ي الش

عرّ�ة “واملعانــــي ا�خاصة أي    أو املتداولة،
ّ

سيما أّن     .3ليدخل بذلك فـــي الســــؤال ا�جوهري سؤال األدبّية "الش

امل مستوى  فـــــــي  العامة  األصول  تقر�ر  حدود  عند  الّسرقة  قضية  مع  �عاملھ  فـــي  يقف  لم  عا�ي  ا�جرجــــــا�ي 

العامة املش��كة والظاهرة ا�جلّية، بل سلك مسل�ا بالغّيا ولسانّيا طر�فا، ح�ن أقّر بإم�انّية الّتفاضل ب�ن 

ــاهر  
ّ
عــــــراء فــــــي مثل هذه املعا�ي املش��كة، يقول الّناقد : " وِاعلم أّن ذلك األّول وهو املش��ك العامّي و الظــ

ّ
الش

ما ي�ون كذلك منھ ما �ان صر�حا  ا�ج�ّ�، والــــذي قلت إّن 
ّ
إن  الّتفاضل ال يدخلھ، والّتفــــاوت ال ي�ّح فيھ، 

ظاهرا لم ت�حقھ صنعة، وساذجا لم �عمل فيھ نقش. أّما إذا ركب عليھ مع�ى، ووصل بھ لطيفة، ودخل إليھ 

ّ�� �� طر�قتھ، واستؤنف
ُ
من صورتھ، واسُتجدَّ    من باب الكناية والّتعر�ض والرمــز والّتلو�ح، فقد صار بما غ

عمل وُ�توصل إليھ   لھ من املعرض، وك��ي من دل� التعر�ض، داخال �� قبيل ا�خاص الذي ُيمتلك بالفكرة والتَّ

نخلـــص مما تقدم أن هذا الّتمي�� ب�ن املعا�ي املتداولة من ناحية، واملعا�ي ا�خاّصة مـن    ."4بالتدبر والتأمل

أخــــرى، �عكس بحق طبيعة عر�ة،   ناحية 
ّ

الّسرقات الش �� متا�ع��ا ملبحث  الّنقدية لدى ا�جرجا�ي،  الّرؤ�ة 

رح الّنقدّي ا�حديث،  
ّ
ومعا�جتھ معا�جة جمــــالّية و�الغّية فر�دة و قر�بة من الّتصّور الّدال�ّ� للّتناّص فــــي الط

اهرة الّنصّية، بما تقـــــوم ع
ّ
ن  انطالقا مـــــن فهم دقيق وعميق �خصوصّية الظ

ّ
ليھ مــن �شا�ل واختالف. وما مك

عبد القاهر ا�جرجا�ي من ِاج��اح مصط�حات ومفاهيم تن�جم و املدخل ا�جما�ّ� و البالغــّي للّسرقات �� 

عر�ة العرّ�ية القديمة، �عيدا عن املدخل األخال�ّ� و السيا��ّي. وقد اهتّم بمفهوم األخذ كبديل للّسرقة  
ّ

الش

اكرة الشعرّ�ة. و تنّبھ هذا الناقد�� الّتعامل مع م�ّونات ال
ّ

إ�� أهمّية الّز�ادة فــي إخراج املع�ى بما من شأنھ    ذ

��م مــــــن الّتفاعل اإليجابـــّي مع نماذجهم الفّنّية الّسابقة.
ّ

عراء عن مذّمة الّسرقة، و�مك
ّ

ويستشهد    أن يبعد الش

ثم يصيبھ آخر   للذي يخاف من ��يء فيحذره  بمثل يضرب  لم يخفھ وهــو"حّرا أخاف ع��  ا�جرجا�ّي  مّما 

 جان�ي كمأة ال قرا " وقد توارد عليھ شاعـــــــران من القدماء وثالث من ا�حدث�ن فقال األّول: (ال�امل) 

 
دبية عند العرب،المصفار محمود، التناص بين الرؤية واإلجراء في النقد القديم، مقاربة محايث -1

ٔ
مطبعة التسفير  ة للســرقات اال

 .    410، ص2000الفني، صفاقس تونس، ط
سرار البالغة، -2

ٔ
 . 340ص الجرجاني عبد القاهر ، ا

فريقيا الشرق، بيروت، لبنـــان ط العمري محمد، البالغة العربية، -3
ٔ
صولها وامتداداتها، منشورات ا

ٔ
 . 351ص 1،1994ا

، دار قتيبة  رضوان الدايةالتنيسي ابن وكيع ،المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبـــــي ومشكل شعره، تحقيق محمد  -4
 .  340،341ص ص ،  1875للطباعة والنشر و التوزيع،
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ر
ً

 وحذرُت من أمر فمَر بجان�ي          لم ُينك�ي ولقيُت ما لم أحذ

 ثّم قال لبيد: (البسيط) 

      
َ
 وال

َ
وَء السَماك واألَسد    أخ��ى ع�� أرَ�َد ا�َحُتوف

َ
 أرهُب ن

 وأضاف البح��ي: ( ال�امل ) 

اهُ 
َ

و�� التجارَب حقها         فيَما أردُت لَرَجوُت ما أخش
ُ
و أن�ي أ

َ
 ل

ويستوقفنا �عليق ا�جرجا�ّي ع�� هذا الّتناول مفاضال " لقد أحسن البح��ّي و ط�� اقتدارا علـى العبارة  

ساعا �� املع�ى
ّ
الثة بالّتطو�ر  ". و�بدو أن  1وا�

ّ
عراء الث

ّ
هـــــــذا االحتذاء هو الذي جعل املمارسة الّنصّية ع�� الش

والّتحس�ن، ح�ى �ادت الّنصوص ا�جديدة أن �عفي ع�� الّنّص القديم، ألّن املع�ى �� الّنّص القديم جاء غفال  

رافة أّن عبد .  2غ�� مصنوع، �� ح�ن جاء �� الّنصوص األخـــرى مصنوعا بالّتفتيش والّتدّبر
ّ
ولعّل مكمن الط

عرّ�ة،
ّ

يجعل املوازنة قائمة ع�� املع�ى �� اكتمالھ الّدال�ّ� و ال    القاهر ا�جرجا�ّي �� إطار معا�جتھ للمعا�ي الش

�� ذلك، فإّن   الّتجاوز. وال �جب  القدرة علــــى  ي��ز  إبداعــّي  �� ثوب  الّسرقة، بل أخرجها  �� مساق  �سوقها 

قدرة ا�خلق، والّسرقة أخذ خال مـــن هذه القدرة، والفرق بي��ما هو الفرق ب�ن الفّنان    االحتذاء " أخذ لھ

 ناقــــــال رديئا
ّ
ناهيك أّن هذا األخذ �� الّ��اية ال يقف عند    ."3والّسارق، فالفّنان ناقل جّيد، والّسارق ليس إال

حق لّنص أو نصوص س
ّ
الال الّنّص  الّنموذج ابقة، بل هو أخذ يتعامل  حدود املسايرة أو مجّرد ِاحتواء    مع 

 �
ّ

ھ بقدر الّتفاعل ب�ن الّنصوص وفقا للقوان�ن الّتحو�لّية، تتج�
ّ
عرّي القديم �عامال تحو�لّيا ونحن نزعم أن

ّ
الش

عرّ�ة ال�ي ينفتح من خاللها الّنّص علـى أ�عاده الال��ائّية مّما يدعونا إ�� عدم الفصل ب�ن مفهوم الّسرقة  
ّ

الش

) �� الّتصّور الّنقدّي البالغــــّي ل�جرجا�ي و مفهوم األدبّية أل��ما يبحثان �� جمالّية النّص من حيث  ( األخذ  

ـــــّص األد�ّي ال يتعالق مع نصوص من نفس ا�جنس األد�ّي الواحد فحسب، بل 
ّ
هو بناء جامع . خاصة أّن النـ

و�ذ تبّ�ن أّن الّسرقة، كما   صوص وتفاعلها.يتعالق أيضا مع نصــوص من أجناس أخرى لي�ون وليد حوار النّ 

ِاستقّرت فـــي طـرح عبد القاهر سؤال بال�ّ� وأد�ّي ف�ّي، الهدف منھ الكشف عــــن أدبّية الّنصوص واملوازنة  

عراء. فإّن ِاحتفال ا�جرجا�ي بالّنظم والّتصو�ر �ان حاسما �� �شييد أفق بال�ّ� و لسانــّي لقضّية  
ّ

ب�ن الش

اعر طر�قا فنّيا ينفذ مـــــن  
ّ

عرّ�ة ال�ي كث��ا ما أرهقت ا�حاوالت الّنقدّية قبلھ، معّبدا بذلك للش
ّ

الّسرقات الش

 خاللھ إ�� ذاكرتھ الفنّية �عيدا عن تجر�ح الّنقاد ومذّمة الّسرقة .
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 . 416ص مرجع سابق، المصفار محمود ، التناص بين الرؤية واإلجراء في النقد القديم،  -2
  1975، 2هدارة محمد مصطفى ، مشكلة السرقات في النقد العربي، دراسة تحليلية مقارنة، المكـتب اإلسالمي، بيروت، ط -3
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 : 1نظرّیة الّنظم واألفق البالغي واللسانّي لقضّیة الّسرقات الّشعرّیة  -2

د ا�جرجا�ّي من خالل كتابيھ " أسرار البالغة " و" دالئل اإل�جاز" �� إثبات أن سبيل املعانـي " أن  لم ي��دّ 

هم، ثم تراه نفسھ وقد عمد إليھ البص�� 
ّ
فــــــــــي كالم الناس �ل ترى الواحد م��ا غفال ساذجا عامّيا موجودا 

الصا�ع ا�حاذق، حتــــــى ُ�غرب �� الصنعة،  �شأن البالغة و�حداث الّصور �� املعا�ي، فيصنع فيھ ما يصنع  

الّصياغة  �� العمل، و�بدع   �� يأ�ى     ."2و�دق  ف�ّي  بإ�شاء كالم   
ّ
إال يتّم  أن  يمكن  الّتصـــّور ال  أّن هذا  و�بدو 

عـــري، ال�ي �سّم��ا " الّنظم"، �� 
ّ

شابھ و�حقق االختالف. لذلك يقّر عبد القاهر بأّن طر�قة الّتأليف الش
ّ
الت

��  أس الشعراء  ب�ن  الف�ّي  التفاضل  فقد  ااس  هنا  املش��كة. ومن  العاّمة  املعا�ي  أومن  املأثور،  غ��افهم من 

عرّ�ة، ومن تأث��  
ّ

ِاستطاع ا�جرجا�ّي تخليص املع�ى مــــــــن عقال املضام�ن األخالقّية الّت�جينّية للّسرقات الش

عر. ألن مدار الّنظـ
ّ

عرّ�ة لعمود الش
ّ

شريعات الش
ّ
ــــــم ع�� معا�ي الّنحو، ومعلوم أّن معا�ي الّنحو تنفتح ع��  الت

االستعارة    �� ال�ي  الّنحو"  معا�ي  ألّن  وذلك  عرّ�ة 
ّ

الش الّتجارب  ب�ن  الفروق  وجــــــوه  �عزّز  إبداعّية  فضاءات 

ھ ال  والكناية والتمثيل وسائر ضروب ا�جـــاز من �عدها من مقتضيات الّنظم و ع��ا يحدث و��ا ي�ون، أل 
ّ
ن

ونحن نرّجح أّن   ."3يتصّور أن يدخل ��يء م��ا �� ال�لم وهـي أفراد لم يتوّخ فيما بي��ا حكم من أح�ام الّنحو

باب    �� يدخل  املع�ى،  إ��  قياسا  املع�ى  مع�ى  أو  الّنحوّي،  املعنـى  عن  ا�جرجا�ّي  ب�ن حديث  املع�ى   الّتمي�� 

الّداللة "نصوصّية". مع ما يتعلق باملع�ى من ثبات، وما �سكن مع�ى  والّداللة، ع�� ِاعتبار أّن املع�ى " لغوّي " و 

 املع�ى من تحــــــــّول أو �غّ��. 

 
ــــــرُق والسرقُة بكسر الـــــراء فيهما جميعا.  ،َسَرًقا بالتحريكف "َسَرَق منه ماال يسرق  :اسم من الفعل َسَرَق: الّسرقة -1 واالســــــم الس�

ي استمع مستخفيا. ويقال: هو ُيسارق النظر إليه،
ٔ
إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. (الجوهري، الصحاح، مادة: سرق) .   واسترق السمع، ا

خذ مــن   ويفـــــرق ابن منظور بين الّسرقة وما شابهها، فيقول :
ٔ
خذ منه ما ليس له، فإن ا

ٔ
الّسارق عند العرب من جاء ُمسَتترا إلــى حرز، فا
بهذا يجد الباحث نفسه   سرق). ظـاهر فهــــو ُمخًتلٌس وُمسَتلٌب و ُمنَتهٌب، فإن منع مما فـــــي يديه فهــــــــــــــو غاصٌب. (لسان العرب، مادة:

مام مجموعة من المصطلحات التي 
ٔ
ن البالغّيين العرب   سُتَقارُب الّسرقة منها: االختـــالس، والّسلب، والّنهب،ا

ٔ
والغصب. والمالحظ ا

ى عــــن ذكر لفظ السّ 
ٔ
ّن ابن قتيبة نا

ٔ
نها، من ذلك مثال ا

ٔ
ـّوا اهتماما ُمتباينا بموضــوع الّسرقة، كما تباينت مواقفهم بشا رقة عــــــن  قد اهتمــ

لفاظ مثل:الّشعراء المسلمين، ُمستبدال
ٔ
سرار    إياها با

ٔ
خذ، والّسلخ، واالّتباع. بينما تحدث الجرجاني مختصــرا مجمال في كـتابه " ا

ٔ
اال

خذ (السرقة ) فـــــي إطار وضعه لنظرّيته عـــن تقسيم المعاني إلى عقلية وتخييلّية، وُيعتبر كالم الجرجاني  
ٔ
البالغة " عن مفهوم اال

 
ٔ
سيسّيا في هـــــذا الباب، مع ا

ٔ
شار إليها في سياق كالمه المجمل، تا

ٔ
و غيره من المصطلحات التي ا

ٔ
ّنه لم يضع تعريفا ضـــــابطا للمصطلح ا

ن البالغيّين العرب لم يتفقوا في مصطلحاتهم، ســـــوى علـــى   االقتداء، واالستمداد، واالستعانة. والمهم هو والتــــي منها:
ٔ
ن ندرك، ا

ٔ
ا

ّنهم ا 
ٔ
خذ والّسلخ، كما ا

ٔ
كيد على قدم معنى اال

ٔ
هـــــــم في هذا الّسياق، هو التا

ٔ
ّن اال

ٔ
فترقوا غاية االفتراق في باقي المصطلحات. على ا

و تداخل الّنصـــوص ممارسة واصطالحا، وإن اختلفت المسّميات،
ٔ
ي" العالقات النصّية "،ا

ٔ
وتباين الّنقاد في ضبط  الظاهرة، ا
 المصطلح .

 . 422-423ص،مصدر سابق،  ،الجرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز -2
 . 300، صالمرجع نفسه -3
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غة والّداللة فـــــي  
ّ
وعليھ فإّن الّتفر�ق ب�ن " املع�ى ومع�ى املع�ى "�� طرح ا�جرجا�ّي هو تمي�� ب�ن املع�ى �� الل

ر ع�� عمق مع�ى املع�ى كداللة نصوصّية    ـــى والّداللة،ور�ما ي�ون تفر�ق عبد القاهر ب�ن املعنـــ  األدب.
ّ

مؤش

غوّي و سطحّيتھ.  مفتوحة علــــــــــى ال��ائّية اإلنتاج و االبتناء،
ّ
 �� مقابل جاهز�ة املع�ى الل

و�ذ تبّ�ن أّن ا�جرجا�ّي قد قّدم مفهوما جديدا للمع�ى، عقده ع�� املع�ى ا�خاّص الذي ال يمكن أن يتحّقق  

بت  أّن عبد  إال  اعر، خاصة 
ّ

للش املعنوّي  الّتّفّرد  بذلك حرّ�ة  أعطــــى  ال�لم. فقد  �� معا�ي  الّنحو  � معا�ي 
ّ

و�

ــي النحو واملع�ى �� الّزخرفة واملعنــــى  القاهر قد "تواردت �� ذهنھ خواطر متشابكة عن العالقة ب�ن املع�ى فــ

عر، و�عبارة أخـــــرى، شعر بصل 
ّ

 ."1ة غامضة ب�ن هذه ا�جوانبفــــي جمالّيات الش

و�ل ) 
ّ
ار: ( الط

ّ
 ولتوضيح ذلك، أورد ا�جرجا�ي بيتا لبش

َواكُبھ 
َ
يٌل َ�َ�اَوت �

َ
سَيافَنا ل

َ
وسنا           َوأ

ُ
اَر الّنقع فوَق ُرؤ

َ
 �أّن مث

ار لم يحضر معا�ي هذا ال�لم عار�ة من معا�ي الّنحو، و نفى أن ي�ون قد أورد "  
ّ

�أّن" فـــي  فأقّر أّن �ش

ر �� "مثار الّنقع" من غ�� أن يكـــون قد  
ّ

شبيھ منھ ع�� ��يء، وأن ي�ون قد فك
ّ
نفسھ دون أن يقصد إيقاع الت

وسنا" من غ�� أن ي�ون قد أراد أن يضيف "فـــوق" إ�� الّرؤوس،  
ُ

ر �� "فوق ُرؤ
ّ

ا�ي، وفك
ّ
أراد إضافة األّول إ�� الث

يل من دون أن ي�ون  و�� األسياف من دون أن ي�ون أراد عطفه
ّ
ا بالواو ع�� "مثار"، وأن ي�ون قد فكّر فـــي الل

شبيھ
ّ
الت مـــــــن  أراد  الذي  يل 

ّ
لل صفة  ا�جملة  يجعل  ثم  ل�أّن،  خ��ا  يجعلھ  أن  ار    .2أراد 

ّ
�ش أتم  فقد  و�ذلك 

 من الّدقة  
ّ
شبيھ، وغّ�� من هيئة الّسيوف املسلولة من أغمادها و�� �علو وترسب، وكـان لهذه الّز�ادة حظ

ّ
الت

اعر ما لم يراعھ غ��ه، كقول املتن�ي:(الطـــــو�ل) 
ّ

 ولطف الّتأث�� را�� ��ا لش

ُتُھ ��
ّ
سن

َ
 جانَب�َ�ا ال�واكُب  َيُزور األعادي �� سماء َ�َجاَجة               أ

 أو قول �لثوم بن عمرو:(ال�امل)

وق أرؤسهم              َسقفا �واكُبُھ البيُض املبات�ُ� 
َ
ها من ف

ُ
ب�ي َسَنابك

َ
 ت

يل، فقد حكــــــم عبد 
ّ
شابھ ب�ن هذه الّنصوص �� �شبيھ ملعان الّسيوف �� الغبار بال�واكب �� الل

ّ
فرغم الت

ـ
ّ
بالّتفوق ألن ار 

ّ
الع�ن ل�حركة ا�خارجية  القاهر لبش ا�ع�اس حركة  شبيھ حركة داخلّية هـــي 

ّ
الت  �� ـــھ أحدث 

ع�� نحو أثبت من خاللھ ا�جرجا�ي أّن    3والتقاط مظاهرها و�خراجها من حّ�� الّتصور إلـــــى حّ�� الّتصـــــو�ر

خ��ة الفنّية وا�جمالّية. هذه  ممارسة النّص تظّل إنتاجّية، لها قدرة تفج�� املتداول واملش��ك اعتمادا ع�� ا�

ا�خ��ة ال�ي من شأ��ا أن تن�اح عن النسق البال�ّ� لصورة نمــــوذجّية مس��لكة، و�عيد بناء م�ّونا��ا األصلّية  

أهم   أحد  يظل  شبيھ، 
ّ
الت علـى  بالبناء  ا�جرجانــــي  القـــاهر  �سّميھ عبد  ما  أن  أك�� شعرّ�ة. ونحسب  �جعلها 

عرّي. املعاي�� الفّنّية ال
ّ

 �ي تتحّقق ��ا املزّ�ة البالغّية للكالم الش

 

 
ندلس، بيروت -1

ٔ
 .ناصف مصطفى، نظرية المعنى في النقد العربي، دار اال

 .315الجرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص -2
 . 420ص كرجع سابق، المصفار محمود، التناص بين الرؤية واإلجراء في النقد القديم -3



دبّية في الخطاب الّنقدّي البالغّي القديمالّسرقات الّشعرّية وسؤال  
ٔ
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عر�ة، ظلت مخلصة  
ّ

نخلص مّما تقدم أّن هذه الّرؤ�ة الّنقدية ل�جرجا�ّي ال�ي تناولت مبحث الّسرقات الش

ِاستجّد   قر�بة مما  الّسرقة معا�جة بالغّية  �عا�ج  ا�جمالّية والفّنية، وهـــي  للمحّددات  ُجّل جوان��ا  فـي  فـــي 

ـّي بوصفھ ضر�ا من املراوحة ب�ن اإلثبات و  
ّ
الّدراسات الّنصّية ا�حديثة، من تناول ملستو�ات الّتداخل الّنصـ

. هـــــذا فضال عن تأكيد ا�جرجا�ّي علـى أّن تنامي الّنّص جمالّيا وداللّيا ال  1الّنفي كما تقول جوليا كرستيفا

بتقنّيات �عب��ّية خاصّ 
ّ
عرّ�ة، لسبب رئيس وهو أّن عبد القاهر  يمكن أن يتحقّق إال

ّ
ة ترسم للّنّص دالالتھ الش

سبة إ�� اآلمدي أو
ّ
أن بالن

ّ
غ��ه مـن الّنقاد. بل ِاهتم    لم يبحث �� الّداّل وحده وال �� املدلول وحده كما هو الش

اإلشـــــ الّنّص  وســائل  ِانتظــــام  طرق  �شمل  التـــي  بي��ما،  املتبادلة  العالقات  لتحقيق  �شبكة  وا�جازّ�ة  ــارّ�ة 

 فاعلّية داللّية وجمالّية مم��ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- kristiva Julia: Semiotiké: Recherche pour une semanalyse, ed du Seuil 1974, p.119. 
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 :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر
ت  -1 القاهر  (عبد  (د.ت)،  هـ)481ا�جرجا�ي  بمصر  السعادة  مطبعة  طبعة  اإل�جاز،  أسرار    ،دالئل 

 . 1991ط جّدة ،  البالغة، �عليق محمود محمد شاكر، دار املد�ي بجّدة

هـ)    ع�� محمد البجاوي، كتاب الصناعت�ن ، الكتابة و الشعر، تحقيق  395العسكري (أبو هالل ت   -2

 .1986محمد أبو الفضل ابراهيم. منشورات املكتبة العصرّ�ة ب��وت لبنان، 

 :المراجع العربیة
مح -1 تحقيق  شعره  مش�ل  و  املتنّ�ي  سرقات  بيان  و  الشعر  نقد   �� املنصف  وكيع)،  (ابن  مد  الّتني��ي 

 . 1875رضوان الداية، دار قتيبة للطباعة و النشر 

رق، ب��وت، لبنان ط م،  -2
ّ

العمري (محمد)، البالغة العر�ّية، أصولها و امتدادا��ا، منشورات أفر�قيا الش

1994. 

(محمد)، الّتناّص بيت الرؤ�ة واإلجراء �� النقد القديم، مقار�ة محايثة للسرقات األدبية عند    املصفار -3

 .2000بعة التفس�� الف�ي، صفاقس تو�س، ط العرب، مط

 . 1981، 2ط .ناصف(مصطفى)، نظر�ة املع�ى �� النقد العر�ي، دار األندلس، ب��وت -4

 المراجع األجنبیة:
1- Kristeva Julia,Semiotiké, Recherche pour une sémanalyse, Ed. Du Seuil 1974. 
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 باحث في األدب وجماليات الفنون

  جامعة تونس

 الّشعر في المدرسة: 
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Poetry in school: why is modern Tunisian poetry 
dismissed in school curriculums? 
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 الّشعر في المدرسة: 

 لماذا تتجاهل البرامج الّتعلیمّیة الّشعر الّتونسّي الحدیث؟  

 

 

 

 : صملخّ 

فات  
ّ
املؤل أغلب   �� ا�حديث،  الّتو���ّي  عر 

ّ
للش ا�حتشم  ا�حضور  ظاهرة  تفس��  البحث  هذا   �� نحاول 

وقد   �عضها.  عن   �
ّ

الك� وغيابھ  انوّ�ة، 
ّ
والث االبتدائّية  املرحلت�ن   �� مقار�ة  املدرسّية،  ذلك   �� اعتمدنا 

فات املدرسّية ا�خاّصة بماّدة  
ّ
استقرائّية/ تأو�لّية، تدّرجنا ف��ا من استقراء املدّونة املدروسة (و�� هنا املؤل

الّتعليم   من  الّرا�عة  السنة  إ��  االبتدائّي  الّتعليم  من  ا�خامسة  الّسنة  من  العر�ّي  األدب  العر�ّية/  غة 
ّ
الل

إ�� محاولة   انوّي)، 
ّ
�بوّ�ة  الث

ّ
ال� بالّسياقات  فات، من خالل ر�طها 

ّ
�� تلك املؤل تأو�ل هامشّية ذلك ا�حضور 

من   مجموعة  تبّ�ن  إ��  املقار�ة  تلك  من  وان��ينا  بتأليفها.  أحاطت  �ي 
ّ
ال والسياسّية  واأل�اديمّية  وا�جمالّية 

بواقع م��ا  جانب  ق 
ّ
يتعل اهرة. 

ّ
الظ تلك  جزئّي،  �ش�ل  ولو  تفّسر،  أن  يمكن  واختيارا��ا    العوامل  املدرسة 

الّنقدية   املؤّسسة  بمواقف  صلة  ذات  نقدّية  جمالّية/  باعتبارات  آخر  جانب  يرتبط  فيما  البيداغوجّية، 

إ�� وضع   �عود �عضها  بينما  عرّ�ة ع�� وجھ ا�خصوص، 
ّ

واأل�اديمّية من ا�حداثة عموما ومن ا�حداثة الش

املعّق  وعالقتھ  الّسياسّية  املنظومة   �� ا�حداثة  ا�ختلفة.  شاعر  بمراحلها  االستقالل  دولة   �� بالّسلطة  دة 

غة العر�ّية، 
ّ
وعملنا من هذه الّناحية محاولة �� تفكيك وضع املدرسة الّتو�سّية ع�� نقد اختيارا��ا �� ماّدة الل

 وهو بذلك مساهمة متواضعة �� مجهود إصالحها. 

 .سلطة  -نقد -تأو�ل  - املؤلفات املدرسية -الشعر التو���ي ا�حديث ال�لمات املفاتيح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي العمريد. 



 علي العمري د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرامج الّتعليمّية الّشعر الّتونسّي الحديث؟الّشعر في المدرسة: لماذا تتجاهل  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)213( 

 

 

 

 

Abstract: 

The aim of this research is to determine the reasons behind the lack of presence of modern 

Tunisian poetry in most educational curriculums, in both primary and secondary levels, and 

its absolute absence in others. We have implemented an inductive/interpretive approach, 

starting by studying said curriculum (namely the Arabic language textbooks/ Arabic literature 

from the fifth year of primary education to the fourth year of secondary teaching), 

subsequently attempting to interpret the marginality of that presence in these works, by 

linking it to the educational, aesthetic, academic and political contexts that surrounded its 

authorship. From this approach, we concluded that a number of factors could explain, even 

partially, this phenomenon. One of its aspects is related to the condition of the educational 

system and its pedagogical choices, while another aspect is related to aesthetic/critical 

considerations related to the academic institutions’ positions on modernity in general and on 

poetic modernity in particular, whereas other aspects go back to the position of the modern 

poet in the political system and his complex relationship with power in the various stages of 

an independent state. In this respect, we attempted to dismantle the status of the Tunisian 

school by criticizing its choices on the subject of the Arabic language, which therefore is a 

modest contribution to the effort to reform it. 

Keywords: modern Tunisian poetry- school textbooks- interpretation-criticism- authority. 
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 : مقّدمة  -1

عر التو���ّي ا�حديث ع�� وجھ ا�خصوص، ��  
ّ

ال يمكن، �� رأينا، فهم من�لة األدب الّتو���ّي ا�حديث والش

تبدو   ف�ي  الّتعليمّية.  ولل��امج  الّتو�سّية  للمدرسة  اإلش�ا�ّ�  الوضع  إ��  االنتباه  دون  املدرسّية،  فات 
ّ
املؤل

ها أّ��ا ��دف إ�� تحصيل املعرفة وامتالك  مح�ومة �عدد من املفارقات �عسر التوفيق ب�ن أطرافها، من أهمّ 

  / املهارات املّتصلة ��ا، ولكّ��ا �� اآلن نفسھ �س�� إ�� تحقيق رهانات أخرى �عضها صر�ح و�عضها اآلخر ضم�ىّ 

�امن مع  
ّ
مس�وت عنھ. ويعود هذا الّتأرجح إ�� طبيعة املدرسة، ف�ي مؤّسسة �عليمّية ومعرفّية، ولكّ��ا بال�

ديولوجّية بمع�ى من املعا�ي. ولعّل ذلك ما يفّسر ميل واض�� ال��امج إ�� “�سييج” املقّرراِت  ذلك مؤّسسة إي

خِضع القائم�ن ��ا إ�� معاي�َ� ُ�عّد ا�خروج ع��ا خطأ  
ُ
 الّتعليمّية برّم��ا بأهداٍف، ت

َ
والكتِب املدرسّية، والعملّية

 فادحا �� العديد من األحيان.

�عة الس�والئّية ومن تلك املفارقات أيضا أّن  
ّ
   املدرسة حر�صة ع�� مراعاة الّتقاليد ل�و��ا مح�ومة بالن

)scolastique  واآلداب والفنون  والعلوم  املعرفة  أّن  ح�ن   �� بالّتقاليد،  وتتمّسك  ا�حافظة  إ��  تن�ع  �ي 
ّ
ال  (

�ي مّيالة دوما إ�� اإلبداع والّتجديد، وهو ما يخلق نوعا من الفجوة ب�ن الّتقاليد املدرسيّ 
ّ
ة وحركّية اإلبداع ال

) بارت  انتبھ  وقد  ف. 
ّ
تتوق (Barthesال   (1915-1980(1    �� ألقاه  ذي 

ّ
ال املشهور  درسھ   �� املفارقة  تلك  إ�� 

)، فقال إّن «تدريس  collège de France) �� “معهد فر�سا” (sémiologieافتتاح كر��ي الّسيميولوجيا (

بات الّتكنوقراطّية و��ن الّرغبات الثورّ�ة [للتالميذ]  ب�ن ض  -إ�� درجة اإل��اك–اآلداب بات ممّزقا  
ّ
غوط املتطل

لبة»
ّ
 .2والط

وجھ   ع��  عر 
ّ

والش عموما  األدب  بتدريس  ا�خاّصة  ال��امج  االزدواجّية  هذه  �شمل  أن  الطبي�ّ�  ومن 

فات املدرسّية يجدون أنفسهم �� حرج ب�ن طبيعة األدب، بوصفھ حدثا ال �عبأ 
ّ
ا�خصوص. فواضعو املؤل

�بية. وهنا يثور  
ّ
باملؤّسسات والقيم الّسائدة، و��ن طبيعة املدرسة بوصفها مؤّسسة تجمع ب�ن الّت�و�ن وال�

فل أو املراهق أو اليافع؟ هل سندّرسھ نصوصا كالسيكّية تجمع  
ّ
اإلش�ال: ماذا سندّرس هذا الّتلميذ/ الط

قيم وتخ��ق الّسنن؟ وكيف الّسبيل إ��  ب�ن املنفعة وا�جمال، أم ندّر�ھ ع�� معاشرة نصوص تتجّرأ ع�� ال

الّتوفيق ب�ن األهداف املرسومة للعملّية الّتدريسّية، و�� أهداف متعّددة ومتباينة �� �عض األحيان، وقد 

 ينقض �عضها �عضا، دون اإلجحاف �� حّق املدرسة واألدب معا؟ 

 
دبي وسيميائي فرنسي، عمل مدير دراسات في مدرسة الّدراسات العليا في العلوم االجتماعّية،  -1

ٔ
بارت (روالن): فيلسوف وناقد ا

دبّية في معهد باريس (
ٔ
عالم السيميولوجيا Collège de Franceوشغل كرسّي السيميولوجيا اال

ٔ
هّم ا

ٔ
حد ا

ٔ
سانّية،   )، ويعتبر ا

ّ
الل

دب والّسينما وفّن الّتصوير الّشمسّي، واهت
ٔ
دبّي وسيميولوجيا اال

ٔ
فات عديدة في الّنقد اال

ّ
م ومرحلة ما بعد البنيوّية في فرنسا. له مؤل

ساطير وغيرهما. 
ٔ
 كذلك بالمسرح واال

littéraire du Collège de :leçon inaugurale de la chaire de sémiologie  Roland Barthes, Leçonراجع قوله في:  -2
,éditions du Seuil, coll. Points, 1978, p10. France prononcée le 7 Janvier 1977   ّمالت في كـتاب

ٔ
، وانظر كذلك: تا

، دار توبقال 2مدرسّي، ضمن: روالن بارط، درس الّسيميولوجيا، ترجمة عبد السالم بن عبد العالي، تقديم عبد الفّتاح كيليطو، ط
 . 10، ص1986المغرب -شر، الّدار البيضاءللنّ 
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الّتو���يّ  عر 
ّ

الش تدريس  ننّ�ل معضلة  أن  يمكن  ات 
ّ

بالذ الّسياق  املدارس واملعاهد  و�� هذا   �� ا�حديث   

عر، وخصوصا ابتداء من أواخر سّتينيات القرن املا��ي  
ّ

وحّ�ى ا�جامعات الّتو�سّية. فالغالب ع�� هذا الش

عرّ�ة الّسائدة،  
ّ

عرّي وخروُجھ عن املعاي�� الش
ّ

ھ ع�� العمود الش
ُ
و�داية سبعينّياتھ، نزعُتھ الطالئعّية وثورت

غة العر�ي
ّ
. فكيف يمكن ِلِشعٍر يقوم ع�� االن��اك واال�شقاق أن ي�ون  1ة �� �عض األحيانواج��اؤه ع�� الل

�بية؟ وكيف للقبيح (من زاو�ة التقاليد البيداغوجّية) أن ُ�سهم �� ترسيخ القيم ا�جمالّية؟ 
ّ
 ماّدة لل�

لعمل، ��  وال شّك �� أّن هذا اإلش�ال �ان حاسما، إضافة إ�� عوامل أخرى، سنش�� إ�� أهّمها �� هذا ا

ا�خصوص،  وجھ  ع��  ا�حديث  الّتو���ّي  عر 
ّ

وللش ا�حديث  عر 
ّ

للش املدرسّية  والكتب  األدب  برامج  تجاهل 

 مقارنة باألدب الكالسي�ّي شعرا ون��ا أو بأنواع أدبّية حديثة أخرى �الّرواية والقّصة واملسرح.     

 أبواب المدرسة موصدة أمام الّشعراء:  -2

املتفّحص للمقّررات املدرسّية �� املرحلت�ن االبتدائّية واملتوّسطة بمرحلت��ا اإلعدادّية  ال يحتاج الباحث  

عر  
ّ

بالش واملهتّم�ن  التو�سّي�ن  عراء 
ّ

الش إ��  سبة 
ّ
(بالن املفزعة  ا�حقيقة  إ��  لينتبھ  كب��ا  مجهودا  والثانوّ�ة 

عر ا�حديث وخ
ّ

ل �� ا�حضور ا�حتشم للش
ّ
�ي تتمث

ّ
عرّ�ة التو�سّية  التو���ّي وأنصاره)، ال

ّ
صوصا للمدّونة الش

عرّ�ة �� املرحلة االبتدائّية ال ي�اد ُيذكر. ومن ُيلِق نظرة سريعة ع��  
ّ

�� الكتب املدرسّية. فعدد الّنصوص الش

، ينتبھ بيسٍر إ��  2كتاب القراءة ا�خّصص لتالميذ السنة ا�خامسة من الّتعليم االبتدائّي ع�� سبيل املثال

عرّ�ة مقارنة بالّنصوص الّسردّية، ف�ي ال تتجاوز ثمانية نصوص من مجموع  ندرة الّنصوص ال
ّ

نّصا،    154ش

الثالثة م��ا  التو�سّية  عرّ�ة 
ّ

الش الّنصوص  عدد  يتجاوز  عر  3وال 
ّ

وللش عموما  عرّ�ة 
ّ

الش للّنصوص  أثر  وال   .

 . 4الّتو���ّي �� كتاب الّتمار�ن لنفس املستوى 

 
ليعة” (انظر الهامش عدد  -1

ّ
تي ظهرت في نهاية ستينيات القرن المنصرم، وتمّيزت 20نحن نشير هنا خصوصا إلى تجربة “الط

ّ
) ال

مودّي والحّر”، وخروجها عن خصوصا بنزعتها الّتجريبّية، وثورتها على المقاييس اإليقاعّية الّتقليدّية عّبر عنها سيرها في طريق “غير الع
فظ العامّي بالتجاو 

ّ
ر الّتقاليد الّشعرّية عموما، وانفتاحها على لغة جديدة مستمّدة من المعيش واليومّي، وال تجد حرجا في استخدام الل

ور والمنسّي مع الفصيح والّتفاعل معه، فضال عن دورانها، من الّناحية الّداللية، على عوالم جديدة تّتصل بالهامشّي والمغم
اهر الهّمامي، حفيف الكـتابة فحيح القراءة: قضايا 

ّ
والمتروك، إلى جانب تفاصيل الحياة اليومّية. اظر تفصيال لكّل ذلك في: الط

 . 17-15، ص ص  2006، مطبعة فّن الطباعة، تونس  1ونصوص تونسية، ط
خرون)، مسالك القراءة: كـتاب الّنصوص لتالمذة الس -2

ٓ
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية، زهير الّزايدي (وا

ٔ
نة الخامسة من الّتعليم اال

 الجمهورّية الّتونسّية (د ت).  
ب” لمصطفى عزوز، المصدر السابق، ص  -3

ٔ
من المصدر   57، و“العنزة وابنها” لنفس الّشاعر، ص36هي على الّتوالي: “نصيحة ا

غماني، ن.م، ص
ّ
حمد الل

ٔ
وز” ال

ّ
ّما الّنصو99نفسه، و“زهرة الل

ٔ
بي ماضي . ا

ٔ
حمد شوقي وإيليا ا

ٔ
ص المتبّقية فهي لشعراء مشارقة كا

 ومعروف الّرصافي.
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية،  -4

ٔ
خرون)، مسالك الكـتابة: كـتاب الّتمارين لتالمذة السنة الخامسة من الّتعليم اال

ٓ
زهير الّزايدي (وا

 الجمهورّية الّتونسّية (د ت).  
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املعتمدة   عرّ�ة 
ّ

الش الّنصوص  االبتدائّي أّما  الّتعليم  من  الّسادسة  للّسنة  القراءة  كتاب  تتجاوز    1��  فال 

(  52الّنصوص السّتة من مجموع   ، ونّصان  2)1972-1901نّصا، أحدها لشاعر مصرّي هو محمود غنيم 

) الفونتان  الفر���ّي  اعر 
ّ

للش ( la fontaineمعّر�ان  عر�ة  3)1661-1695) 
ّ

الش الّنصوص  تتجاوز  وال   ،

غما�ّي (  الّتو�سّية 
ّ
و�حمل عنوان “حضن الواحة”، أّما النّص    ،4)2015-1923الثالثة نصوص: أّولها ألحمد الل

و�حمل عنوان “الّر�يع”، أّما ثالث الّنصوص فهو ملصطفى عزوز    ،5)2009-1940الثا�ي فهو �جعفر ماجد (

ا  ،6)2003  -1921( كتاب   �� األمر  و�قتصر  املدارس”.  أبناء  “إ��  عنوان  لنفس  و�حمل  ا�خّصص  لّتمار�ن 

 .7املستوى ع�� نّص يتيم ملصطفى عّزوز

املرحلة   برامج   �� �سبّيا  ساعا 
ّ
ا� شهد  قد  خصوصا  والتو�سّية  عموما  عرّ�ة 

ّ
الش املدّونة  حجم  �ان  و�ذا 

�ي ��تّم  
ّ
امنة والّتاسعة) بفعل تنّوع املواّد ال

ّ
انية من الّتعليم األسا��ّي (أي السنوات الّسا�عة والث

ّ
عر  الث

ّ
بالش

عرّ�ة ظّل هامشّيا مقارنة  
ّ

جزئّيا أو �لّيا �القراءة وا�حفوظات واإللقاء واملطالعة، فإّن عدد الّنصوص الش

 :8باألجناس واألنواع األخرى وخصوصا بالّن�� والّسرد. وهو ما يبدو جلّيا من خالل ا�جداول الّتالية

صوص
ّ
 ا�جدول األّول: ماّدة شرح الن

صوص عدد  املستوى 
ّ
عرّ�ة  الن

ّ
صوص الش

ّ
 عدد النصوص الشعر�ة التو�سّية  عدد الن

 4 6 73 الّسا�عة أساسّيا 

 4 7 60 الثامنة أساسّيا 

 03 12 79 الّتاسعة أساسّيا 

 
خرون)، عا -1

ٓ
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية، محرز بلعيد (وا

ٔ
لم القراءة: كـتاب الّنصوص لتالمذة السنة الّسادسة من الّتعليم اال

 الجمهورّية الّتونسّية (د ت).  
محمود غنيم: شاعر مصري يغلب على شعره الّروح الّتقليدّي في الّشكل الّشعرّي كما في الموضوعات والمعاني. وانظر نّصه في    -2

 .157ق صالمصدر الّساب
): شاعر فرنسي مشهور عاش في الّنصف الّثاني من القرن الّسابع عشر، ارتبط اسمه Jean de la fontaineجون دي ال فونتان ( -3

مثوالته المعروفة: 
ٔ
. وانظر نّصيه في: مسالك القراءة: كـتاب الّنصوص لتالمذة السنة الخامسة من الّتعليم  les fablesخصوصا با

ساسّي، م. س، ص
ٔ
 . 108و  9اال
حمد اللغمانّي: شاعر تونسّي عرف بشعره االجتماعّي والوطنّي، ويميل في شعره إلى مراعاة الّتقاليد الّشعرّية، وكان مقّربا من  -4

ٔ
ا

 .48الّسلطة ومعجبا بشخصّية الّزعيم التونسّي الّراحل الحبيب بورقيبة. انظر نّصه في المصدر السابق، ص
كاديمي -5

ٔ
عمال شعرّية وعلمّية عديدة. وانظر نّصه في المصدر المذكور سابقا ص جعفر ماجد: شاعر وا

ٔ
 .  42تونسّي له ا

طفال. وانظر نّصه في المصدر   -6
ٔ
خالقّي، وعرف بكـتاباته الموّجهة لال

ٔ
مصطفى عزوز: شاعر تونس غلب على شعره البعد الّتعليمّي واال

 .191المذكور، ص
خرون)، عالم الكـتاب -7

ٓ
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية، انظر: محرز بلعيد (وا

ٔ
ة: كـتاب الّتمارين لتالمذة السنة الّسادسة من الّتعليم اال

 .188الجمهورّية الّتونسّية (د ت)، ص
تي ال تدخل في المواّد المذكورة في الجدول، واكـتفينا بكـتب   -8

ّ
استثنينا الّنصوص الّشعرّية القديمة وكذلك بعض النتف الّشعرّية ال

 في ماّدة العربّية دون غيرها. شرح النّص 
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ا�ي:  ا�حفوظات 
ّ
 ا�جدول الث

صوص  املستوى 
ّ
عرّ�ة  عدد الن

ّ
صوص الش

ّ
 عدد النصوص الشعر�ة التو�سّية  عدد الن

 00 00 00 أساسّيا الّسا�عة 

 3 6 17 الثامنة أساسّيا 

 00 06 08 الّتاسعة أساسّيا 

فوّي واملطالعة
ّ

الث: التواصل الش
ّ
 ا�جدول الث

صوص  املستوى 
ّ
عرّ�ة  عدد الن

ّ
صوص الش

ّ
 عدد النصوص الشعر�ة التو�سّية  عدد الن

 6 12 17 الّسا�عة أساسّيا 

 00 02 09 الثامنة أساسّيا 

 00 00 00 أساسّيا الّتاسعة 

 

انوّي مح��ما �سبّيا، و�مّس مراحل  
ّ
بالّتعليم الث غة العر�ّية 

ّ
عر القديم �� برامج الل

ّ
و�ذا �ان حضور الش

ح واألرجوزة،  
ّ

عرّي من ا�جاهلّية إ�� القرن ا�خامس، و�حيط بأهّم أنواعھ �القصيدة واملو�
ّ

تطّور النّص الش

حجم   فإّن  أعالمھ،  بأغلب  يبقي ويعّرف  ا�خصوص  وجھ  ع��  ا�حديث  الّتو���ّي  عر 
ّ

والش ا�حديث  عر 
ّ

الش

محتشما ويغيب تماما عن �عض املستو�ات الّدراسّية �السنة الّرا�عة آدابا (البا�الور�ا). فعدد الّنصوص  

انوّي ال يتجاوز  
ّ
عرّ�ة التو�سّية �� كتاب الّنصوص للسنة األو�� من الّتعليم الث

ّ
عة  نصوص من بي��ا أر�  7الش

ا�ّي 
ّ

ها1نصوص للش
ّ
انية ع�� سّتة نصوص للشاّ�ي �ل

ّ
، بينما 2، وال يز�د عددها �� كتاب الّنصوص للسنة الث

الثة آدابا ع�� نّص يتيم ملنصف الوهاي�ي (
ّ
  3)-1949يقتصر عدد الّنصوص �� كتاب الّنصوص للّسنة الث

عر ا�حديث
ّ

، وال أثر للّنصوص الشعرّ�ة التو�سّية �� كتاَ�ْي الّنصوص لتالمذة السنوات  4ضمن محور الش

عب العلمّية وشعبة الّر�اضة. و�ذا اقتصر حضو 
ّ

الثة من الش
ّ
عر التو���ّي �� كتاب الّنصوص للسنة  الث

ّ
ر الش

 
ولى من الّتعليم الّثانوّي، المركز الوطني البيداغوجّي، وزارة الّتربية،  -1

ٔ
دبّية لتالميذ السنة اال

ٔ
فاق ا

ٓ
خرون)، ا

ٓ
إبراهيم بن صالح (وا

ّمي (ص 
ٔ
) وتونس  169( ص ) وإلى طغاة العالم165) وإرادة الحياة (ص 160الجمهورّية التونسّية (د ت)، والّنصوص هي: يا ابن ا

غمانّي ( ص173الجميلة ( ص
ّ
حمد الل

ٔ
نا إنسان جديد لمحي الّدين خريف  178-177) وهي للشاّبي، وفي عيد الجالء عن بنزرت ال

ٔ
) وا

 ). 183-182(ص
دب لتالميذ الّسنة الثانية من الّتعليم الّثانوّي، المركز الوطني البيداغوجّي، وزارة   -2

ٔ
الّتربية،  انظر تلك الّنصوص في: عيون اال

 . 87-86و 77-76و 71-70و 60-59و 46- 45و 28، الصفحات: 2الجمهورّية التونسّية (د ت)، ج
حد رموز مدرسة القيروان الّشعرّية،   منصف الوهايبي -3

ٔ
عالم الّشعر التونسّي الحديث، وا

ٔ
كاديمي تونسّي، من ا

ٔ
: شاعر وروائي وا

 تحّصل على جوائز كـثيرة محلّية ووطنّية ودولّية. 
داب (كذا!)، المركز الوطني   انظر -4

ٓ
خرون)، كـتاب الّنصوص لتالميذ الّسنة الّثالثة من الّتعليم الّثانوّي ا

ٓ
: الّصادق بن عمران (وا

 ، والنّص يحمل عنوان “تمثال السّياب”.110البيداغوجّي، وزارة الّتربية، الجمهورّية التونسّية (د ت)، ص



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)218( 

يتيم نّص  الّر�اضة ع��  آدابا    1الّرا�عة من شعبة  الّرا�عة  للّسنة  الّنصوص  �� كتا�ي  �لّيا  غيابا  �غيب  ھ 
ّ
فإن

عًبا علمّية. 
ُ

 والّسنة الّرا�عة ش

عرّ�ة الّتو�سّية ا�حديثة �� املتون املدرس
ّ

 ّية بمالحظات ثالث: ونخرج من هذا الوصف الّسريع للمدونة الش

�� مستو�ات   - تواتر حضورها  الغالب ع�� أسماء شعرّ�ة الحظنا   �� املدّونة واقتصارها  تلك  ضمور 

اّ�ي، ومصطفى عزوز ع�� سبيل املثال.
ّ

 الّتحصيل ا�ختلفة �الش

عرّي إ�� اليوم، ف  -
ّ

عر الّتو���ّي ا�حديث ا�ختلفة من بدايات اإلحياء الش
ّ

ال عدم تمثيلها التجاهات الش

ليعة
ّ
الط لشعراء  واحدا  شعرّ�ا  نّصا  الّساحة  2نجد  ع��  لي�ّ� 

ّ
الط جاه 

ّ
االت سيطرة  من  الّرغم  ع��   ،

نفسھ،  القرن  سبعينيات  من  األّول  والّنصف  املنصرم  القرن  ستينيات  ��اية  التو�سّية  عرّ�ة 
ّ

الش

عر العر�ّي وتثو�ر ُب�ى القصيدة فضال
ّ

ذي لعبھ �� تطو�ر موسيقى الش
ّ
عن محاوالتھ توط�ن    والّدور ال

عر �� البيئة ا�حلّية
ّ

 . 3لغة الش

غلبة الّتقليد عل��ا ونزع��ا إ�� ا�حافظة �ستث�ي من ذلك طبعا نصوص الشاّ�ي وشعراء آخر�ن عرفوا   -

جاها��م ا�حداثية كمنصف الوهاي�ي وآدم فت��
ّ
 . 4)  -1957( بات

عر التو���ّي  
ّ

ها الش
ّ
�ي يحتل

ّ
ا�حديث؟ هل �عكس ذلك أزمة املدرسة التو�سّية أم  فما تفس�� هذه املن�لة ال

فات املدرسّية؟ ما دور الّنقد �� ما آل  
ّ
�ي انت�جها املشرفون ع�� ال��امج وواضعو املؤل

ّ
ھ �عود إ�� ا�خيارات ال

ّ
أن

وضع    �� املسؤولّية  من  جانبا  والثقافّية  السياسّية  الّسلطة  تتحّمل  وهل  املدرسة؟   �� عراء 
ّ

الش وضع  إليھ 

 
ّ

 اعر �� تو�س عموما و�� الكتب املدرسّية ع�� وجھ ا�خصوص؟الش

 
خرون)، كـتاب العربّية لتالميذ السنة الّرابعة من التعليم الّثانوّي: شعبة الّرياضة،  : ناجية زروان انظر - 1

ٓ
المركز الوطني (وا

دم 33-32البيداغوجّي، وزارة الّتربية، الجمهورّية التونسّية (د ت)، ص
ٓ
يامه   فتحي من، والنّص ال

ٔ
عمى ا

ٔ
مجموعته: نافخ الّزجاج اال

عماله، دار الجمل 
ٔ
 .63-60، ص2013وا

واخر ستينيات القرن الماضي، وعرفت ازدهارها بين سنتي   - 2
ٔ
تي ظهرت في ا

ّ
دبية والّنقدية الّتونسية ال

ٔ
ليعة الحركة اال

ّ
المقصود بالط

برز رموزها من الّشعراء الطاهر الهّمامي ومحـمد الحبيب الزناد وسمير العيادي وفضيلة الشاّبي وصالح القرمادي  1972و 1968
ٔ
، من ا

دب التجريبّي وثارت على المعايير الجمالية السائدة كالموازين التقليدية بشقيها  وغيرهمالمصمولي ومحّمد 
ٔ
منت هذه الحركة باال

ٓ
. ا

صحابها الّنسغ الواقعّي واالّتجاه إلى الّتونسة ...إلخ.  
ٔ
عمال ا

ٔ
غة اليومية في الكـتابة، وغلب على ا

ّ
“العمودي والحر”، واستعملت الل

   المثال: راجع حول تلك المدرسة على سبيل
اهر الهّمامي، تجربتي الّشعرية -

ّ
باعة، تونس 1)، ط1969-2004): بيانات وتقييمات (1( الط

ّ
    .2004، مطبعة فّن الط

اهر الهّمامي، حفيف الكـتابة فحيح القراءة: قضايا ونصوص تونسية، مرجع مذكور سابقا.   -
ّ
 الط

داب والفنون، بيت  راجع حول ذلك  - 3
ٓ
دب الّتونسّي، المجمع الّتونسّي للعلوم واال

ٔ
: مجموعة من الباحثين (إعداد)، تاريخ اال

 . 185، ص 1993الحكمة، تونس 
عمال شعرّية وغنائّية كـثيرة. اشتهر كذلك بدوره في بروز فرقة البحث الموسيقّي التو - 4

ٔ
نسّية شاعر ومترجم وشاعر غنائي تونسّي، له ا

غاني الكـثيرة التي كـتبها للطفي بوشناق الفنان التونسي المعروف. 
ٔ
 الملتزمة، وباال
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 أم أزمة خیارات؟:  أزمة مدرسة  -3

�بوّ�ة  
ّ
تح الباب أمام تقييم املدرسة الّتو�سّية، حول إخفاقات مزعومة للمنظومة ال�

ُ
ما ف

ّ
ثار األسئلة، �ل

ُ
ت

الّتقليديّ  الّتحديثّية والقيم  �عة 
ّ
الن ب�ن  تأرجحها  أهّمها  لعّل  أّن رهان مؤّس��ي الّتو�سّية  الّرغم من  ة. فع�� 

ُر عملّية االنخراط ��  ُيَيّسِ املدرسة ا�حديثة منذ قيامها �ان تأسيَس فضاٍء حاضٍن لقيم ا�حداثة والّتنو�ر 

ت مح�ومة بالقيم الثقافّية والّدينّية الّتقليدّية. فإلغاء الّتعليم الّدي�ّي �� تو�س
ّ
 1ا�حداثة ال�ونّية، فإّ��ا ظل

لم ع��    مثال  سياسّية  ألسباب  الّدراسة،  مواّد  مختلف   �� املد�ّي،  الّتعليم  إ��  مضامينھ  �سّرب  دون  َيُحْل 

جهت تلك املدرسة تدر�جّيا نحو  2األرجح
ّ
�ي ��تّم بتدريس األدب لم �سلم منھ. ولذلك ات

ّ
، و�بدو أّن املواّد ال

والعلوم والفنون  اآلداب  تدريس  �� مجال  وخصوصا  واالنكفاء  إ��    ا�جمود  فإضافة  والفلسفة.  اإل�سانّية 

غة  
ّ
الل مجال   �� الّتعليمّية  ال��امج  مستوى   �� املدرسة  َزَعْت 

َ
ن مذهال،  تراجعا  ميات 

ّ
الّتعل تلك  م�انة  تراجع 

و��  ا�جديدة،  الّنصوص   من 
ً
َحِذَرة َوَ�َدْت  الكالسيكّية،  الّنصوص  إ��  األولوّ�ة  إعطاء  إ��  العر�ّية  واآلداب 

 
ّ
جاهر �عدا��ا للقيم ا�جمالّية والفكرّ�ة القديمة. ولعّل إلقاء  مقّدم��ا تلك ال

ُ
�ي تنحو من�� حداثّيا صر�حا وت

ِبُيْسٍر انتماَءها، ��  غة العر�ّية يكشف 
ّ
�ي “�سّر�ت” إ�� برامج الل

ّ
ال عرّ�ة التو�سّية 

ّ
نظرة ع�� الّنصوص الش

عرّ�ة. فإذا ما استثنينا نصوص الشا�ّ 
ّ

�ي تنت�ي �ش�ل  الغالب، إ�� الّتقاليد الش
ّ
ي، و�عض الّنصوص القليلة ال

عرّ�ة التو�سّية كنّص منصف الوهاي�ي: تمثال السّياب
ّ

، أو نّص آلدم فت�� مقتطع  3صر�ح إ�� ا�حداثة الش

وأعمالھ” أيامھ  األع�ى:  الّزجاج  “نافخ  الشعرّي  كتابھ  كالسيكي�ن 4من  لشعراء  الّنصوص  أغلب  فإّن   ،

غما
ّ
 6)2011-1932وم�� الّدين خر�ف(  5)2022-1932�ي، ونور الّدين صّمود (كمصطفى عزوز وأحمد الل

 
  1958جوان  25) بعد االستقالل مباشرة في إعالن نهاية الّتعليم الّدينّي فقال يوم 2000-1903لم يترّدد الّزعيم الحبيب بورقيبة ( -1

«بقي متمّسكا بالماضي وانتهى زمانه. ولم يعد منسجما مع الحياة الحاضرة». راجع  إّن الّتعليم الّدينّي رغم دوره في الحركة الوطنّية 
ذلك في: محّمد العفيف الجعيدّي، حضور السياسّي في المعطى الّتربوّي: الّتعليم الّدينّي بتونس نموذجا، صحيفة المفّكرة القانونّية، 

 . 7، ص 2020، جوان 18تونس، ع
وساط الشبابّية (الّتلميذّية  شّكل تراجع الهيمنة اإليدي -2

ٔ
ولوجّية للحزب االشتراكي الّدستورّي في سبعينيات القرن الماضي في اال

ب في فرنسا سنة 
ّ

وساط الشبابّية، خصوصا بعد ثورة الطال
ٔ
بّية) وانتشار الفكر اليساري في تلك اال

ّ
، حافزا لمراجعة  1968والطال

فت ماّدة الّتربية اإلسالمّية ل«حماية الّشباب من االنجذاب   الّسلطة مواقفها من الّتعليم الّدينّي ولو بشكل
ّ
جزئّي فوظ

للماركسّية...وتكوين مواطن يكون لبنة نظيفة في هيكل مجتمعه اإلسالمّي الّصالح ويحافظ على الّدين كعنصر من كيان مجتمعه 
ور في الّتربية اإلسالمّية في السنة الّسابعة  . وقد ظهر ذلك التوّجه خصوصا في تخصيص مح7الّتونسّي». انظر المرجع الّسابق، ص

ثانوّي «لدراسة إسالمّية لالّتجاهات اإللحادّية ورّدها بالّدليل الّشرعّي وبيان خطرها على المجتمع المسلم، وموقف اإلسالم مّمن 
ثيرات م

ٔ
خرى في مقّدمتها الفلسفة على  يتبّناها» (نفس المرجع. ن ص). وباتت ماّدة الّتربية اإلسالمّية بذلك وسيلة للحّد من تا

ٔ
واّد ا

فكار. 
ٔ
 الشباب الّتونسي المندفع نحو تجديد القيم والسلوكيات واال

 . 17انظر الهامش  -3
 . 18انظر الهامش  -4
 نور الدين صمود: شاعر وجامعي تونسّي عرف بدفاعه عن منظومة الوزن الّتقليدّية وبمعاداته لقصيدة الّنثر. -5
دبّية. -6

ٔ
 محي الّدين خريف: شاعر تونسّي عرف بإنتاجه الغزير في الشعر والقّصة والّدراسات اال



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ومنصف الوهاي�ي ومنور صمادح    1)1982-1933وجعفر ماجد. و�� املقابل �غيب نصوص صا�ح القرمادي (

ليعة وغ��هم.  3)2016-1955ومحـمد الّصغ�� أوالد أحمد ( 2)1931-1998(
ّ
 وشعراء الط

نظر   وجهة  من  عا 
ّ
متوق أحمد  وأوالد  ليعة 

ّ
الط وجماعة  القرمادي  كصا�ح  شعراء  شعر  غياب  �ان  و�ذا 

  
ً
ورؤ�ة ولغة  بناًء  بالثوابت  و��زأ  األساسات  يخ�خل  ان��اٍك  ل�ونھ شعَر  والبيداغوجّية،  السياسّية  الّسلطة 

يبدو مث��ا ل�ح��ة ل�ون مدّون��م ال    4)   -1949د الغّزي (وقضايا، فإّن غياب نصوص شعراء �الوهاي�ي ومحمّ 

�بوّ�ة وا�جمالّية، وال تحمل مواقف صر�حة من الّسلطة. فهل �ع�ي 
ّ
تجا�� خصوصّيات املؤّسسة الّتعليمّية ال�

اهرة ا�حّ��ة وفلسفة املدرسة التو�سيّ 
ّ
عرّ�ة؟ وهل من صلة ب�ن هذه الظ

ّ
ة  ذلك حذر املدرسة من ا�حداثة الش

فات املدرسّية؟  
ّ
 وخيار��ا وطبيعة القائم�ن ع�� وضع املؤل

ال��بوّ�ة   املؤّسسة  َد  َردُّ
َ
ت تزعم  �ي 

ّ
ال الفرضّية  بوجاهة  األسئلة،  هذه  عن  جوابا  اإلقرار،  من  مناص  ال 

ف��ا   بما  ا�حديثة  عرّ�ة 
ّ

الش الّنصوص   
ُ
ندرة  

َ
الفرضّية هذه  وتدعُم  عموما،  ا�حداثة  شعر  تجاه  التو�سّية 

الثة آدابا) يتناول  
ّ
عر ا�حديث (الّسنة الث

ّ
انوّي. فهناك محور واحد مخّصص للش

ّ
العر�ّية �� برامج الّتعليم الث

و�در شاكر الّسياب    5)1999-1926نماذج من شعر آباء ا�حداثة الشعر�ة العر�ية كعبد الوهاب البّيا�ي (

)1926-1964(6  ) درويش  (  7)2008-1941ومحمود  قّبا�ي  عر 8)1998-9231ونزار 
ّ

الش يحظى  ح�ن   ��  ،

القديم بأك�� من محور و�تواتر �ش�ل م�حوظ �� املستو�ات ا�ختلفة، و�نطبق ذلك أيضا ع�� أش�ال القّص  

 ال��ا�ّي. 

ز م��ا ع��     
ّ

عر ا�حديث �عود إ�� عّدة أسباب يمكن أن نرك
ّ

و�بدو أّن موقف املدرسة الّتو�سّية من الش

 عامل�ن رئيسّي�ن:

قاليد و�كراهات املدرسة:  وطأة •
ّ
الّتو�سّية و�ن �انت مدرسة عصرّ�ة أفادت  الت من حركة    فاملدرسة 

مح�ومة   �انت  فقد  الّتقاليد.  سلطة  من  الّتحّرر   �� تنجح  لم  الّتو���ّي،  التنو�رّي  والفكر  اإلصالح 

 
سانيات، يعتبر من رّواد -1

ّ
كاديمي وباحث في الل

ٔ
الّتفكير اللسانّي في تونس والعالم العربّي، وهو إضافة إلى  صالح القرمادي: شاعر وا

دب والّشعر.
ٔ
 ذلك صاحب طريقة جديدة في اال

منّور صمادح: شاعر تونسّي مخضرم وُمجيد، عرف بمناصرته للحركة الوطنّية وزعيمها الحبيب بورقيبة قبل االستقالل، ثّم   -2
زمة نفسّية دفعته إلى الهجرة إلى الجزائر. عانى بمعارضته له بعد ذلك، وقال فيه قصائد هجائّية ممّ 

ٔ
ا عّرضه لمضايقات تعّرض بعدها ال

 المرض والّتجاهل وتدهور وضعه االجتماعّي إلى حين وفاته. 
حمد -3

ٔ
والد ا

ٔ
نظمة المتعاقبة وبصراعه مع اإلسالميين، ولم يخرج شعره في   محّمد الصغير ا

ٔ
: شاعر وناثر تونسّي، عرف بمعارضته لال

 ب عن مواقفه السياسّية واالجتماعّية. الغال
كاديمّي تونسي معروف بشعره ذي الصبغة الصوفية. -4

ٔ
 محّمد الغّزي: شاعر وكاتب وناقد وا

عمدة مدرسة الشعر العربي الجديد في العراق، ومن رّواد الشعر الحّر إضافة إلى السّياب   -5
ٔ
حد ا

ٔ
عبد الوهاب البياتي: شاعر عراقي يعّد ا

 ة.  ونازك المالئك
شهر   -6

ٔ
ساطير في شعره، من ا

ٔ
هّم رّواد شعر التحديث في العراق والعالم العربّي، عرف خصوصا بتوظيفه للّرموز واال

ٔ
حد ا

ٔ
السّياب: ا

نشودة المطر وشناشيل ابنة الجلبي وقيثارة الّريح وغيرها. 
ٔ
عماله ا

ٔ
 ا

عالم شعر المقاومة الفلسطينّية،  -7
ٔ
هّم شعراء  محمود درويش: شاعر وناثر فلسطين، من ا

ٔ
فق إنسانّي وذاتي، من ا

ٔ
ولكّن شعره ذو ا

  الحداثة الشعرّية العربّية. 
هّم الشعراء العرب المعاصرين.  -8

ٔ
ة. يعتبر من ا

ٔ
 نزار قّباني: شاعر سوري، دار جانب كبير من شعره حول الحّب والمرا
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حركة تنو�رّ�ة  بخصائص حركة الّتحديث الّتو�سّية بوصفها حركة تتأرجح ب�ن ا�حدا�ي والّدي�ي: أي ب�ن  

بي�ّ� أن ُيلقي  
ّ
َدْ�َ�ا، و�نية اجتماعية وثقافية معادية ل�حداثة عموما. ومن الط

َ
ا

َ
دافعت ع��ا الّنخب وق

ُم املشروِع الّتنو�رّي/ ا�حدا�ي الّتو���يّ 
ُ
ْعث

َ
ل

َ
ت م��ّددة ولم تحسم موقفها    1ت

ّ
بوطأتھ ع�� املدرسة. فقد ظل

عرّ�ة ع��  
ّ

 مثُل هذه  من ا�حداثة ومن ا�حداثة الش
ٌ
بي�ّ� أن تتجاهل مدرسة

ّ
وجھ ا�خصوص. ومن الط

الُقصوو�ة م��ا، هذا ما يفّسر تجاهلها    وخصوصا 
َ
التحديثّية  /

َ
الّتجديدّية �عاِت 

ّ
الن املتلعثمة  املدرسة 

) (  ،2)   -1930ألدونيس  املاغوط  (  3)2006-1934ومحّمد  بنيس  يوسف    4)  - 1948ومحّمد  وسعدي 

الثة آدابا.  (وهم من  5)1934-2021(
ّ
عر ا�حديث �� الّسنة الث

ّ
عرّ�ة) �� محور الش

ّ
 أعالم ا�حداثة الش

فاملدرسة   والثقافّية،  الّسياسّية  الّسلطة  فلك   �� الغالب،   �� �بوّي، 
ّ
ال� ا�خطاب  دوراُن  ذلك  إ��  يضاف 

تنت�جها �ي 
ّ
ال العاّمة والّسياسات  إ�� االختيارات  الّدولة، تخضع  الّسلطة.    بوصفها مؤّسسة من مؤّسسات 

) ال تخلو مبدئّيا من �ّل سلطة، ل�ون الّسلطة �امنة  Barthesو�ذا �انت عملّية الّتدريس كما يرى “بارت” (

 ، فقد �ان من قبيل ا�جازفة أن تتمّرد املدرسة ع�� الّتقاليد �ش�ل جذرّي.6�� �ّل خطاب

تب األدب:  •
ُ

في الكتب املدرسّية فإلقاُء نظرٍة سريعة ع�� مؤ   طبيعة القائم�ن ع�� تأليف ك
ّ
�� الّتعليم    ل

انوّي، يكشف عن هيمنة املتفّقدين العاّم�ن واملتفّقدين ع�� �جان الّتأليف، وهذا �ع�ي 
ّ
األسا��ّي والث

أولوّ�ة   إ��  ذلك  يقود  أن  الطبي�ّ�  ومن  املدر��ّي،  الّتأليف  ع��  الّتق�ي  الّتكنوقراطي/  العقل  سيطرة 

�ب االعتبارات البيداغوجّية و
ّ
وّ�ة” ع�� االعتبارات ا�جمالّية واإلبداعّية. يضاف إ�� ذلك أّن القائم�ن  “ال�

ع�� تأليف الكتب املدرسّية ليسوا �� الغالب من املمارس�ن للعملّية الّتدريسّية، وعدد م��م (وخصوصا  

ت�و�نا بي تلّقوا  �� مجال األدب، فكث�� م��م  إ�� ت�و�ن أص�ّ�ٍ  الّتعليم االبتدائّي) يفتقرون  داغوجّيا  �� 

با�حركة   إملامهم  �� هذه ا�حالة أن ي�ون  بي�ّ� 
ّ
الط �� هذا ا�جال. ومن  يتلّقوا ت�و�نا علمّيا  ولكّ��م لم 

جاهات ا�حداثية واملا
ّ
ق األمر باالت

ّ
عر محدودا، خصوصا إذا �عل

ّ
�عد حداثّية. و�الّتوازي    -األدبّية و�الش

مباش  أساتذة  (من  ا�ختّص�ن  دور  ��ميش  يتّم  ذلك  العر�ّية)  مع  اآلداب   �� مختّص�ن  وأ�ادمي�ن  ر�ن 

و�غيي��م جزئّيا أو �لّيا عن �شاط تأليف الكتب املدرسّية. وهكذا يتحّول الّتأليف املدر��ّي إ�� عملّية 

مغلقة مقصورة ع�� “مجموعات” تقوم العالقة بي��ا ع�� نوع من “الّز�ونّية” البيداغوجّية. و�ذا أضفنا  

 
تي تنام بيننا: اإل -1

ّ
فق الّتنوير: مقاالت في تفكيك للتوّسع في ذلك يمكن العودة إلى: علي العمري، داعش ال

ٔ
صولّية وا

ٔ
سالميون واال

فاق 1اإلسالم السياسّي، ط
ٓ
 . 112-107وص 101-97، ص2021برسبيكـتيف للّنشر، تونس  -، دار ا

تي قادت معركة الجيل الجديد   -2
ّ
ة شعر ال

ّ
عالم الحداثة الّشعرّية العربّية، انضّم إلى مجل

ٔ
هّم ا

ٔ
حد ا

ٔ
سبر)، ا

ٔ
حمد سعيد ا

ٔ
دونيس (علي ا

ٔ
ا

هّم المفّكرين العرب في الّنصف الثاني من القرن العشرين  م
ٔ
دونيس واحدا من ا

ٔ
باء الحداثة الشعرّية. ويمكن عّد ا

ٔ
ن الشعراء على ا

 ، وله دور كبير في تطوير الّدراسات الّشعرّية. 21وبداية القرن 
شهر رّواد قصيدة الّنثر. عرف بكـتاباته  -3

ٔ
ديب سورّي، من ا

ٔ
ته في الّنقد االجتماعّي والسياسّي. محّمد الماغوط: شاعر وا

ٔ
 الّساخرة وجرا

دونيس. -4
ٔ
ريها الكبار إلى جانب ا

ّ
حد منظ

ٔ
عالم الحداثة الّشعرّية العربّية وا

ٔ
هّم ا

ٔ
كاديمّي مغربّي، من ا

ٔ
 محّمد بنيس: شاعر وباحث وا

عمال في الم -5
ٔ
هّم شعراء قصيدة الّنثر العربّية، وله ا

ٔ
حد ا

ٔ
 سرح والّترجمة. سعدي يوسف: شاعر عراقي يعتبر ا

6 -Roland Barthes, Leçon, op. cit. p10. 
 . 11-10، صمرجع سابقوانظر: بارت، درس السيميولوجيا، -
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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عرّ�ة، اكتملت عناصر مشهد ال  إ�� ذلك عدم انفتاح امل
ّ

درسة الّتو�سّية ع�� الّساحة اإلبداعّية والش

ولذلك   وا�حداثة.  ا�جودة  ب�ن  تجمع  نصوص  الختيار  واسعا  مجاال  املدرسّية  الكتب  لواض��  يتيح 

�ي تحّقق 
ّ
ي�جئون �� الغالب إ�� القديم ف��ّجحون كّفة الّنصوص الكالسيكّية أو الّنصوص “ا�حديثة” ال

ها من اإلبداع. وال شّك  األ 
ّ
هداف املرجّوة من ا�حاور، ولو �ان ذلك ع�� حساب جمالّية الّنصوص وحظ

عر الّتو���ي ا�حديث يلقي بھ خارج أسوار املدرسة، و�حّولھ  
ّ

�� أّن ذلك �عّد لونا من ألوان ��ميش الش

 � سيان عددا ال 
ّ
الن  

ّ
الّتو���ّي ا�حديث، و�ذلك يلف �� األدب  عراء  إ�� جنس هام��ّي 

ّ
س��ان بھ من الش

 الّتو�سّي�ن ليجدوا أنفسهم خارج ذاكرة أجيال من األطفال واملراهق�ن وطال�ي العلم.        

 جنایة الّنقد:  -4

عر الّتو���ّي عن مواقف النّقاد والباحث�ن التو�سي�ن  
ّ

هل يمكن فصل موقف املدرسة الّتو�سّية من الش

عر الّتو���ّي ع�� وجھ ا�خصوص؟  
ّ

عر ا�حديث و�الش
ّ

 �� األدب والفنون من الش

� أ�سط  تقت��ي اإلجابة عن هذا الّسؤال البحث �� عالقة املدرسة بالّنقد األد�ّي. فإذا �ان الّنقد �       

�عر�فاتھ وسيطا ب�ن منتج النّص األد�ّي ومتلّقيھ/ قارئھ، ل�ونھ ال يكتفي بوظيفة معا�جة الّنصوص األدبّية  

األدبّية   اآلثار  تقييم  خالل  من  وا�جمالّية،  األدبّية  القيم  تبليغ  إ��  ذلك،  يتجاوز  بل  وتأو�لها،  وتحليلها 

 
ٌ

 رئيس �� الّنجاح املادّي والّرمزّي لألعمال األدبّية، ونيل  والّتعر�ف با�جديد م��ا. وهو من هذه الّناحية طرف

�جان   من  �جنة   �� عضوا  أو  أ�اديمّيا  الّناقد  �ان  إذا  خصوصا  مؤّسساتّيا،  والكّتاب  باملبدع�ن  االع��اف 

األدبّية تصّنف  1ا�جوائز  معيارّ�ة   
ٌ
مؤّسسة األدب،  مع  الّتعامل   �� املعيارّي  الفهم  نظر  وجهة  من  والّنقد   .

الّنصوص وتقّيُمها وتمّ�ُ� بي��ا من حيث القيمة ا�جمالّية واملعرفّية والفنّية، وهو بذلك ُ�َعدُّ فّن ا�حكم �� 

 . 2اآلثار األدبّية

و�ذا �ان الّنقد األد�ّي مؤّسسة معيارّ�ة تحكم �� الّنصوص وتقوم وسيطا ب�ن منتج الّنصوص األدبّية       

ّنصوص سبيلها إ�� الّتداول الثقا�ّ� واإلبدا�ّ�، وولوج مؤّسسات ا�جتمع، إذا  ومتذّوق��ا، فال يمكن أن تجد ال

أّن   �� الّتعليمّية،  و�ال��امج  باملدرسة،  األمر  ق 
ّ
�عل �عهدتھ. وال مراء، م�ى  املنوطة  الوظيفة  الّنقد عن   �

ّ
تخ�

َرَص دخول األدب إ�� مجال الّتداول، وتحّولھ إ�� درس، ت�ون محدودة، ل�ون عالق
ُ
ة املدرسة باألدب معّقدة  ف

وشائكة أحيانا. فليس بمستطاع ال��امج الّتعليمّية والقائم�ن عل��ا اخ��اق الو�� ا�جما�ّ� السائد أو ا�خروج 

�ي 
ّ
فات املدرسّية إ�� الّنصوص الكالسيكّية أي تلك ال

ّ
عن املعاي�� الفنّية الّرا�خة، ولذلك يميل واضعو املؤل

سبة إ�� اإلبداع واألدب  نالت اع��اف “املؤّسسة” ال
ّ
ّنقدّية، ولكّن ا�حاجة إ�� املدرسة حيوّ�ة بل وجودّية بالن

ْدِريٍس. وهو لذلك ذكرى طفولٍة 
َ
ھ َمْوُضوُع ت

ّ
َفى. إن

َ
ُس وك . وغياب  3عموما. فاألدب كما يرى “بارت” هو ما ُيَدرَّ

 
دبّي، تعريب الهادي الجطالوي، ط -1

ٔ
همّية الّنقد ودوره في التعريف بالكـّتاب: فابريس تومريل، النقد اال

ٔ
، دار التنوير  1راجع حول ا

 وما يليها.  23. ص 2017مصر  -لبنان  -للطباعة والّنشر، تونس
 . 25نفس المرجع، ص -2
ّمالت في كـتاب مدرسّي، ضمن: روالن بارط، درس الّسيميولوجيا، م. س، ص -3

ٔ
 . 72-71راجع قوله في: تا
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عر الّتو���ّي عن املدرسة، إذا ما استندنا إ�� هذا الّتعر�ف، �ع�ي 
ّ

اكرة ا�جماعية،  الش
ّ

ببساطة غيابھ عن الذ

د صاحب “الّنقد وا�حقيقة”. 
ّ

فولة كما يؤك
ّ
ل �� الط

ّ
 و�� ذاكرة تتش�

نا ال نجد نصوصا شعرّ�ة     
ّ
�ي ر�خت �� الّتداول املدر��ّي فإن

ّ
ا�ي ال

ّ
و�ذا ما استثنينا �عض نصوص الش

اكرة ا�جماعية. وتنوب ع��ا �� الغالب
ّ

نصوٌص مشرقّية أو تراثّية، وهو ما يرّ�خ   تو�سّية حديثة ت�جع �� الذ

ا�حديثة   عرّ�ة 
ّ

الش ا�حركة  ع��  و�حكم  ا�جتمع،   �� الّتحديث  مسارات   �
ّ
�ع�  �� ويسهم  الّتقاليد  سلطة 

�اجع. 
ّ
 باالنكفاء وال�

ذي يضطلع بھ الّنقد، أن �عيد جانبا من تجاهل      
ّ
ِطَر ال

َ
و�مكن، إذا وضعنا �� ا�حسبان هذا الّدور ا�خ

عر التو���ّي إ�� ترا�� مؤّسسة الّنقد �� العناية باملدّونة الشعرّ�ة الّتو�سّية ا�حديثة.  املد
ّ

رسة الّتو�سّية للش

ِن 
َ
و�بدو ذلك جلّيا خاّصة مع ا�جيل املؤّسس للّنقد األد�ّي �� تو�س و�� مقّدمتھ الّنقد ا�جام�ّ�، فهو لم َ�ْع�

القديم   عر 
ّ

بالش عنايتھ  التّو���ّي قدر  عر 
ّ

السردّية  بالش واألنواع  باألجناس  أو  ا�حديث،  العر�ّي  عر 
ّ

بالش أو 

ة  
ّ
كمجل الثقافّية  ت 

ّ
ا�جال �عض  لعبتھ  ذي 

ّ
ال بالّدور   

ُ
اإلشادة اإلنصاف  باب  من  �ان  و�ذا  وحدي��ا.  قديمها 

صص”  1“الفكر”
َ
ذي    3و“ا�حياة الثقافّية”  2و“ق

ّ
�� الّتعر�ف باألدب التو���ّي ا�حديث، والّتنبيُھ ع�� ا�جهود ال

بذلھ �عض الّدارس�ن �� دراسة أجناسھ ا�ختلفة، فإّن ا�جانب األوفر من ذلك ا�جهود توّجھ  نحو القّصة  

اهرة نفسها. ويعود ذلك الّتجاهل �� رأينا إ�� تفس��ا
ّ
ت كث��ة من  والّرواية، ولم �سلم الّنقد ا�جام�ّ� من الظ

أهّمها وقوع النّقاد �� فّخ الّتمركز املشر�ّ� نتيجة هيمنة األدب املشر�ّ�، وخصوصا املصرّي منھ، ع�� ا�حياة  

جاه إ�� العناية بالّنصوص ال��اثّية ع�� حساب الّنصوص ا�حديثة نتيجة  
ّ
األدبّية والنقدّية واأل�اديمّية، واالت

“الفيلولو��” املن�ج  ��  4هيمنة  ذي 
ّ
انتشار  ال ثّم  أو��،  مرحلة   �� وتحقيقها  القديمة  الّنصوص  بدراسة  تّم 

الّدراسات البنيوّ�ة، و�� دراسات وّجهت عناي��ا �� الغالب إ�� الّنصوص الّسردّية، لشيوع مقوال��ا ويسر  

�اثّية معا.  
ّ
 تطبيقها ع�� الّنصوص ا�حديثة وال�

األ�ا     املؤّسسة  �غّض  أن  حّقا  املستغرب  ملن  ھ 
ّ
“محّمد  إن كتجر�ة  شعرّ�ة  تجر�ة  ع��  رف 

ّ
الط ديمّية 

املؤّسسة   تلك  ناصب  املرحوم  أن  حّ�ى  اهتمام،  أد�ى  �ع��ها   
ّ
وأال املثال،  سبيل  ع��  أحمد”  أوالد  الّصغ�� 

 
دبية وفكرية -1

ٔ
ة الفكر: مجلة شهرية ا

ّ
ول في تونسية مجل

ٔ
كـتوبر صدر عددها اال

ٔ
ّسس هذه   ، 1986وتوقفت عن الصدور عام  1955 ا

ٔ
ا

. وقد فتحت  الحبيب بورقيبة ، وكالهما تقلد الوزارة في عهد الرئيسالبشير بن سالمة وساعده في مواصلة صدورها محـمد مزالي المجلة
دباء والشعراء والمثقفين من مختلف المشارب الفكرّية. ورفعت في سبع

ٔ
مام اال

ٔ
ينّيات القرن الماضي لواء الّدفاع  هذه المجلة صفحاتها ا
 عن العربّية والّتعريب. 

ة قصص  -2
ّ
شهر عن تونسية هي مجلة : مجل

ٔ
بو القاسم الّشابي الذي يوجد مقره   نادي القصة تصدر كل ثالثة ا

ٔ
النادي الثقافي ا

ول منها في شهر .صمةبتونس العا الوردية بحي
ٔ
 ، ولم تنقطع عن الّصدور إلى يوم الّناس هذا. 1966سبتمبر صدر العدد اال

سيسها إلى محمود المسعدي وزير  الحياة الثقافية -3
ٔ
ت الثقافية التونسّية تصدر عن وزارة الثقافة الّتونسّية، يعود تا

ّ
هّم المجال

ٔ
: من ا

 1957الثقافة سنة 
ٔ
تي الفكر  ، وكان لها دور كبير في الّتعريف باال

ّ
دبّي، لعبت دورا مهّما على جانب مجل

ٔ
دب التونسّي وتطوير الّنقد اال

دبّية والثقافّية عموما.  
ٔ
 وقصص في إثراء الّساحة اال

و الفيلولوجيا: من الكلمة اإلغريقّية القديمة:  المنهج الفيلولوجي -4
ٔ
دابها aĭgŏlŏlĭphا

ٓ
، وهو منهج يهدف إلى دراسة لغة ما وا

صولباعتماد الوثائ
ٔ
غوّيات، ويهدف إلى التثّبت في ا

ّ
دبّي والّتاريخ والل

ٔ
الّنصوص من خالل تحقيقها   ق المكـتوبة، ويجمع بين الّنقد اال

 ومقارنتها. وقد اعتمد من قبل المستشرقين ومن نحا نحوهم من العرب وغيرهم في تحقيق الّنصوص الكالسيكّية.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
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املفرطة،  الّتق�ّي، ومدرسّي��ا  الّنقدّي/  “األصولّية” وخطا��ا  ا�حافظة ونزع��ا  توّجها��ا  العداء، و�خر من 

لل  عراءو��ميشها 
ّ

عر والش
ّ

��  1ش الّنقد األ�ادي�ي رغم أهمّي��ا  ليعة كذلك اهتماما من 
ّ
الط . ولم تجد تجر�ة 

عمر بن  الّصا�ح  ومحّمد  الهّمامي،  اهر 
ّ
�الط أعالمها  �عض  دور  ولوال  ا�حديث،  التو���ّي  عر 

ّ
الش  2خر�طة 

سيان. 
ّ
ت طّي الن

ّ
 خصوصا لظل

 : ” المدینة “ دور الّسلطة: تهمیش الّشاعر في   -5

 
ّ
معّقدةمث عراء 

ّ
بالش الّسلطان  عالقة  �انت  ولذلك  الّسلطة،  إ��  سبة 

ّ
بالن قلق  مصدر  دوما  عر 

ّ
الش  ل 

لوا  
ّ
عراء مث

ّ
عر وجودّية وخصوصا �� ف��ات الّصراع السيا��ّي، ولكّن الش

ّ
وملتبسة، فقد �انت حاجتھ إ�� الش

عب بالكالم ومهار��م  مع ذلك مصدر إزعاج للّسلطة �� العديد من األحيان ، نظرا إ�� امتالكهم ال
ّ
قدرة ع�� الل

لون خطرا ع�� األسس  
ّ
عر، ول�و��م �ش�

ّ
�ي يقوم عل��ا الش

ّ
�� اإليقاع بجمهورهم �� لعبة الغواية واالفتتان ال

َهَدان ع�� ما  
ْ

ا َ�ش
َ
اإليديولوجّية للّسلطة ومرتكزا��ا الّدينّية واألخالقّية والّسياسّية. وتراثنا العر�ّي وَحاِضُرن

عراء قديما وحديثا من عنف رمزي وماّدي بلغ حّد االغتيال والّ�جن.القاه ا
ّ

 لش

عراء      
ّ

الش ُمصا�عة  إ��  دوما، فقد سعت  حذرا  عراء 
ّ

الش االستقالل من  سلطة  �ان موقف  تو�س  و�� 

عرّي” متذّرع�ن �� الغالب بن�ع��م الوطنّية  
ّ

اعة الش
ّ
وَجْعِل �عضهم ينضوون تحت لوا��ا و�دخلون “بيت الط

ل  و�
ّ
غما�ّي خ�� ممث

ّ
نشوة التحّرر من املستعمر (و�نطبق ذلك خصوصا ع�� جيل االستقالل)، ويعّد أحمد الل

عراء إجادة �� تمجيد الّسلطة وزعيمها ا�حبيب بورقيبة3لهذه الفئة
ّ

. ولم 4، ويعت��ه �عض ا�ختّص�ن أك�� الش

ف عن سع��ا إ�� تدج�ن شعر الشاّ�ي ومحاولة احتوائھ و�در 
ّ
�ك�� ع�� ما  تتوق

ّ
اجھ ضمن دائرة الّسلطة، بال�

عر بإفقار منجزه الف�ّي 
ّ

اعر، فاستباحت الش
ّ

عر والش
ّ

ُعدَّ شعرا وطنّيا أو سياسّيا، متجنّية بذلك ع�� الش

اعر بإ�حاقھ �غ��ه (الّسيا��ّي هنا)
ّ

، ولم يكن ذلك حّبا �� الشاّ�ي أو إيمانا �شاعرّ�تھ بقدر ما �ان  5و��بت الش

 
حمد، كـتاب  -1

ٔ
والد ا

ٔ
 وما يليها.  83التوانسة، الّدار العربّية للكـتاب، تونس (د ت)، ص انظر بعض تلك المواقف في: ا

دبّية بمجموعة من البحوث والّدراسات مرّكزا على تجربته فيها، ونشر نصوصها وبياناتها في كـتب  -2
ٔ
ليعة اال

ّ
ّول تجربة الط

ٔ
خّص اال

حولها، نذكر من الكـتب كـتابه: محّمد الّصالح بن ، بينما كـتب الّثاني كـتبا وفصوال 18ومقاالت عديدة. انظر بعضها في الهامش عدد 
، ومن الفصول فصل  2008)، دار إشراق للّنشر، سلسلة دراساتي، تونس 1972-1968عمر، اّتجاهات القّصة الطالئعّية في تونس (

دب الّتون
ٔ
ليعة في كـتاب جماعّي: راجع: مجموعة من الباحثين (إعداد)، تاريخ اال

ّ
سّي، م. س، ص مهّم خّص به شعر مدرسة الط

 . 195-181ص
ليعة: مصطفي الكيالني، مرايا العتمة: قصيدة الّنثر ومستقبل الّشعر العربّي، ط

ّ
تي اهتّمت بشعر الط

ّ
، دار  1ومن الّدراسات الهاّمة ال

ذي يحمل عنوان: القصيدة المضاّدة وغير العمودّي 2009نقوش عربّية، تونس 
ّ
ّول من الباب الّثاني ال

ٔ
 والحّر:  ، وخصوصا الفصل اال

 . 295-203بدايات الّتجريب الّشعرّي في تونس، ص ص
تبلور بعد االستقالل تّيار شعري كالسيكّي وكالسيكّي جديد، شّكل المنتمون إليه نوعا من االنتيليجنسيا الّرسمّية سيطرت على  -3

شعارهم حو
ٔ
ل محاور ثالث رئيسّية هي الحزب والّدين  الساحة الّشعرّية في البالد سيطرة كلّية حّتى نهاية الستينيات، وقد دارت ا

والوجدانيات، وكان جانب من شعر ذلك االّتجاه في تمجيد نضال الحزب الّدستورّي، ومدح قائده الّزعيم الّراحل الحبيب بورقيبة.  
دب الّتونسّي، م. س، ص

ٔ
 .   105-104راجع حول ذلك: مجموعة من الباحثين (إعداد)، تاريخ اال

 . 105، صالمرجع نفسه -4
ات بجراحاتها، سراس للنشر، تونس  -5

ّ
 . 11، ص1996راجع حول ذلك: محّمد لطفي اليوسفي، الشاّبي منشّقا: الكـتابة بالذ
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�ي يمتلكها نّص الشاّ�ي. ولكّ��ا  شكال من أ
ّ
ش�ال الّتوظيف اإليديولو�ّ� لنّص يمتلك قيمة رمزّ�ة وجمالية �ال

عراء، وتجاهلت َمن لم َ�ِسْر �� ر�ا��ا جزئّيا أو �لّيا. وال غرابة أن  
ّ

�� املقابل لم تتسامح مع خصومها من الش

عر الفر���ّي، وأن يتجا
ّ

ذين ناكفوه  يتبا�� الّزعيم بورقيبة بمعرفتھ للش
ّ
عراء التو�سّي�ن ال

ّ
هل عددا من الش

عر  
ّ

�� الش ھ وجَد 
ّ
إن أو اختلفوا معھ، و�ن �انوا من رفاق األمس مثل منّور صمادح، بل  العداء  أو ناصبوه 

عر التو���ّي ا�حديث الفصيح “العاّق” واملتمّرد، ف�ان وراء تصّدره املشهد الثقا�ّ�  
ّ

ع�ّي، البديل عن الش
ّ

الش

عرّ�ة حّ�ى باتت ملمحا من مالمح ا�حياة الثقافّية واإلعالمّية والسياسّية  واإلعالمّي  
ّ

بت�جيعھ الع�اظّيات الش

ع�ّي. 
ّ

عر الش
ّ

ة الش
ّ
عر الفصيح إ�� هامش ا�حياة الثقافّية ليحّل محل

ّ
 الّرسمّية، وا��حب بذلك الش

عراء، ومثلما  ولم يكن شأن الّرئيس ز�ن العابدين بن ع�� مختلفا عن شأن سلفھ �� التّ     
ّ

عامل مع الش

و�ّ�، وآل  
ّ
عا�ى منّور صمادح �� عهد بورقيبة التتّبعات األمنّية واملالحقة، وعاش الفقر والّ��ميش والّنفي الط

واألنظمة   بورقيبة  زمن   �� واملنع  واملالحقة  الّ�جن  من  أحمد”  “أوالد  عا�ى  الّنف��ّي،  املرض  إ��  األمر  بھ 

األبو  أغلقت  و�ذا  األّول املتالحقة.  عهد   �� عرّ�ة” 
ّ

الش “املعارضة  نصوص  أمام  بلغا    1اب  واملنع  الّرقابة  فإن 

ا�ي، وجاء اإلسالمّيون فأسبغوا ع�� �ّل ذلك غطاء دينّيا بات معھ املقّدس أداة إيديولوجّية  
ّ
الذروة �� عهد الث

ذي يرهق �اهل رجل الّدين املتحّفز للّسلطة
ّ
عرّي” ال

ّ
س الش

ّ
ص من “املد�

ّ
 . 2للّتخل

عر ا�حديث ي��يء لنا جانبا      
ّ

اعر الّتو���ّي و�الش
ّ

وال شّك �� أّن هذا العرض املوجز لعالقة الّسلطة بالش

املدرسّية   الكتب   �� الواردة  الّنصوص   �� فاملتأّمل  العمل،  هذا   �� بالبحث  لها  نتعّرض  �ي 
ّ
ال اإلش�الّية  من 

 الّتو�سّية يمكن أن يصّنفها إ�� ثالثة أنواع:

-  
ّ

اّ�ي و�� متواترة �سبّيا �� أغلب املستو�ات، وترتفع �سبة تواترها �� نصوص للش
ّ

اعر أ�ي القاسم الش

عر الوط�ّي، والتوظيف اإليديولو�ّ� غالب  
ّ

انوّي. وجانب كب�� م��ا يدخل �� باب الش
ّ
برامج الّتعليم الث

 عل��ا.

كال  - شعراء  أو  عزوز  كمصطفى  كالسيكي�ن  لشعراء  إّما  و��  توترا  أك��  ممالئ�ن  نصوص  سيكي�ن 

غما�ّي، و�عضها اآلخر لشعراء لم يبدوا معارضة للّسلطة كجعفر ماجد أو م��  
ّ
للّسلطة �أحمد الل

 الّدين خر�ف وغ��هما. 

عرّ�ة وال �عّ�� عن مواقف سياسّية وال تتجاوز   -
ّ

نصوص قليلة جّدا لشعراء ينتمون إ�� ا�حداثة الش

 فت�� وثالث �حّمد الغّزي. عدد أصا�ع اليد، م��ا نص للوهاي�ي وآخر آلدم

 
ّن فترة صراعه مع بورقيبة شهدت محاصرة شعره وحذفه من برامج الّتعليم الّثانوّي، فالصحفية التونسّية  -1

ٔ
هناك شواهد تدّل على ا

فراد عائلة منّور صمادح تفيد بكون الّنظام البورقيبي حذف نصوصا للّشاعر من برامج الّتعليم  نائلة الحاّمي تنقل شهاد
ٔ
ات عن بعض ا

ذي ظلمته دولة االستقالل، موقع 
ّ
 UT ،(24تونس ( ultraالّثانوّي. راجع ذلك في: نائلة الحاّمي، منّور صمادح شاعر الحرّية ال

 . 2018ديسمبر 
فق الّتنوير:   راجع حول ذلك: علي العمري، -2

ٔ
صولّية وا

ٔ
تي تنام بيننا: اإلسالميون واال

ّ
محنة الّشعر في زمن الّشرع، ضمن: داعش ال

 . 78-75مقاالت في تفكيك اإلسالم السياسّي، م. س، ص
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ذين عّ��وا عن مواقف صر�حة من الّسلطة فال نجد لهم حضورا �� برامج الّتعليم االبتدائّي 
ّ
عراء ال

ّ
أّما الش

ليعة وغ��هم كث��.  
ّ
انوّي، وم��م صا�ح القرمادي وأوالد أحمد وشعراء الط

ّ
 والث

 خاتمة:     -6

عر  حاولنا �� هذا البحث اإلجابة عن سؤال طاملا خا 
ّ

مر أذهان قطاعات واسعة من املهتّم�ن بقضايا الش

املدرسّية   املتون   �� محتشما  التو���ّي  عر 
ّ

بالش االهتمام  �ان  ملاذا  وهو:  معا،  التو�سّية  واملدرسة  التو���ّي 

انوّ�ة؟ وقد َعَرْضنا، �� سياق تلك اإلجابة، مجموعة من الفرضّيات/  
ّ
وخصوصا �� املرحلت�ن األساسّية والث

اهرة واستجالء أسبا��ا وعللها، ع�� نحو يمكن أن اإلم�ان
ّ
�ي يمكن أن �ع�ن الباحث�ن ع�� فهم تلك الظ

ّ
ات ال

أ (إذا �ان ذلك متيّسرا).
ّ
 �ع�ن القائم�ن ع�� إصالح املدرسة الّتو�سّية ع�� معا�جة ا�خلل وتدارك ا�خط

ق بوضع املدرسة نفسها وا�خيارات املعتمدة  
ّ
يتعل القائم�ن ع��  ومن تلك الفرضّيات ما  ف��ا، و�طبيعة 

ق بمسؤولّية املؤّسسة الّنقدّية وع�� رأسها املؤّسسة األ�اديمّية، وم��ا كذلك ما  
ّ
تنفيذها، وم��ا ما هو متعل

�� ا�جتمع   الّتو�سّية حّقهم، وتجاهل دورهم  �� غمط شعراء ا�حداثة  لط املتعاقبة  يّتصل بمسؤولّية السُّ

اكرة”.  وصقل األذهان بحرما��م من حّق 
ّ

 هم املشروع �� “لعبة الذ

ا�حديث  الّتو���ّي  عر 
ّ

الش وضع  أّن  ع��  الّتنبيھ  من  الباحث  تمنع  ال  وغ��ها  الفرضّيات  هذه  أّن  ع�� 

�بوّ�ة، عنوان من عناو�ن أزمتھ، ودليل ع�� حدوده مشروعا جمالّيا  
ّ
وخصوصا الّتجر��ّي منھ، �� املنظومة ال�

س�� إذ  فهو  فنّية،  وأش�اال  خمسينّيات    ورؤ�ة  حداثة  منجزات  فيھ  بما  عرّي، 
ّ

الش املوروث  تجاوز  إ�� 

ا�جديد، فبقي أس�� اإلش�اليات   بناء   �� ال�جز  نوع من  الغالب عن   �� املنصرم، كشف  القرن  وسّتينيات 

الثة)، غافال بذلك عن  
ّ
عر (الفص��/ العامّية/ اللغة الث

ّ
قة باملوقف من الوزن والّتفعيلة، ولغة الش

ّ
املتعل

عرّ�ة و�شكيل املع�ىتطوّ 
ّ

عر �الّصورة الش
ّ

�� الش . ولعّل ترّدد  1ر مفهوم اإليقاع، ومتجاهال ا�جوانب األهّم 

عرّ�ة ومحدوديتھ. وقد يحتاج ذلك  
ّ

املدرسة �� احتضانھ راجع �� جانب منھ إ�� تلعثم مشروع ا�حداثة الش

 نظرا وتحقيقا.       

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ي راجع حول حدود شعر الحداثة الّتونسّي، وخصوصا تجِرَبَتْي “في غير العمودّي والحّر” و“قصيدة الّنثر” الّتونسّية: مصطف -1

 . 349 -201الكيالني، مرايا العتمة: قصيدة الّنثر ومستقبل الّشعر العربّي، م. س، ص ص 
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 1روح األنوار في کتاب الطّب الّروحانيّ 

 زکرّیا الّرازي  ألبي بکر محّمد بن

 

 

 

 

 : صملخّ 

ق هذا  
ّ
ي املقاليتعل  عنھ ��    الفلسفّي   بالتق��ّ

ً
أل�ي بكر زكرّ�ا الّرازي،    الّرسائل الفلسفّيةالذي بقَي مس�وتا

أخّص  كتابھ  و�صفة  الّروحا�ي،  ع��  الطب  محتواها  انفتاح  هو  الّرسالة  هذه   �� انتباهنا،  ُيث��  ما  و�ّن   .

نحوٍ  ع��  األنوار،  وفلسفة  ا�حديثة  الغر�ّية  قدراتھ   الفلسفة  و�عّدد  العقل  استقاللّية  ذلك  ومن  أدق؛ 

 باألساس.
ً
 مخلوقا

ً
، �� آن؟ و�أّي مع�ى   وتحّرره، رغم �ونھ عقال

ً
 ومستقال

ً
فع�� أّي نحٍو ي�ون العقل مخلوقا

 للفعل املؤثر، والشوق الّدائم ا�� ب�جة الفكر؟ وأن  
ً
 للمردودّية، ورسما

ً
يتحّرر العقل من �عاليھ لي�ون إيقاعا

 ة الّرسائل الفلسفيّ ت�ون هذه خصائص عقل األنوار، �� القرن الثامن عشر، فهل ُيفيد ذلك أّن صاحب  

قبل   با�حصر.األنوارتنو�ريٌّ  م�انا  يتحّ��  وال  زمان  يحتكره  العقل ال  نور  أّن  أم  اإلش�الّية   ؟  لهذه  وتفكي�ا 

�سمح لنا بكشف عالقة مرحلة ما من تار�خ الفكر   �ستمولوجّيا إتوّسلنا ن�جا بنيوّ�ا �� قراءة الّنص، وتأو�ال  

 بمستقبلھ.  

 ب�جة الفكر.  –اللذة   –األلم   –املنفعة   –التعّقل  –: العقل  ال�لمات املفتاحّية

 

 

 

 

 

 
فإّنه ال ِغًنى   لطّب الّروحانياالفلسفي لديه يقول الّرازي: "كـتابنا الموسوم الخطاب وإعالنا عن منزلة كـتاب الطّب الّروحاني في نظام  -1

بو بكر محّمد بن زكرّيا الّرازي، 
ٔ
نظر، ا

ُ
صول التي تنبني عليها فروع السيرة الفلسفّية". ا

ٔ
كـتاب عنه في االستتمام غرض هذه المقالة واال

بدايات للطباعة والنشر والتوزيع،  سورّية، ، جمع وتصحيح المستشرق: بول كراوس، (رسائل فلسفّية، ضمن السيرة الفلسفّية
 . 101)، ص. 2005

 د. مراد بنقاسم



نوار في كـتاب الطّب الّروحانّي  
ٔ
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Abstract: 

This article addresses the philosophical investigation that has remained unspoken of in the 

philosophical treatises of Abu Bakr Zakaria al-Razi, particularly his book The Spiritual 

Medicine. But what grabs our attention most is the fact that this message is open to both 

contemporary western philosophy and, more specifically, the Philosophy of Enlightenment. 

This includes the independence of the mind, the multiplicity of its capabilities, and its liberation, 

even though it is a ‘created’ mind in the first place. Thus, how can the mind simultaneously be 

‘created’ and independent? what does it mean to liberate the mind from its transcendence to 

become a rhythm of profitability, a tracing of the influential action and a perpetually earning for 

the delight of thought? Does this mean that these are the features of the Enlightened mind of 

the Eighteenth century? Does it imply that the author of these philosophical messages had an 

Enlightened mind prior to the Enlightenment era itself? Or does it mean that ‘the light of brain 

can by no means be restricted or monopolized by space or time? To resolve this problem, we 

perceived a structural approach in reading the text and an epistemological interpretation that 

allows us to reveal the relationship between any stage in the history of thought and its future.  

Keywords: the mind – prudence – benefit – pain – pleasure - joy of thought. 
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 :توطئة

ا غ�� ُمستحق�ن السم الفلسفة باإلضافة إ�� سقراط  
ّ
"ونحن و�ن كن

اس غ�� املتفلسف�ن"
ّ
ون السمها باإلضافة للن

ّ
ا ُمستحق

َ
 فإن

 أبو بكر الّرازي  كتاب الس��ة الفلسفّية 

 

    1إّن الذي بيننا و��ن أ�ي بكر زكر�ا الّرازي 
ً
را

ّ
مسافة زمن لّفها النسيان، وقد �عّمدنا عصيان مدّونتھ تنك

. وهذا شأننا مع موروثنا �ش�ل عام. غ�� أّن وطأة اإلحساس 
ً
عقلنا   بالغر�ة عن ذواتنا وعن منتوجواست�جانا

 
ً
اليوم، يحملنا حمال "املعرفة    التار���،  صا�حة مع 

ُ
امل وافق    – إ�� 

ُ
امل "ا�جهل"  ر"، حرصا ع�� معاداة 

ّ
التذك

ت محجو�ة لزمٍن غ�� قليٍل.  "للنسيان"؛
ّ
 فتجيش الّرغبة الستكشاف ُمنجزات عقل ظل

ملا كشفھ   �� الّرازي  بكر  أ�ي  خطاب  بھ  ُين�ئ  عالقة  وما  تبقى  ال  البشرّ�ة  ا�خاصّية  هذه  أّن  العقل  هية 

بمصدرها اإلل�ي بل ُيحيلها صاح��ا إ�� فاعلّيٍة ُمعّ��ٍة عن إرادتھ، لتعكس صورة الستقاللّية العاقل �� عاملھ  

ا لم تكن هذه ال
ّ
ما ُيحكم وصالھ باملنفعة؛ ومل

ّ
 للتجر�ة وُمجّددا لها. وال يكتفي العقل بذاتھ و�ن

ً
غاية  ُممارسا

املادّية آخر ما يرنو إليھ ال�ائن البشري يرفع الرازي املنفعة إ�� مقام املع�ى، ليدّبر أمرها التعّقل، حيث ُيوائم 

 إ�� متعة املعاناة. 
ً
ة واأللم شوقا

ّ
 ا�جهد �� ما ب�ن اللذ

�� آن؟ و�أّي مع�ى يتحّرر العقل من    
ّ
 وُمستقال

ً
أّي نحو ي�ون العقل مخلوقا   فع�� 

ً
إيقاعا �عاليھ لي�ون 

الوا��   والفعل  ا�حّر�ة،  ت�ون  وأْن  الفكر؟  لب�جة  تشّوقة 
ُ
امل وا�حركة  املؤثر،  للفعل   

ً
ورسما للمردودّيِة، 

القصدي، واالحت�ام لقيم التعّقل من أبرز خصائص عقل األنوار، �� القرن الثامن عشر، فهل ُيفيد ذلك  

�ه م�ان؟ أّن صاحب الّرسائل الفلسفّية تنو�رّي قبل األ   نوار؟ أم أّن نور العقل ال يحتكره زمان وال َيتح�َّ

وليست غايتنا من مقالنا وضع أح�ام معيارّ�ة دفاعا عن موروث فلسفّي، وليس من مقاصد نظرنا إقامة  

مقارنة ب�ن مرحلت�ن متباعدت�ن �� النظر الفلسفي، بل نحرص إ�� كشف ما ���ي بھ مكتوب أ�ي بكر الّرازي  

اٍع وثراٍء ال يمكن أن ت�ون ُمتاحة ب�جِر النصوص وا�حكم عل��ا من خارج حروفها. ولذلك  من مواطن إبد

 إ��  
ً
 بُمستطاعھ و�لوغا

ً
ي�ون االحت�ام إ�� نظام خطاب الّرازي السبيل األو�� لكشف كفاياِت نور العقل بدءا

 لإل�سان داخل الوجود.  إيتيقَي  ُ�عٍد ما يرسمھ من 

 
بو بكر محّمد بن يحي بن زكرّيا الرازي (-1

ٔ
بوبكر محّمد بن  923 –ه  311م / 864 –ه 250ا

ٔ
م)، وُنوجُز تعريف بول كراوس له: " ولد ا

 من الزمان، وذاع صيته كطبيب  زكرّيا الّرازي في الّري في جنوب إيران. وقد تنّقل في بلدان كـثيرة، وقِدم بغداد وعاش فيها ردْ 
ً
حا

تين لقب 
ّ
طلق عليه الال

ٔ
و  Rhazesوكيميائّيٍ وفيلسوف. ا

ٔ
تمييزاً له عن عدٍد من الشخصيات اإلسالمّية التي سرى عليها اسم  Razes ا

نظر، 
ُ
 xi.ص.المصدر نفسه، الّرازي". ا
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 : ُمستطاعه العقل و في ماهیة   -1

 : في ماھیة العقل -1-1
.وليست هذه العطّية مجّرد  1العقل عطّية إلهّية واثق يقّدر   ميتاف��يقَي  تقّر يتأّسس القول �� العقل ع��  

ما �� اس��اتيجيا من العقل اإلل�ي لتدب�� ال�ون وتصر�ف  
ّ
ِمّنة أو فضل من ا�خالق ع�� ا�خلوق البشرّي، و�ن

. وليس فعل ا�خلق وتمي�� ال�ائن البشري من بقّية ال�ائنات،  شؤون اإل�سان فيھ، باعتباره أشرف �ائناتھ

موصولة،  بالعقل، ألّ��ا  بة 
ّ

ُمَرك قصدّية  و��   ، قصديٌّ هو  بل  وعفو�ا   
ً
املدّبر    أّوال،  اعتباطّيا ا�خالق  بإرادة 

م الذي أْوَجَد؛ وثانيا ألّن اإل�سان ما �ان ل��تقي عّما سواه،
َ
، 2م هللا""أعظم �ع العقل باعتبار  لشؤون العال

ھ بذاتھ.    فتتمُّ للعاقل استقالليتھ �� تدب�� شؤون ُوُجوده الذي يخصُّ

املوصول   م 
َ
العال فضاء   �� الغائّية  هذه  �سري  بال�ون  ا�خالق  عالقة  طبيعة   �� الغائّية  م 

ّ
تتحك ومثلما 

. 3العقل ا�جوهرباإل�سان. وهذا ع�ن املقصود بما يأمل العاقل بلوغھ من منافع عاجلة وآجلة بفضل ذاك  

وْسَم   أّن  ذلك  وا�حيوان.  بيننا  التماُيزي  الفصل  إدراك  من  أو��  فليس  العاجلة  باملنفعة  صلة  لھ  ما  و�� 

لدى  العقل  ملفهوم  املطابق  النطق  بخاصّية  ا�ح�وم  التفاض��  بالبعد  إقرار  الناطق"  "با�حيوان  اإل�سان 

غر�قّية. فاإل�سان غ�� ا�حيوان، والنطق أو العقل هو  فالسفة اليونان، وهما مرادفان لعبارة "اللوغوس" اإل 

ا ��� معھ ال�ائن البشري    ما يحكم بجواز هذه الغ��ّية، فا�جسمّية ا�جامعة بي��ما ال تمنع اف��اقهما، حد�

َك ا�حيوان وسياستھ لھ، وتصر�ف ُوُجوده �� �ّل    أفضليتھ. وليس هذا، فحسب،
ُّ
بيح لھ تمل

ُ
بل يبلغ من�لة ت

لنا ع�� ا�حيوان غ��  شأن يحّق  ّضِ
ُ
ق منفعة للبشر وما قد �عود ع�� ا�حيوان، عينھ، من م�اسب: "فبالعقل ف

لناها وصرفناها �� الُوجوه العائدِة مناِفعها علينا وعل��ا، و�العقل أدركنا  
ّ
الناطق حّ�ى ملكناها وُسسناها وذل

 .4نا"جميع ما يرفعنا و�حُسن و�طيب بھ عيشنا ونصُل إ�� ُ�غيتنا وُمراد

�ه بل تتجاوزه إ�� مستوى الفعل، أيضا؛   د اإل�سان وتم�ُّ ف هذه املنفعة العاجلة عند الو�� بتفرُّ
ّ
وال تتوق

إذ بقدر ما تّم لإل�سان علمھ بذاتھ، من حيث هو �ائن عقل وو��، بلغ من التحصيل الذي ال ينفصل فيھ  

ن ت�ون أفعالھ مح�ومة بتوجيھ من العقل، الفعل عن العقل الوا��. فال يكفي أن �عقل اإل�سان بل يجب أ

. وتلك �� داللة التقدير أّن العقل هو "ما بھ نتصّور أفعالنا العقلّية  
ً
، أيضا

ً
ضرورة، أي أن ي�ون الفعل واعيا

ظهورها  ناُه    فن�اها  قبل 
ْ
ل

ّ
َمث

َ
ت ا 

َ
مل مطابقة  فتظهر  صورها  ا�حسّية  بأفعالنا  ل 

ّ
نتمث ثّم  أحسسناها،  قد  �أْن 

لناُه م��ا" ى ال�ائن البشري من�لة ا�حيوان وموضع األطفال وحالة ا�جان�ن، فيتجاوز  .  5وتخيَّ
ّ
و��ذا املع�ى يتخط

سم بھ م
ّ
ن ُ�عد عفوّي، وت�ون لھ، ع�� النحو  البعد ا�حيوا�ي بطا�عھ الغرائزي، مثلما يخ��ق طفولتھ وما تت

 
بو بكر محّمد بن زكريا الّرازي،  -1

ٔ
 . 17)، صانيكـتاب الطب الّروح، (رسائل فلسفّيةا

 . الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -2
 . الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -3
 .18نفسه، صالمصدر  -4
 . الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -5
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املقدرة ع�� ��ِج فاصٍل سميٍك بينھ وحالة ا�جنون، ال�ي �ستحيل معها  العقل، كفاية  و�فضل حكمة    ذاتھ،

 . 1العقل ُمضطر�ا وع�� خلٍل 

ما هو فاعلّية �شرّ�ة  
ّ
ومع ذلك ليس العقل ُمجّرد خاصّيٍة لإل�سان تمّ��ه عّمن هم دونھ حظوة ورفعة، و�ن

ل ذاتھ من خالل أفعالھ  نر 
ُّ
ده الّرازي بأّن الفعل البشري َمقوٌد بالعقل، وأّن العقل ُ�عيد تمث

ّ
ُصُدها �� ما يؤك

ومن   األطفال  ومن  ا�حيوان  من  اإل�سان  خاللھ  من  نمّ�ُ�  فنحن   ، شّكٍ دون  اإل�سان  ماهية  فالعقل  تلك. 

عن ُمتعاٍل  غ��  ولكّنھ  لقصورهم؛  ع��م  تعا�� 
ُ
امل فهو  اإل�سان    ا�جان�ن،  فماهية  والفعِل.  والتجر�ِة  ِم 

َ
العال

 ��
ُ
ث
ُ
األفالطو�ي و  حيوّ�ة �شيطة، وهذه الصورة الديناميكّية لها �� ما تحيُل �ّل قوٍل بثبات املاهية للعقل امل

 . للعقل التأّم�� الدي�ار�ي ع�� اإلحراج

بھ   ح 
ّ

الذي يتو� الذ�ّي  نا إزاء ضرب من ضروب اإلحراج االستبا�ّ� 
ّ
التاسع  فل�أن للقرن  الفلسفي  الفكر 

عاصِر،  
ُ
ؤّهَل الّرازي عبقرّ�ا تار�خّيا ُمخ��قا للتوار�خ، قديمها وحدي��ا وامل

ُ
ا ال نقصد أن ن

ّ
والعاشر للميالد. و�ن

، غ�َ� أّن استحضار الفكر الفلسفّي الغر�ّي، و���    بيستمولوجّيةفنحن نقّدر ا�خصوصّية اإل  ل�ّل فكٍر فلسفّيٍ

فالطو�ي اإلغر�قي التليد، من جهة، وتمجيد نيتشھ، من جانب آخر، للفكر السفسطائي،  اليوم، للفكر األ 

نا ع�� االنتباه إ�� تار�خنا و�عادة  
ّ
باع دون سواه، هو ما يُحث

ّ
قابِل للسقراطّية، واعتباره الفكر األجدر باالت

ُ
امل

ازي من أهّميٍة تتجاوز �خصھ  إ�� كشف ما يحظى بھ فكر الرّ   إحيائھ بما هو فيھ، وهو ما ُيوّجهنا، كذلك،

حقة. 
ّ
 للسؤال �� العصور الال

ً
 وُمث��ا

ً
 �� عصره وُمؤثرا

ً
ُھ أملعّيا

ُ
حيل

ُ
 لُتفيَد منھ اإل�سانّية، ومن جدارٍة فلسفّيٍة ت

ما هو �ائن فعٍل وي�� ما يفعل،  
ّ
فها أّن أبا بكٍر الّرازي ينّ��نا أّن اإل�سان ليس �ائنا عاقال، فحسب، و�ن

ي ذلك  الفيلسوف  و���  منطوق  عينھ  وهذا  الفعل.  أنجز  وقد  واعّيا  ذاتھ  ل 
ّ
لوك    اإلنجل��ي تمث   الذي جون 

ھ شأن العقل ذاتھ  
ّ
إن ر وذ�ّي، قادر ع�� التحقق وع�� التفك��؛ 

ّ
يتصّور ال�خص من حيث هو "�ائن مفك

ر �� ف��اٍت وأمكنة ُمختلفٍة، وهو ما يفعلھ، فقط، من خالل إحساسھ بأفعالھ  
ّ

عن  � املنفصلة  غ�الذي يفك

أن ي�ون قد أدرك دون أن ُيدِرك ما أدركھ...    هملبعضإذ من ا�حال  الفكر، وهو، �� ما يبدو ��، ضروريٌّ تماما،  

، أحاسيسنا و�درا�اتنا ا�حالّية"
ً
وافق هذه املعرفة، دائما

ُ
نا �عرف ال��يء �� الوقت الذي نفعلھ. وت

ّ
 .2إن

عقل من حالتھ األو��، باعتباره "عطّية إلهّية"، لُيحّملھ مسؤولية  وع�� النحو الذي ُيحّرُر فيھ الّرازي ال

الفعل �� الواقع، ومن ثّم فحَص ذاتھ ومراجع��ا باستمرار، إذ العقل موصوٌل، �� تقديره، بإرادة حّرة تجعلھ  

) جان جاك روسو،  األنوار  فلسفة  رائد  ُيجّدُد  /    Jacques Rousseau-Jeanمسؤوال عن عاملھ اإل�سا�ي، 

)، النداَء إ�� تلك الصلة ب�ن العقل وحّر�ة الفعل، ف��سم َمشهد فاعلّية العقل، ع�� نحو ما 1712-1778

 �� إ�ساٍن أعلَن فساده بانحرافھ عن ا�حالة الطبيعّية ال�ي سبق وسّوت بينھ وا�حيوان،  
ً
ي�ون البيان خطابا

 
ُ
ي أ�اُد أج��ئ ع�� القول إّن حالة التفك�� حالة ت

ّ
ضاّد الطبيعة، و�ّن اإل�سان الذي يتأّمل [�عقلھ] فيقوُل: "إ�

 
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، -1

2 -  J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, (1689), Traduction de Coste, (Paris, Ed. 
Vrin, 1972), pp. 264-265. 



نوار في كـتاب الطّب الّروحانّي  
ٔ
 د. مراد بنقاسم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)235( 

فاسد" لل�ائن    ،1حيوان  مّ�� 
ُ
امل العقل  بحّرة  َمُقودة  تكن  لم  لو  ت�ون  أن  هذه،  الفساد،  لفضيلة  �ان  وما 

البشري: "فالتمي�� النو�� الذي لإل�سان ب�ن سائر ا�حيوان ال ُيقيمھ الذهن بقدر ما ُيقيمھ �ون اإل�سان  

"
ً
 . 2فاعال حّرا

ْت عن اعتبار ا�خلق اإلل�ي للعقل بمثابة السلطة االستبدادّية  
َ
و�ّن فطنة الّرازي، ذات السبق، وال�ي نأ

م ا�حياة، ومن عطالة  
َ
ط من إعاقة للعقل عن ا�خروج إ�� حّ�� عال

ّ
لھ هذا التسل

ّ
ال�ونّية، وما يمكن أن ُ�ش�

هْت (فطنتھ) التدب�� اإلل�ي واإلرا دة اإل�سانّية إ�� ما يمكن أن �سّميھ اس��اتيجيا العقل  إزاء حّر�ة الفعل، َوجَّ

النو�� وا�حامل   البشري  ال�ائن  : فهو متحّرك ُمعاداة للس�ون، لو�ٍ� قصدّيٍ الناجع؛ والذي جّسد صورة 

فيد ُمقاومة للهوان.  
ُ
 وهو حيوّي ُمعاندة للثبات، وهو امل

ا بقي
ّ
نا �� حال املتشّوق إ�� املفهوم الذي يخ��ل �ّل  ورغم ما للّرازي من فضيلة االستباق واالستكشاف فإن

م روسو فقال: إّ��ا "قابلية الكمال" (
ّ
فما ب�ن روح ؛  La perfectibilité(3خصائص اإل�سان تلك، إ�� أن ت�ل

األنوار وعصرها، أي عصر األنوار الذي هو زما��ا ا�حقيقّي، تلك املسافة فيما ب�ن �عي�ن الّرازي ل�خصائص،  

، و 
ً
سافة هّينة ال  تفصيال

َ َ
 من حياة. و�ّ��ا مل

ً
 ليس خلوا

ً
، أو تقر�ره مفهوما ُمخ��ال

ً
قول روسو لإل�سان، موجودا

فيھ، وال جدوى من روٍح ال �ستكشف وال �ستشرف وال   �جسٍد ال روح �سري  ھ ال استمرار 
ّ
ألن لمح، 

ُ
ت ت�اد 

،ملا يجب أن ي�ون من اإل�سان لإل�سان. أليس هو الو�� ب
ً
 !قابلّية اإل�سان للكمال تتشّوف، شوقا

جّسد هذه الّرغبة �� التسامي.  
ُ
 ولعّل َوحَدة النظر والعمل �� ما ت

 :سیاسة النظر والعمل ةفي َوْحدّ  -1-2
 عن ا�حضور، وهو ما ينكشف �� ما يحظى بھ اإل�سان من منافع آجلة،

ّ
 إّن عالقة العقل واملنفعة ال تكف

َعاش،  ففيھ آِجٌل قر�ب وآخر �عيد. وأقرب  
َ
املنافع اآلجلة قدرة العقل ع�� التدب�� ا�حسن للمعيش، وتيس�� امل

وتصر�ف عالقة اإل�سان بب�ي جنسھ فيحتكم تواصلهم إ�� توف�� ا�خ�� وتباُدلھ. فتتحّقق للناس رفع��م فوق  

نصل إ�� السوائم وقد تّم لهم بالعقل مرادهم: "و�العقل أدركنا جميع ما يرفعنا و�حُسن و�طيُب بھ عيشنا و 

التفك��4�غيتنا ومرادنا" ع��  املقدرة  كفاية  وفضيلتھ  البشري  العقل  قيمة  فإّن من دالئل  و��شاء    الفعل، 

كتفي بالتأّمل، ع�� نحو تأّمل الفالسفة وتجر�د  
ُ
جّرد امل

ُ
ن اإل�سان أّن التفك�� ا�

ّ
النظرّ�ة الناجعة. إذ تفط

رغم ما يكتن�ه من جدارٍة من�جّيٍة �� إ�شاء النظر السليم،   الر�اضي�ن، يظّل غ�� �اٍف بذاتھ، �� �عاليھ ذاك،

 بتمي�� الصواب من ا�خطأ، واستقبال نظام الفكر بديال عن فوضاه.  
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ٔ
صل التفاوت وفي ا

ٔ
، ترجمة بولس غانم، تدقيق وتعليق وتقديم عبد العزيز خطاب في ا

 .  78، ص)2009، المنظمة العربية للترجمة وتوزيع مركز دراسات الوحدة العربّية (بيروت، نشرلبيب، 
 .83المرجع نفسه، ص -2
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طرة للتحّسن واالستجادة ابتغاء للخير وكمال الصفات، والتدّرج نحو الغاية القصوى  مجمل فكر روسو ويعني استعداد اإلنسان بالف
نظر 

ُ
 . 84صهامش  نفسه، السابق المرجعحتى دون بلوغها". ا

بو بكر زكرّيا الّرازي  -4
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مقام   إ��  رفعھ   
ً
مبلغا ا�حيوانّية  وطباعھ  أهوائھ  ع��  السيطرة  من  اإل�سان  بلغ  عينھ،  و�املقدار، 

 الّرجل الفيلسوف /ا�حكيم: "وأّما البلوغ من هذه الفضيلة أ
ّ
مھ إال

ّ
ق��ى ما ي��ّيأ �� طباع اإل�سان فال ي�اد ي�ل

 من ا�حيوان: "فإّن أّول فضل    ،1الفيلسوف الفاضل"
ً
و�� فضيلة روّ�ة العقل وحكمتھ ال�ي أّهلتھ أرفع مقاما

باعھ  الناس ع�� ال��ائم هو هذا، أع�ي ملكة اإلرادة و�طالق الفعل �عد الّروّ�ة (...) كما تجد اإل�سان يقهر ط 

 .2عليھ ملعاٍن عقلّيٍة تدعوه إ�� ذلك"

و�ّن جوهر استفاقة اإل�سان، هذه، تكمن �� وعيھ بأّن إ�شاء العقل للنظرّ�ة ُيمكن أن ينت�ي إ�� إ�شاٍء  

لواقٍع ُمغايٍر أفضل مّما هو عليھ؛ ونقصد بذلك إنتاج الصناعة، وال�ي ساعدت، بال شّك، �� تحس�ن حياة  

وتوسيع فضاء عالئقهم، وتقر�ب املسافات بي��م، والنأي عن ا�حدود ا�جغرافّية    الناس وتيس�� معاشهم،

نَجز الصنا�ّ� حّوَل تلك ا�حدود مجّرد أش�ال وهمّية. وليس  
ُ
�أحد موا�ع التال�� وعوائق التواصل؛ ذلك أّن امل

قّرب البالد القصيّ 
ُ
ة البعيدة، فقط، بل  أدلُّ ع�� ذلك من تطويع النظر العق�ّ� إ�� صناعة السفن ال�ي لم ت

إ��   التعارف  بتقار��م ذاك واستكشفوا عوالم جديدة؛ وامتّد  الناس والشعوب فتعارفوا  تواصل  أحكمت 

متنعة، أمس، متحّققة بالفعل،  
ُ
التعاون فتبادلوا البضائع واملنتجات، �� ما بي��م، ح�ى صارت ا�حاجات امل

ظم التفك�� بتباد 
ُ
ل أهل النظر، من علماء وحكماء، لتجارب العقل بفضل فحُسَن املعيش املاّدي وتقّدمت ن

ا بالعقل أدركنا صناعة  
ّ
ذلك التواصل الذي �ّسرتھ "سفن البحر"؛ وتلك �� ع�ن الداللة من قول الّرازي: "فإن

نا ��ا إ�� ما قطَع وحاَل البحر دوننا ودونھ"
ْ
 .3السفن واستعمالها ح�ى َوَصل

فرادة والطرافة، �� آن، وهو �ستفيق �� هذه الف��ة من الزمان، وأقصد  و�بدو أّن الّرازي ُينجز شيئا من ال

ھ  
ّ
القرن التاسع والعاشر للميالد، ع�� أهّمية الصناعة وضرور��ا �� حياة الناس ألجل �عاُ�شهم �� ما بي��م. إن

ھ  
ّ
 من �ّلِ غر�ٍة عّما خط

ً
لوا

ُ
الّرازي �� كتابھ  ال�جيج الفكرّي الذي ُ�عيُده جان جاك روسو، ع�� نحٍو يبدو خ

؛ سواء من زاو�ة تصر�ف املفاهيم أو توجيھ األف�ار إ�� ع�ن مقاصدها. إذ يرد عن روسو  الطّب الّروحا�ي

 إلكراه ا�جنس البشري ع�� �عاطي فّن الزراعة.  
ً
 ضرورّ�ا

ً
قولھ: "... ومن ثّم �ان اخ��اع الصناعات األخرى أمرا

 .4حديد وطرقھ، َوَجَب وجود آخر�ن لتوف�� الغذاء لهم"ومنذ دعت الضرورة إ�� ُوجود أناٍس لصهر ا�

فإّن   الّرازي،  نظر   �� التجر�ة  داخل  البشرّي  الفعل  تقود  ما   �� واآلجلة"  العاجلة  "املنافع  �انت  و�ذا 

مت التجر�ة اإل�سان  
ّ
حكم ِوصال تلك العالقة �� تقدير فيلسوف األنوار: "و�ذ عل

ُ
"املص�حة املش��كة" �� ما ت

م��  أّن  
ُ
 ع�� التمي�� ب�ن مناسباٍت نادرٍة، وفيھ ت

ً
طيَب العيش هو الّدافع الوحيد لألفعال البشرّ�ة، صار قادرا

ش��كة أن �عتمد ع�� معونة أشباهھ"
ُ
ٍر،.  5عليھ املص�حة امل

ّ
ّن، وع�� نحٍو ُمبك

ّ
أّن عقد   غ�� أّن روسو يتفط

، و��، ذا��ا، الضرورة ال�ي انتبھ إل��ا الّرازي �� القران ب�ن مفهومْي املص�حة والفائدة ال يخلو من ضرورة
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وصلھ الواثِق ب�ن مفهومْي املنفعة والفائدة؛ فل�أّن الّناَس ُينجزون �� الواقع مفاهيمهم ع�� غ�� درايٍة م��م: 

تبادَ 
ُ
 عن التعهدات امل

َ
ة

َ
طلق

ُ
ة  "وهكذا استطاع البشر أن يكتسبوا، من دون درايٍة م��م، ما ُ�شبھ الفكرة امل

َ
ل

ُب املص�حة ا�حاضرة وا�حسوسة ال  
ّ
 بقدر ما تتطل

ّ
 ال ي�ون إال

ً
وعن الفائدة ال�ي تنجم جّراء القيام ��ا قياما

 .1غ��"

َنْت حكمة النظر من حماية ا�جسد مّما قد ُيصيبھ من ِعلٍل وأدواَء  
َّ

َر العقل ا�حاجات املاّدية َمك ومثلما َ�سَّ

 ملا  أو توف�� سُبل العالج وقد ناَل منھ  
ّ
الّداء. وما ُسّميت هذه الوقاية واملعا�جة لألجسام "صناعة الطب" إال

�ان من وشيج العالقة ب�ن حّدي النظر والعمل؛ ذلك أّن الطب علم نظرّي ��تّم بالفهم الدقيق ألجزاء البدن  

ل الطب "العلم العم��ّ 
ّ
القدر ُ�ش� تفاعلة �� ما بي��ا. و�نفس 

ُ
بيح لھ  وتمي�� عناصر تلك األجزاء امل

ُ
ت " الذي 

ة، و�عي�ن عللها، ثّم تمك�ن ا�جسم من وسائل  
ّ
ا�حكمة النظرّ�ة فحص ا�جسم، وكشف موطن إصابتھ بالعل

الكث�� من   نلنا الطّب الذي فيھ  (يقصد و�العقل)  اخ��اقها بوضع ما هو مناسب من العالج؛ فيقول "و�ھ 

 .2مصا�ح أجسادنا"

ا نلنا ��ذا العقل: "سائر الصناعات العائدة علينا الّنافعة لنا،  وُيعّمم الّرازي منافع العقل العم�ّ�  
ّ
فُيقرُّ أن

و�ھ أدركنا األمور الغامضة البعيدة مّنا ا�خفّية املستورة عّنا، و�ھ عرفنا ش�ل األرض والفلك وعظم الشمس  

وحر�ا��ا" وأ�عادها  ال�واكب  وسائر  ماّدي.  3والقمر  ليست  عملّيا،  النظرّي،  العقل  بل ومنافع  فقط،  ة، 

 شأن هذا ا�خالق،  
ً
ما ُيوّجھ النظر فاِحصا

ّ
، و�ن

ً
ميتاف��يقّية، أيضا، فالعاقل ال يكتفي بالتسليم باإللھ، خالقا

ِف؛  إليھ بمقدار ما لهذا العقل من نصيب التعرُّ
ً
   ُمتعّرفا

ً
ھ ��ذا املس�� ُير��ي شكال

ّ
من أش�ال    ولْم �عت�� أن

فر باآللهة، كما اعتقد الكث��ون  
ُ

ما وجد �� "العقلالك
ّ
العطّية" ما بھ �ستحيل معطاًء،  -من أهل زمانھ، و�ن

 عن الفضول  
ُّ

ف
ُ

ع�� نحو ما ي�ون الكشف وما ي�ون االستكشاف وما ي�ون االبت�ار واإلبداع؛ فهو ما ال َيك

 عن اخ��اق ا�حرج: �� �جاعِة إرادٍة، و�� وقاحِة رغبٍة، و��
ّ

ف
ُ

فضوِل فكٍر    وُمعاندة �ّل أش�ال املوا�ع، وال يك

و��  4". حر�ٍص. ف��ذا العقل: "وصلنا إ�� معرفة البارئ عّز وجّل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا

ال��ائم  حال الوجود وما �عده ت�ون لإل�سان بملكة ا�حكمة الفاعلة: "ال��يء الذي لواله �انت حالتنا حالة  

 .5وا�جان�ن"  واألطفال

، إذ  و�ّن ما ُ�علن عنھ  
ً
 حكيما

ً
، تصر�فا

ً
خ��لة، لفظّيا

ُ
 أبو بكر الّرازي للمعا�ي ا�

ُ
نظام ا�خطاب تصر�ف

بمفهوم   ُيوَصل  لم  ما  قيمة  ذا  ي�ون  أن   
ّ

يكف "العقل"  مفهوم  فل�أّن  ُمث��ٍة:  مفهومّيٍة  هندسٍة  إ��  يحتكم 

لّصناعة". وهو األمر الذي  "ا  "املنفعة"، الذي يكتسب، بدوره، جدارتھ وجدواه من خالل إح�ام وثاقھ بَمْعَرِف 

والثانية  نظرّ�ة  األو��  للعقل،  صورت�ن  تقدير  �� مضمونھ   
ً
، الفتا

ً
فلسفّيا  

ً
را تصوُّ د 

ّ
أّن هذا    ُيول غ��  عملّية؛ 
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، ع�� ذلك،   العقل العم��ّ 
ً
 و�ضفاَء وجاهٍة. وما ي��ض دليال

ً
 و�شريعا

ً
مح�وم �� إم�انھ بالعقل النظرّي، رسما

يق الّصناعة ال  حّد  الصناعات  أّن  إ�� مختلف  امتّد  بل  الطب، فحسب،  التنّقل وصناعة  ف عند وسائل 

وسائر   أجسادنا  مصا�ح  من  الكث��  فيھ  الذي  الطب  "نلنا  فبالعقل   ،
ً
جماعة أو   

ً
فردا لإل�سان،  الّنافعة 

 . 1الصناعات العائدة علينا الّنافعة لنا"

بقين ما   �� هذه،  العم�ّ�،  والعقل  النظرّي  العقل  َوحَدة  إيمانيوالإّن  الّنقد  فيلسوف  ننتظر   �انط،  ا 

)Emmanuel Kant /  1724-1804    ٍنظرّي قانوٍن  نحِو  ع��   ،
ً
�سقّيا ُ�سّن  فلسفّيا   

ً
تقر�را �ستحيل  )،ح�ى 

وهكذا، داخل الزمن،  يقول: "   نقد العقل ا�خالص صا�ٍح ل�ّل األزمنة، بل هو ا�جّماع لها؛ ففي ُمس��ّلِ كتابھ  

و�ّل معارفنا تبدأ معها، ولكن إذا �انت �ّل معرفة تبدأ مع التجر�ة، فهذا ال    ينا،ال معرفة �سبق التجر�ة ف

ها ُمتأتية من التجر�ة"
ّ
  /Alexis Philonenko(  فيلونن�و  وُيغادُر �انط، �� تقدير ألكسيس  ،2ُيثبت أّ��ا �ل

ّراء �انط املعاصر�ن ع�� اإلطالق،  )،  1932-2018
ُ
ن تلك الصلة ب�ن العقل  حّ�َ� التلميح، �� شأ  وهو أهّم ق

: "مّما ال شّك فيھ،  نقد العقل ا�خالصوالتجر�ة و��ن الفهم وا�حّس، فُيصّرُح  بلسانھ ما قّرره، أيضا، ��  

التنّوع  أّن  مثلما  ا�خالص،  الفهم  من  أصلها  اشتقاق  بإم�ا��ا  �ُعد  لم   ،�� كما  ا�خ��ّية،  القوان�ن  فإّن 

محدود للظواهر ال ُيمكن أن ُيفهم،
ّ
ي" الال ، بواسطة الصورة ا�خالصة ل�حْدس ا�ح��ّ

ً
 .3ِكفاية

النسقّي  التقن�ن  أهمّية  الوثيقة    وع��  الصلة  تأكيد  ا�حر�ص ع��  الّرازي  بكر  أ�ي  توّجھ  فإّن  ال�انطّي، 

للعقل با�حياة، وللتصّور النظرّي بالوجود العم�ّ� لإل�سان ليس، فقط، ُمجّرد تأكيد ع�� أهّمية التجر�ة  

توّجھ    العملّية ع�� أّن  َينّص ع��  الزمن،   �� تقر�ر، سابق  ما هو 
ّ
و�ن التأّم�ّ�،  العقل  أو ع��  ا�جّرِد،  النظِر 

ما لتجديد البقاء    الفيلسوف إ�� الشأن العم��ّ 
ّ
عقيدة ع�� غاية من األهمية، ال �حفظ البقاء، فحسب، و�ن

ل هذه العقي
ّ
دة �� رؤ�ٍة فلسفّيٍة ُمكتملٍة، ظهرت  و��ذيبھ، وفق ما �عزم إليھ إرادة اإل�سان. و�الفعل تتش�

)، �� ��اية القرن التاسع عشر، وهو ما وضعناه مع الّرازي تحت  Le Pragmatismeتحت اسم "ال��اغماتية" (

مسّ�ى "َوحَدة سياسة النظر والعمل"، وهو يحّدثنا عن منافع العقل الصنا�� �� مجاالت ا�حياة املتنّوعة،  

التعر�  ل 
ّ
ُ�ش� ما  ذاتھ  ھ 

ّ
جيمسإن لوليام  "لل��اغماتية"  الدقيق  :    William James)-(1910/1842،  ف 

تأخذنا ال��اغماتّية، كمعياٍر ل�حقيقة ا�حتملة، أفضل ما يحّقق مكتب ما إلرشادنا �� ا�حياة، مّما ُيضيف  "

بات التجر�ة، دون الت�حية بأّي ��يء... و�� الو 
ّ
اقع، أّي  إ�� جميع أجزاء ُوُجودنا، و�تكّيف مع جميع متطل

غ��     ؛4"! نوع آخر من ا�حقيقة يمكن أن ي�ون لل��اغماتّية، خارج نطاق فكرٍة مع واقٍع ملموٍس، مع ا�حياة
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أّن تحصيل ا�حاجة والفائدة لم تمنعھ عن   إذ  إ�� أقصاها،  الّرازي،  أّن عقيدة املنفعة، هذه، مضت، مع 

ضفي ع�� النفس ب�ج��ا.
ُ
ها ت

ّ
    طلب سواها، عل

 :التعّرف على المحجوببھجة  -1-3
  �� حيث  من  املادّية،  منافعھ  وتحصيل  الفعل  ممكنات  حيث  إ��  النظر  بتوجيھ  يكتفي  ال  العقل  إّن 

ومبا�ج   حاجياتھ  للعقل  أّن  ذلك  مجهوال.  يبقى   
ّ
أال وجب  ما  استكشاف  إ��  فيّتجھ  حتمّية،  ضرورات 

ت �� محّل ثان، �عد أن تتّم ل�جسد واملعي  استشرافھ،
ّ
ولم يتّم للبشر تحقيقهم    ش ضروراتھ.ح�ى و�ن حل

ملنافعهم العاجلة من حاجات تحفظ بقاءهم وتحفظ استمرارهم موجودين، فقط، بل تيّسر لهم، أيضا،  

��م علم الفلك من استطالع مختلف ال�واكب وتبّ�ن خصائص �ّل م��ا،  
ّ

إدراك ما بدا آجال، ع�� نحو ما مك

ة بالغموض ع�� نحو ما ي�ون ا�جهول  فو فصّية ع�� اإلدراك ومحغ�� �عيد، من األشياء العَ   وقد �انت لزمن،

الَع��يَّ سهال، والق��يَّ قر�با، وا�جهول معلوما؛ فبع�ن تلك السلطة   ت 
َ
ل َحوَّ العقل  أّن سلطة  خفّيا. غ�� 

 .1"عرفنا ش�ل األرض والفلك وعظم الشمس والقمر وسائر ال�واكب وأ�عادها وحر�ا��ا"

ُل الّرازي  
ّ
ھ ال يكتفي بتصر�ِف املفاهيموال ُ�ش�

ّ
ع��   ا�ختلفة،  بنية خطابھ ع�� صورٍة نمطّيٍة واحدٍة، ألن

ساعد ع�� �ّخ املعا�ي املالئمة ومراكم��ا، بضرٍب من اإليجاز البليغ، بل يم��ي إ��  
ُ
نحِو أش�اٍل هندسّيٍة �

 
ً
، إذ ال يبدو صاحب ا�خطاب دوغمائّيا

ً
 ُمتعّددا

ً
 بالدالالت ال��ائّية لتصّوراتھ    تدب�ِ� �عض املفاهيم تدب��ا

ً
مؤمنا

ھ الرازي ب�ن حّدي العقل ومعَرف الصناعة، لم يمكث  ،  2وَمْعَرفاتھ
َ
ل من ذلك أّن مفهوم "املنفعة"، الذي فعَّ

تأّملة  
ُ
ما يوجھ مفهومھ إ�� حيث الصورة امل

ّ
بھ ضمن البعد املاّدي، باعتباره أولوّ�ة حيوّ�ة �� معيش البشر، و�ن

تاع ��ا، ف��تقي التصّور للمنفعة من ا�حّ�� املاّدي إ�� فضاء الب�جة الفكرّ�ة أي التأّمل املرح،  قصد االستم

كھ سعادة اكتشاف ا�جهول ليس �� إطار ما لھ عالقة بالفلك وال�واكب، فحسب،  
ّ
حيث ُ�َسرُّ الذهن وتتمل

ما بإدراكھ ل�خالق "البارئ عّز وجّل"
ّ
 .3و�ن

بالعقل  إّن مضمون ا�خطاب يقطع مع   البشري  العقل  تداَول لعالقة ا�خلوق بخالقھ ولصلة 
ُ
امل الفهم 

�عم هللا وعظيم فضلھ" "من  بما هو  ا�خلوق،  للعقل  ُيدرك هللا و�كشف  ،  4اإلل�ي، وقد أصبح متاحا  أن 

ھ تجاوزه إ�� استك 
ّ
 ع�� شأنھ اإل�سا�ي ألن

ً
مّ��ة لھ. و��ذا لم يبق العقل ُمنغلقا

ُ
شاف  ا�حجاب عن خصائصھ امل
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لمانية) (العبارة "َمْعَرف" 
ٔ
نجليزّية (والفرنسية واال

ٔ
داء العبارة اال

ٔ
) وهي من  Notionمن محمد محجوب في قوله: " َمْعَرٌف نقترحها ال

لفاظ التي استعملها حازم القرطاجني
ٔ
دباءمنهاج البلغاء و، في كـتابه اال

ٔ
كمستوى من مستويات القول والتعريف... والسيما  ،سراج اال

صل  الالتيني ( بالنظر إلى
ٔ
صل يربطها بمعنى المعرفة."، انظر، دايفد هيوم، noscereاال

ٔ
تحقيق في الذهن  ) للكلمة، وهو ا

، )2008ة العربية،  المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحد لبنان، – ، (بيروت ، ترجمة، د. محمد محجوبالبشري 
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بو بكر الرازي، رسائل فلسفّية، (كـتاب الطب الروحاني)، ص -3
ٔ
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 مقدرٍة ع�� ُمحاّجة املتنكر�ن للُوجود اإلل�ي، فضال عن  
َ
م امليتاف��يقّي ا�خارق، واستحال العقل كفاية

َ
العال

قنع بھ، 
ُ
ثبت ذلك الوجود وتدّل عليھ وت

ُ
جّسده ا�حجج الدينّية النقلية    �ونھ سلطة حّجة ت

ُ
ع�� نحٍو أبلغ مّما ت

 ب
ً
أّن املنفعة املوصولة با�جانب امليتاف��يقي أعظم من املنافع  الصرفة. و�نأى الّرازي عن التلميح، ُمصّرحا

  
ً
 واقعّيا

ً
املاّدية، ال�ي ُيضف��ا العقل ع�� صاحبھ، بما يتحّقق، فعلّيا، من حاجاٍت. فمفهوم املنفعة يحتّل حّ��ا

 
ً
ل استحال املع�ى،  ، أيضا؛ فال تحتكر النجاعة املادّية ُ�عد املع�ى �� حّد املنفعة بإيتيقيا  ولكّنھ يحتمل ُ�عدا

جّسد صورة من ُصَور نظرّ�ة القيم. وذاك هو املقصود من االستعمال املزدوج للمفهوم،  
ُ
عينھ، خصوصّية ت

 فهو ما يكشف عن ا�حاجة بقدر ما �ستج�� متعة االستكشاف للغامض أو للمحجوب أو للمجهول.  

ُص بنا إ�� املع�ى غ�� أّن تحّول بنية ا�خطاب إ�� توّسل صيغ التفضيل واملبالغة، "أ
ُ
عظم" و"أنفع"، يخل

، ب�ن املنفعة املاّدية واملنفعة الذهنّية: "و�ھ (العقل) وصلنا إ�� معرفة البارئ  
ً
التماُيزي الذي ُيمّ�ُ�، تفاضلّيا

وما هذا االستعمال للصيغ التفاضلّية �� ا�خطاب .  1أصبنا"  عّز وجّل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما

�ٍ� ب�ن الواق�ّ� وامليتاف��يقّي، بل ��دف إ�� غاية أهّم، ومضمو��ا السمّو بال�ائن البشري عّما �ستبّد  ُمجّرَد تمي

بال��ائم من سطوة الغر�زة، والّرفع بالسلوك اإل�سا�ّي عن عفو�ِة األطفال وفو��ى أفعالهم، والنأُي بالعقل  

 عن االضطراب النف��ّي للمجان�ن
ً
ھ . 2�عيدا

ّ
 املع�ى.  إ�� إيتيقاالسمّو إن

 : المعنی   إلی إیتیقا سبیل العقل   -2

من أن ين�ل دو��ا، فال �علو ��يء آخر    و�ّن رفعة املن�لة هذه ال�ي للعقل تقت��ي حفظ مقامھ وتحصينھ

ما لتقدير األمور  
ّ
فوق علّوه و�ظّل، دائما، مقياس اإل�سان ومعياره األساس، ال إلصدار األح�ام، فقط، و�ن

م  حّق  
َ
العال  �� الّسيادة   للصواِب وا�حّق وا�خ�� وا�جمال. فال ت�ون 

ً
ناسبة، �عي��ا

ُ
امل قدرها ووضع املقادير 

 ما لم يتّم النأي بھ عن األهواء ونوازع الّرغبة، و��  
ً
اإل�سا�ّي لغ�� العقل، والذي ال ي�ون تحصينھ ممكنا

إ�� فو��ى،   الفكر  إ�� شوائب، ونظام  حيل صفاء الذهن 
ُ
ت إ�� �ج�ن. لذلك َوجَب  عوائق  التفك��  وسالمة 

الهوى الذي هو آفتھ وُمكّدره، وا�حائد بھ عن سننھ، ومحّجتھ، وقصده،   ط عليھ 
ّ
العقل "فال �سل حماية 

 . 3واستقامتھ، واملا�ع من أن ُيصيب بھ العاقل رشده وما فيھ صالح عواقب أمره"

، فال وُ�لبس الّرازي العقل لبوس اإل�سان، الذي يمكن أن يزوغ  
ً
عن سبيل الّرشاد فتأخذه األهواء أخذا

ّهل إليھ إ�سانا، ولذلك يجدر ��ذيب العقل ع�� نحو  
ُ
ت�ون لھ سلطة ع�� نفسھ، و�حيد عن السبيل الذي أ

 
ً
 ومعيارا

ً
أْن �عود مقياسا ُيجَ�ُ� العقل ع��  نحرف، بل 

ُ
امل الف�ى  ُيقّوم سلوك  ،  ما 

ً
إ��   لألشياء، جميعا ويعود 

 
ُ

لق وُ�عث ألجلها، مثلما ُيج�� ال�خص، الذي حاد عن قو�م السلوك، ع�� األو�ة إ�� الوضع طبيعتھ، ال�ي خ

 ونحملھ ونج��ه ع�� الوقوف عند أمره و��يھ"
ّ

و�سبٍب من ذلك، لم يبق  .  4األسلم: "ونروضھ (العقل) ونذ�
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 ع�� تحص�ن العقل، بل العمل ا�جاّد ع�� إخضاعھ، باستمرار، إ�� امل
ً
راقبة ح�ى إذا ما أصابتھ  الّرهان ِوقفا

آفة وكدر تّم توج��ھ إ�� ما يجب أن ي�ون من صفاء التأّمل، ودقة التمحيص، وسالمة النظر، وصواب ا�حّق،  

ا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غاية صفائھ وأضاء لنا غاية إضاءتھ"
ّ
 .1وهو ما ين�ئ بھ التصر�ح: " فإن

بل تبلغ مع الّرازي حّد الس��   �� التفك�� والتأّمل، فقط،و�ّن هذه الثقة بالعقل، ال تحتكم إ�� قدرتھ ع

بل تتجاوزه إ�� مستطاع العقل �� استشراف أحداث    إ�� وضع شروط ملراقبتھ وتوج��ھ وتحصينھ من األهواء،

"التمثيِل والقياِس" ملا لھ من كفايِة  لذلك لم �عد �اٍف الس�� للمحافظة ع�� فعاليتھ    .2املستقبل، نظرا 

ب ما قد    ة، مثلما أسلفنا،الّناجع  عن ذلك، ُمتاحا لإل�سان ُمراعاة ا�حيطة وا�حذر، لتجنُّ
ً
إذ أصبح، فضال

 والت�جيل باملفيد والنافع بدال ع��ا. وت��اكم ُصَوُر العقل، لدى أ�ي بكر الّرازي، فمن  
ً
ي�ون من األفعال ضاّرا

يحتملھ املفهوم من داللة ا�حيطة وا�حذر، ال�ي  فضاء "التأّمل" إ�� موضع "النجاعة" إ�� حّ�� "التعّقل"، وما 

ھ من أجل ما لنا من التمثيل والقياس العق�ّ� كث��ا ما نتصّور عواقب األمور  
ّ
ال ُيخف��ا هذا التصر�ح: "أقول: إن

سارع إ�� الّنافعة"
ُ
ُب الضاّرة و�

ّ
 .3وأواخرها، فنجدها وندركها �أْن قد �انت ومضت، فنتنك

 ع�� الوصِل    الّرسائليحرص صاحب    ختلفة، تلك،وضمن ُصَور العقل ا�
ً
ع�� اإلفادة العملّية، تأكيدا

  الواثِق 
َ
لعقٍل إ�سا�ّيٍ   �� ما ب�ن العقل وا�حياة، إذ ال قيمة �حياٍة �شرّ�ٍة غر�بٍة عن عقول ساكن��ا، وال جدارة

، بل  
ً
 وسالمة

ً
ًنا من مقامھ األر��ّي: "وهذا ي�ون أك��  ال ُيضفي ع�� ا�حياة معناها، وع�� حاملھ ُحسنا

ُّ
َمك

َ
وت

تلفة"
ُ
ؤذية الّرديئة امل

ُ
فيستمّر اإل�سان �� ا�حاضر ويستشرف اآل�ي،    .4ُحسن عيشنا وسالمتنا من األشياء امل

 استقباَل ا�حر�ص ح�ى يظّل صاحب الّسيادة ع�� ذاتھ والوجود.

وٍف من الشقاء أثناء الفعل وعند من��اه. إذ ال ي�اد  غ�� أّن هذه الّسيادة محمومة بكث�ٍ� من املشّقة، وصر 

  ،
ً
عتاد و��� ما �ان مألوفا

ُ
�س تلذذه واستمتاعھ بما ينت�ي إليھ من تحصيٍل، ح�ى يؤوب إ�� ا�حال امل

ْ
الفاعل يأ

ة االستمتاع بال��يء سرعان ما �ستحيل َعَدًما، فال ي�ون لإلحساس ��ا أك�� من  
ّ

وقد قّل التذاذه؛ ذلك أّن لذ

، ال تتوقف حاجتھ وال ينقطع طلبھ  ح سبة إ�� �ائٍن �شرّيٍ
ّ
عادية للدوام بالن

ُ
ظ املؤقت. إّ��ا من األحاسيس امل

أن   غ��  ذة، من 
ّ
الل األلم  ويعُقُب  واالس��ادة،  ا�حاجة  تتواتر  بدٍء،   ع�� 

ً
وَعْودا حّيا؛  �ائنا  بقَي  ما  ل�حاجات 

َل ا�جهد الواصل و 
ّ
َل �ستقّر أحدهما دون اآلخر، وقد مث الفاصل بي��ما، �� آن: "ح�ى إذا نال َوَوَصَل إ�� ما أمَّ

عتادة  
ُ
امل أّ��ا تص�� عنده بمن�لة سائر األحوال  ��ا، وذلك  الغبطة واالستمتاع   قليال ح�ى يفقد 

ّ
يلبث إال لم 

 املؤن عليھ �� استدام��ا والتحّفظ ��ا" املألوفة،
ُ
ظ

ُ
 .5فيقلُّ التذاذه ��ا و�شتدُّ و�غل

 إ�� استمرارّ�ة ا�جهد والفعل، ُيحيل  إّن هذا ال
ً
ة �� فكر أ�ي بكر الّرازي، احت�اما

ّ
َق ب�ن األلم واللذ

ُ
تعال

السلطة الغائّية وسطو��ا ع�� الهامش؛ لُتصبح فعالّية العقل �� القيمة ال�ي تحظى باملن�لِة فوق �ّل غايٍة.  

 
   نفسها.الصفحة نفسه، المصدر  -1
 . 85نفسه، صالمصدر  -2
 .86-85صالمصدر نفسه،   -3
 .86نفسه، ص المصدر -4
 .87نفسه، صالمصدر  -5
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ث الهند��ي ملفاهيم "
ّ
ثل

ُ
و"املنفعة"، سالف    "الّصنعة"  العقل" ووهو األمر الذي اقت��ى االستعاضة عن امل

ث التفاُعل ب�ن 
ّ
الذكر، ��ندسة تق��ي الغاية، ف��فع من شأن القيمة واملع�ى بدال ع��ا، وذلك بإح�ام ُمثل

ة"، بوثاٍق ُيجّسده َمْعَرف "ا�جهد".  
ّ

 مفهومْي "األلم و "اللذ

 عل��ا إ��  
َ
أ

َ
ش

َ
 با�حرص  ذلك أّن انتقال اإل�سان من حال ألفها وُرّ�َي و�

ّ
حال أفضل وأجّل، ال ي�ون ممكنا إال

ع�� إجهاد النفس، وحّ��ا ع�� الشقاء �� سبيل ا�خالص من املألوف، وما اعتاد عليھ ال�خص من طاعة  

صراع  بخوض  مشروطة  األس�ى  نحو  لالرتقاء  �شدانا  باملس��  فإذا  ألهوائھ.  خضوعھ  عن  فضال  آمر�ھ، 

قاوم ألهواء ا
ُ
ب، قوامھ الفعل امل

ّ
لنفس واملواجھ ل�ّل ضروب ا�خضوع للس�ون ونكران ا�حركة: "فالتنّقل  مرك

النفس   با�حمل ع��   
ّ
إال ي�ون  م��ا، ال  أجّل  هو  ما  إ��  لنا،  املعتادة  املألوفة  عل��ا،  نزل  لم  ال�ي  ا�حالة  من 

 باإلقبال ع�� األلم سبيال للتعا�� من الثب1و�جهادها �� الطلب"
ّ
 ع��   ات،، وداللة اإلجهاد ال ت�ون إال

ً
وحرصا

 بالكّد  
ّ
ھ ال ينال هذه الرتبة إال

ّ
ما للفعل الوا�� من قيمٍة ورفعِة املن�لِة ألجل تحصيل ا�حال األجّل: "وذلك أن

 ما  
َ

وا�جهد الشديد، وحمل النفس ع�� الهول وا�خطر ...ولن يبلغها ح�ى يصل إ�� نفسھ من األلم أضعاف

 .2يصل إليھ من االلتذاذ ��ا �عد املنال"

يقت��ي إمضاَء   �� االس��ادة  الغاية والرغبة  تلك  املأرب، وتحص�ن  ببلوغ  ة موصول 
ّ

باللذ إّن االستمتاع 

ٍد ُمتجّدٍد، مع ا�جهد والشقاء واأللم؛ والو�ُل ملن لم �عد لھ ما يرغب فيھ، يقول جان جاك روسو: فلّما  
ُ
�عاق

ا لم �عد لھ م
ّ
التھ، و�جعل�ي أشعر "يتجّرأ هذا القلب ع�� الّرغبة، مّرة أخرى، ومل ا يرغب فيھ، ُ�عاقب�ي ع�� تخيُّ

رغبات البشر وأفعالهم، وهو هاجس    فل�أّن تحصيل السعادة استحاَل عائقا أمام  ؛3بالقلق من السعادة"

واءمة ب�ن التحصيل والرغبة ��    الّرازي بالفعل، ذلك
ُ
أّن التفاعل، عنده، ب�ن ا�حاجة وطلب االس��ادة، وامل

ص
ُ
،  األفضل، وامل

ً
 إ�سانّيا

ً
ْق��ي، جميعها، بأّن الس�ون ليس شأنا

َ
ة وتجديد التعاقد مع األلم، ت

ّ
اهرة ب�ن اللذ

وأّن الثبات ليس م��ة لھ، وأّن االكتفاء حالة غ�� جديرٍة بب�ي البشر. فم�ى �انت املتعة مس�ونة باأللم، وم�ى  

ت ا�حركة �عب��ا عن شوق طبي�ّ� ال
ّ
ذ، ظل

ّ
تلذ

ُ
ن.   �ان الشقاء مطلب امل

ُ
 �سك

فهل ت�ون سعادة اإل�سان رهينة هذا االستمتاع باملعاناة؟ و�الفعل فها أّن أبا بكر الّرازي ُينبؤنا بما تّم  

للبشر من سعادٍة، واستحالت فضيلة التعّرف ع�� خصائص األلوهّية إ�� فضيلة اع��اٍف بالفضل؛ إذ أ�عم 

: "وكّنا سعداء بما وهب هللا لنا منھ ومّن علينا  ا�خالق ع�� ا�خليقة فضيلة العقل فضال عن فضائل تدب��ه

 .4بھ"

 
 .86صالمصدر نفسه،  -1
 .87المصدر نفسه، ص -2

3- Jean Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloise, (Paris, Flammarion, 2018), P. 73. 
 .19، ص)كـتاب الطّب الّروحاني، (فلسفّيةرسائل  الّرازي، -4
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 : علی سبیل الخاتمة  -3

ص بنا ُمتا�عة حركة أف�ار أ�ي بكر الّرازي إ�� ضروٍب من
ُ
القصدّية. فال �عزل الفيلسوف  االس��اتيجيا    تخل

 
ً
لھ أف�اره نزوعا تدب�� شأنھ البشري  إ�� االستقالل ��    مقاصد ا�خلق اإلل�ي، للعقل، عن مرامَي اإل�سان لتوسُّ

��ذه ���ي  ما  و�ّن  وفق    :االس��اتيجيا  بذاتھ.  وتنويعِھ،  ا�خطاِب  نظاِم  تصر�ِف  ع��  الّرازي  مقدرة  كفاية 

� ال�ائن ذاتھ عّما سواه، ين�ُع إ�� كشف   ُمقتضيات تطّور مضمونھ. فع�� نحو ما يبدأ العقل بالفهم، فُيمّ�ِ

 والتجر�ة.  مردودّيِة ذاك العقل، عينھ، �� فضاء الفعل 

وفضال عن ذلك، تم��ي حركة األف�ار تصاعدّيا فتتطّور هندسة الفيلسوف ملفاهيمھ، ع�� نحٍو متنّوٍع؛  

 النظر والعمل، تحّول الّرازي من حّد "املنفعة"    فل�ن أر��ى الثال�ّي: "العقل" و
َ
"الّصنعة" و"املنفعة" َوْحَدة

ذة" و"األلم"،  املاّدية إ�� "ب�جة املنفعة"، ُمتوّسال، �� ذلك، و 
ّ
 َمْعَرف "ا�جهد" إ�� مفهومْي "الل

ُ
ف

ّ
 آخر ُيؤل

ً
صال

ص صاحب  
ُ
ُيز�ُح    . وع�� هذا النحو،إتيقاهإ�� أّن ما ُيمّ�� اإل�سان هو ما ُيؤّسس    الّرسائل الفلسفّيةفيخل

،
ً
فالسفة األنوار ��    العقل الفلسفّي حجاب نور العقل، ليؤّسس سبيال لروٍح تنو�رّ�ٍة، أر��ى معاملها، �سقّيا

نَجز الغر�ّي لألنوار ولواحقها ُهَو ُمراكمة لتار�خهم وتار�خنا. وها أّن    القرن الثامن عشر للميالد،
ُ
و�ْن �ان امل

 ع�� سبيل ما رغبت الك��ياء الغر�ّية، اّدعاًء؛ ولكّن  
ّ
 بأّن األنوار ال تار�خ حصرّي لها، إال

ً
الّرازي يحلُّ شاهدا

حقة؛ �� الوقت الذي ان��ت، عندنا،    بر�قھ �عد روسو و�انط،  نور األنوار لم يخفت
ّ
ع�� امتداد الفلسفات الال

 خافتة أو هو، بالفعل، النور الذي أحكمنا وضع حجابھ. 

 ألْم يحن، �عُد، ميعاد فتح أقفال عقولنا إزاء موروثنا الفلسفّي والفكرّي عاّمة؟  

 لقد آن أوان مراكمة النحن، اليوم، وال ر�ب.  
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The question of the method is a renewed dialogue 
between science and philosophy 

The modern period as an example 
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 الملخص: 

إّن املعقولية كمبدأ عاّم يحكم مجال الفكر النظرّي، ال يمكن تلّمسها �ش�ل معزول �� مضام�ن العلم  

ما بالبحث �� تمظهرا��ا املتجّسدة �� م�ونات النسق بأكملھ. وعليھ فإن السؤال ع��ا هو  
ّ
أو الفلسفة، و�ن

املقال هذا  يحاول  املنطلق  هذا  من  النسق.  لهذا  العامة  السمات  العالقة    سؤال عن  �عض مظاهر  تبيان 

ا�جدلّية ب�ن العلم والفلسفة �عد الثورة ال�و�رنيكّية، ومآالت س��ورة الفكر الفلسفّي �� ظّل ا�حوار املوسوم  

 بالّتأث�� والّتأثر ب�ن العلم والفلسفة. 

 معقولية، ثورة علمية، براد�غم، عالقة ا�جدلية، من�ج.ال�لمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: 
Intelligibility as a general principle that governs the field of theoretical thinking cannot be 

touched in isolation in the contents of science or philosophy, but rather by searching in its 
figurative manifestations in the components of the whole system. Therefore, the question 
about it is a question about the general characteristics of this system. From this point of view, 
this article attempts to show some aspects of the dialectical relationship between science and 
philosophy post the Copernican Revolution, and the culmination of the process of 
philosophical thought in the light of the dialogue marked by the influence and vulnerability 
between science and philosophy . 

Keywords: Intelligibility, Scientific Revolution, Paradigm, Dialectical relationship, Method. 
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 : مقّدمة  -1

ذات   هو  بما  الفاعل  موقع  احتّل  سواء  بھ،  ولصيقا  اإل�سان  بوجود  مشروطا  الفلسفي  الّتفك��  يبقى 

تبحث فيھ من جهة أصلھ وطبيعتھ ووجوده ومص��ه،  بما هو غاية. فالفلسفة  املوضوع  أو موقع  رة، 
ّ

مفك

هذا الّنحو تحّددت مهّمة الفلسفة    ومختلف العالقات ال�ي تر�طھ بذاتھ و�الغ�� و�ا�جتمع و�العالم. فع��

 حرصا ع�� قيمة اإل�سان.  

 �� والّتأّمل  الّنظر  الفلسفة مدعّوة ملراجعة محاوالت  �انت  تار�خّيا،  الوجود اإل�سا�ّي وجودا  �ان  ولـّما 

هذا   و��  الّتار�خّية.  الفكر  �حظات  مختلف  ع��  الفالسفة  يقّدمها  ال�ي  واألطروحات  والقضايا  اإلش�االت 

ِظَر إل��ا، ومن خالل تار�خها، ع�� أّ��ا قادرة ع�� اق��اح إم�انات ورؤى جديدة، توّسع آفاق الفكر،  املض
ُ
مار ن

غاِت الّنظرّ�ة ال�ي تضفي   َسّوِ
ُ
وتحّرره من قيود الّتقليد واالج��ار. وَ�ْرِجُع ذلك إ�� تبّدل الّسياقات الفكر�ة وامل

ساق ع�� �ل ا�حاوالت
ّ
القائمة ال�ي تبقى بدورها �سبّية، تضمن صمودها بقدر��ا ع��   طا�ع املشروعّية واال�

 من إش�االت. وهذا ما يفّسر حركة النقد والتجاوز ال�ي يكشف ع��ا تار�خ الفلسفة.  
ُ

االستجابة ملا ُ�ْسَتْحَدث

 ��ذا املع�ى تقّدم الفلسفة نفسها، ومن خالل تار�خها، ع�� أّ��ا حوار نقدّي متجّدد. 

ل من سلسلة تطورات مّتصلة ا�حلقات، �ستتبع الواحدة م��ا األخرى،   الوا�ح أن الفكر 
ّ
اإل�سا�ّي يتش�

�اكم: �ل عصر جديد يرى أّن سابقھ لم �عد قادرا ع�� تفس�� األشياء تفس��ا مقنعا، األمر  
ّ
بموجب منطق ال�

ق أك��  بأخرى  الستبدالها  واملنطلقات، وفحصها  املبادئ   �� الّنظر  إعادة  َيْفِرُض  �سق  الذي  ��ج  درة ع�� 

 نظري جديد يقّدم نفسھ كمعقولية جديدة. 

ال �ع�ي هذا املعطى أن ا�جديد انب�ى �ش�ل منعزل عن ماٍض معر�ّ� نظرّي، بل إنھ يتضمنھ و�نطلق منھ  

أشّده،   يبلغ  ح�ى  تنمو  ال�ي  األولّية  عناصره  �ستمد  فمنھ  والذات.  والغ��  للعالم  تصورات  صياغة  إلعادة 

وا مالمحھ  الفكر  و�رسم  ع��  نظرّ�ة  ثورة  بوصفها  نفسها  تقدم  ا�حديثة  الفلسفة  �انت  و�ذا  ستقالليتھ. 

القديم والوسيط، فإّ��ا لم تظهر بموجب ما سلف �ش�ل فجائّي، بل �انت حصيلة ظروف وأسباب وعوامَل  

ى لها ال��وز والّتأث��. إ��ا سليلة س��ورة تطّورات حصلت طوال الف��ة الواقعة ما ب�ن
َّ
�

َ
أ

َ
مطلع القرن ا�خامس    ت

عشر للميالد والقرن الّسادس عشر، أي ما يصط�ح عليھ �عصر ال��ضة. و�ذا وجدت املشكالت املطروحة  

ل �� االنتقال من 
ّ
َر بتحّول إ�ستي�ي مهّم، تمث ات، فإن هذا الواقع ا�جديد َ�شَّ

ّ
ها �� الذ

ّ
  منظومة املوضوع حل

اتإ��  
ّ

ُل  منظومة الذ ِ
ّ
�

َ
ات �� املنظور ال�وسمولو�� القديم، صار مرجعا لفهم  . وهكذا فما �ان ُ�ش

ّ
مرجعا للذ

ّوج ذلك التحّول باملرور من 
ُ
 . منظومة املعرفةإ��  منظومة الوجود الطبيعة وظواهرها، وت

 الّتداعیات النظریة للّثورة الکوبرنیکیة:  -2

َهُم �� �ل تنشئة خلقية سياسية. من هذا  
ْ
لت الطبيعة عند القدماء مرجعا ل�حقيقة، ونموذجا ُ�ْسَتل

ّ
ش�

ا�خلقية وكماالت   الفضيلة  فيھ  ق  تتحقَّ بأن  طبي�� كفيل  أمر  أنھ  البشرّي ع��  إ�� االجتماع  ِظَر 
ُ
ن املنطلق 

 من االستعدادات
ً
ال�ي تحدد مرتبتھ ووظيفتھ داخل    اإل�سان، ما دامت الطبيعة قد وهبت ل�ل واحد جملة

ل ال�وسموس مبدأ للّنظرّ�ة السياسية اليونانية ال�ي منحت األسبقية لل�ل  
ّ
ا�جماعة السياسية. هكذا ش�
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الدولة   منطلق  هو  بما  الفرد  قوامها  سياسية  نظر�ة  قيام  روط 
ّ

ش تبلور  �عطيل   �� وساهمت  ا�جزء،  ع�� 

ال�ي التحوالت  مختلف  ع��  وللوقوف  الفرد،    وغاي��ا.  مفهوم  لتش�ل  النظر�ة  البيئة  إنضاج   �� ساهمت 

 سنحاول تبيان �عض األسباب والعوامل اإل�ستيمولوجّية ذات الصلة ��ذا التحول. 

الهوتّيا   لبوسا  وألبستھ  أخصبتھ  دينّية،  بمعطيات  الوسطى  العصور   �� ال�وسمولو�ّ�  املنظور  �شّبع 

ال�ي يمكن التعديالت  ��ّم �عو�ض    محافظة ع�� جوهره. فأهّم  ال�ي  �� هذه ا�حقبة، تلك  الوقوف عندها 

لقيا: فالّناس جميعهم من آدم، وآدم من تراب، وهللا خلق  
ُ

بع الّتفاضلية بفكرة اإل�سانية الواحدة خ
ّ
فكرة الط

هم من نفس واحدة ثم خلق لها زوجا. فضال ع�� أّن ا�خطاب الّدي�ّي �ان موّجها ل�ل واحد من حيث  
ّ
البشر �ل

ّل عن اآلخر�ن �� وجوده، فيمكن عّده محر�ا إ�ستيمولوجّيا لفكرة الفرد ال�ي ي�ون بموج��ا �ّل  هو مستق

 واحد مسؤوال عن أفعالھ. فالّدين جاء لينفي �ّل انصياع لآلخر�ن ولألساط��.  

ھ فرد حر ذو إرادة يحاسب ع�� اختيارا��ا وأفعالها.    ،لقد أدرك �ّل واحد
ّ
بموجب خطاب إل�ي سماوي، أن

بيعة ال�ي فرضت عليھ. إّن الغايات ال�ي �ان َيْحِو�َ�ا ال�وسموس، ل
ّ
قد أخذ الفرد �� الّتحرر من غايات الط

َواٍه ع�� �ل واحد الّتقّيد ��ا، �ي ينجو من الوعيد و�ظفر بمفازه.  
َ
صارت مبثوثة �� ا�خطاب الّدي�ي �أوامر َون

 طابا��ا املهيمنة. وأبقى هذا الوضع اإل�سان مح�وما بحدود الّتيولوجيا وخ

دور   الّسماوي  املعطى  اإل�ستيمولو��لعب  الفرد    ا�حّرك  قبيل  جديدة، من  نظر�ة  إلش�االت  بإفرازه 

وخلق اإل�سان والعالم. و�الرغم من ذلك، بقي التصور ال�وسمولو�ّ� صامدا �� وجھ اإلحراجات الدينّية، 

� التصور  بمقدوره خ�خلة هذا  يكن  لم  الّسماوي  الّدين  القياس  ألن  والعلمّية، وألن  امليتاف��يقّية  � أسسھ 

ب  
ّ
األرسطّي �ان مالئًما للّتعامل مع الكتب املقّدسة الحتوا��ا حقائق �لّية صادقة �ش�ل مسبق، وال تتطل

الوسطى   العصور  طبعت  الّسمة  وهذه  املنطقّية.  القياس  عملية  خالل  من  جزئية  نتائج  استنباط  سوى 

 ة وفقا لقواعد القياس األرسطي. ووسمت مسار البحث عن ا�حقيق

ش�ل عصر ال��ضة حقبة أساسية شاهدة ع�� توجيھ بوصلة االهتمام نحو الشؤون الدنيو�ة ومعرفة  

بيعّية  القوان�ن الناظمة لها. قد ُيَردُّ هذا الّتحول إ�� االهتمام باألشياء املادية ا�جزئية ال�ي تّتخذها  
ّ
العلوم الط

ومهما يكن األمر، فإّن تطور العلوم الطبيعّية ال يمكن رّده إ�� الّرصيد الّنظرّي    مواضيع للّدراسة.  االختبار�ة

ما هو ثمرة التقاء ب�ن الّنظر�ة والعمل. وهذا ما    1اليونا�ّي وحده
ّ
أو إ�� االهتمام بالبعد العم�ّ� ا�حيا�ّي، و�ن

  �� التفك��، وجعلھ �حظة فارقة  النظر وأسس  �� طرق  ال��ضة بتحول  . و�ذا �ان  تار�خ العلمبصم عصر 

سؤال املن�ج الذي أفرزتھ الّتحوالت الفكرّ�ة واإل�ستيمولوجّية، قد احتل صدارة الّنقاش اإل�ستي�ي بفعل  

او�ة �� ذلك �امنة �� ضرورة تحر�ر البحث من  
ّ
  املثال العل�ي االستنباطّي الثورة ال�و�رنيكّية، فإن الغاية الث

مات للوصول إ�� نتيجة ّما، ال �ع�ي ّ◌ عصور الوسطى. فاالنطالق من مقدالذي طبع الفلسفة املدرسّية �� ال

  
ً
قا

ْ
أن هذه الّنتيجة تقّدم نفسها كمعرفة جديدة، ما دامت موجودة ضمنّيا �� املقّدمات، وتّم استنباطها َوف

 
مر بالنسبة لنيكوال  -1

ٔ
ساسية للعلوم. كما هو اال

ٔ
فالطونية الجديدة الواقعية التصورية الخاصة بالرياضيات مرجعية ا

ٔ
شكلت الفلسفة اال

وائل عصر النهضة، ومن بعده كوبرنيكوس1464 –م 1401( الكوزائي
ٔ
 . وكيلر م) في ا
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املرئّي، للّتأكد  لقواعد املنطق الّصوري وقوانينھ، دون ا�حاجة إ�� الّرجوع إ�� عالم الّتجر�ة ا�حسّية أو الواقع  

لم يخدم    القياس األرسطّي من �ّح��ا. و�ذا �ان العلم �� عصر الّ��ضة يطلب معرفة جديدة �ّل ا�جّدة، فإن  

 هذه الغاية، ألنھ ال يفيد �� معرفة حقائق جديدة، وال يص�ح ملعرفة العالم ا�خار�ّ�.

بيعة وظواهرها ال
ّ
علمّية �ش�ل مستقّل عن التأث��ات  هكذا لم يكن ممكنا �� العصور الوسطى دراسة الط

�ي عرفها علم الفلك �� 
ّ
الّدينية. هذا املطلب لم تتبلور شروطھ الّنظر�ة إال بفعل اختمار الثورة العلمّية ال

م).  لقد أف�ىى هذا الوضع العل�ّي إ�� 1543-م1473القرن السادس عشر ع�� يد ني�والس �و�رني�وس (

قافية...إ�خ، كما �شهد    �غي�� زوايا الّنظر �� فهم الوجود
ّ
اإل�سا�ّي �� مختلف أ�عاده الّسياسية والفنّية والث

 ع�� ذلك عصر الّ��ضة. 

خذ من األرض مركزا  
ّ
مس يتعارض مع النظام البطلي�ي الذي ات

ّ
أ�شأ �و�رني�وس نموذجا فلكّيا مركزه الش

�� األرسطي، فإن نظر�ة �و�رن�وس  لھ.  واعتبارا للتماسك والتوافق ب�ن املعطى الّدي�ي والّتصور ال�وسمولو 

ل اختبارا  
ّ
ش�

ُ
دت صراعا حول معاي�� ا�حقيقة، استمر طوال حقبة اإلصالح الدي�ي وعصر ال��ضة. ولم �

ّ
ول

الّدعاءات الكنيسة والتصّور األرسطي البطلي�ي وحسب، بل أثارت ثورة �� خ��ة ا�حياة املباشرة. وهو األمر  

قرّ  �و�رني�وس  دعوة  عّززه 
ُ
� منظور  الذي  من  العالم  يالحظوا  وأن  املركز،  خارج  أنفسهم  يتخيلوا  بأن  اءه 

مختلف تماما. و�� دعوة تحمل تصورا جديدا �ّل ا�جّدة للبشرّ�ة والعالم. إ��ا تخاطب اإل�سان بوصفھ ذاتا  

يسھ  ، سيجد تأستأم�ّ� ا�ع�ا��يّ تنظر �� ذا��ا و�� العالم من وجهة نظر مختلفة تماما، وتطلق شرارة منظور  

 امليتاف��يقّي والفلسفّي عند دي�ارت. 

هكذا، لم �عد األرض مركزا �� الّنظام الفل�ّي ا�جديد، وصارت �وكبا كبا�� ال�واكب. فبات ال�ون ا�جديد 

ھ مجال لتصادم القوى وفق قوان�ن 
ّ
رف. إن

ّ
عاملا مفتوحا ماّدتھ واحدة، ال �ع��ف بأي تراتبية أو أفضلّية �� الش

�عد ال�ون ينطوي ع�� نموذج يمكن االقتداء بھ �� تر�ية اإل�سان و�دارة ا�جتمع. ولم تبق    املي�اني�ا. فلم

بيعة مرجعا قيمّيا وأخالقّيا وسياسّيا وتر�وّ�ا. 
ّ
 الط

إن استبدال التصّور ال�وسمولو�ّ� بتصّور مي�اني�ّي قائل بتصارع القوى، وضع اإل�سان أمام صعو�ِة  

بيعة  قبول مجتمع ت�ون فيھ القّوة أ
ّ
ساسا ل�حّق، و��ون فيھ اإل�سان مجّرد حيوان �عيش تحت ��ديد الط

حظة  
ّ

ا�خارجّية وأفراد نوعھ. لقد دعت ا�حاجة الّنظر�ة إ�� البحث عن أساس صلب قادر أن ي�ون �� ال�

بيعة ا�خارجّية. 
ّ
 نفسها مرجعا نظرّ�ا وعملّيا، ال �ستلهم نموذجھ من الط

ف الفالسفة ا�حّل الذي  
ّ
ضة عن حركّية  لقد وظ

ّ
قدمھ �و�رني�وس �� حّل مشكالت ميتاف��يقّية متمخ

الفكر، وا�سداد األفق أمام ال��اد�غم الكالسي�ّي. تمت العودة إ�� الذات واالرتداد إل��ا، ولم يكن االهتمام  

(ال�واكب السيارة) مردّ  �� املوضوع  ھ 
ّ
أن ُ�عتقد  ه  منصّبا ع�� موضوع املالحظة فحسب. فا�خلل الذي �ان 

ها �� 1حركة املالحظالذات املتحركة، فحركة الشمس �� �� األصل  
ّ
. لقد وجدت املشكالت املطروحة حل

 
فالك السماوية وسإن صدور كـتاب كوبرنيك  -1

ٔ
م، وهو تاريخ 1543نة س  ibus Orbium CelestiumDe Revolution في ثورة اال

نّ ل ثورة حقيقيّ نفسه، سيشكّ  وسموت كوبرنيك
ٔ
رسطيّ ه جاء بنظريّ ة في تاريخ علم الفلك، ليس ال

ٔ
، ة فقطة جديدة تضاهي النظرية اال



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ات املفكرة القادرة ع�� بناء   الذات إذا. فإذا �انت 
ّ

 فلكّيا، فإن دالل��ا الفلسفّية �� الذ
ُ
ات �� املالحظ

ّ
الذ

 حقيقة موضوعات املعرفة.  

ورة ال�و�رنيكّية إ�� تحط
ّ
يم ثنائية العاملْ�ن ال�ي قامت ع�� �شر�ف العالم الفو�� وتحق�� العالم أفضت الث

لت مفتاحا  1الّسف��
ّ
. فمعها تبلورت رؤ�ة جديدة اه�ّ�ت ف��ا  لتوحيد العالم تحت قوان�ن واحدة. لقد ش�

رف. لقد توارت املرجعية  
ّ

بقية ال�ي �انت تضع الناس مراتب ومنازل مختلفة بحسب قيمة الش
ّ
�اتبية الط

ّ
ال�

ات، ولتعطي انطالقة البحث عن دالالت جديدة للوجود والعالم، �عدما  
ّ

ال�وسمولوجية لتف�ح ا�جال للذ

عن   اإللهية  الّرعاية  ذا�ّي  ُرِفعِت  بو��  يتمّتع  و�ات  واال��جام،  بالتناغم  االن��ار  عن   
َّ

ف
َ

ك الذي  اإل�سان 

بيعة والّسيطرة عل��ا. 
ّ
 إيجا�ّي، قوامھ القدرة ع�� فهم الط

ْنَفَدِت العقول  
َ
بيعة دون أّي حماية. إنھ مسؤول عن أفعالھ �عدما ٱْست

ّ
ھ �� مواجهة الط

ّ
أدرك اإل�سان أن

الغيبّية ص نقطة  املفاِرقة والقوى  ي�ون سوى  أن  �عدو  �ائنا ال  ا�جديد. وأصبح  سق 
ّ
الن  �� الّنظر�ة  الحي��ا 

صغ��ة جدا �� هذا العالم ال قيمة لھ فيھ، اللهم �ونھ فردا حّرا مسؤوال عن أفعالھ ال�ي ال تصدر إال عن  

ود، وتم ّاالرتداد  إرادتھ الفردية، واعيا وعاقال لذاتھ وللعالم. وهكذا �غ��ت النظرة إ�� العالم وال�ون والوج

 مّما ف�ح مجال التأمل �� اإل�سان ومفهومھ. إ�� الذات الذي 

املنجزات   لقد فتحت  بّينت هشاشة أسسها.  الّسابقة عل��ا عندما  الّتصورات  �ل  ال�و�رنيكّية  زعزعت 

تنا��، وتبّ�ن أن العالم شاسع جدا، إن ل1642م/1564العلمية مع غالي��(
ّ
م يكن م) وآخر�ن امل�ان ع�� الال

مس ا�حسية ما �� إال مجرد  
ّ

ال متناهيا. إن الّداللة الهامة لل�و�رنيكية تتمثل �� �و��ا بّينت أن حركة الش

مس هو دوران  
ّ

. يقول �انط: «عندما لم  املالحظ لألنامظهر �حركة حقيقية �� حركة األرض. إن دوران الش

سليم بأن �اف
ّ
ة ال�واكب تدور حول املالحظ، حاول أن يبّ�ن  يف�ح �و�رني�وس �� تفس�� حر�ات الّسماء بالت

نجاح سي�ون حليفھ ع�� نحو أفضل، إن هو حّرك املالحظ»
ّ
، وهو األمر الذي يقر بھ غالي��  2ما إذا �ان ال

 
نه كذلك خلخل 

ٔ
سس الميتافيزيقية للعلمبل ال

ٔ
،  الفلسفّي و الحقل العلمّي ، وخرج عن الوصاية التي كانت تفرضها الكنيسة على اال

رض من مركزيّ فالفرضيّ 
ٔ
خرجت اال

ٔ
 ك مع حركة باقي الكواكبتها وجعلتها تتحرّ ة الجديدة التي ا

ّ
حل

ٔ
مس مركز الكون، جعلت  ت الشّ ، وا

رسطو ة التقليديّ ظر في النظريّ يعيدون النّ  ين بالحقل العلمّي المهتمّ 
ٔ
مام نظريتين مبطليميّ  -ة (اال

ٔ
صبحنا ا

ٔ
ننا ا

ٔ
تناقضتين،  ة) خصوصا وا

  م)1642م/1564( بل ومتعادلتين من حيث الحجج، وخصوصا تلك التي سيقدمها فيما بعد غاليلي
ّ

ات  باكـتشافاته الجديدة، ففكرة الذ
  وسظة مع كوبرنيكالمالِح 

ّ
 ستعيد االعتبار للذ

ّ
ات هي  ات بعدما كان التركيز من قبل منحصرا في الموضوع، (ولعل هذه العودة إلى الذ

و الشّك العقالنّي   رت في منهجه الجديد، منهج الشّك لهمة ديكامُ 
ٔ
ن السّ   ، ا

ٔ
رض مع المنهجي)، بمعنى ا

ٔ
بب في عدم إدراكنا لحركة اال

رسطو،
ٔ
نّ  ا

ٔ
 هو ا

ّ
حتى   ات من مركزيتهانا نوجد عليها ونتحرك مع حركـتها، وبالتالي يتعذر على المالحظ إدراك حركـتها، إذن لُنخرِج الذ

رض
ٔ
دور ذات المالحظ في خلخلة  مؤكدا  في مؤلفه نقد العقل الخالصم) 1804م/1724(. وهذا المعطى ذكره إيمانويل كانط تدرك حركة اال

ّن 
ٔ
سس الفيزياء الحديثة وصياغة قانون الجاذبية بعدما افترض كوبرنيكوس ا

ٔ
كملها تدور حول المالحظ الثابت.   ا

ٔ
الكواكب المتحيرة با

 انظر: 
Kant, Critique de la raison pure, trad. E. Renaut, Flammarion GF, Paris, 2006, p.78. 

الذي صنعه، شاهد جباال ووديانا على القمر. وكانت النتيجة هي  )Télescope( لسكوب. فبواسطة التاحقق غاليلي اكـتشافا مهم -1
ن القمر ليس بالكرة الكاملة كما ساد في االعتقاد السّ التّ 

ٔ
ن الكوكب فينوس/الزهرةوصل إلى ا

ٔ
لم مظاهر   )Vénus( ابق. كما اكـتشف ا

 تشبه وجوه القمر. 
2-Kant, Critique de la raison pure, trad. E. Renaut, Op.cit. p.78. 
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ظام�ن الرئيسي�ن للكون �ش�ل صر�ح �� مؤلفھ  
ّ
، عندما اعت�� أن الّتجارب ال�ي يمكن إجراؤها  حوار حول الن

غ��   ست�ون  األرض  دوران  ع��  إثبات  من  تمنع  لن  االستحالة  هذه  فإن  ذلك  ومع  حرك��ا  الستنتاج  �افية 

 األرض.

املعا�جة صيغة   �� الّتحول  هذا  و��   يحيل  ا�حّسية،  األشياء  إدراك   �� جديدة  طر�قة  ع��  ومنطلقا��ا 

ة القابلة  تنظيم املوجودات وفق ثنائية املوضوع والذات: فاملوضوعات ��ّم �ّل األشياء ذات الصفات الكميّ 

لقد   العلم.  املوضوعات ضمن نطاق  رة قادرة ع�� االشتغال ع�� 
ّ

بما �� مفك ات 
ّ

والذ والتفس��،  للّدراسة 

ات سلطة ع�� موضوعات العالم، و�اتت لها إم�انية تكميمها و�عادة تنظيم وجودها وفق نماذج  
ّ

أصبحت للذ

الذي تأّسس عليھ    ملن�ج الفر��ّي االستنباطّي انظرّ�ة وعالقات ر�اضّية ج��ّية. وهو املطلب الذي ساهم فيھ  

يبدأ   إنھ  العل�ي.  االشتغال  دورة   �� أساسا  مركزا  الفرضّية  احتلت  حيث  لغالي��،  الف��يائّي  النموذج 

باالف��اضات، ثم ينت�ي بإجراء التجارب واملالحظات ال�ي تؤكد االف��اض أو تنفيھ. والعالم �� هذا النموذج  

واهر، ألن الطبيعة تحتاج إ�� تدخل الـُمجّرِب  الّتجر�ة و�صنعها  يخلق
ّ
ودراس��ا وتحديدها تحديدا    لعزل الظ

يا ور�اضّيا �غية صياغة القانون العاّم بلغة الر�اضيات ا�حكمة.  كّمِ

بيعة هكذا، أصبح بمقدور العالم 
ّ
موذج العل�ي الف��يائّي �بقى  وتر�يضها. و   استنطاق الط

ّ
الذي قاد    الن

بإم�انية   لألخذ  إ�ستيميا  عامال  الفراغ،   �� حّرا  سقوطا  األجسام  سقوط  نظرّ�ة  لبناء  التخّيل  غالي�� 

المتناع القيام بالّتجر�ة والّتحّقق العي�ّي من الفرضّيات. إن هذا املنظور ا�جديد إلعادة    واالف��اض أيضا،

ا�جال   فتح  العلمّية،  وظواهره  الطبي�ّ�  العالم  لدن  تنظيم  من  ا�جتمع  خلق   �� الّتفك��  إم�انية  أمام 

العقد   نظر�ات  طبعت  �ي 
ّ
ال الّتفك��  لروح  تاّم  انضباط   �� للّتجر�ة  العالم  خلق  شا�لة  ع��  الفالسفة 

 االجتما�ّ�. 

لقد قادت الّتحوالت الفكرّ�ة والعلمّية واإل�ستيمّية إ�� ميالد نمط جديد �� الّتعامل مع العالم وظواهره  

أ َق 
ْ
للفلسفة  َوف ا�جوهرّ�ة  املبادئ  الّس�والئية تؤسس عليھ تصّورا��ا. ومن  �انت  ملا  سس ومبادَئ مخالفة 

جاه املي�اني�ّي الذي �ستند �� نظرتھ لطبيعة الوجود إ�� «فكرة أن �ّل ما يجري �� ال�ون  
ّ
ا�حديثة، نذكر االت

صاال
ّ
 أع�ى، وأن �ل موجود ال  من حوادث، و�ل ما يظهر فيھ من ظواهر، إنما يّتصل �عضھ ببعض ات

ً
يا ِ

ّ
 ِعل

ة لغ��ه أو معلوال لھ ��ذا املع�ى، كما هو ُمشاَهٌد �� ظواهر العالم الطبي��. وقد سّميت  
ّ
�عدو أن ي�ون عل

أل��ا تفّسر جميع الّصالت ال�ي ترتبط ��ا األشياء تفس��ا يرجع ��ا    –أع�ي املي�انيكّية    –الّنظر�ة ��ذا االسم  

. و�نب�� التنبيھ هاهنا أن لفظة  1�� قوان�ن ا�حركة، وعلم قوان�ن ا�حركة وهو علم املي�اني�ا»�� ��اية األمر إ

"املي�اني�ّي " �ستعمل لتشبيھ العالم بآلة �س�� دون تدخل عق�� أو أي توجيھ. و�رى هذا املنظور أن أحداث 

جميع ا�حر�ات الديناميكية ال�ي    )، وهو حال causalitéLaالعالم ال ترتبط فيما بي��ا إال بر�اط السببية (

 تخضع لقانون ا�جاذبية.

 
1-  

ٔ
بي العال عفيفي،  زفلدا

ٔ
قالم عربية للنشر والتوزيع كوليه، المدخل إلى الفلسفة، ترجمة وتعليق ا

ٔ
 . 240ص ،2017القاهرة، ، ا

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F14285%2F%20via%20%40manshoor
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-م  1642إن الداللة العلمّية للن�عة املي�انيكّية، تجد مضمو��ا وأساسها �� الف��ياء كما صاغها نيوتن (

م) وغالي�� وأكملھ، بل بّ�ن أيضا أن  1630-م1571م) حيث «لم يكتف نيوتن بأن وّحد مي�انيك كبلر( 7271

الّديناميكّية يمكن أن توصف �عالقات ر�اضّية أساسّية تص�ح �� أي م�ان �� هذا ال�ون،  حر�ات العالم  

ح�ى لقد أعطت فائدة الّر�اضيات املؤكدة هذه الفلسفة الطبيعية (كما �انت �سّ�ى الف��ياء آنذاك) أساسا  

«
ّ
 .1نظرّ�ا قائما بذاتھ لم يكن لها مثلھ من قبل قط

 فة: العلم ومطلب تجدید منهج الفلس  -3

م). وال  1679-م1588يظهر تأث�� علوم العصر ا�حديث �� طر�قة التناول الفلسفّي لإلش�االت مع هو�ز (

ف من جزئّيات مادّية تتحّرك  
ّ
شّك �� أّن فلسفتھ الطبيعّية �شهد ع�� ذلك الّتأث�� القوّي: فالعالم عنده مؤل

رفة. لقد حاول أن يفهم ا�جتمع والّسياسة  مي�انيكّيا. وهكذا �انت فلسفتھ مح�ومة بمرجعّية مي�انيكّية ص

بيعة اإل�سانّية ثابتة ال تار�خّية �ش�ل أسا�ىّي. وهو �� دراستھ للمجتمع  
ّ
فهما عقلّيا وعلمّيا. إنھ يرى أّن الط

لم يكتف باملن�ج الوصفي وال بتعميمات قائمة ع�� دراسة األحداث ا�جزئّية. لقد �ان اختياره للمن�ج مر��نا  

 � شرٍح أعمق للظواهر االجتماعية املعاشة. بالقدرة ع�

لقد انطلق البحث الذي قام بھ هو�ز لفهم ا�جتمع ومنطقھ الوظيفّي من اإل�سان لتفس�� ا�جتمع، و��   

ب و�رجاعھ إ�� ما هو �سيط لُيعاد تركيب األجزاء من جديد. ونجد ��   إ�� األصل  ذلك ارتداد
ّ

بتحليل املرك

رح. ففهم   ) (Du citoyenاملواطن   كتابھ حول 
ّ

شبيھ والش
ّ
مثاال شاهدا ع�� ذلك حيث �ستخدم الساعة للت

تجميع   و�عادة  وخصائصها،  م�ونا��ا  ودراسة  تفكيكها  تفرض  الساعة،  بموج��ا  �عمل  ال�ي  هذه  الكيفّية 

األجزاء ع�� نحو يضمن للّساعة العمل من جديد. ��ذه الطر�قة يتّم الكشف عن الكيفّية ال�ي تر�ط ب�ن  

أجزاء الّساعة لفهم ما الّساعة. وهذه الفكرة �� ال�ي طبقها هو�ز بطر�قة مماثلة ع�� ا�جتمع، و�� ما افتتح  

يفيتان (
ّ
َفُھ الل

َّ
ل

َ
دها   بيعة (أي ) قائال: «إّن الطviathanéLe Lبھ ُمؤ

ّ
الفنَّ الذي صنع بھ هللا العالم و�حكمھ) يقل

نا نرى أن ا�حياة  
ّ
د أشياء كث��ة أخرى، إ�� حّد إم�انية صنع حيوان اصطنا�ّ�. و�ما أن

ّ
نُّ اإل�سان، كما يقل

َ
ف

آلالت  ليست إال حركة لألطراف تكمن بداي��ا �� قسم رئي�ىّي ّما �� داخلها، فلماذا ال يمكننا القول إّن ل�ل ا

 اصطناعية؟» 2(ال�ي تتحّرك ذاتّيا بواسطة زن���ات
ً
 .3[نوابض] و�جالت كما تفعل الساعة) حياة

إن القسمة ال�ي يتحّدث ع��ا هو�ز هاهنا، ال �ع�ي قسمة واقعية، و�نما �� قسمة متخّيلة قائمة ع��  

بي��ا.  من�ج تفكي�ّي تركي�يّ  الّرابطة  . وهكذا، فإن ا�جتمع ُ�شرح ع�� أساس أجزائھ امل�ّونة لھ والوظائف 

فال�ّل ال ُيْفَهُم إال بأجزائھ ووحداتھ الوظيفية. وهذا املعطى سمح لهو�ز بتجاوز مستوى املالحظة إ�� ما هو  

 
تاسي، ووائل تربدار طاهر ترجمة الفيزياء، قصة ،رويف  هين وجيفرسون متز لويد -1

ٔ
 ،2. ط والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار اال

 .61-60ص ،1999دمشق،
ْنُبُرُك اَ  -2 وابض   لز� َك َدَواليَبها، فهو يستخدم في الن� ف� على محور الساعة ونحوها، فاذا انبسط حر�

َ
س ُيل شريط من الفوالذ طويل مقو�

عة؛ لتعمل كوحدة واحدة رائط المعدنّية المرنة المجم� فع، ذو عّدة طبقات من الش� و الد�
ٔ
اتّية الحركة ا

�
 . الذ

صول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولةتوماس هوبز،  -3
ٔ
و اال

ٔ
، ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، مراجعة  الليفيتان ا

بو ظبي
ٔ
 .  17، ص2011،، بيروتللثقافة والتراث ودار الفارابي وتقديم رضوان السيد، هيئة ا
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الذا�ي، يكمن هدفها الّرئيس    امل�ّونة للمجتمع �� �ائنات �شرّ�ة تتمّتع باالستقالل فالعناصروعليھ،  أعمق.  

أملتھ   أنانّي�ن،  ب�ن أفراد  فاق 
ّ
ات ذي يفسر جميع رغبات األفراد. وا�جتمع هو �عب�� عن 

ّ
ال ات 

ّ
الذ �� حفظ 

ظهر  
ُ
الّضرورة واملص�حة. و�ا�حّصلة ي�ون الفرد وطبيعتھ أساسا لشرح ا�جتمع. و�ذا �انت فلسفة هو�ز ت

 فلسفة الدي�ارتية �ش�ل أساسا ميتاف��يقّيا لعلم الف��ياء.   بجالء الّتأثر �علوم العصر، فإن ال

م) فلسفتھ بالف��ياء ا�حديثة قائال: «كنت قد عزمت  1650  – م  1596"، �عضد دي�ارت ( �� كتاب "العالم

ھ و�ينما  Le Mondeع�� أن أ�عث إليك بكتا�ي "العالم  
ّ
�ي سأخ��ك أن

ّ
" �� أعياد امليالد هذه الّسنة...غ�� أن

حرقت    �سق العالم"بحث هذه األيام عن كتاب "كنت أ
ُ
�خ أ

ّ
بع حّقا، غ�� أّن �ّل الن

ُ
ھ ط

ّ
خِ��ُت أن

ُ
لغالي��... أ

ھ جعل�ي أقّرر َحْرَق جميع أورا��، أو ع�� األقّل 
ّ
دين. وهذا ما أثار دهش�ي إ�� حّد أن

ُ
�� روما، وأن صاحبھ قد أ

�ي لم أكن أتخّيل أ
ّ
طلع عل��ا أحًدا، وذلك ألن

ُ
 أ

ّ
�ي ألع��ف  أال

ّ
ِبُت حركة األرض... و�ن

ْ
ن يجّرم ال ل�ىيء إال ألنھ ُيث

ھ إذا �ان هذا باطال فإّن �ّل أسس فلسف�ي ست�ون باطلة كذلك، أل��ا ت��هن عل��ا، أي ع�� حركة األرض،  
ّ
أن

ء  بوضوح. إن هذه األخ��ة مرتبطة ارتباطا وثيقا ب�ل أجزاء رسال�ي، بحيث ال أستطيع فصلها عن هذه األجزا

�ست�ج��ا   �لمة  أقل  بھ  توجد  خطاب  عّ�ي  يصدر  أن  أر�د  ال  كنت  لـّما  ولكن   .
ّ
مختال البا��  يبقى  أن  دون 

 .1الكنيسة، فإن�ي أحببت أن ألغيھ ع�� أن أجعلھ يظهر ناقصا»

الثورة   عن  املنبثق  الف��ياء  علم  ب�ن  تجمع  ال�ي  القوّ�ة  العالقة   
ّ

�ستشف املهم  املقطع  هذا  خالل  من 

"ال�و�رنيك �شر كتابھ  امتنع دي�ارت عن  الدي�ارتية. فح�ى و�ن  الف��يائي) والفلسفة  (النموذج  العالم"  ية 

ھ بادر إلقامة أساس ميتاف��يقي للعلم ا�حديث بديال ألساس ال��اد�غم الّس�والئي. ولهذه الغاية، يرى  
ّ
فإن

َھ إ�� أّيِ موضوع نر�د    دي�ارت أّن ال��ك�� ينب�� أن ينصّب ع�� مسار الفكر وطر�قھ وت�ّونھ، فقبل َتَوجَّ
َ
أن ن

ز انتباهنا ع�� فعل املعرفة نفسھ. فالسؤال الهاّم هاهنا ليس هو:  
ّ

ما املوضوع الذي  معرفتھ، علينا أن نرك

 كيف أتوصل إ�� معرفتھ؟  ؟ بل هو أعرفھ

 " كتاب  مشروع  هو  املعرفة  فعل  تأسيس    Les Méditationsامليتاف��يقيةالتأمالت  إن 

uesmétaphysiq"" انية كما هو ا�حال �� كتاب
ّ
أو �عض    العالم" ، فا�حديث فيھ ال يدور حول الفلسفة الث

" الفلسفة. وهذا    "،Discours de la méthod خطاب �� املن�ج  أجزاء كتاب  بل يدور حول أساس هذه 

جر�ةاألساس هو الفلسفة األو�� ال�ي يحاور ف��ا الفكر نفسھ  
ّ
اء السائدة. ومن  أو إ�� اآلر   دون عودة إ�� الت

ھ معرفة تاّمة يقينّية،  
ّ
خالل هذا ا�حوار �س�� الفكر إ�� إقامة ا�حّق، أي ما هو �حيح، ليقّدم نفسھ ع�� أن

م) أيضا ح�ن يقول: «فبعدما استعرضُت  1778  –م  1712وهو املوقف الذي يأخذ بھ جان جاك روسو (

�جيح، وتوافقها  مختلف اآلراء ال�ي أثارت�ي منذ والد�ي، وجد��ا جميعها غ� 
ّ
� مقنعة ع�� الفور و�لها قابلة لل�

مع وجدا�ي ي�ون ع�� درجات متفاوتة. وع�� أساس هذه املالحظة األولية، و�عد مقابلة اآلراء املتعارضة مع  

 
1-Descartes, Discours de la méthode, Flammarion GF, Paris, 1992, p. 245-246. 
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�عضها البعض �� إخراس تام لألح�ام املسبقة، وجدت أن أو�� األف�ار وأعّمها إ�� الناس �� أ�سطها وأقر��ا  

 . 1إ�� العقل» 

إن املطلب الّسابق لن يتحقق من دون إعادة النظر �� املعرفة الّسابقة فحسب، و�نما �� أسس ومبادئ  

ص من جميع  
ّ
هذه املعرفة أيضا. �عبارة أخرى: ينب�� تأسيس العلم ع�� مبادئ يقينية را�خة تقوم ع�� التخل

ا من�جّيا  اآلراء دون استثناء. والشك هو األداة األ�سب لتحقيق ذلك. إّن ما يم��  
ّ
الشّك الّدي�ار�ي �ونھ ش�

أنھ شكٌّ �و�يٌّ ال يقف عند اآلراء   القائمة. كما  الّسابقة واآلراء  الفكر من �ل األح�ام  إراديا، غايتھ تحر�ُر 

منفصلة، بل يقّوضها جميعها من خالل توظيف اف��اضات كفرضية هللا الضامن ليق�ن األف�ار الفطر�ة  

ل الذهن. لقد شك دي�ارت �� وجوده ووجود العالم، وهو ما لم    وفرضية الشيطان املارد الذي 
ّ
يخدع و�ضل

اك أبدا، ليجد أساسا يقيم عليھ العلم ا�جديد.  
ّ
�

ّ
ْك فيھ الش ِ

ّ
ك

َ
 ُ�ش

ك الشامل. فيش��ها بوضعية من سقط ��  
ّ

ا�ي يصف دي�ارت وضعّية الفكر �عد الش
ّ
�� بداية الّتأمل الث

وال هو بلغ العمَق، فيّتخذه رك��ة يضرب عليھ برجليھ و�دفع نفسھ إ��    جّبِ ماء عميق، فال هو ظّل طافيا،

أي عن حقيقة   ،2الّسطح. هنا يجد دي�ارت ضرورة للبحث عن نقطة ارت�از أرخميدية لبناء العلم بأكملھ

أو��    و�النتيجة أّدى الشك امل���� إ�� إثبات حقيقة.  3أو�� يقينية وثابتة. ونقطة االرت�از هذه �� ال�وجيطو

رأال و�� 
ّ

ب األنا املفك
ّ
ات واملوضوع. . أمر ترت

ّ
 عنھ الفصل ب�ن الذ

إن اإل�سان بوصفھ جسما ال �ساوي شيئا بالقياس إ�� امتداد العالم، لكّن قيمتھ ال تتحدد با�حجم أو  

بل   لالمتداد،  أحوال   �� بما  بالفكراملقدار  بفكره  تقاس  واإل�سان عمالق  امتداد قاصر وعاطل  العالم   .

ھ    براد�غم املوضوعى  ّ◌ وليس بامتداده. هكذا يتنح
ّ
اتليحّل محل

ّ
ذي جعل من    براد�غم الذ

ّ
ر  ال

ّ
الفرد املفك

�ي مّ��ت األزمنة ا�حديثة  نقطة البداية
ّ
. 5خلق العالمإلعادة    نقطة بدء. هكذا جعل دي�ارت من الذات  4ال

 
1- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, présentation et notes par André Charrak, Éditions 
Flammarion, Paris, 2009, p. 386. 

درك  -2
ٔ
رخميدسا

ٔ
رض بواسطة رافعة إن توفرت نقطة ارتكاز ثابتة. ق.م) 212-ق.م287( ا

ٔ
نه من الممكن نظريا تحريك اال

ٔ
 ا

ن يؤدي مهمته حتى  )Cogito(الكوجيطو -3
ٔ
نه مكـتف بذاته. ويمكنه ا

ٔ
فكر محض، مهمته الوحيدة هي التفكير. وكونه جوهرا يعني ا

ن  
ٔ
ن اتضح ا

ٔ
نا المفكر نقطة ارتكاز هامة جديدة للعلم والفلسفة، بعد ا

ٔ
لو لم يوجد الجسم. فالجسم مجرد امتداد، واالمتداد ال يفكر. اال

رض ليست نقطة ارتكاز
ٔ
نه حيوان   ما اال

ٔ
ساس المعرفة المطلقة. فال مجال هنا لتعريف اإلنسان على ا

ٔ
دامت تتحرك. وبحركـتها يسقط ا

رض التي يقف عليها تجوب الفضاء. ال وجود لنقطة ارتكاز مادية  ،الجسم  خصيصة عاقل، فالحياة 
ٔ
والجسم ليس ثابتا ما دامت اال

حسب. إنه متمايز عن موضوعاته، ففكر. وماهية الفكر تكمن في فعل التفكير نستند عليها. فنقطة االرتكاز الوحيدة الممكنة هي ال
فكار واقعها الموضوعّي 

ٔ
شياء وانطباعات عنها. فلال

ٔ
فكاره ليست نسخا لال

ٔ
ن ا

ٔ
ّن  ذلك ا

ٔ
ن يبدل   والدليل على ذلك، ا

ٔ
الفكر ال يستطيع ا

 فيها ويجعلها غير ما هي عليه.
ضعف ما في الطبيعة، غير  «إن    يقول باسكال مؤكدا هذا الموقف: -4

ٔ
الفكر يصنع عظمة اإلنسان. وما اإلنسان إال قطعة قصب، وهي ا

و قطرة ماء تكـفي لقتله.
ٔ
ن بخارا ا

ٔ
ن يتسلح العالم بكامله لسحقه، إذ ا

ٔ
نه قطعة قصب تفكر. ال يلزم ا

ٔ
ولكن حتى عندما يهشمه العالم،  ا

نه يعلم
ٔ
نبل ممن يقتله، ال

ٔ
ن فإن اإلنسان يبقى ا

ٔ
نه يموت وا

ٔ
م ا

ٔ
 العالم فال يعرف شيائ عن ذلك». االعالم يغلبه، ا

Blaise Pascal, Pensées, Edition Brunch, Seuil collection intégrale, Paris, 1963,  p. 346-347. 
ي لعب المنهج التكويني دورا هاما في إعادة تشكيل الظواهر العلمية بهدف الكشف عن قوانينها، وهو المنهج الذي وجه روسو ف -5

سسه بين البشر. يقول روسو  
ٔ
صل التفاوت وفي ا

ٔ
اإلجابة على سؤال: ما اإلنسان؟ الذي شكل الموضوع الرئيس لمؤلف خطاب في ا
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فھ �
ّ
� مجال فلسفتھ العملية باحثا عن قاعدة  وهذا املوقف الفلسفّي نجد تأث��ه حاضرا لدى روّسو، فقد وظ

للّسلوك بقاعدة  ثابتة  ا�حقيقة ومن�ج  �� سوى حب  الباب: «�عد �ل هذا ال فلسفة  �� هذا  يقول روّسو   .

�سيطة سهلة �غني�ي عن خوض جدال عقيم. وع�� هذا األساس أعدت النظر �� �ل املعارف ال�ي ��م�ي. فما  

حقي حسبتھ  تردد  دون  قل�ي  إليھ  عنھ  اطمأن  حكمت  ا�حقيقة  هذه  عن  نظري   �� ترتب  وما  بد��ية،  قة 

بال�حة، وما دون ذلك وضعتھ ب�ن املن�لت�ن، ال أقره وال أنفيھ، بل دون أن أخوض فيھ إذا �ان ال يقود ألي  

 . 1منفعة عملية»

إذ    �شهد تار�خ الفلسفة، وخصوصا الّسياسية م��ا، ع�� حقيقة العالقة ا�جدلّية ب�ن العلم والفلسفة.

 �� االختالفات  عن  الّنظر  �غّض  االجتما��،  العقد  فالسفة  بعھ 
ّ
ات الذي  الفلسفي  املن�ج  إّن  القول  يمكن 

مواقفهم، يبقى أك�� تمثيال و�عب��ا للّتحول اال�ستي�ّي امل���ّ� �� تناول القضايا الّسياسية وتأسيسها فلسفّيا.  

ا�حديثة ُمْسَتَمدٌّ من الّنموذج العل�ي الذي أسست    إّن املن�� الذي طبع البحث �� أسس ا�جتمع �� الف��ة

يلّية وامليتاف��يقا الدي�ارتّية. إذ نجد أن مفهوم حالة الطبيعة ش�لت  
ّ
لھ الثورة ال�و�رنيكية وعلم الف��ياء الغال

 وا�حا لهذا الّتحول. فبات معھ فالسفة العقد االجتما�� ُيجمعون ع�� أّن حالة الطبيعة ليست ��  
ّ
حال

الة البدائّية ال�ي ُوِجَد عل��ا البشر أول أمرهم. إ��ا مجّرد �سويغ فلسفّي يحتاجھ الفيلسوف لفهم حالة  ا�ح

�س��.   نحو  ع��  لها 
ّ
�ش� منطق  استنباط  يصعب  حاصلة،  اصطناعّية  كحالة  لھ  منظورا  القائم  ا�جتمع 

�� طبيعة اإل�سان  اصطنا��  وما هو  نفرز ب�ن ما هو أص��  فروّسو مثال، يرى أنھ «ليس بالعمل اله�ن أن  

ا�حالّية، وال من الّسهل أن �عرف حّق املعرفة حالة لم �عد توجد، ور�ما لم توجد قط، ومن ا�حتمل أال  

. 2توجد أبدا؛ ومع ذلك ضروري أن تحصل لنا ع��ا أف�ار �حيحة ح�ى نحسن ا�حكم �� حالتنا ا�حاضرة»

�سمح للفكر بالت�ّون  مفهوم مجّرد  تار�خية، ف�ي  هكذا، ت�ون حالة الطبيعة غ�� مخصوصة بأي حقبة  

 والبناء واالنتظام.  

 

 

 

 

 
لة

ٔ
، إذا، بإزاحة جميع الوقائع فهي ال تمت البتة بصلة للمسا

ٔ
صل التفاوت  جان جاك روسو، . »بهذا الخصوص: «لنبدا

ٔ
خطاب في ا

سسه بين البشر
ٔ
، 2009 ،بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز، لبيب العزيز عبد وتقديم وتعليق تدقيق. انمغ بولس ترجمة. وفي ا

 .66ص 
1- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Op.cit., p.387. 

صل في خطاب روسو، جاك جان -2
ٔ
سسه وفي التفاوت ا

ٔ
 . 54 ،ص سابق، مصدر  البشر، بين ا
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 خاتمة:  -4

سبة إليھ معيارا للمعرفة  
ّ
ل بالن

ّ
مكنت الّتحّوالت الّنظر�ة اإل�سان من �غي�� نظرتھ إ�� العالم الذي ش�

العالم   بموضوعات  العل�ي  العقل  عالقة  م 
ّ
تنظ باتت  �ي 

ّ
ال ا�جديدة  فالنظرة  لوجوده.  موضوعيا  و�طارا 

متنا��، فرضت �غي�� املنطلقات واملرجعات ومراكز االهتمام 
ّ
�حظة تأّمل عالقة اإل�سان بذاتھ    الطبي�� الال

أو بالغ�� أو بالعالم. لقد حول العقل اهتمامھ باألنطولوجيا و�الثيولوجيا ال�ي وسمت العصر الوسيط إ��  

مجال اإل�سان �� مختلف أ�عاده السياسية واألخالقية والثقافية بفعل ما مارسھ العلم من تأث�� وما أبان  

ھ موضوع عنھ من�جھ من فعالّية. فع�� سبي
ّ
ھ معطى طبي�ّ� ثابت، إن

ّ
ُر إ�� ا�جتمع ع�� أن

َ
ل املثال لم �عْد ُيْنظ

وتكو�نھ  يمكن   وجوه  خلقھ  من  وجها  اعتباره  يمكن  ما  وهو  منطلقا.  �ان  �عدما  نتيجة  ليص��  جديد  من 

ورة ال�و�رنيكية �� مختلف مباحث الفلسفة وموضوعا��ا. 
ّ
 الّتداعيات الّنظر�ة والفلسفّية للث

ذي مارسھ العلم ع�� الفلسفة، نجد تأث��ا �� االتجاه املعاكس يتج�� �� االستجابة  
ّ
�� مقابل هذا التأث�� ال

ملطلب التأسيس امليتاف��يقي للعلم ا�حديث، �� ظل إخفاق األسس امليتاف��يقية األرسطية �� تقديم إجابات  

سس ميتاف��يقية جديدة قادرة ع�� حّل فلسفية متسقة إلش�الية املالحظ، ما جعل العلم �� حاجة إ�� أ

ات الذي أسسھ دي�ارت وجعل بھ إم�انية املعرفة ممكنة.  
ّ

�ي وجدت خالصها �� مفهوم الذ
ّ
هذه اإلش�الية ال

ْعُتِ�َ�  وعليھ،  
ٌ
ات ا

ّ
ُر إ�� ال�ائن  مفهوم الذ

َ
نقطة ارت�از جديدة �� النسق النظري ا�حديث. فبموجبھ صار ُيْنظ

ھ ذا
ّ
ر وتقّدر وتحكم وتقوم �عيدا عن أي تأث�� خار�ّ�، إّ��ا  اإل�سا�ي ع�� أن

ّ
رة حرة، قادرة ع�� أن تفك

ّ
ت مفك

رط الالزم لتأسيس ا�جال العم�� ع�� تصورات  
ّ

ل الش
ّ
�سمع لصوت األنا املفكر. هذا املفهوم ا�جديد ش�

مرجعا لها   �� امل�ا�يالتفسالعابثة بماضيھ املتخذة من    النظرة الّستاتيكّيةمحمولة عن اإل�سان �عيدا عن  

فس�� زما�ي ع�� حساب �ل 
ّ
كو��يِ يجعل من  ت

َّ
 حائزا ع�� ضرورتھ اإل�ستيمولوجية.    املن�ج الت

تكو��ّي  ما �ان لنظرّ�ة ا�جتمع والسياسة إذا، أن ت�ون مؤّسسة �� العصر الكالسي�ي ع�� أي معطى  

إ�� أصلھ باملا��ي و�رجعھ  يفّسر ا�حاضر  ي  زما�ي،  حّدد غاية اإل�سان ووظيفتھ من خالل  �� ظل تصّور 

املوقع الذي �شغلھ داخل الّنظام ومن خالل تصارع القوى بداخلھ. وع�� هذا النحو، و�� سياق حوار العلم 

أصبح العلم الّنظرّي وسيلة لتغي�� العالم والّسيطرة والهيمنة عليھ. و�مكن إرجاع هذه الرغبة  والفلسفة،  

األقل: ف اثن�ن ع��  أمر�ن  إعادة خلقكرة  إ��  الظاهرة واإلبقاء ع��    إم�انية  للعالم من خالل عزل  العاِلِم 

ات  
ّ

األسباب والعلل املباشرة لوقوعها، و�� فكرة تحيل ع�� إم�انية وقوع الّتجر�ة وتكرارها، وفكرة قدرة الذ

التجر  بإم�انية تنظيم وضبط مسار  بناء حقيقة موضوع املعرفة، و�� فكرة مرتبطة  �ة. هذه  املفكرة ع�� 

ة  
ّ
ات نفسها ال�ي أصبحت مستقل

ّ
ات ال�ي باتت قادرة ع�� س�� أغوار ال�ون والكشف ع�� قوانينھ، �� الذ

ّ
الذ

عن اإللھ والعالم املوضو�ّ�، و�اتت مصدرا ل�ل �شريع أر�ىّي، مادامت واقعة الفكر واقعة أساسية �ع��  

ع املعرفة، علميا أ�ان أم فلسفيا، لرسم  عن جوهرها املفكر. فالذات �� ال�ي تنطلق من تحديد أصل موضو 

مسارات البحث فيھ وضوابطھ وممكناتھ وحدوده وكشف طبيعتھ. هكذا، فكما تجددت أسئلة العلم بتجّدد  

من�جھ، تجّددت معها إش�االت الفلسفة وسبل معا�ج��ا �� انضباط تاّم ملبدأ املعقولية العام الذي يحكم  

 م أو الفلسفة. مسارات اشتغال العقل سواء �� العل
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خالق والسّ ٕاشكاليّ 
ٔ
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 یاسة ة العدالة بین األخالق والسّ إشکالیّ 

 عند محمد المصباحي  

 
 

 الملخص: 

املقال    تخذي لھ  هذا  الغر�يكموضوع  املفكر  م  مساهمة  النقاش   �� املصبا��  من  محمد  مجموعة  ع 

  املعاصر�ن حول العدالة كقيمة سياسية أخالقية؛ وكيفية ترسيخها �� السياسة.  وقد �ان الدافع الفالسفة  

انفصالهما،    عودة سؤال األخالق إ�� السياسة من جديد نتيجة ملا ترتب عنالنقاش، لدى هؤالء، هو  إ�� هذا  

سواء مع فالسفة ال��ضة واألنوار، أو الفالسفة النفعي�ن، أو اإلسالم السيا��ي، من إساءة لقيمة اإل�سان  

 وكرامتھ.  

تص وحده  وهذا االنخراط املصبا�� �� هذا النقاش الفلسفي �ان صادرا عن فرضية �ون الغرب ال يخ

بالبحث �� موضوع العدالة وعالق��ا باألخالق والسياسة، بل �شاركھ �� ذلك سائر الثقافات؛ بما �� ذلك  

 املاقبل حداثية، �الثقافة العر�ية اإلسالمية؛ كما يؤكد ذلك بحث ابن رشد �� هذا املوضوع. 

 العدالة، األخالق، الّس : املفتاحية ال�لمات
ّ
 . قافةياسة، الفلسفة، الث

Abstract: 

This article examines the contribution of the Moroccan thinker Muhammad Al-Misbahi to 

the discussion with a group of contemporary philosophers about justice as a moral political 

value; and how to embed it in politics. The motive for this discussion, among them, was the 

return of the question of morality to politics again as a result of the consequences of their 

separation, whether with the philosophers of the Renaissance and the Enlightenment, or the 

philosophers of utilitarianism, or political Islam, in terms of insulting the value and dignity of 

man. 

This involvement of Al-Misbahi in this philosophical debate was emanating from the 

assumption that the West is not concerned exclusively with researching the issue of justice 

and its relationship to morals and politics, but rather it shares it with all cultures, including the 

pre-modern, such as Arab-Islamic culture; This is also confirmed by Ibn Rushd's research on 

this topic. 

Keywords: justice, ethics, politics, philosophy, culture. 

 محمد بنحماني  أ.
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 : مة مقّد -1

ع�� محور�ن: ا�حور الفلسفي    1محمد املصبا�� حول موضوع العدل أو العدالة  راسات األستاذع دتتوزّ 

أنجز إطاره  و��  املعاصر،  اآلن  الغر�ي  حد  االقتصاد    إ��  عالم  عند  العدالة''  ''فكرة  كتاب  حول  دراست�ن 

د العقل والعقالنية لدى  'العدالة و�عّد ألو�� تحمل عنوان:  االدراسة    أمارتيا صن. واملفكر الهندي املعاصر  

ا�حور  أما    .العدالة من منظور القدرات وا�حر�ات عند أمارتيا صن  أما الثانية فعنوا��ا:صن.    أ.  أمارتيا 

ال�ي أنجزها فيھ املصبا�� الثا�ي ال��اثية؛ ومن الدراسات  العر�ية اإلسالمية  بالفلسفة  دراستان    ؛ ف��تبط 

 قيمة العدالة والظلم عند ابن رشد. والعدالة ب�ن السياسة واألخالق عند ابن رشد،    حول ابن رشد وهما:

ش مع مجموعة من الفالسفة  � النقاا إ�� االنخراط  �ذه الدراسات، بحكم اإلش�االت ال�ي تث��ه وتن�ع  ه

و�التا�� حول إ�� األخالق    االعتبار  املعاصر�ن  حول كيفية ردّ  السياسة،  حدود عالقة األخال��   ��  ''ضبط 

 
ّ
ال�ي �ش� القواعد   ال��هنة  واالستدالل ع��  آليات   �� العدالة   والسيا��ي  البنية األساس  إلنتاج مبادئ  ل 

ؤالء الفالسفة، جون رولز، بول ر��ور، هابرماس، أمارتيا صن... وقد  وع�� رأس  ه  2و�ناء ا�جتمع العادل''

 إ�� هذا النقاش  �ان الدافع
ّ
ب  عن  لدى هؤالء هو عودة سؤال األخالق إ�� السياسة من جديد  نتيجة ملا ترت

أو مع  وتوماس هو�ز  فصل األخالق عن السياسة،  سواء مع فالسفة ال��ضة واألنوار؛ من قبيل ماكيافي��،  

لفالسفة النفعي�ن من أمثال بنتام، وجون ستيوارت ميل ؛ أو مع أنصار اإلسالم السيا��ي . وقد �انت نتيجة  ا

 ليو ش��راوسهذا االنقالب، كما يقول  
ّ
من قيمة اإل�سان وكرامتھ، بحيث صار �ل ��يء مباحا وغدا    ، ا�حط

 .3هو�زتوماس �ل إ�سان ذئبا ألخيھ اإل�سان، حسب �عب�� 

  �� هذا النقاش الفلسفي ينب�ي، �� نظرنا، ع�� فرضية أساسية قوامها اعتقاده بأّن با��  وانخراط املص

وحده بالبحث �� موضوع العدالة وعالق��ا باألخالق والسياسة، بل �شاركھ �� ذلك سائر    الغرب ال يختّص 

ا �ع�ي التسليم املصبا��  الثقافات؛ بما �� ذلك املاقبل حداثية، �الثقافة العر�ية اإلسالمية القروسطية؛ ممّ 

ملعاي�� العدالة، و�التا�� بقدرة  ر العاملي  مع أمارتيا صن؛ �� تأكيده ع�� قدرة �ل ثقافة ع�� التأث�� �� التصوّ 

 .4اآلخر ع�� التأث�� �� املعاي�� والقيم األخالقية بالنسبة إ�� �ل نظام سيا��ي

 
ّن  يشير -1

ٔ
كـثر من مرادف، للعدالة في اللغة العربية المصباحي إلى ا

ٔ
مترادف،   ه سيستعمل اسمي العدل والعدالة بمعنىلكنّ ، ا

ن يكون التمييز
ٔ
ن يدّل   ويقترح ا

ٔ
ما ، عالم السياسة واالقتصاد والمجتمعاسم العدالة على   بين االسمين على الشكل التالي: ا

ٔ
اسم   ا

فراد ؛ ''ومن ثّم ، على عالم التشريع والحقوق  العدل فيدّل 
ٔ
خالقية بين اال

ٔ
ي على فعل بناء العالقة اال

ٔ
ن يكون    ا

ٔ
( يقول ) يمكن ا

خالق والسياسة  ، العدل بمعناه الفردي هو مقابل الظلم
ٔ
واالستبداد هو مقابل العدالة في معناها السياسي'' محاضرة : العدالة بين اال

 . عند ابن رشد( غير منشورة)
خالقي والمتغير السياسي في نظرية العدا، من كانط إلى جون رولزحنفي مصطفى،  -2

ٔ
، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، لةالثابت اال

 . 207حولية ، 15العدد ، السنة التاسعة، الصراط
جل حداثة متعّد ، المصباحي محمد -3

ٔ
صواتمن ا

ٔ
ولى، بيروت،  دار الطليعة، دة اال

ٔ
 .149ص ، 2010، الطبعة اال

مارتيا صن ضد جون رولز، العدالة بما هي رهان عموميفازيو نبيل،  -4
ٔ
 سؤال  ، ضمن، ا

ّ
، تنسيق محمد ف جماعيالعدالة   مؤل

داب والعلوم اإلنسانية 
ٓ
ولى، الرباطالمصباحي كلية اال

ٔ
 . 75ص، 2014، الطبعة اال



خالق والسّ ٕاشكاليّ 
ٔ
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   القول إن هناك ثالث  و�مكن
ّ

ونظري،    �ّ مت �� إنجاز املصبا�� لهذه الدراسات: معطى م���معطيات تحك

   إ�� املعطى امل����  وعم��. فبالنسبة
ّ

نفتاح ع�� تار�خ الفلسفة وتوسيع مجال البحث  � �� رغبتھ �� اال فيتج�

 
ّ
ترت و�ش�االت  ش�وك  من  تث��ه  وما  والسياسة؛  واألخالق،  العدالة  مفاهيم  حلول ��  ع��ا  ومنظورات    بت 

يقول، ''قياس املسافة الكب��ة   فلسفية مختلفة باختالف انتماءا��ا الثقافية والتار�خية؛ وذلك �� أفق، كما

 . 1وطرح ا�حدث�ن''ال�ي تفصل طرح القدماء  

ره ل�حداثة؛ وما تحيل عليھ من قيم  فيھ املصبا�� مع تصوّ �  لنظري، فقد تما�إ�� املعطى اأما بالنسبة  

�و�ي   م�ان  يقول،  كما   ،( ا�حداثة  (أي    �� حيث  من  العدالة،  رأسها  وع��  وسياسية،  ومش��ك  أخالقية 

اإلسالمية، الحتالل موقع خاص ��ا فيھ ؛ �� إطاره   أمام جميع الثقافات، بما �� ذلك الثقافة العر�ية مفتوح

وأخالقية،    ل إليھ ابن رشد وصن من تحديد ملبادئ العدالة كقيمة سياسيةيمكن استئناف النظر �� ما توصّ 

 .2ما يالئم خصوصيات ا�جتمع العر�ي املعاصر وذلك وفق

يخّص     وفيما 
ّ

فيتج� العم��  خوض  املعطى   �� املصبا��  رغبة   �� �سميھ  �  ما  تحقيق  أجل  من  الصراع 

شيخھ ابن رشد '' الوجود الضروري ''، أي ''وجود العقل العم�� الذي يضمن استقرار العمران واستمراره''،  

 هذا الوجود الذي لن يتحّق 
ّ

بالتس� العادل'' وما يؤدّ ق إال  ''القول  �عز�ز للفضائل و�شر  ح بروح  إليھ من  ي 

 . 3قائمة مدينةللصنائع؛ وال�ي بدو��ا ال تقوم لل

إثارة املصبا�� �� دراساتھ هاتھ، لقضايا من قبيل:   وهكذا وع�� ضوء هذه املعطيات الثالث �عتقد أّن 

بالقدرات وا�حر�ات عند    وضعية التنظ�� للعدالة �� فلسفة عند ابن رشد، والعدالة �� عالق��ا بالعقل، أو

 
ّ
عدالة ب�ن السياسة واألخالق؛ والذي سيث�� بصدده  ما �ان وراء ستار استش�الھ ملوضوع الأمارتيا صن، إن

 مجموعة من اإلش�االت ع�� رأسها:

أم متعّد   العدالة؟ما   واحدة  للعدالة وممارس��ا دون غ��ه من  هل ��  بالتنظ��  الغرب  دة؟ هل يختص 

أخالقية وسياسية،   الثقافات، وما تقوم عليھ من أنظمة  �ّل   و إذا �انت  الثقافات والشعوب ع�� التار�خ؟

لها نصي��ا �� التنظ�� للعدالة   فهل هذا يفيد وجود معاي�� مش��كة حولها ب�ن هذه الثقافات؟ وما �� هذه  

د موقع العدالة من السياسة واألخالق، هل �� مجرد حلم أو طو�ى بالكمال والسعادة  املعاي��؟ وكيف يتحّد 

األ يتغيّ  الدول؟اه  وراءه  وتلهت  مجرد    إ��ا  أم  فراد  العدالة  هل  وجما��؟   فردي  يومي  وسلوك  ممارسة 

أم عادلة؟   سياسية  الظلم   إ��ا  مؤسسات  من  التخفيف  ع��  وثقافية  وجماعية  فردية  قدرات  أساسا 

 
مارتيا صن، ضمن:المصباحي محمد -1

ٔ
سؤال العدالة في الفلسفة السياسية المعاصرة،  ، العدالة وتعدد العقل والعقالنية لدى ا

داب والعلوم االنسانية، الرباط، الطبعة 179لة ندوات ومناظرات، رقم كـتاب جماعي، تنسيق محمد المصباحي، سلس
ٓ
، كلية اال

ولى 
ٔ
 . 42، ص2014اال
ولى،  منتدى المعارف، بيروت، الطبعة، جدلية العقل والمدينة في الفلسفة العربية المعاصرة المصباحي محمد  -2

ٔ
، 2013اال

 .367ص
خر لحداثة ابن محمد،  المصباحي -3

ٓ
ولى الوجه اال

ٔ
 .5، ص1998رشد، دار الطليعة، بيروت، الطبعة اال
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وما شروط    واالستبداد والتأث�� �� بناء معاي�� العدالة والقيم األخالقية املرتبطة ��ا �� �ل نظام سيا��ي؟

 تحقيق هذه العدالة؟

 : موقف ابن رشد من إشکالیة العدالة بین السیاسة واألخالق  -2

عند ابن رشد هو    ما �سوغ، حسب املصبا��، ا�حديث عن إش�الية العدالة ب�ن السياسة واألخالق  إّن 

الق أرسطو  ، األول: هو '' ت�خيص أخ1تخصيص هذا األخ�� ملؤلف�ن رئيسي�ن للبحث �� األخالق والسياسية

 
ّ
''    ـ ا �سميھ بل، كما يقول أبو الوليد، ا�جزء األول ممّ '' وهو �ش� ''العلم املد�ي''، بينما املؤلف الثا�ي: فهو 

 
ّ
. و�حكم انتماء هذين املؤلف�ن لنفس  2ل ا�جزء الثا�ي من هذا العلمالضروري �� سياسة أفالطون''، ويش�

أرسطو �� األخالق؛ مما سي�ون  آراء  اء أفالطون �� السياسة مع  �ما ال يخلوان من تداخل و�شابك آلر العلم فإ�ّ 

تأث�� ع�� استش�ال مفهوم العدل العدالة من زاو�ت�ن   .3لھ  إ�� هذا فنحن أمام مؤلف�ن �عا�جان  و�ضافة 

 مختلفت�ن: الزاو�ة الذاتية / األخالقية، والزاو�ة املوضوعية / السياسية.  

  لدى   ابك واالختالف ب�ن العدل األخال�� والعدل السيا��ي أن يث��من شأن هذا التشأن    و�رى املصبا��

  الباحث األسئلة التالية: كيف يتحدد مفهوم العدل لدى ابن رشد؟ وما �� أ�عاده السياسية واألخالقية؟

األخال�� بالعالقة ب�ن األفراد، ينفصل عن البعد السيا��ي لهذه العالقة، أم أن فضاء    وهل اهتمام العدل

 .4يمكن إغفال هذه األخ��ة �� تحليل العدل األخال��؟ العدل األخال�� يبقى هو السياسة؛ بحيث ال

 :في دالالت العدل عند ابن رشد -2-1
فهو أوال:     العدل لدى هذا األخ�� يحمل دالالت متعددة:أن    �ستخلص املصبا�� من كتابات ابن رشد

ديد معانيھ إال من خالل ضده الذي هو الظلم، والذي هو  . �� نظر أ�ي الوليد ال يمكن تحوهو    مفهوم تقاب��

ينتج عن معرفة ضد مع�ن معرفة ضد آخر''  ''ولهذا  أ�ي    حسب  .  وهكذا فإذا �ان الظلم5أك�� جالء منھ. 

ي ع�� حقوق الغ�� وإل�حاق األذى بھ أو اإلخالل  الوليد هو مجموع األمور ا�خارجة عن حد االعتدال بالتعّد 

العدل عكس ذلك.    اإل�سانية وممارسة االحتيال والكذب وان��اك ا�حقوق واملواثيق، فإّن   بمبادئ الشريعة

 
رسطو، وتلخيص كـتاب  -1

ٔ
هذا ال يعني حسب المصباحي غياب موضوع العدالة عن باقي مؤلفات ابن رشد كـتلخيص كـتاب الخطابة ال

صول الفقه، وبداية المجتهد إلخ. محاضرة ال
ٔ
رسطو، ومختصر المستصفى في ا

ٔ
رسطو، وتلخيص السفسطة ال

ٔ
عدالة بين  الجدل ال

خالق عند ابن رشد (غير منشورة)  
ٔ
 السياسة واال

ي العلم المدني] يتضمنه الكـتاب المعروف ب -2
ٔ
ول من هذه الصناعة َ[ ا

ٔ
رسطو  والثاني  ـيقول ابن رشد '' والقسم اال

ٔ
''نيكوماخيا''  ال

فالطون  الذي نروم تلخيص
ٔ
يضا في كـتاب ا

ٔ
ي الجمهورية ]  ''، الضروري في  يفحص عنه في كـتابه المعروف ب ''السياسة ''، وا

ٔ
ه هنا [ا

حمد السياسة، نقله من العبرية إلى العربية شحالن
ٔ
، تقديم محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة ا

ولى، 
ٔ
ّن  73، ص1998اال

ٔ
ضاف إلى ''الضروري في الس ويذهب الجابري إلى ا

ٔ
ن يكون ابن رشد قد ا

ٔ
ياسة''، كجزء االحتمال  وارد في ا

رسطو'' بحيث جعل الكـتابين كـتابا واحدا'' من تقديم ''الضروري في السياسة''، ص 
ٔ
خالق ا

ٔ
   33من العلم المدني، كـتابه ''تلخيص ا

رسطو في مختصر  ف عنده المصباحي في الفصل السادس من كـتابه '' مع ابن رشد '' والذي يحمل عنوان:هذا ما يتوقّ  -3
ٔ
حضور ا

فالطون.  
ٔ
 سياسة ا

خالق عند ابن رشد، م -4
ٔ
 س. .محاضرة: العدالة بين السياسة واال

رسطو -5
ٔ
خالق ا

ٔ
ولى ابن رشد، تلخيص ا

ٔ
حمد، الطبعة اال

ٔ
 . 201ص   2018، نقله عن اللغة العبرية شحالن ا



خالق والسّ ٕاشكاليّ 
ٔ
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ٔ
 محمد بنحماني    ا
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ّ
مثلما    ل، حسب املصبا��، مدخال لالع��اف بقدرة اإل�سان ع�� محار�ة الظلم؛وهذا ما من شأنھ أن �ش�

 
ّ
إ�ش� الذي هو ال�حة؛  نقيضھ  لتحقيق  بقدرة اإل�سان ع�� مواجهتھ  ذ شأن  ل املرض مدخال لالع��اف 

ال�حة �� توافق �� األخالط و�غلب املزاج،   عالقة العدل بالظلم كشأن عالقة ال�حة باملرض، '' فكما أّن 

 
ّ
إن النفس ف�ح��ا  حال  عليھ؛ كذلك  والتغلب  للمزاج  مخالفة  إنما هو  ��  فاملرض  ��ما  موافق��ا    للمزاج 

  وا�جمال والرذيلة ة ضرب من ال�حة  ل�جزء العاقل، وعل��ا �� سيطرة[�عض األجزاء عليھ] ولذلك فالفضيل

 .1ضرب من املرض''

   ثانيا: العدل مفهوم عم�� غايتھ الوقاية من الظلم وا�حد من أسبابھ وعالج آفاتھ وا�حّد 
ّ
ھ  من أضراره. إن

ه املدينة ألفرادها، أو ين�لھ  بمثابة طب املدينة؛ إذ هو الذي �عا�ج الظلم الذي ي�حقھ فرد بآخر، أو تكبّد 

 . 2باملدينةاألفراد 

العدل مفهوم عالئقي ؛ إذ العادل، حسب ابن رشد، '' هو الذي يفعل العدل فيما ب�ن نفسھ    إّن   ثالثا :

  واآلخر و�فعلھ ب�ن اآلخر واآلخر . وليس العادل هو الذي �عطي لنفسھ من ا�خ�� أك�� ولغ��ه أقل، والضاّر 

ي �عطي املساوي ب�ن  العادل هو الذ  فع�� خالف ذلك، �ع�ي الذي �عطي لغ��ه الكث�� ولنفسھ القليل. لكّن 

 .3نفسھ واآلخر و��ن آلخر (كذا) من آخر، وأما ا�جائر فع�� خالف ذلك ''

والالمساواة  را�عا: املساواة،  قضايا  وتدب��  ا�حكمة،  منطق  فرض  غايتھ  عق��  فعل  بفضل    العدل 

الختالل التوازن  االعتدال، والتوازن والتوسط، و�قامة النظام ع�� مستوى الطبيعة وا�جتمع والفرد؛ تفاديا  

 
ّ
ط قوى العقلية  ووقوع الظلم. وع�� العكس من ذلك فالظلم، حسب ابن رشد، فعل العق�� فهو نتيجة لتسل

العقالنية الظلم هاتھ سيعيد ابن رشد    ع�� النفس ��: القوتان الغضبية والشهو�ة. لكن املصبا�� يرى أّن 

 
ّ
إن قيام الظلم ع�� العقل لكن ع�� شرط أن ي�ون    ھ ال ينفي النظر ف��ا �� كتابھ ت�خيص األخالق؛ بحيث 

 
ّ
يمكن أن ننعت ا�حيوان بالظالم مثال. فالظلم قد ي�ون ثمرة مكر    نا الالظالم عاملا بما يفعل. ومن هنا يرى أن

ولذلك �ان الظالم   عق��، وهذا ما يقف حائال دون اعتبار العقل أو العلم جنسا للعدل وا�جهل جنسا للظلم.

إ��   ��ف الظلم و�مارس العدوان ع�� اآلخر�ن عن حر�ة ورو�ة وعلم. ونفس األمر بالنسبةحقا هو الذي يق

 .4ا�حق. و�جماال العقل وا�حر�ة يدخالن �� جوهر العدل والظلم معاالعادل 

ما   أخال��. وهذا  كفعل سيا��ي وكفعل  إليھ  النظر  للعدل،  أيضا  ابن رشد  يمنحها  ال�ي  الدالالت  ومن 

 كتاب�ن كما أسلفنا، أي الضروري �� السياسة، وت�خيص أخالق أرسطو.  ص لھ ابن رشدسيخصّ 

 
ن تشغيل ابن رشد مفهوم التضا 122/123ص ، . الضروري في السياسة 1

ٔ
و ' العلية  يشير المصباحي في كـتابه '' مع ابن رشد'' إلى ا

ٔ
د ا

جل تسريع يشكّ  الضدية للطبيعة '' في صناعة الطّب 
ٔ
ثير عليها من ا

ٔ
ل مدخال'' لالعتراف بقدرة اإلنسان على التدخل في الطبيعة والتا

جل ضمان الصحة للجسم ''مع ابن رشد، دار غايتها وإنجازها فعلها وضمان
ٔ
ي من ا

ٔ
ولىالدار البيضاء، الطبعة توبقال، ، ا

ٔ
، 2007اال

 .161ص
 . المصباحي، مقال: حقيقة العدالة والظلم عند ابن رشد.(غير منشور) -2
رسطو،  -3

ٔ
خالق ا

ٔ
 .226، صمرجع سابقابن رشد، تلخيص ا

 . مرجع سابق. حقيقة العدالة والظلم عند ابن رشد،  -4
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 : العدالة السیاسیة -2-2
العالئقي واإلضا�� لهذا    إ�� الطا�ع   عندما ينظر إليھ ابن رشد كفعل سيا��ي؛ فذلك بالنظر إن العدل  

دم كفاية القضاء  أبا الوليد يرى ع أنوجود اآلخر أو املدينة كما أسلفنا، هذا إضافة إ��  بأنھ يف��ض العدل

ع�� الظلم وأسبابھ وعواقبھ �عدالة الشرائع، أو بما �سم��ا عدالة العادات والتقاليد، وال �عدالة العقل 

، بل ينب�� تجاوز ذلك نحو نظرة �لية �ع�� ع��ا العدالة السياسية �� إطار املدينة ( لدولة).  ومن هنا  1فقط

 
ّ
أن إ��  املصبا��  العدليخلص  املنظو   فعل  الرشدي��  القوي    ر  باملع�ى  سواء  بطبيعتھ؛  سيا��ي  فعل  هو 

العالقات   تدب��  بمع�ى  أو  والدولة،  املدينة  إرساء  وهو  واالجتماعيةللسياسة؛  ��    االقتصادية  العامة 

 .2ا�جتمع

السياسة    والعدالة  �� الضروري  كتاب   �� ثالثة السياسية  البعض    لها،  �عضها  مع  متداخلة  مداخل 

 ��: الفضيلة، والكمال، والعقل.  دها يحّد 

  اعتبارها بمثابة  السياسية، هوما جعل ابن رشد �عت��ها كمدخل للعدالة    الفضيلة فإّن   ففيما يخّص 

اإل�سانية    ا�خاصة، والنفسمفهوم �ش��ك فيھ النفس اإل�سانية    فضيلة الدولة. فالفضيلة كعنوان للعدل

هو، هذا االش��اك ب�ن النفس ا�خاصة والنفس العامة (الدولة) �� العدالة    املدينة كدولة. لكّن   ة، أي العام

العدل املدي�ي السيا��ي لدى ابن رشد هو  ، إذ إن باب املشا��ة وقياس املثال فقط املصبا��، من �ش��  كما

ن م��ا الدولة. فإذا �انت  ي تت�وّ . و��ذا فالعدالة ليست فضيلة إحدى الطبقات الثالث ال�3العدل ا�حقيقي

�� فضيلة القوة الغضبية ال�ي ينفرد    العامة، وال�جاعة��ا    ال�ي يختّص   الشهو�ة، ��ة، كفضيلة للقوة  العّف 

اجتماع هذه الفضائل الثالث   الفالسفة، فإّن �� فضيلة القوة العقلية ال�ي يختص ��ا  ا�جند، وا�حكمة��ا 

أي��   وال�ج  املدينة،   ا�حكمة، 
ّ
يول والعفة،  العّف اعة،  فضائل:  بينما  هذا  العدالة.   �� را�عة  فضيلة  ة، د 

أخالقية، و�التا�� فضائل لألفراد بما  -فضائل فردية  املدينة، أي فضائل ألجزاء    وال�جاعة، وا�حكمة، ��

  �� فضائل:  بأر�عة  متصفة  العادلة  املدينة  �غدو  ا�جمع  و��ذا  جماعة.  هم  بما  ال  أفراد،  ا�حكمة،  هم 

 .4ة، والعدالة، والعّف ل�جاعةوا

 
ّن  -1

ٔ
خال  يشير المصباحي إلى ا

ٔ
رسطو'' "العدل المدني" باعتباره ابن رشد قد اعتبر في المقالة الخامسة من ''تلخيص ا

ٔ
: يضّم عدلينق ا

شياء العادلة «الفاعلة للعدل من قبل الطبيعة»، و"عدل
ٔ
شياء الفاعلة للعدل من   "عدل طبيعي ناموسي" وهو اال

ٔ
و اال

ٔ
ناموسي فقط" ا

نهما  ، وهذا»«قبل وضعها والعمل بها
ٔ
عدالة  وإلى "، لمجتمعاتوهي ثمرة تجارب ا، قسم العدالة إلى "عدالة العادة"قد  يفيد ا

يتصف " العدل   مكان، بينماالنواميس" التي هي حصيلة اجتهاد المشرعين. ما يميز " العدل الطبيعي " هو الوحدة والثبات في كل 
عراف والمواضعات، بالتعّد 

ٔ
ّن  المتباينة. ويبدوبين الثقافات  والتغير واالختالفد المكـتسب"، عدل اال

ٔ
العدل   حسب المصباحي ا

مر إلى العدل النا
ٔ
صله عند ابن رشد في نهاية اال

ٔ
نه وصفه "بالطبيعي والناموسي" معا. عن محاضرة   الطبيعي، بدليلموسي يعود با

ٔ
ا

خالق. العدالة بين السياسة 
ٔ
 (غير منشورة)واال

 .قيمة العدالة والظلم عند ابن رشد (غير منشور) -2
 .نفسهالمرجع  -3
خالق عند ابن رشدالعدالة بين السياسة  -4

ٔ
 .مرجع سابق. واال
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ٔ
 محمد بنحماني    ا
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ابن    للعدالة السياسية، فهو، مفهوم �ش��ك فيھثان    مفهوم الكمال كمدخل  وفيما يخّص  أيضا لدى 

رشد، النفس اإل�سانية ا�خاصة (الفردية)، والنفس اإل�سانية العامة (املدينة)كما هو ا�حال �� الفضيلة،  

  � عن ماهية اإل�سان النوعية؛ وال�ي بموج��ا يتم�ّ� �� �ع�ّ عق�� ومد�ي. الكمال العق  لكن بمعني�ن مختلف�ن:

و�تعا�� عن غ��ه من ال�ائنات بالعقل الذي بھ يكتسب الفضائل؛ وع�� رأسها فضيلة العدالة. أما الكمال  

باعتباره أي  السياسية،  ولكّن   املد�ي فيعكس ماهية اإل�سان  �� دولة.  العق��،   كمواطن  الكمال�ن؛  هذين 

تحّق  ال  فالدولة  رشد،  ابن  عند  متضايفان  تبلغ  واملد�ي  بفضلھ  إذ  العق��،  بالكمال  إال  املد�ي  كمالها  ق 

 
ّ
ر للفرد م�ان العيش  العدالة، واإل�سان ال يحصل ع�� كمالھ العق�� إال بالكمال املد�ي، إذ هو الذي يوف

ال ب�ن  التضافر   املش��ك مع اآلخر�ن.  وهذا 
ّ
بأن الناطق و�عر�فھ  با�حيوان  ھ  كمال�ن يجعل �عر�ف اإل�سان 

 .1�ائن مد�ي بالطبع �عر�فا واحدا �� العمق

القائم ب�ن طبقات املدينة الثالث، و��ن القوى النفسية الثالث،    إ�� التناظر   بالنظر أنھ    و�رى املصبا��

هو ا�حكمة؛ و�نفرد ��ا حاكم املدينة،  إ��: كمال القوة العقلية و   الكمال عند ابن رشد سينقسم أيضا  فإّن 

ة، و�نفرد ��ا  العّف   ثم كمال القوة الغضبية وهو ال�جاعة؛ و�نفرد ��ا ا�جيش، وكمال القوة الشهو�ة وهو

 
ّ
يتول املدينة   �� الكماالت  هذه  وا��جام  ب�ن  العامة.  اال��جام  وهذا  العدالة.  وهو  الكماالت  كمال  عنھ  د 

املؤّس  الثالثة  لكمالكماالت   س 
ّ
إن العدل؛   �� واملتمثل  املدينة  االجتماعية  ال  الطبقة  اختصاص  �ع�ي  ما 

 . 2لة بطبيع��ا لھ دون سواهالواحدة بفعل واحد باعتبارها مؤّه 

يتّ  العدل وهكذا  السياسة  خذ   �� ''الضروري  لذاتھ،    ��  الفرد  ومطابقة  لذا��ا  الطبقة  مساواة  ''مع�ى 

طبيعة غ��ها من خالل �غي�� طبيع��ا إ�� طبيعة أخرى، �أن  فالعدل معناه هنا عدم تطاول طبقة ما ع��  

 ل التّج ل ا�جنود إ�� ح�ام أو تجار، أو أن يتحوّ يتحوّ 
ّ
طبائع األفراد والطبقات    ام وجنود. و�ما أّن ار إ�� ح�

فإّن  بالنوع،  أّن   مختلفة  املصبا��  �عت��  هنا  من  بي��ا.  منعدمة  ��   املساواة  ''الضروري   �� العدل  مع�ى 

الالمساواة عن طر�ق النسبة والتناسب ب�ن الطبائع املتباينة لطبقات املدينة، أي عن  تدب��    ''هو  اسة السي

ب�ن هذه األخ��ة وما تقتضيھ هذه الالمساواة من خضوع األد�ى إ�� األع��    طر�ق االحتفاظ ع�� الالمساواة 

 . 3بفضل اال��جام القائم بي��ا كمؤشر ع�� سيادة العدالة

   وفيما يخّص 
ّ
، استنادا إليھ، إ��،   ل �� العقل فيش�� ابن رشداملدخل الثالث للعدالة السياسية واملتمث

شعوره هو  املدينة،  أجل  من  وجوده  ي�ون  أن  إ��  اإل�سان  دفع  ما  األصيل  أن  إ��    بنقصھ  �عود  الذي 

اإل�سان يحتاج �� حصولھ ع��    إذ '' أّن   يفتقر �� وجوده إ�� اآلخر.  اختصاصھ بالعقل. وهذا النقص جعلھ

   فضيلتھ وتحقيق كماالتھ إ�� أناس غ��ه، ولذلك قيل بحّق 
ّ
. فهو ال �ستطيع  4ھ مد�ي بالطبع ''عن اإل�سان: إن

 
 نفسه.المرجع  -1
خالق عند ابن رشد -2

ٔ
 .مرجع سابق ، العدالة بين السياسة واال

 المرجع نفسه. -3
 . 74ص مرجع سابق،ابن رشد، الضروري في السياسة،  -4



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)266( 

الصناعات؛  �افة  األفعال و�مارس  ب�ل  يقوم  أن     لوحده 
ّ
يوف الذي  الدولة، هو  أي  السيا��ي،  ر  فاالجتماع 

 .1مختلف الصنائع العملية للفرد

الشريعة  �ضاو  وهو  قرطبة؛  فيلسوف  عند  املدينة  تأسيس   �� يدخل  آخر  عامل  هناك  العقل،  إ��  فة 

الناموس. أو  أّن   (البشر�ة)     إذ 
ّ
إن  العدالة 

ّ
وتؤث املدينة  تب�ي  األفراد  ما  ب�ن  للعالقات  التدب��ية  أ�شط��ا   �� ر 

'' �� ال�حظة ال�ي تتوّس  تحو�ل   املدينة و�فضلها يتّم ط ب�ن العدالة و بواسطة الشريعة البشر�ة باعتبارها 

تتوّس  عندما  العدالة  تظهر  منظمة.  سياسية  جماعة  إ��  االجتماعية  األفراد  ا�جماعة  ب�ن  الشريعة  ط 

 .2م األمم وا�حضارات''وا�جماعات. و�فضل االمتثال للشرائع تتقّد 

 :العدل األخالقي -2-3
دة، إذ  �� معا�ي متعّد   عدل األخال��قالة ا�خامسة من ''ت�خيص األخالق '' البن رشد يحضر ف��ا الإن امل

نجده يتحدث عن العدالة األخالقية بما �� عدالة �لية، و�ما �� أيضا عدالة جزئية، �� تمفصال��ا ا�ختلفة  

د �� هذا التعّد   التوزيعية، والتبادلية، والت�حيحية، واإلنصافية. و�رجع املصبا�� سّر   العدالة  ممثلة ��؛

 املوضوعات والعلوم ال�ي تحيل عل��ا العالقات األخالقية ب�ن األفراد �أفراد.   دالعدل األخال�� إ�� �عّد 

لها معني�ن عند ابن    و�رى املصبا�� أّن   د الفضيلة التامة.�ا تجّس العدالة ال�لية، فإ�ّ   وهكذا وفيما يخّص 

الفضيلة، '' ف�ي والفضيلة متشا��تان  �ا ليست ��  �ا عدالة مضافة إ�� الغ��، أي أ�ّ رشد: املع�ى األول: هو أ�ّ 

بالتعر�ف'' إ�� 3باملوضوع مختلفتان  العدالة من املضاف، أي تقال باإلضافة  �� �ون  . و�تج�� اختالفهما، 

م اإلضافة عل��ما، �ا تنسب إ�� الذات. وح�ى إذا جاز لنا أن �عمّ الغ��، بينما الفضيلة ليست من املضاف، أل�ّ 

الفضائل وأكملها   أي أتّم ى "عدالة �لية"، "الفضيلة ال�لية" باإلضافة إ�� اآلخر �سّ�   إن فال بد لنا من القول 

تتغيّ  أل��ا  نفعا،   مما  وأشدها  املدينة؛  ل�ل  والعدالة  والفضيلة  املش��ك  ا�خ��  ال�لية  ونواه��ا  بأوامرها  ا 

ب�نمبدإ    يجعلها تقوم ع�� ال�ي تقوم ع  املساواة  النواميس  إذ م�ى أمست  العدالة تخدم  الناس.   ل��ا هذه 

 . 4ل بفساد هذه املدينة و��اي��ااملصا�ح ا�خاصة، ست�ّج 

أما املع�ى الثا�ي للعدالة ال�لية فهو خضوعها للناموس أو للشريعة البشر�ة ال�ي وضعها مشرعو املدينة.  

و�سّن  السنن  تضع  ال�ي   �� أل��ا  الك��،  العدل  جوهر   �� البشر�ة،  الشريعة  �انت هذه  هنا  األح�ام    ومن 

  كما قال  د القواعد ال�ي تحفظ العدل �� الدولة. كما ت�ون العدالة �� ماهية الشريعة وحافظة للسننوتحّد 

ابن سينا. من هنا �غدو العادل �� نظر ابن رشد هو من يخضع ألوامر ونوا�� هذه الشريعة، غايتھ �� ذلك 

 . 5وس �غية إ�حاق الضرر بالغ��تحقيق ا�خ�� العام، والظالم �� املقابل هو من يخالف النام

 
خالق   السياسة بين العدالة -1

ٔ
 . مرجع سابق شد،ر  ابن عند واال

 . مرجع سابق  ،رشد ابن عند والظلم العدالة قيمة -2
خالق  تلخيص ،   رشد ابن -3

ٔ
رسطو ا

ٔ
 . 208ص  ،مرجع سابق ،   ا

خالق   السياسة بين العدالة -4
ٔ
 . مرجع سابق ،رشد ابن عند واال

 مرجع سابق. ،رشد ابن عند والظلم العدالة حقيقة  -5



خالق والسّ ٕاشكاليّ 
ٔ
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ٔ
 محمد بنحماني    ا
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الشريعة البشر�ة ال يمكن أن ت�ون، �� املنظور الرشدي، �� ع�ن العدالة  أن    يرى املصبا��رغم ذلك  

ن �ل الفضائل و�ل أنماط العدالة، بل قد ت�ون الشرائع أحيانا ظاملة،  الشرائع ال تتضمّ   غاي��ا، ألّن   ال�لية وال

رائع، بل �� أوسع مدى من الشريعة، من هنا وجب أن ت�ون العدالة أي أن العدالة ليست مجرد سنن وش

 . 1مقياس الشريعة اإل�سانية وليس العكس

حدودها عند ابن رشد بحيث توجب ضرورة تبديل القواعد الشرعية القائمة    للعدالة ال�لية  وهكذا فإّن 

رور�ة التطبيق �� �ل زمان، بل �� أن ال تظل نفس القواعد الشرعية ضالسبب    عل��ا �� �ل زمان ''وهذا هو

وهذا ما ستجسده العدالة األخالقية   .  2ينب�� أن يقع ف��ا ع�� مدى الزمان تبديل، ال أن تصبح قوان�ن �لية'' 

 وكذا اإلنصا��. ا�جزئية بفرع��ا التوزي�� والتباد��

أمام الشريعة، كما هو ا�حال  العدل التوزي��؛ هو عدم ال��امھ الدائم بمبدأ مساواة ا�جميع  يم��    إن ما

ولكنّ  ال�لية،  األخالقية  العدالة  املساواة  ��  ب�ن  يجمع  الذي  التناسب،  أو  النسبة  بمع�ى  باملساواة  يل��م  ھ 

ق العدل التوزي�� �� توزيع ا�خ��ات املادية واملعنو�ة ب�ن األفراد  والالمساواة. فمن حيث مبدأ النسبة يتحّق 

ن العدل �� هذه ا�حالة جعل الناس متساو�ن فيما هم غ�� متساو�ن فيھ  ع�� قدر است��الهم، إذ ليس م

تقوم ع�� مبدأ النسبة ا�حسابية والذي يقوم    العدالة التوزيعية  بالطبيعة.  أما من حيث مبدإ التناسب فإّن 

  الطرف�ن لتفعيل املساواة ب�ن األ�خاص وا�خ��ات. وتحديد القسط الذي �عود ل�ل  ب�ن  ع�� الوسط العادل 

 واحد.

 
ّ
ھ يقوم لدى ابن رشد، ع�� '' تدب�� التوافق �� التناسب'' �� التبادل االقتصادي  أما العدل املعامال�ي فإن

جوهر  هو  نظره   �� فإّن   باعتباره  السياسية؛  العدالة   �� ابن رشد  ذلك  إ��  أشار  البشري، فكما    االجتماع 

العدل التباد�� يأخذ �ع�ن االعتبار أن ا�حياة ا�جماعية لن ت�ون نافعة بدون وجود االختالف أو الالمساواة،  

تنتجھ والعكس    بحيث يقوم �ل طرف �� ا�جتمع بتلبية ما تحتاجھ األطراف األخرى من املنتوجات ال�ي ال

 . 3�حيح

وا املساواة  هو  رشد،  ابن  حسب  املعامال�ي،  العدل  ت�ون  وأساس  ل�ي  االقتصادي  امليدان   �� لت�افؤ 

ْدر واالعتبار ب�ن أ�حاب الصنائع ا�ختلفة. فدور العدل املعامال�ي
َ

يقوم   هو أّن  للبضائع املتبادلة نفس الق

مع�ى لتبادل   تنتجها. من هنا ال �ل طرف �� ا�جتمع بتلبية ما تحتاجھ األطراف األخرى من املنتوجات ال�ي ال

هم ينتجون نفس ا�خ�� وهو ال�حة، بينما يحتاج الطبيب إ�� ما ينتجھ الفالح  ّ◌ �م مثال، ألناألطباء فيما بي�

 .4والنجار والبّناء من خ��ات

 
ّن  المصباحي، حسب ر،مايفسّ  هذا -1

ٔ
خالق' مبادئ واضع مع ذلك مع  مختلف الشرائع واضع ا

ٔ
  يقوم الشرائع عفواض رشد'  ابن عند اال

خالق  مبادئ وواضع والنهائية كـثيرة  وهي  الجزئيات بتشريع 
ٔ
وائل  بتشريع ينهض اال

ٔ
 والظلم العدالة حقيقة ''  محدودة وهي  والكليات اال

 ''  رشد ابن عند
خالق، تلخيص رشد، ابن -2

ٔ
 . 244 ص  مرجع سابق، اال

 .نفسهالمرجع  -3
خالق   السياسة بين العدالة -4

ٔ
 . مرجع سابق ،رشد ابن عند واال
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ّ
ل لدى ابن رشد   أفقا أخالقيا �حل أزمات العدالة ا�جزئية  أما اإلنصاف فهو، كما يقول املصبا��، �ش�

لعدل الت�حي��، إذ '' ملا �ان صاحب الناموس يم��  �� عالق��ا بالعدالة ال�لية؛ و�ذلك فهو أحد أصناف ا

قصده من عدل وت�حيح، وجب أن ي�حح [املرء] ما اعتقده    أقاو�ل �لية، فيحدث ف��ا �� زمن ما، غ�� ما

ص    .1واضع الناموس مما حصل فيھ خطأ''
َ

ق
َ
وهكذا فإن املنصف لم �سم منصفا إال، ألنھ ي�حح ما هو ن

ومن هنا �ان من واجب املرء املنصف أن ال يتقيد حرفيا    ي وضعھ عل��ا مشرعھ.�� الناموس، �سبب �ليتھ ال�

يتعا�� ع�� هذا   أن  �عمل ع�� تجاوزه و��حح أخطاءه، لكن من دون  أن  بل عليھ  الناموس،  بمقتضيات 

ال خارجھ، بحيث يؤولھ ليواكب متغ��ات الواقع اإل�سا�ي. ومن   الناموس. فهو يقوم بمهمتھ داخل الناموس

ا '' �ان اإلنصاف عدال بوجھ من الوجوه ن وهو أس�ى من نوع من العدل، ال من العدل الذي هو عدل  هن

ومع�ى هذا، كما يقول املصبا��، أن اإلنصاف عند ابن رشد أفضل من العدل، ولكنھ مع ذلك    .2بإطالق ''

 .3عدل، وليس نوعا آخر من العدل، فهما من نوع واحد

ملصبا�� من خالل رصده ملوقف ابن رشد من إش�الية العدالة ب�ن السياسية واألخالق  اهكذا يخلص  

   موقف مهما م�ّ�   ال:أوّ ا  �ع�� أ�ّ 
ّ
تتالزم ف��ا   ھ قد اعت�� العدالةب�ن العدالة األخالقية والعدالة السياسية، فإن

اإل�سان، واإل�سان هو  أحد موجودات    ) ��( املدينة  مع السياسية، مادامت أن الذات السياسية  األخالق

أّن  ي�ون أحدهما أسبق من اآلخر. ومع�ى هذا  أن  املدينة؛ دون    إ�سانا   يصبح  اإل�سان ال  أحد موجودات 

 . 4وجود للمدينة اإل�سان الدون   إال باملدينة، و�املثل ومواطنا

� موقف  إنھ  واال ثانيا  واالقتصادية  واألخالقية  التشريعية  تجليا��ا،  بمختلف  العدالة  جتماعية  عت�� 

والسياسية �� الشرط القب�� لوجود املدينة، و�دو��ا تفسد املدينة وت��ار. ��ذا االعتبار ت�ون املدينة العادلة  

 
ّ

تمك ملا  لوالها  إذ  البشري،  للوجود  و�حّق ضرور�ة  حاجاتھ،  و�ل�ي  نقائصھ،  �ستكمل  أن  من  اإل�سان  ق  ن 

 .د مطالبھ (نقائصھ)كماالتھ، و�جّد 

 
ّ
   فيھ ابن رشد نموذج العلمية من علم النفس؛استمد    مهماھ موقف  ثالثا: إن

ّ
ھ موقف قد حافظ ع��  فإن

طبقات وم�وّ  ب�ن  الالمساواة  تدب��  ظل هدفھ هو  بحيث  السيا��ي  �ش�ل  طا�عھ  املدينة    يحافظ ع��نات 

تجّس  العدالة  أصبحت  وهكذا  مواطن��ا.  سعادة  تحقيق  وراء  وسعيا  وا��جامها  للمدينة  وحد��ا  كماال  د 

العدالة األخالقية عند ابن رشد �� إن    ي إ�� القول مع ا�جابري هذا التصور للعدالة ال يؤدّ   لكّن   مواطن.ولل

 
ّ
س علم النفس، وعلم النفس هو  إن �ان العلم الطبي�� هو ما يؤّس   ھأساس العدالة السياسية، بدعوى أن

   س علم السياسة. لكّن علم األخالق بالنتيجة هو ما يؤّس   س علم األخالق، فإّن ما يؤّس 
ّ
ھ ال  املصبا�� يرى أن

يمكن عند ابن رشد استنباط قوان�ن تدب�� العدالة �� املدينة أو تحديد قواعد السلوك العادل لدى األفراد  

 
ّ

  مناسبة بحيثده ابن رشد نفسھ �� أك�� من من علم النفس؛ وهذا ما يؤك
ّ

ر العلم�ن  د ع�� وجود  تضافيؤك

 
خالق  -1

ٔ
 . 244صمرجع سابق،  تلخيص اال

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -2
خالق عند ابن رشد -3

ٔ
 .مرجع سابق، العدالة بين السياسة واال

 .نفسهالمرجع  -4
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�ا  أو العقل�ن؛ النظري والعم�� �� تأسيس  عدالة املدينة ؛ إذ يقول:  ''وهذه املدينة يقال ع��ا بالضرورة  إ�ّ 

يحتاج إ�� العقل النظري    ال  . والعقل العم�� هنا1حكيمة  ��ذين العلم�ن، أع�ي العلم  العم�� والعلم النظري''

   يكفيھ  اإل�سان ال  لسبب غائي وهو أّن   إال
ّ
ھ يطمح إ�� تحقيق املدينة ال�املة  تحقيق أي اجتماع سيا��ي، بل إن

 . 2بمساهمة العقل النظري  تحقيقها إاليمكن  ال القائمة ع�� مبدأ العدالة ال�ي

''ملا �ان الفيلسوف هو وحده �� نظر ابن رشد    إ�� االنحياز إ�� العقل النظري؛ إذينت�ي هذا املوقف    را�عا:

النظري، العقل     فإّن   يمتلك 
ّ
يتوق السياسة و�قاءها  أّن   .3فان حصر�ا عليھ''وجود  ابن رشد    و��ذا يكشف 

ماالنظر �� العدالة كما يقول املصبا�� ليس ''البحث عن كيف �عيش    من هدفھ
ّ
كيف ''ينب��''   اإل�سان و�ن

   العقل وذلكأن �عيش ع�� أساس  
ّ
تباره  ع�� خضوع ال�ل لنظام العقل، باع  للعدالة قائمل  من خالل تمث

للعدالة  ل (....) إ�� مبدإ مضاد  العقل تحوّ   إن  أداة للتوحيد وال��تيب والتفاضل . ��ذا النحو يحق لنا أن نقول 

�ح الطا�ع الغائي واملاهوي ملوقف ابن رشد. إذ  ومن هنا يتّ 4مساو�ة ل�حق �� ا�حر�ة واملساواة''إذا اعت��ناها  

املوقف   هذا  وفق  ا�حاكم  الفيلسوف   يصبح 
ّ
�ش� والسعادة  والكمال  للعدالة  للمواطن    لكنموذج  قدوة 

القصوى. يحوّ   من   وهذا  وغايتھ  أن  �عاو��ما  شأنھ  عنوان  هو  بما  والسياسة،  األخالق  ب�ن  التالزم  ل 

وتضافرهما، إ�� تكريس ل�خلط بي��ما، كما يقول �عض الدارس�ن، هذا ا�خلط الذي من شأنھ أن ينت�ي إ�� 

 . 5يتكريس لالستبداد السيا��

 : موقف أمارتیا صن من إشکالیة العدالة بین األخالق والسیاسة  -3

 
ّ
ب�ن السياسة واألخالق كما أسلفنا ضمن ما  يؤط العدالة  ر املصبا�� موقف أمارتيا صن من إش�الية 

 
ّ
املمارسة  ترت مراجعة  طالت  نقاشات  من  املعاصرة  السياسية  الفلسفة   �� األخال��  السؤال  عودة  عن  ب 

ت إليھ هذه  أدّ   إ�� ما  الية �� صور��ا املتطرفة، ع�� ضوء املبادئ األخالقية، وذلك بالنظر السياسية اللي�� 

 
ّ

 ديمقراطية    كت ��السياسة من انحرافات أخالقية شك
ّ
لة �� �عاظم األنانية،  هذه السياسة اللي��الية؛ ممث

 
ّ

 وتفك
ّ

 . 6املساواةم ا�حر�ة ع�� حساب  ك األواصر االجتماعية، وانحسار مفهوم املواطنة، وت�خ

' نظر�ة ا�خيار االجتما��''، من ثمرات  ‘   ـبحول العدالة، املوسومة    وهكذا سيعت�� املصبا�� نظر�ة صن

هذه النقاشات، وال�ي استفاد ف��ا من ما اعت��ه هو نفسھ �أهم نظر�ة �� العدالة �� النصف الثا�ي من القرن  

العشر�ن و�� نظر�ة الفيلسوف األمر��ي املعاصر جون رولز ال�ي تحمل اسم '' نظر�ة العدالة �إنصاف''؛  

 
 . 117ص ،مرجع سابق السياسة، في الضروري  -1
 . مرجع سابق رشد، ابن عند والظلم العدالة قيمة -2
خالق   السياسة بين العدالة -3

ٔ
 . رشد ابن عند واال

مارتيا لدى والعقالنية العقل دوتعّد  العدالة -4
ٔ
 . 44- 43ص  ، مرجع سابق ''، العدالة سؤال  ضمن''  صن ا

خالق  إمام، الفتاح عبد  ،إمام -5
ٔ
على المجلس الحكم، فلسفة في  دراسة والسياسة، اال

ٔ
 . 11-10 ص للثقافة، اال

 2006 ،13  العدد فلسفية، مدارات مجلة  راولز،  جون العدالة''، مفهوم في المترجم'' لمقاله تقديم  من محمد، ، هاشمي -6
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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انتقاد هذه   االستفادة لمو�ن �انت هذه   '' يمكن أن يكّن   تمنعھ من   : املرء تقديرا    النظر�ة، إذ كما يقول 

 .1عميقا لنظر�ة ما ومنتقدا جديا لها بآن ''

�إنصاف؛ العدالة  نظر�ة  ع��  صن  أ.  سيمارسھ  الذي  النقد  هذا  إطار     و�� 
ّ
اإلش�االت  فإن سيواجھ  ھ 

سات مثالية و�جراءات  اإلنصاف؟ هل هو مجرد مؤّس هذا    ما  التالية: بأي مع�ى يمكن اعتبار العدالة إنصافا؟

إجراءات عملية وقدرات فردية وجماعية يومية قوامها التخفيف من الظلم الصراع ضده؟،  إنھ    صور�ة، أم

والسياسية   األخالقية  االعتقادات  وتباين  صراع  ع��  قائم  مجتمع   �� اإلنصاف  هذا  تحقيق  يمكن  وكيف 

�إنصاف بالعقل؛ وما �ستدعيھ من    مناص من ر�ط العدالة  ؟ و�ذا �ان الواملصا�ح االقتصادية واالجتماعية

ن التفك�� �� العدالة �عقل  نقاش عمومي حول كيفية ا�حد من الظلم والرفع من قيمة العدل، فهل يتع�ّ 

س هذا اإلنصاف  وهل العقل وحده يؤّس   واحد أم �عقول وعقالنيات مختلفة باختالف الثقافات واألزمنة؟

، و��� أي  د اإلنصاف ا�حر�ة واملساواة معايجّس   ا�ختلفة؟ و�أي مع�ى  بتلو�ناتھ  �� هذا التأسيس   أم �شاركھ 

 ؟ حد يتم ذلك

ال�ي    عند دالالت العدالة عند صن وكذا عند االنتقادات  ملعا�جة هذه اإلش�االت سيقف املصبا�� أوال:

ا :عن مرتكزات نظر�ة ا�خيار االجتما�� ثاني  إ�� كشفھ  إضافةالعدالة �إنصاف الرولز�ة هذا    وجهها لنظر�ة

 رولز وكتطو�ر لها. م نفسها كبديل عن نظر�ةعند صن باعتبارها تقّد 

 : صن دالالت العدالة عند أمارتیا  -3-1
صن؛    �عد حداثية ال�ي ينت�ي إل��ا أمارتيا  العدالة �� سياق الفلسفة السياسية املا  �عت�� املصبا�� بأّن 

   �ا�ا ليست خاصة بالثقافة الغر�ية، بل إ�ّ بال�ونية والتار�خية. ف�ي �ونية، أل�ّ �  �� عدالة    تتم�ّ 
ّ
أرفع    ل�ش�

�ا �� نفس الوقت تار�خية  لك�ّ   القيم األخالقية والسياسية لدى �ل الثقافات، و�التا�� لدى اإل�سان �إ�سان.

   �ا�ا عداالت وليس عدالة واحدة؛ أل�ّ د واالختالف إي إ�ّ � بالتعّد أي تتم�ّ 
ّ
مجاال للصراع حول    ت وستظّل ظل

و�نجازها تحديدها  ومعاي��  ع��    طرق  واألديان  واإليديولوجيات،   / والثقافات  واألفراد،  ا�جماعات،  ب�ن 

ف من  من شأنھ أن يخّف   �جميع معها ا  يوجد إجماع حول دالال��ا؛ لكن تماهيا   التار�خ.  ومن هذه ا�جهة ال 

و�عّد  التار�خية  وي�سبي��ا  الدال��  اختلفت  دها  مهما  حولها،  ومش��كة  عامة  معاي��  حول  بالتوافق  سمح 

 
ّ
ينب�� أن تقوم أوال:    �� أنھ ل�ي ت�ون العدالة عداالت  ل هذه املعاي��؛ األزمنة وا�حضارات واملذاهب. وتتمث

 .2ع�� ا�حر�ة وع�� العقل وع�� ا�حق وع�� اإلنصاف وع�� املساواة وع�� ا�حق �� االختالف

مشاركتھ لها خصوصي��ا، حسب املصبا��، إذ بموج��ا    �� بناء هذا اإلجماع، إال أّن   لكن صن مهما شارك

 
ّ

� هذه ا�خصائص ��  سيعيد بناء مفهوم العدالة وذلك بالنظر إليھ كمفهوم إضا�� وتقاب�� وعم��، وتتج�

 
مارتيا  -1

ٔ
ولىصن ا

ٔ
 . 108ص، 2010، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة اال

 . 40ص ، مرجع سابق  '' سؤال العدالة''المصباحي، العدالة وتعدد العقل والعقالنية، ضمن  -2
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عور بالظلم  �ون العدالة ال تكتسب معناها إال باإلضافة إ�� نقيضها الذي هو الظلم و�التا�� من خالل الش 

 وتحليلھ تحليال عقليا من أجل الكشف عن أسبابھ، والصراع   من أجل التخفيف منھ.

 
ّ
 و�الرغم من أن

ّ
ھ سوف لن يبقى �� إطار  ھ يتقاطع مع ابن رشد �� دالالت العدالة، لكنّ صن يبدو هنا و�أن

ع��   سيعمل  بل  الوليد  أبو  ف��ا  حصرها  ال�ي  وغائي��ا؛  الدالالت  هذه  اليومية  ماهو�ة  ا�حياة  إ��  إنزالها 

العدالة    . الديمقراطية  باعتبارها حصيلة قدرات اإل�سان وحر�اتھ وحواراتھ  إ��  ينظر صن  من هنا سوف 

سيمنح صن ملعاير العدالة، أي  و�موجب هذا    .1إذا جاز لنا استعمال �عب�� سارتر  كمشروع غ�� مكتمل؛ 

اال   �� وا�حق  واملساواة،  واإلنصاف،  وا�حق،  نرى؛ للعقل،  سوف  كما  بھ  خاصة  دالالت  ع��    ختالف  وال�ي 

كما سيب�ي نظر�تھ املوسومة بنظر�ة '' ا�خيار    سيناقش نظر�ة العدالة �إنصاف عند جون رولز؛  أساسها 

 االجتما��''. 

 :في نقد صن لنظریة العدالة كإنصاف عند رولز -3-2
�� ذلك االنقالب الذي أحدثتھ  قبل الوقوف عند انتقادات صن لنظر�ة جون رولز هاتھ، �ش�� ملصبا�� إ

هذه النظر�ة �� العدالة؛ ان��ت بموجبھ إ�� تأسيس نموذج جديد �� الفلسفة السياسية املعاصرة قائم ع��  

 
ّ
ھ نموذج  �عا�ج  موضوع العدالة من مرجعية أخالقية �انطية؛ وال�ي ستلعب   شعار '' العدالة �إنصاف ''. إن

هو خ�� �� �عز�ز ج��ة النقاش النقدي لرولز ضد    هو عدل ع�� ما   لو�ة مادورا �� إنجاز '' تأو�ل إيجا�ي ألو 

أطروحة فلسفة األخالق النفعية  '' القائمة ع�� أسبقية ا�خ�� ع�� العدل، وكذا  ضد '' املذاهب األخالقية  

كما تخلط     ،   وال�ي �عت�� العدالة  غاية أخالقية وسياسية2الفلسفية القائمة ع�� مبدأ الكمال والسعادة ''

ب�ن األخالق والسياسة، من قبيل فلسفة أفالطون وأرسطو والفارا�ي وابن رشد  .و�موجب هذا النقاش مع  

الفلسفات الكمال والسعادة،    س��فض رولز  هذه  أداة �� خدمة املنفعة وتحقيق  إ�� مجرد  تحو�ل العدل 

من النتائج ال�ي ت��تب عنھ، بل س��صد   و�التا�� س��فض النظر إ�� قيمة الفعل أو السلوك األخال�� انطالقا

من منظم    قيمتھ  ك��  قانون  هو  حيث  من  األخال��؛  الواجب  مع  من�جم  فاضل  أخال��  فعل  هو  حيث 

الب�ن الناس �عضهم �عضا من حيث هم غايات، ال من حيث هم مجرد    للعالقات  ذاتية؛ بموجبھ �عامل 

لرولز عن خلفيتھ التعاقدية، عند    لية هاتھ سيكشفوسائل. وهذا القانون األخال�� ال�انطي �� صورتھ ال�

عليھ  تقوم  أخال��  سيا��ي/  قانو�ي  إجراء  إ��  تحو�لھ  عليھ  سيسهل  مما  با�خصوص؛  روسو  جاك  جون 

 .3نظر�تھ ''العدالة �إنصاف''

 
 .39ص، نفسهالمرجع  -1
خالقي والمتغير السياسي في نظرية العدالة، مجلة كلية العلوم  حنفي مصطفى، ،  -2

ٔ
من مقال :  من كانط إلى جون رولز، الثابت اال

               .2007/،  15سعة، العدد اإلسالمية، الصراط، السنة التا
ن '' تقرير هذا القانون ( الكانطي)مصطفى  يشير حنفي  -3

ٔ
نه تطبيق  إلى ا

ٔ
 ( وكا

ٔ
على مقتضى قاعدته الكلية  يبدو فيها لهذا المبدا

ن  فيه الحرية هي نفسها  للفكرة التي دافع عنها روسو  في االستدالل على مبدإ العدالة  في العقد االجتماعي، وذلك بالمعنى الذي تكو
فراد  عن حريتها الخارجية 

ٔ
''طاعة القانون الذي يعينه اإلنسان لنفسه ' وتكون داللة التعاقد  بمثابة إعالن عن تخلي مجموعة  من اال
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ة أش�ال؛ لكن  عّد   هذا اإلنصاف، الذي هو قوام نظر�ة رولز �� العدالة، يمكن أن يأخذأن    و�رى صن

 النقطة  
ّ

وأوضاع اآلخر�ن، وذلك    السلو�ات  � �� ضرورة ال��ام الن�اهة وا�حياد �� تقييماتاملركز�ة فيھ تتج�

تجنّ  وخاصة  هؤالء؛  ومشاغل  مصا�ح  االعتبار  �ع�ن  حماية  باألخذ  من  عليھ  تحيل  وما  الذاتية  تدخل  ب 

 .1للمصا�ح، ومن آراء مسبقة واختالفات �خصية

واف��ا��ي من املساواة    �وضع متخيّل   ا�حياد هذا بما �سميھ ''الوضع األص��''؛مطلب    و�ر�ط جون رولز

األولية لم يكن فيھ األطراف املعنيون عامل�ن بذوا��م أو مصا�حهم ال�خصية �� ا�جموعة ك�ل، و�تع�ن ع��  

هذه املبادئ ��  و   ممثل��م االختيار و�التا�� التعاقد من وراء ''حجاب ا�جهل'' ع�� مبادئ العدالة باإلجماع.

تحّد  واملنصف  ال�ي  العادل  ا�جتمع  تحكم  أن  يجب  ال�ي  األولية  االجتماعية  املؤسسات  رولز،  حسب  د، 

 .2ق فيھ الن�اهة األخالقية والسياسيةوتحّق 

وما يدعو إليھ من عقلنة    و�رى املصبا�� أن صن، و�حكم تماهيھ هو أيضا مع مفهوم الواجب ال�انطي

لكن مع العمل ع��   ن رولز فكرة املوضوعية أو، سيستع�� م3لألخالق الن�اهة األخالقية السياسية هاتھ؛ 

ل صن مجموعة من املؤاخذات ع�� هذه الفكرة  �عديلها ح�ى تتالءم مع نظر�تھ �� العدالة. وهكذا فقد �ّج 

 
ّ
 ل ��:تتمث

إ�ّ أوال س لھ؛  ل�حياد املؤّس �ا تقوم ع�� منظور واحد للعقد االجتما�� و �ا موضوعية مغلقة، وذلك أل�ّ : 

ا�جماعة   لدى  واحدا  مع�ى  لها  و�أ��ا  اإلنصاف،  أو  ا�حق  أو  والعدل  العقل،  مفاهيم  إ��  ينظر  بموجبھ 

السياسية املمثلة للوضع األص��؛ وال دخل فيھ آلراء أفراد هذه ا�جماعة أو آلراء جماعات أخرى مغايرة؛  

 .4وال�ي يمكن أن �غ�ي وت��يء ا�جماعة األو��

� أّن و��ذا     عت�� صن  
ّ
ظل ت متمركزة  ع�� العقالء من الغرب؛ معت��ة  أن هذا األخ��  الن�اهة لدى رولز 

العدالة واإلنصاف  �� نموذجا يحتذى  التار�خ     والديمقراطية    �ش�ل  ��ا  ال�ي يزخر  النماذج  دون غ��ه من 

فابن رشد مثال،  بالرغم من   .�� الثقافة الهندية و�� الثقافة اإلسالمية مثال  والديمقراطية  كنموذج العدالة

هذا العدل، عندما ي�ون إنصافا، بالنسبة   العدل  لديھ كما يقول املصبا��  هو من طبيعة العقل، فإّن  أّن 

 إليھ  سيتجاوز العقل والنواميس والشرائع، نحو الدين اإلسالمي وما يتضّ 
ّ
لة  منھ من قيم أخالقية دينية  ممث

 .5��  املغفرة والرحمة

 
خال

ٔ
عضاء في المتحد الجماعي''   مصطفى حنفي، من مقال :  من كانط إلى جون رولز، الثابت اال

ٔ
قي  لتسترجعها في الوقت نفسه كا

 2007، 15والمتغير السياسي في نظرية العدالة، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، الصراط، السنة التاسعة، العدد 
مارتيا -1

ٔ
 . 102ص .س، م  ،العدالة فكرة صن، ا

 .103-102ص ،نفسهالمرجع  -2
مارتيا لدى والعقالنية العقل وتعدد العدالة -3

ٔ
 . 51ص  ،سابقمرجع  ‘' العدالة ''سؤال   ضمن صن، ا

 . 56/57 ص نفسه،المرجع  -4
خالق.  يستشهد صن هنا بنموذج -5

ٔ
جليل  في   نظره تاريخلتي لها في ا الديمقراطية المصباحي، محاضرة العدالة بين السياسة واال

ّن 
ٔ
وسط  ويشهد على هذا مثال ؛ ا

ٔ
ندلس [الم  الشرق اال

ٔ
جبر على الهجرة من اال

ٔ
سلمة] في القرن  الفيلسوف اليهودي ابن ميمون  عندما ا

 إلى   12
ٔ
وروبا  بل لجا

ٔ
  إلى ا

ٔ
نظمة السياسية السابقة، فإنه لم يلجا

ٔ
قل تسامحا من اال

ٔ
و ا

ٔ
الميالدي نتيجة لقيام نظام حكم غير متسامح  ا



خالق والسّ ٕاشكاليّ 
ٔ
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ٔ
 محمد بنحماني    ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)273( 

العدالة والن�اهة ع�� أرض الواقع رهن بتوافق سلو�ات األفراد    نظر�تھ أّن تحقيق��  رولز    �عتقد  :ثانيا

.....)، وما تقوم عليھ من مبادئ وقواعد  ال��ملان والقضاءاالجتماعية والسياسية، (  مع املؤسساتوحيا��م  

 أخالقية ومنصفة ونز��ة تماما بطبيع��ا ؛مادامت ناتجة عن ''وضع أص��'' مس
ّ

. هذا 1ح ب ''حجاب ا�جهل''�

وجود    سات ع�� أرض الواقع الكتشف أّن رولز لو اهتم بكيفية اشتغال هذه املؤّس   ، إنمع العلم، يقول صن

 الظلم �� ا�جتمع قد ال ي�ون نتيجة عيب �� املؤّس 
ّ
ما نتيجة تصرفات فردية رعناء ألفراد  سات والقوان�ن، و�ن

ص�ن يضفي ع�� العدالة بما �� إنصاف طا�عا عمليا و �سبيا ع�� اعتبار    �ع�ي أّن   أو جماعات معينة. وهذا ما 

 �حقيقة املتجّس '' إن اكما يقول 
ّ
ا�حياة  و�شمل أنماط   الهي�لية التنظيمية ى كث��ا الصورة دة �� الواقع تتخط

  .2"ال �ستطيعون إتباعهاأو   �ستطيع الناس ال�ي

هذا    األفراد �عكس عدالة و�نصاف املؤسسات، لكّن حقيقة أن رولز، �� نظر صن، قد اعت�� بأن سلوك  

ال �ع�ي تجاهل دور الفرد �� توجيھ هذه األخ��ة وقياس مدى عدال��ا و�نصافها أو نزاه��ا. و�جد هذا التجاهل  

الديونطولوجية األخالقية  للنظر�ة  حبيسا  ظل  رولز  �ون   �� بيل    تفس��ه  حسب  تقوم،  وال�ي  ال�انطية؛ 

ع�� ألّي   إّن   األول:أكسيوم�ن:    صو��،  األخالقية  الثا�ي:    القيمة  الفاعل.  إرادة  ملضمون  فقط  ترجع  فعل 

. وح�ى عندما اهتم رولز بدور األفراد �� تحقيق  3الباعث األخال�� الوحيد املقبول هو اح��ام القانون األخال��

 
ّ
فإن يحّد العدالة واإلنصاف،  أن  القدرات والذي من شأنھ   �� ت�افؤهم  أهمل عدم  اختيارا��م  من    ھ  حر�ة 

.  وهذا التجاهل من رولز مصدره، حسب  4سات العادلة أمامهمواستفاد��م من الفرص ال�ي تمنحها املؤّس 

 
يوبي  الدين صالح اإلمبراطور   بالط في  شرفية وظيفة منحته  العربي العالم في متسامحة  إسالمية مملكة

ٔ
 لة،العدا فكرة  بالقاهرة. اال

 .469ص
 .42ص  ،مرجع سابق العدالة'' ''فكرة -1
 . 56ص نفسهالمرجع  -2

3- Pelle Sophie,   la morale   ‘’déontologique’’   selon le Dictionnaire des notions philosophiques   vient du mot 
‘’déontologie’’ qui vient aussi      (du grec deon _ deontos et logos) désigne des règles, devoirs, obligations, ce 
qu’il faut faire . Ethimologiquement il est presque synonyme de ‘’morale ou d’éthique’’  (Durant ,1990 ,p 597). 
Par contre la morale téléologique ;selon  pelle Sophie; elle désigne les perspectives anthropomorphiques du 
monde pour lesquelles ce dernier évolue selon un dessein particulier . Pelle Sophie: Amartya sen / la 
possibilité d’une éthique économique rationnelle p 270 _ 271 / l’archive ouverte pluridisciplinaire Hal 2 
septembre 2010. 
4- Denis Maguain / Les Théories de la justice distributives post- Rawlsiennes / Revue économique /No 2 
/2002/vol 53. 

ّن في إطار مقارنته بين ''التيليولوجيا '' و''الديونطولوجيا'' في الفلسفات السياسية يرى  
ٔ
ستاذ مصطفى حنفي ا

ٔ
ما يميز النظريات   اال

ن تترتب عنه، كما
ٔ
نها ا

ٔ
و القاعدة المحددة له، وإنما من خالل النتائج التي من شا

ٔ
 ا

ٔ
نها ال تقيم الفعل من جهة المبدا

ٔ
  التيليولوجية هو ا

 الكمال والسعادة
ٔ
خالقية الفلسفية القائمة على مبدا

ٔ
هو الحال مثال عند ابن رشد) .   (كما تقول بذلك نظريات المنفعة والمذاهب اال

سبقية العدل والحق على االعتبارات المتعلقة بالخير الديونتولوجيا، كما تحضر مثال عند جون رولز، تؤكّ  بخالف ذلك فإّن 
ٔ
د على ا

ن قيمة  
ٔ
حول   اسخةقناعاتنا الر  توافقه معمن مدى  عنه وإنماتنتج  النتائج التي تتحدد من خالل  الفعل الوالسعادة وترجمة ذلك ا

خالقي والمتغير السياسي في نظرية العدالة، مجلة كلية   والمساواة . من مقال: من العدل والحرية
ٔ
كانط إلى جون رولز، الثابت اال

 .2007، 15العلوم اإلسالمية، الصراط، السنة التاسعة، العدد 
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يتقبّ  الذي  التعاقد  ذلك  أي  وأخالقيا،  سياسيا  األمثل  االجتما��  التعاقد  عن  بالبحث  ا�شغالھ  لھ  صن، 

تحت   وذلك  األص��''،  ''الوضع  يخص  فيما  األقل  ع��  للتصوّ ا�جميع  معارضتھ  ا�خل   ر ذريعة  النف�� 

 .1�عاقدي  ر واملعارض ل�ل تصوّ  بأخالقية العدالة السياسية 

صن سيؤدي بھ نقده ''لنظر�ة العدالة �إنصاف'' القائمة ع�� فرضية    وهكذا يخلص بنا املصبا�� إ�� أّن 

�ة �� تصورها للعدالة بما��  س لها، إ�� عدم االكتفاء ��ذه النظر ''الوضع األص��'' ''وحجاب ا�جهل'' املؤّس 

الن�اهة، وذلك باالستئناس   بنظر�ة أخرى �� نظر�ة ''ا�خيار االجتما��'' وال�ي تقوم ع��    عنوان لإلنصاف أو

تتمظهر �� أش�ال    فرضية '' املشاهد الن�يھ''؛ ال��يء الذي أدى بھ إ�� اعتبار العدالة، أو الن�اهة قابلة ألّن 

 .2مختلفة ومتم��ة

 : نظریة ''الخیار االجتماعي'' عند أمارتیا صن  -4

  �� أصلها إ�� املفكر الفر���ي �وندورسيھ  ''ا�خيار االجتما��'' ـنظر�تھ �� العدالة املوسومة ب يرجع أ. صن

رها مفكرون من اتجاهات متباينة بل وأحيانا متعارضة �آدم سميث و�نتام، و�ارل ماركسوجون  وال�ي طوّ 

 ستيوارت ميل...  لكن ص 
ّ
ھ مهما شاطر هؤالء املفكر�ن �� نقطة انطالقهم، ممثلة كما يقول  ن، يرى مع ذلك أن

وتبّ�ي  الواقعية،  ا�حياة   �� و�إنجازا��م  للناس  الفع��  بالسلوك  والعناية  والنسبية،  الواقعية  إ��  الن�وع   ��

 
ّ
أن إال  ا�ختلفة،  الثقافات  ب�ن  املقارنة  الملنظور  ذلك  مع  يقول   ھ  كما  '   يبدو  مع    فقمتّ 'إنھ  ا�جوهر   ��

 .3نظر�ا��م''

قد نظر إ�� العدالة، باعتبارها مفهوما    صاح��ا  و�ستمد ''نظر�ة ا�خيار االجتما��'' خصوصي��ا من �ون 

ال�ي   وعمليا.  تقابليا القضايا  العدل والظلم ع��   �� ''تمحور فكر صن  �� نظر املصبا��،  ما يفسر،  وهذا 

نظر�ة ع�� أحوال السلوك امللموسة وع�� كيفيات ممارسة    بإجراءات عملية ال تتصل بالعقل العم��، أي  

 .4الناس �حيا��م ا�خاصة''

''املوضوعية'' أو  س هذه النظر�ة وتؤّس  '' املشاهد    مفهوم  '' ال�ي تقوم عل��ا العدالة ع�� فكرة  ''الن�اهة 

آدم س اإلنجل��  ال�ي استعارها من عالم االقتصاد واملفكر  أن  الن�يھ''  املشاهد  �� هذا  ميت. و�ف��ض صن 

 
ّ
 .5ھ ليس عضوا �� ا�جموعة املركز�ةتصدر عنھ أح�ام مفتوحة وغ�� منحازة؛ أي موضوعية ونز��ة؛ ألن

' إ�� فرضية  ال�جوء  ''نظر�ة ا�خيار االجتما��'و��ذا  '' تقوم  الن�يھ  ''�� املنظور املصبا��، ع��   املشاهد 

للمعتقدات  مراعاة املركب  االستدالل    الطا�ع  فتح  من  ال��كيب  هذا  يقتضيھ  وما  والسياسية  األخالقية 

  النظر وآفاقالعق��، بما هو حكم ع�� شؤون العدالة والظلم، كشؤون متداخلة وم��ابطة، ع�� �ل زوايا  

 
 173 ص  ،مرجع سابق العدالة، سؤال ضمن عمومي، رهان هي  بما العدالة ،  نبيل  فازيو

مارتيا عند والعقالنية العقل دوتعّد  العدالة -2
ٔ
 . 57ص ‘العدالة' ''سؤال ضمن صن، ا

 . 44ص  مرجع سابق، ،العدالة فكرة -3
مارتيا  عند   والعقالنية العقل وتعدد العدالة -4

ٔ
 . 46ص العدالة'' سؤال ضمن'' صن، ا

 . 59ص نفسهلمرجع ا -5
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قييم  والنسبية؛ بدال عن ت  ملفتوحة ا  إ�� املوضوعية  النس�ي و�التا��  إ�� التقييم   يرد االعتبار  التفك�� . وهو ��ذا

أمارتيا صن    املؤسسات االجتماعية الذي أراد لھ جون رولز أن ي�ون موضوعيا �ش�ل مطلق ومغلق . فوفق

العق��  التحليل  وجب ع��  ونز��ا؛  موضوعيا  والسياسية  األخالقية  العدالة  ا�حكم ع�� قضايا  ي�ون  ل�ي 

ي استحضار مختلف العناصر  الذي يقوم عليھ هذا ا�حكم أن يأخذ �ع�ن االعتبار مختلف وجهات النظر، أ

أّن  صن  و�رى  املوضوعية.  تقتض��ا  يجعل    ال�ي  أن  شأنھ  من  ا�ختلفة،  النظر  لوجهات  االحتضان  هذا 

من دون أن ت�ون هذه املواقف مضطرة    املوضوعية عنوانا لتعا�ش املواقف، بما �� ذلك املتضادة م��ا، هذا

 .1ألن ت�ون من�جمة

�ح، كما يقول املصبا��، يمنحھ صن لإلنصاف أو املوضوعية، يتّ   ومن هنا و�موجب هذا الفهم الذي

أفالطون وأرسطو والفارا�ي وابن    صن لم يكن يبحث عن ماهية العدالة وال عن غاي��ا، كما هو ا�حال معإن  

ھ فقط نحو وصف ا�جتمعات  يتوّج  رشد ...  و�نما �ان يبحث عن أحوالها و�جراءا��ا الواقعية، كما لم يكن 

ت  ال�ي 
ّ
املؤّس ت ت�ون  كيف  السؤال  بطرح  فقط  مهتما  يكن  لم  و�التا��  �املة،  �عدالة  ��  سم  عادلة  سات 

ا�جتمع؟، كما �ان يرى رولز ومعھ فالسفة العقد االجتما��، و�نما �ان مهتما أيضا بطرح السؤال : كيف  

الواق�� �ان دافعھ، كما يقول  صن ملنظور اإلنجاز    يمكن إعالء العدل و�نزال الظلم؟ وهذا االنحياز من أ. 

 
ّ

وا�حث العالم   �� الظلم  ملظاهر  االنتباه  هو  وعواقبھ    املصبا��،  آثاره  من  التقليل  أجل  من  النضال  ع�� 

 .2الوخيمة، وكذا تحديد طرق تقدير كيفيات هذا التقليل

ل خطوة �� طر�ق  أوّ   أّن   األخ�� إنما تكشف   بإعطا��ا األسبقية لهذا لسؤال  ونظر�ة ''ا�خيار االجتما��''

ده من حر�ة �� الفعل؛ ومن فرص إلنجاز هذا  وما تجّس   التخفيف من الظلم �� االهتمام بقدرات األفراد

صن إ�� تبّ�ي مقار�ة "العدالة كقدرة"    الرولز�ة ''العدالة �إنصاف''، يدعو أ.  وهكذا، و�دال عن املقار�ة   الفعل.

الناس بما لهم منوال�ي تقوم ع�� تقييم اإلنجازات االجتماعية وا �� حياة  قدرات    لسياسية واالقتصادية 

 3فعلية ع�� إنجاز ذلك
ّ
   ل مزايا.وتتمث

ّ
ل قلب نظر�ة العدالة عند صن، حسب املصبا��، �� القدرة، ال�ي �ش�

 .4ا�حر�ة، واالختيار، والعقل �و��ا تقوم ع��

ل من الشعور العام بالظلم إ��  باالنتقا   توظيفها من طرف الفرد �سمح لھ  قدرة العقل فإّن وفيما يخص  

 لكّن    الن�اهة.  ؛ بقدر ممكن من املوضوعية أوالت�خيص العق�� لهذه ا�حالة أو تلك من حاالت هذا الظلم

 
 . 57ص، المرجع السابق -1
 . مرجع سابق صن لدى والحريات القدرات منظور  من العدالة -2
و شيء  فعل على ''االقتدار المصباحي، حسب عنده، وتعني  البشرية الحياة في مركزية  سمة القدرة صن يعتبر    . 3

ٔ
و به  القيام  ا

ٔ
نها ا

ٔ
  ا

فعال الوظائـف مجموع
ٔ
رسطي  (بالمعنى بالقوة اإلنسان يملكها التي  واال

ٔ
ي وفي  شاء  متى وتفعيلها استعمالها على )وقادر  اال

ٔ
  شاء.  غرض ا

ن معناه وهذا
ٔ
نها  يعني مما  واإلنجاز، االختيار بحرية حقيقي  وإمكان فرصة لقدرةا ا

ٔ
  بعد وعلى  الفعالية بعد على الوقت نفس في تنطوي  ا

و اإلمكان
ٔ
 س م   صن لدى   والحريات القدرات منظور  من العدالة مقال:  عن الممكنة'' الفرص  ا

 . مرجع سابق، والحريات لدى صن القدرات منظور  من العدالة -4
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ره ''نظر�ة ا�خيار االجتما��'' هو عقول مختلفة وليس عقال واحدا؛ كما تف��ضھ نظر�ة  هذا العقل كما تتصوّ 

 العدالة �إنصاف عند رولز. 

 ر صن بتعّد يأ�ي إقرا
ّ
إ��    ل مرجعية أساسية بالنسبة د العقول �� سياق نقده للفكر األنواري الذي �ش�

فهو فكر يدافع عن وجود عقالنية واحدة ووحيدة تنسب    رولز �� العدالة ذات االمتدادات التعاقدية. نظر�ة  

الثقافة وا�جغرافية الغر�ية؛  د هو القرن الثامن عشر، و��� ثقافة وجغرافية معينة حصر�ة ��  إ�� زمن محّد 

ومن هنا ينتقد صن رولز    د.األنواري بنفسھ ليس واحدا و�نما هو فكر متعّد   الغر�ي  هذا مع العلم أن الفكر

لهم أمورا   أن عقالء ''الوضع األص��'' هم عقالء بنفس الش�ل وهم وحدهم عقالء، هذا مع العلم أّن   �� إقراره

 
ّ

� �� القدرة ع�� جمع املعلومات واملعطيات وع�� االنفتاح الذه�ي وفحص  مش��كة مع با�� اإل�سانية، تتج�

�� حوار عمومي غ�� مقيّ  العقلية وع�� االنخراط  نظر�ة العدل    إّن   د.  ومن هنا يقول صناختبار ا�حجج 

 .1دة فستصاب بالفشلالرولز�ة إن لم �سمح ف��ا '' الوضع األص��'' بانبثاق عقول متعّد 

ا وحدة  ع��  ماوهكذا  مع  وا��جاما  األنواري،  �عّد   لعقل  من  صن  منظور   �� العدالة  عليھ  �� تقوم  د 

العقول    ع�� تنافس   املبادئ، ومن موضوعية مفتوحة، ف�ي عدالة   مبنية ع�� '' التفك�� وا�حوار''، و�التا��

لية العدالة  ث بمح�ا عدالة إذن أراد لها صن، حسب املصبا��، تال�� التشبّ . إ�ّ 2واملطالب ووجهات النظر

وتمركزها �� الغرب؛ كما أراد لها أن تطال فضاء العقل نفسھ، أي املطالبة بالعدالة �� التعامل مع العقول  

 
ّ
ھ توجد ثقافات عديدة ذات تفك��  األخرى غ�� الغر�ية، ومع ضروب مختلفة من املنطق واالستدالل، ذلك أن

واملع اإليمان  ع��  وليس  وعقلية،  منطقية  حجج  ع��  يتوّه قائم  كما  الالعقلية  مفكري  تقدات  من  كث��  م 

 .3الغرب

الغر�ي حول موضوع   و��ذا ينفي الغ��  أو  الغر�ي والفكر الشر��،  الفكر  ب�ن  تنافر جذري  صن، وجود 

واإلنصاف   العدل  حول  وطيدة  صلة  ذات  أو  شب��ة  مواقف  فهناك  أخالقية/سياسية.  كقيمة  العدالة 

دة من العالم وأ��ا يمكن أن  تطو�رها �� مناطق متعّد   امة �� الغرب؛ تّم واملسئولية والواجب وا�خ�� واالستق

إهمالها أو ��ميشها �� الغالب �� التقاليد    ع مدى ا�حجج ال�ي استعملت �� األدبيات الغر�ية وال�ي تّم توّس 

 .4املهيمنة ل�خطاب الغر�ي املعاصر

نواري، بل أضاف إ�� ذلك �شكيكھ ��  صن لم يكتف بالتشكيك �� وحدة العقل األ   و�رى املصبا�� أّن 

ال�ي يملكها اإل�سان،    العقل نفسھ؛ باعتباره هو األداة الوحيدة لتحقيق العدل دون با�� األدوات األخرى 

�العاطفة، والالعقل. وهذا ما يخالف ما �ان يدعيھ أفالطون مثال حينما �سب االستبداد والقهر والظلم  

العدل وا�حق إ�� العقل. هذا مع العلم، حسب صن، ''أن الفعاليات العقلية  بينما �سب    ل�جانب العاطفي؛ 

يمكن أن ت�ون وراء مواقف وأفعال ظاملة، كما يمكن أن ت�ون املشاعر والعواطف مصدرا ملواقف عادلة  

 
 .53ص العدالة''، ''سؤال ضمن صن، لدى والعقالنية العقل وتعدد ةالعدال -1
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مسھ  . وهذا ما نل1ونبيلة. مع�ى ذلك أنھ يمكن أن ت�ون هناك دوافع أخرى للقيام بأفعال العدالة غ�� العقل''

 
ّ
  ل نموذجا يحتذى بالنسبةمثال �� الثقافة اإلسالمية حيث نجد ا�حديث عن العدالة الدينية باعتبارها �ش�

 .2األخالقية والسياسية كما هو ا�حال عند الغزا�� :إ�� العدالت�ن

 ألّن   أمارتيا صن العدالة بقدرة ا�حر�ة ر�طا جوهر�ا، كما هو ا�حال عند رولز، فذلك   ر�طوفيما يخص  

 
ّ
تتطل املعاصر،  العالم   �� وخصوصا  ا�حر�ات  العدالة،  بتحقيق  وعميقا  خاصا  اهتماما  يقول،  كما  ب، 

األساسية   وا�خ��ات  الدخل  إ��  بالقياس  حقيقية  أولو�ة  بإعطا��ا  ف��ا  الناس  �ساوي  ال�خصية وضرورة 

ء االقتصاد �� تصورهم  واملنافع بصفة عامة، ال�ي عل��ا الفالسفة النفعيون (ج��مي بنتام مثال) و�عض علما

فا�حر�ة   �� منظور صن �� إحدى املؤثرات الكث��ة ا�حددة للتم�� العام لل�خص .ومن هنا �انت    .3للعدالة

تحقيق العدل ومحار�ة الظلم، وذلك لسبب�ن اثن�ن ع��   لها قيم��ا الكب��ة كقدرة، �� نظر صن، فيما يخّص 

فرصة أك�� للفرد للس�� ألهدافھ وتحقيق منافعھ، أي لتلك األشياء    ا�حر�ة �عطيمز�دا من    األقل: األول: أّن 

م قدرة الفرد ع�� أن يحيا كما ير�د ويعمل ع�� إعالء الغايات ال�ي ير�د  ال�ي يقدر و�منحها قيمة. إ��ا تدعّ 

   رأسها العدالة. أما السبب الثا�ي:وع��  
ّ

ير�د ال�خص مثال التيقن من    نفسھ فقد� �� عملية االختيار  فيتج�

 
ّ
   عنھ ��ھ ال يوضع رغما  أن

ّ
ھ تتاح لھ فرص االختيار وممارسة  حالة ما �سبب قيود فرضها عليھ آخرون إي أن

 .4ا و�عيد األثر هنا�ة مهما جّد ومن هنا ي�ون التمي�� ب�ن جانب الفرصة وجانب العملية من ا�حر  حر�تھ.

يث��، حسب صن، السؤال التا��: هل �� مقدور املرء    ومن شأن الوقوف عند هذين البعدين ل�حر�ة أن

 ق اختياراتھ وفرص إم�انياتھ و�التا�� �حر�تھ بدون تدخل الدولة أو اآلخر�ن؟ أن يحّق 

أّن  إ��     �ش�� صن 
ّ
و�ن الذات،  ت�ون صادرة عن  أحيانا قد ال  الفعلية   ا�حر�ة 

ّ
تدخ نتيجة  أو  ما  الدولة  ل 

   اآلخر�ن. وهذا ما
ّ
الناس لسياقهم االجتما�� والسيا��ي وما يوف ره من فرص  �ع�ي افتقار قدرات وحر�ات 

�حر�تھ. الفرد  ح  ملمارسة  كذلك  وليست  بطبيع��ا  منعزلة  ممارسة  ليست  صن،  منظور   �� ر�ة  فا�حر�ة، 

 ق إال مع اآلخر و�� إطار ا�جماعة. يتحّق  مطلقة، بل �� حر�ة �سبية أل��ا أساسا فعل متعدي تفاع��، أي ال

   النظام  و�فعلها هوما يضمن ا�حر�ة    أّن   صن  هنا يرى ومن  
ّ
ھ هو القادر ع�� ��ج العالقة الديمقراطي، ألن

فون الذين  املتطرّ   يراه اللي��اليون عكس ما  وحوار�ة، ع��    عقالنية   وا�حر�ة بكيفية التناغمية ب�ن العدالة  

املشروطة باإلتالف    غ��  الفردية  ا�حر�ات  د�� مجتمع ما؛ من شأنھ أن ��ّد   واملساواة  العدالة  إقرار  أّن   يزعمون 

  املطلقة   العليا   القيمة من�لة إ��  ا�حر�ة   رفع  االش��اكية �عتقدون أّن   الن�عةذوي   �� مقابل ذلك فإن   مع اآلخر.

 
 . 54ص، نفسهالمرجع   -1
ن هللا'' سبحانه وتعالى ال موجود سواه إال وهو حادث بفعله وفائض من عدله على   -2

ٔ
هذا ما يؤكده اإلمام الغزالي مثال عندما يقول با

عدلها''. ورد هذا القول في كـتاب : محمد المصباحي، الذات في الفكر العربي اإلسالمي، المركز العربي 
ٔ
تمها وا

ٔ
كملها وا

ٔ
حسن الوجوه وا

ٔ
ا

بحاث ودراس
ٔ
ولى ة السياسات، بيروت، الطبعة لال

ٔ
 . 240ص، 2017اال

 .338ص ،فكرة العدالة -3
 .334ص، نفسهالمرجع  -4
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عنھ بيئة  التضامن االجتما�� ب�ن أفراده ال��يء الذي ينتج  خاليا من قيم    فردانيا  مجتمعا  يخلق  أن  شأنھ  من

 . 1املش��ك و�ا�خ�� باآلخر مليئة بمظاهر الظلم وغياب اإلحساس اجتماعية

ليست صن  حسب  تنحصر  صور�ة  قواعد   مسألة   مجرد  والديمقراطية  مسطر�ة  ��   و�جراءات  غاي��ا 

وسيلة من وسائل    ت�ون   أنإ��ا يجب    ألغلبية ال�ي جاءت ��ا ع�� أساس صناديق االق��اع، بلل   إعطاء ا�حكم

   ا�حّر  النقاش  وضمان الشرعية  واح��ام  اإل�سان  حقوق   حفظ
ّ
  وا�حق �� تفس��ها وتأو�لها  املعلومات  قوتدف

  ذلك الفضاء األمثل للمالءمة ��ذا ت�ون الديمقراطية بمثابة  .  املتاحة أمامهم  الفرص  من   املواطن�ن  واستفادة 

العدالة  ا�حر�ة  ب�ن تحول  دون  تحول  أل��ا  �عبد   نظام  إ��  والعدالة،  فو��ى  إ��  ا�حر�ة  وانقالب  �ليا�ي، 

فالديمقراطية �� منظور صن  .العدالة واإلنصاف  ��  ا�جماعات واألفراد  صناديق االق��اع؛ متجاهلة حقوق 

  تداولية ح�ى �شعر الفرد ف��ا بمسئولية   أن ت�ون   س�� أيضا إ�� تمثيلية، بلعل��ا أن �   إذن ال يكفي أن ت�ون 

اآلخر    ا�حياة  ��  االل��ام حر�ات  يح��م  حوار  ع��  جما��  �ش�ل  األخالقية  قيمها  �شكيل  و��  السياسية 

 .2ورغباتھ وتصوراتھ �� ا�حياة

بنا املصبا��  وا  موقف  أن  وهكذا يخلص  ب�ن األخالق  العدالة  لسياسة يقوم  أمارتيا صن من إش�الية 

جدلية األخال�� والسيا��ي �� العدالة بما �� عنوان لتضافرهما لكن من دون ا�خلط   الدفاع عن  أساسا ع��

فالعدالة عند صن �� ممارسة وسلوك قبل أن ت�ون نموذجا يقتدى أو    بي��ما، كما حصل مع ابن رشد.

. و�يالء صن أهمية للقدرة يأ�ي    ومبادئ ثانياسات  مؤّس ، و أوال قدرات�ا  شعارا أو غاية،  و�التا�� فإ�ّ   حلما أو

وتواص�� يخرج الذات من شرنق��ا املاهو�ة    وحّر   كفعل عق��  البشري   من �و��ا �عب��ا حقيقيا ع�� الفعل

العدالة بما�� إنصاف ذي حمولة أخالقية وسياسية    �ا �عب�� عن أّن كما أ�ّ   املغلقة نحو علم اآلخر املنفتح.

والثقافات  وا�جماعات    جميع األفرادعية أو الن�اهة املفتوحة وال�ي �شارك �� بنا��ا  هو عنوان لتلك املوضو 

   النقاش العقال�ي ا�حّر   ع��
ّ
وتقليص    الناس  أحوال  وتطو�ر  العدالة   ملسألة  تحس�ن  �ل  أساسل  باعتباره �ش�

 والعدالة .  ساواة ا�حر�ة وامل ب�ن تجمع ديمقراطية  دولة التفاوت �� القدرات وا�حر�ات ب�ن األفراد فيظّل 

مرجعيتھ الفلسفية    اه  صن  من إش�الية العدالة ب�ن السياسة واألخالق  �ستمّد وقف الذي يتبنّ إن امل

'' كفكرة   ''للذات  من الفلسفة املا�عد حداثية  كفلسفة  احتضنت، كما تقول بيل صو��، عودة  جديدة 

�ا، كما  إ�ّ   3وأمارتيا صن كذلك...،  تور�ن  نوآال   فلسفية   لها حضورها القوي  ��  كتابات آالن، و�ول ر��ور،

  �ا لم �عّد تملك هو�ة واحدة  وانتماء وحيدا، أي إ�ّ   والبينداتية، ذات ال   يقول املصبا��، تلك الذات ال��زخية

 
 . مرجع سابق صن، عند والحريات القدرات منظور  من العدالة -1
 المرجع نفسه. -2

3- Pelle Sophie: Amartya sen, la possibilité d’une éthique économique rationnelle, l’archive ouverte 
pluridisciplinaire, Hal 2, septembre 2010, p.9. 
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�� إم�ا��ا اليوم '' أن �عيش منكفئة ع�� فردي��ا من دون اآلخر؛ إذ صار اآلخر جزءا من الذات، وال يمك��ا  

 .1االنفصال عنھ وال مع�ى لها من دونھ '

 : خالصات وآفاق  -5

أّن  سبق  مما  املصبا��  ب�ن    يخلص  العدالة  إش�الية  من  صن  وأمارتيا  رشد  ابن  موقفي  ب�ن  العالقة 

�ما معا يدافعان عن ضرورة تخليق  تخلو من تقاطعات ب�ن الرجل�ن وذلك من حيث إ�ّ  ق الالسياسة واألخال 

وما السياسية  السيا��ي  املمارسة  لالستبداد  نقد  من  التخليق  هذا  عموما،   يقتضيھ  للعدالة  وترسيخ 

 
ّ
�ش� ال�ي  العدالة  هذه  املدينة،  أفراد  ب�ن  العالقات   �� خصوصا،  التوزيعية  لإل وللعدالة  عنوانا  نصاف  ل 

 وا�حق وا�حر�ة والعقل وتدب�� املساواة والالمساواة �� هذه املدينة. 

التقاطعات ال   لكّن  ابن رشد وصن؛ مصدرها  تخفي عنّ   هذه  ب�ن  ا، حسب املصبا��، وجود اختالفات 

اختالف خلفيا��ما الفلسفية. فقد �ان موقف صن بحكم رغبتھ �� أن يجعل مفهومھ للعدالة أك�� رحابة،  

املتخصّ أوال  يمتح العلم  رأسها  وع��  عصره  علوم  من  من  :  ثانيا:  يمتح  كما  االقتصاد،  علم  وهو  فيھ،  ص 

 
ّ
فإن وثالثا:  ال�انطية،  الفلسفة  رأسها  وع��  األنوار  تصوّ فلسفة  سيجعل  حدا�ي،  �عد  ما  كفيلسوف  ره  ھ، 

ال�ي جعلت هذه األخ��ة منفتحة ع��   العودة  للذات؛ هذه  اآلخر و�شرط  للعدالة مع��ا عن عودة جديدة 

 العدالة عنوانا ل�حوار العمومي وللموضوعية املفتوحة . وجودها بھ مما نتج عنھ جعل

ل  ��، كما يقو  ره للعدالة ب�ن األخالق والسياسة  ا�خلفية الفلسفية ال�ي حكمت تصوّ   أما ابن رشد فإّن 

ميتاف كنظر�ت�ن  األرسطية  األخالق  ونظر�ة  األفالطونية  النفس  نظر�ة  إن   ��يقيت�ن.املصبا��،  أبا    حقيقة 

لدرجة   للعدالة؛   النف��ي والالهو�ي  تجاوز األصل  لمالوليد قد  ھ 
ّ
��  أن إ��    يتطّرق  ت�خيص أخالق أرسطو 

. كما نزع إ�� تأسيس هذه العدالة  2ر الشريعة اإلسالمية للعدالة اإللهية �� عالق��ا بالشريعة العقليةتصوّ 

، ولتصبح  3ع�� العقل العم�� لتصبح متماهية مع شؤون البشر فيما بي��م، وليس بالعدالة اإللهية �� اآلخرة  

  لكّن   هذه األخ��ة �� بدورها: معامالتية، وت�حيحية، و�نصافية.  وجزئية ولتصبحالعدالة عداالت : �لية،  

 
ّ
� نظر املصبا��، ذات طا�ع ماهوي، و�� خدمة العقل النظري �� برهنتھ ع�� ت، �العدالة عند ابن رشد؛ ظل

 و�التا�� فإ�ّ   .4اه من كمال وسعادة وحقالعدالة ال�لية وحل أزما��ا ال�ي تحول دون تحقيق ما تتغيّ 
ّ
ت  �ا ظل

 
بحاث ودراسة السياسات، بيروت المصباحي محمد -1

ٔ
ولى، ، ، الذات في الفكر العربي اإلسالمي، المركز العربي لال

ٔ
، 2017الطبعة اال

 27ص
 يفسّ  -2

ٔ
ه يعرب عن تخليه عن فكرة اتصال الحكمة بالشريعة نّ ر المصباحي عدم اكـتراث ابن رشد بشريعة الوحي المتصلة بالعدالة با

لة العدالة 
ٔ
سبابه   وهو تخلفيما يخص مسا

ٔ
ّن  المحتملة هومن بين ا

ٔ
ي كـترجمة عن اللغة    كـتاب تلخيص ا

ٔ
خالق   في نسخته الحالة ا

ٔ
اال

فه العبرية قد ال
ّ
   مرجع سابق.''  .هو ابن رشد.  ''قيمة العدالة والظلم عند ابن رشد يكون مؤل

ن نفسه. يرى الجابري  -3
ٔ
ّن  هذا الربط الرشدي للعدالة بشؤون البشر، هو ما يؤكدا

ٔ
ابن رشد يبدو في كـتابه ''الضروري في السياسة''  ا

شكال التسلط واالستبداد، وينشد اإلصالح في  '' ينّد 
ٔ
والعلم والفلسفة ''     العقيدة الدينيةنشده في  ة كماالحكم والسياسد بجميع ا

 27، ص مرجع سابقالجابري، مدخل '' الضروري في السياسة ''، 
 . مرجع سابقعند ابن رشد،   قيمة العدالة والظلم  -4
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عن    ة �عيداالعدالعدالة معطاة سلفا أخالقيا وسياسيا باعتبارها حلم أو غاية   ملدينة فاضلة تتحقق ف��ا  

العدالة مبناة باستمرار، ف�ي ممارسة    إن  هذا مع العلم كما يقول صن   وا�جدل.اإلقناع    العم�� عقلالعقل  

حول   فردية وجماعية �ساهم ف��ا جميع األفراد والعقول والقدرات والثقافات   من خالل حوار عمومي حّر 

 .  ديمقراطي ظام سيا��ي لي��ا��ن ظل العدل ��من الظلم وتحقيق قدر أك�� من   كيفية التقليل

وأمارتيا  لكّن  رشد  ابن  موقفي  ب�ن  القائمة  االختالفات  األخالق    هذه  ب�ن  العدالة  إش�الية  من  صن 

تن�جم مع ما باعتبارها  إل��ا املصبا��  للعدالة    والسياسة؛ سينظر  تنسيب  إليھ أطروحة صن من  تدعو 

تجّس  باعتبارها  واألخالقية  املالسياسية  املوضوعية  �ع�ي  د  ما  وهذا  النظر.  وجهات  مختلف  ع��  فتوحة 

م لنا  وجهات النظر ال�ي يطالب صن برد االعتبار إل��ا باعتبارها تقّد   ضمن  إم�انية إدراج أطروحة ابن رشد

را للعدالة يمكن أن �ساهم �� إغناء العدالة وزحزح��ا من تمركزها �� الغرب. لكن دون أن �ع�ي هذا،  تصوّ 

حسب املصبا��، عدم استئناف التفك�� �� هذه األطروحة الرشدية، وكذلك �� أطروحة صن ع�� ضوء  

ءم مع مطلب العدالة  حاجات العالم العر�ي اليوم، وذلك �� أفق بناء موقف مصبا�� من هذه اإلش�الية يتال

 �� ا�جتمع العر�ي املعاصر.    

القول   وهكذا بمثابةإن    يمكن   �� العدالة  حول  املصباحية  الدراسات  ا�حوار    هذه  لذلك  ترسيخ 

التشاوري الذي دعا إليھ صن ب�ن قيم العدالة األخالقية والسياسية �� الغرب والشرق. وهو  الديمقراطي  

معركة ابن رشد �� مواجهة أخالق الطاعة املهيمنة �� عصره ع�� املمارسة   لدفاع عن راهنية ترسيخ قوامها

هذا الدفاع يظل مشروطا لدى    السياسية؛ مادامت هذه األخالق ما تزال سائدة �� العالم العر�ي اليوم.  لكّن 

إ�� عالم الرشدي، وما ترتبط بھ من قيم أخالقية سياسية، من عاملھ املتعا�� كحلم،    بإنزال العدل  املصبا��

 .1كما يدعو إ�� ذلك صن   املمارسة اليومية للناس �� مواجه��م للظلم

حول العدالة الذي دعا إليھ صن يجعل استئناف املصبا�� ملعركة  الديمقراطي    ترسيخ ا�حوار  كما أّن 

هما  ابن رشد يدعو إ�� التمسك بھ، وهو مبدأ االنفتاح ع�� اآلخر م  ا ظّل �ستمد مسوغھ مّم   ابن رشد هاتھ

تصوّ  �عديل  ضرورة  إ��  املصبا��  يدعو  و��ذا  �عب��ه.  حسب  امللة   �� لنا  مخالفا  قرطبة �ان  فيلسوف    ر 

كتصوّ  ضوء    ر للعدالة،  ع��  وا�خالق،  السياسة  ب�ن  ا�خلط  تكريس  إ��  ينت�ي  جوهره    �� وغائي  ماهوي 

وا والنقاش  ا�حوار  عقل  العم��،  للعقل  منحت  ال�ي  املعاصرة  السياسية  وا�حر�ة، الفلسفات  الختالف  

و�عطاء األولو�ة للتفك�� �� كيفية    ي إ�� تحس�ن العدالة الرشدية األولو�ة، مقارنة بالعقل النظري، بما يؤدّ 

توجد  عدالة   الما دامت ''حياة األفراد وا�جماعات ع�� ضوء  مستجدات الواقع العر�ي اليوم،    �إنجازها �

 
ّ
و�ن ذا��ا،  اإل���  أجل  توجد عداالت من  و�تّف ما  يتصورها   الذي  حسب  سان  �شأ��ا  اجتما��  ق ع�� عقد 

. ومن شأن هذا التعديل أن �ساهم، حسب املصبا��، �� توف�� البيئة املناسبة  2مستواه التار��� والفكري''

 
ّ

يمك شفاف  أفق  وفتح  املظلوم،  مع  بالتعاطف  للشعور  العر�ي''  العالم  ظلما  ��  الظلم  رؤ�ة  من  الناس  ن 

 
لة العدالة عند الفارابي وابن رشد، دور النفس في القول الفلسفي العدل، مجلة التفاهم : بنعدي يوسف، م -1

ٔ
 . 2020، 28عددسا

 . 7، صمرجع سابق''سؤال العدالة''  مةالمصباحي، من مقّد  -2
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و  بھ،  أّن والتنديد  ظروف مواتية لإلحساس    العمل ع�� استئصالھ قدر اإلم�ان. ذلك  البيئة ا�حرومة من 

بضرورة العدل وللتفك�� فيھ تفك��ا عقليا؛ قد تجعل الناس غ�� قادر�ن ع�� الشعور بالظلم ح�ى بالنسبة 

'' يقول املصبا�� ومعھ صن، سوى   ،1ألنفسهم  البيئة، كما  ''الديمقراطية،    ـف  .الديمقراطية  وليست هذه 

لميا أو إيمانيا أو دعو�ا أو جمعو�ا أو نقابيا، الديمقراطية فعل سيا��ي بمعناها الشر�ف، ليست فعال ع

واالجتماعية  يتّ  واالقتصادية  السياسية  بأ�عادها  العدالة  إقرار  غايتھ  سل�ي  �شري  صراع  ش�ل  خذ 

 .2وا�حقوقية والثقافية''

األخ��، أن تنشغل ف��ا، حسب هذا    �ا يف��ضهما تقاطع ف��ا املصبا�� مع صن، فإ�ّ ديمقراطية م  �الك�ّ 

�عودة سؤال األخالق إ�� السياسة لكن من خالل عودة أخرى �� عودة السؤال الدي�ي إ�� حقل السياسة  

''اإلسالم السيا��ي''، هذا اإلسالم الذي انت�ى أنصاره، من املتطرف�ن  ـ  ـوالذي �انت من نتائجھ ظهور ما �س�ى ب

السياسية من حمول�� العدالة  إفراغ  إ��  الدينية ع��  با�خصوص،  الشرعية  طر�ق إضفاء  ا األخالقية عن 

املصبا��   يرى  هنا  ومن  واإلرهاب.  والظلم  ��    أّن االستبداد  سياسية  أخالقية  كقيمة  العدالة  عن  الدفاع 

نظام سيا��ي لي��ا�� ديموقراطي و ما �عد علما�ي؛ إذ �� ظل هذا   ق إال �� ظّل يمكنھ أن يتحّق   العالم العر�ي ال

س وحده  من''الديمقراطيون    يتمكنالنظام  واملسلمون  "اإلسالم  العرب  تيارات  مع  ا�حوار  أبواب  فتح 

�لما زاد منسوب العقل وا�حر�ة �� ا�حر�ات والتيارات  . إذ  الديمقراطية وتوسيعهاالسيا��ي" إلغناء دالالت  

 . 3الدينية، �ان ذلك إغناًء للفكر الديمقراطي''

اتخاذ ا�حوار وسيلة الستقطاب أنصار اإلسالم السيا��ي،   �املصبا�� ع�مراهنة  إن    لكن أال يمكن القول 

�� مراهنة تقوم ع�� وهم  والديمقراطية  دون، ليصبحوا من دعاة العدالة  وخاصة م��م األصوليون املتشّد 

ملدة خمسة قرون، و��ن العالم اإلسالمي الذي    ومعلمنة  التماثل ب�ن ا�جتمعات الغر�ية كمجتمعات حداثية

ق �عد �علمنھ وحداثتھ. فبموجب هذا التماثل أ�حت األصوليات الدينية �� العالم اإلسالمي و�أ��ا  لم يحّق 

الغر�ية؛ الدينية  األصوليات  مع  أّن   متماثلة  العلم  مع  لتحديات    هذا  استجابت  قد  �انت  إن  األخ��ة  هذه 

 
ّ
بالصراعات الدينية و�التطرف   ت ترتبطا�حداثة، فإن األصوليات اإلسالمية ع�� العكس من ذلك؛ فقد ظل

رأسها   وع��  ومكتسبا��ا  ا�حداثة  و�معارضة  قبولهاالديمقراطية  واإلرهاب  أظهرت  إن     للديمقراطية   و�� 

 .4فذلك من أجل استغاللها لصا�حها
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 یة والمساواة ة توافق الحرّ إشکالیّ 

 

 

 : صملخّ 

   باعتبارها مسألة واملساواة�ة  حليل العالقة القائمة ب�ن ا�حرّ يتناول هذا املقال بالفحص والتّ 
ّ
ت �شغل ظل

العمليّ  الفلسفة  اهتمامات   �� هاما  الفلسفح��ا  ب�ن  وا�حة  تقاطع  ملساحة  �غطي��ا  خالل  من    ت�ن ة 

وفلسفياسيّ الّس  واالجتماعية  وا�حّق �ي  ة   يكمن  .  األخالق 
ّ
الت من  الالغرض  حول  هذين    تعالقساؤل  ب�ن 

املؤّس  العدالةنظر�ّ   س�ن ألّي املبدأين   �� بي��مااإلش�اليّ   الّصلة�� فهم هذه    األو��  بالّدرجة  ة  ال�ي تجمع   ؛ة 

ة  ة نقديّ اعتماد مقار�ة تحليليّ بعرض مختلف أش�ال العالقة ال�ي تر�ط هذين املفهوم�ن  ذلك من خالل  و 

 
َ
 ت

ْ
 ك

ُ
   شف

ّ
 و��دف إ��    ،قة ��ذا املوضوعحجج اآلراء املتعارضة املتعل

َ
أطروحة.    ة ب�ّل �عض الهفوات ا�خاصّ   ُع تبِّ ت

 �� مرحلة ثانية ومن خالل عمل تركي�يّ كما �س��  
ّ
بيل  ل الّس ، إ�� الوصول إ�� رسم ملمح فلسفي قد �ش�

�ة باملساواة، بما �ساهم �� بلورة مق��ح �سمح بتوف�� رؤ�ة قادرة  وتر �� ارتباط ا�حرّ نافر والتّ املالئم لتفادي التّ 

 دة ال�ي يتناغم ف��ا ا�خ�� والعدل.حياة ا�جيّ ا� ع�� بلوغ وتحقق مبدأ

 العدالة، الة، املساواة، ا�حر�ّ ال�لمات املفتاحية: 
ّ
 الة، ي��اليّ ل

ّ
 ة. ساواتيّ امل ة، ي��تار�ّ ل

Abstract: 

This article examines and analyses the relationship between freedom and equality. This  
connection  has been figured out prominently in the interests of practical philosophy while 
embodying a strong intersection point between Political Philosophy, Social Philosophy, 
Morals Philosophy, and the Philosophy of Right. The purpose of questioning the relationship 
between these two founding principles of any theory of justice is represented in the 
understanding of this problematic relationship that unites them through highlighting its 
different aspects by adopting an analytic and critical approach that reveals the arguments of 
the opposing views related to this subject, and following some of the lapses of each thesis. This 
research tries as well  in a  second phase, through a synthetic work, to identify a philosophical 
feature that may constitute the appropriate way to avoid disharmony and tension in their 
connection, and can contribute to the crystallization of a proposal that allows providing a 
vision capable of achieving the principle of a better life in which Good and Justice can be 
harmonious. 

Keywords: Freedom, Equality, justice, liberalism, Libertarianism, egalitarianism. 
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 : مقدمة  -1

البشر�ّ لقد   ع��  ا�شغلت  بقضيّ   امتدادة  تحّق تار�خها  وسؤال  العدالة  مطلبا  ة  تزال  وما  �انت  إذ  قها، 

 
ّ

ا لألنظمةهعوب و للش الرغم  ع�� القول ف��ا. وع��    ياسيون وغ��هم املفكرون واملص�حون والّس   لذلك انكّب   . م�

دة �الفضيلة  �ا �عود إ�� مبادئ محّد أ�ّ املتأّمل ف��ا يالحظ    اختالف مرجعيا��ا، فإّن العدالة و   اتع نظر�ّ من تنوّ 

والرّ  تخلو  فاه وا�حرّ واملنفعة  النّ إحدى  �ة واملساواة. وال  املبدأين  هذه  �ة  ا�حرّ   أي-األخ��ينظر�ات من أحد 

ة لضمان عيش  رور�ّ القواعد الضّ �ّل  �و��ا  ��  العدالة  تحديد  ة  بإم�اني  يجزم  منهما معا، فنجد    أو -واملساواة

ة واملساواة  ا�حر�ّ و قت مع حقوق اإل�سان  ة قد حّق بشر�ّ ال  أّن �ما  . و 1مش��ك يجمع أفرادا أحرارا ومتساو�ن

قتھ  اليوم من أهم ما حّق فإّن هذين املبدأين املذ�ور�ن آنفا �عّدان  ارة إ�� األمام،  خطوات جبّ   ،�� الفرص

اإل�سانيّ  والّد ا�حضارة  ذلك  ة،  ع��  الّر استحالة  ليل  درجات  ما  مجتمع  والتّ بلوغ  ��  حضّ ��  غياب  ظّل  ر 

دها " ية البالغة ل�لت��ما  إحداهما. هذه األهمّ 
ّ

 عندما أقّر بأّ��ما    "هيغلأك
ّ
تان نخ��ل  املقولتان البسيطتان الل

ھ  ستور ونتائجھ�ائي للّد والهدف ال�ّ ف��ما غالبا ما ينب�� أن ي�ون التحديد األسا��ي  
ّ
غم  ع�� الرّ . ويستدرك بأن

ھ اما التّ م هو تجر�ده�ما  عي� ة ذلك، فإّن من �ّح 
ّ
 إذا تمّس . والّنتيجة أن

ّ
هذه    �ل التجر�دي، فإّن كنا ��ذا الش

 تمنع تحّق   �ا ا أ�ّ املبادئ إمّ 
ّ
ي إ��  �ا تؤدّ �ّ ولة أي صياغ��ا �� دســـتور وح�ومة عامة، أو أا�ع امللموس للّد ق الط

 .2تدم��ها

 العالقة اإلشکالیة بین الحریة والمساواة:  -2

 و�ن  ن  �ن املفهوميهذ  ا إذن أّن يبدو جليّ 
ّ
 اعتبار و   ظال

ّ
�ما  �ّ فإ،  البشرّ�ة  ا�جماعات  لدىقيمة ك��ى  محط

الّ�جال  ن  فضال ع،  ةد داللت��ما وما يخلقھ من نقاشات حادّ يرتبط بتعّد   أسئلة مقلقة فيمان مع ذلك  يطرحا

ب ق 
ّ
أو  املتعل معا  وغياب بحضورهما  إحداهما  ��األخرى   حضور  �ستحضر  الّس   .  توّج هذا  كيف  هت  ياق، 

ورّ�ة  ا�حر�ات
ّ
عوة إ��  ضع الّد باندفاع شديد نحو و ال�ي رفعت شعار العدالة منذ بداية القرن العشر�ن    الث

الفعليّ  مطال��ااملساواة  رأس  ع��  لت  و  ،ة 
ّ
�ش� املقابل  للّد ارات  تيّ   ��  معاكسة  ا�حرّ وآراء  إيالء  عن  �ة  فاع 

 األهمّ 
ّ

ي  حّد صار ف��ا التّ إ�� درجة  ا عميقا  يء الذي يضفي ع�� العالقة بي��ما طا�عا إش�اليّ ية القصوى، ال��

 
ّ
�ة ومبدأ املساواة، بمعناه الذي  ل اليوم �� القدرة ع�� صياغة معادالت تجمع ب�ن ا�حرّ الفلسفي الكب�� يتمث

، وانخراطا �� هذا  . ل�ّل 3تحقيقھ �� ا�جتمعات املعاصرة من خالل اإلنصاف �� توزيع ا�خ��ات واملنافعيمكن  

النّ   الهّم  ب�ن  يجمع  الذي  �س��  ظر�ّ الفلسفي  وال��اكسيس،  الصّ مقالنا  ة  البحث عن  إ��  األ�سب  هذا  يغة 

 لتصوّ 
ّ
تمع عادل ت�ون فيھ حياة األفراد  ساواة بما يخدم بلوغ مجامل �ة و حرّ ت�امل ا�ر إم�انية ضمان  ر يوف

 
خرون: ما العدالة؟ معالجات في السّ مة" ضمن كـتاب محمّ عزمي بشارة، "مقّد  -1

ٓ
بحاث ياق العربي، د جبرون وا

ٔ
المركز العربي لال

 . 54ص ، 2014وحة ياسات، الّد ودراسة السّ 
2- G.W.F. Hegel, Hegel's Philosophy of Mind, translated from the 1830 Edition, together with the Zusätze by 
William Wallace and A.V. Miller, revised with an Introduction by M. J. INWOOD, (Oxford: Oxford 
University Press, 2007), p 237. 

خرون -3
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 .14صق، امرجع سب   ،[2014]: محمد جبرون وا
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إ�� فحص اإلش�اليةدةجيّ  الّسياق ��دف  أنھا   . و�� هذا   �� لة 
ّ
الـــعدالة �ش��ط  ذا  إ  ملتمث -ع�� األقل-�انت 

م��ما يطرح نفسھ    ية �ّل ؤال بخصوص طبيعة العالقة ب�ن هذين املبدأين وأهمّ الّس   �ة واملساواة، فإّن ا�حرّ 

  .ر للعدالةتصــــوّ  مباشرة ومتباينة ع�� أّي  تائجبإ�حاح، ملا لذلك من آثار ون

 عالقة الحریة والمساواة بین التكامل والتجاذب: -2-1
 ) ب فيما    ) Will Kymlickaيرى و�ل كيملي�ا  ق 

ّ
ب�أ   ،ةش�اليّ اإل ل من  األوّ   جزءا�يتعل ن ي العالقة املمكنة 

 ة  ياسيّ ظر�ات الّس النّ املفهوم�ن الّرئيسي�ن هنا، أّن  
ّ
جاه املدافع  املعاصرة تميل إ�� تقديم االنقسام ب�ن االت

 ون عن املساواة (املساواتي
ّ
 جاه املدافع عن ا�حرّ ) واالت

ّ
   ،)ون ي��الي�ة (الل

ّ
 ع�� أن

ّ
 ھ انقسام يتعذ

ّ
 ر تخط

ّ
ھ  يھ وأن

ة  �ّ فكر إ�� إخفاء التّ   ال يمكن اخ��ال �عضها �� �عض. و�� الوقت نفسھ تميل هذه القيم  س ع�� قيم عليامؤّس 

الّد  للمجتمعات   يمقراطيّ األيديولوجية 
ّ

تؤك قد  وال�ي  ضد  ة  نفسها  �عر�ف  خالل  من  املساواة  ع��  أيًضا  د 

�سط هيـــمنة    د ب�و��ا ضّد �ا تتحّد �ة من حيث أ�ّ أكيد ع�� ا�حرّ ة والتّ وزيع غ�� العادل للموارد االجتماعيّ التّ 

الرّ كما    1ولة.الّد  هذا  الفيلسوف�ن  يحضر  ب�ن  دار  الذي  القوي  ا�حوار   �� نارفيسون "أي   Jan(  "جان 

Narveson و ("جيمس صط��با "James P. Sterba)(ما غ�� متوافقت�ن و�ختار  نارفيسون بأ�ّ يؤمن  ، حيث�

�ما ليستا متنافست�ن، و�ؤكد  أ�ّ ب عن موقف يقرُّ  ا من جانبھ  يدافع صط��ب بينما    . ة لھر�ة كقيمة توج��يّ ا�ّح 

معظم فالسفة  وهذا ما يذهب إليھ    2ة املساواة بما �� رفاهية.�ة �� خدمة قضيّ � ضرورة أن ت�ون ا�حرّ ع�

   اليسار الذين يدافعون عن سيادة
ّ
ب  املساواة، وأ�ّ العدالة تف��ض    انية ع�� األو��، ألّن الث

ّ
ع�� جميع  �ا تتغل

ل أف�ارهما طبيعة العالقة املمكنة ب�ن هناك توجه�ن تخ��   �ستخلص أّن وعليھ،  .3ة األخرى القيم السياسيّ 

واملساواةا�حرّ  من    �ة  الّرغم  الرّ ع��  التعميم  عن  االبتعاد  من ضرورة  العديد  �ون  إ��  واالنتباه  ادي�ا��، 

أو توماس ناجل    (James Meade)أو جيمس ميد  (John Rawls)ھ كجون راولزوّج �اليي التّ � املفكر�ن الليب

(Thomas Nagel)    أو توماس س�انلون(Thomas Scanlon)    أو)   )  Ronald Dworkinرونالد دوورك�ن 

املساواةقد   عن  املقابل    .دافعوا  ينتمون  ذهب  و��  الفكر  فالسفة  إيالء  اليساري  إ��  األهمّ ا�حرّ إ��  ية  �ة 

  (Max Horkheimer)ماكس هوركهايمر و   Paul Sartre)-(Jeanالقصوى كما هو األمر مع جون بول سارتر  

   ، (Axel Honneth)أو أكسل هونيث
ّ
�ة ذات قيمة أك�� من  ع�� �ون ا�حرّ   دةر دالئل متعّد فضال عن توف

 
1- Frédéric Gonthier, «La justice sociale entre égalité et liberté», Revue française de science politique, Presses 
de Sciences Po, 2008/2, Vol. 58, p285. 
2- Jan Narveson and James P. Sterba, Are Liberty and Equality Compatible? (New York : Cambridge 
University Press, 2010). 
3- Gerald Cohen, « La liberté et l’égalité sont-elles compatibles ? », traduit de l’anglais par Colette Bernas, 
Actuel Marx, P.U.F, N°.7 (1990), p 29- 30. 

مارتيا سن 
ٔ
ّن  ذهبكوهين حينما  موقفيعاضد ا

ٔ
حد عناصر العدالة االجتماعيّ   إلى ا

ٔ
مر ال يلغي وجود العناصر  ة مهّم اعتبار ا

ٔ
جدا، هو ا

ن يظّل 
ٔ
و يزيحها جانبا، بل من الممكن ا

ٔ
خرى ا

ٔ
 لها دور حاسم في مشروع تعزيز العدالة. ينظر:   اال

مارتيا سن، 
ٔ
 . 425ص،  2010 بيروت ،ة للعلوم ناشرونار العربيّ الّد ة مازن جندلي، ، نقله إلى العربيّ العدالةفكرة ا
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أورو�ل جورج  أعمال   �� االش��اكيّ الرّ   (George Orwell)  املساواة  بقناعاتھ  املعروف  الّد وائي  يمقراطية  ة 

 
ّ
 املتعاطفة كث�ً�ا مع تطل

ّ
                .العاملةبقة عات الط

ول �� البداية مقار�ة هذه املسألة املث��ة للكث�� من ال�جال وا�جدل من خالل تتبع مختلف  لهذا سنحا

التوجھ   بحجج  مبتدئ�ن  املفهوم�ن،  ب�ن  القائمة  العالقة  أوجھ  والتحليل  بالفحص  تناولت  ال�ي  التيارات 

للمساواة، والذي    املنتصر ل�حر�ة ع�� حساب املساواة لننتقل فيما �عد الستعراض دفوعات التيار املنتصر

 . *ال يأل جهدا إليال��ا األهمية القصوى باعتبارها الرك��ة األساسية لتحقيق العدالة االجتماعية

 أولویة الحریة على المساواة: -2-2
 -  (Isaiah Berlin)يؤمن إشعيا برل�ن  

ّ
نموذج اال��جام ب�ن    أّن ب ھ األول  وّج ري التّ باعتباره أحد أبرز منظ

 وحسب غ�� واق��ليس القيمت�ن املذ�ورت�ن 
ّ
رورة  غ�� متسق ألن ضمان قيمة ما ينطوي بالضّ أيضا ھ ، بل إن

يؤّسس  الذي    ) G. Sumner  William� (نا وليام غراهام صومأّم   .1خ�� عن قيمة أخرى أو املساس ��اع�� التّ 

التّ   �ّل  إقامة  ع��  ال�امل  مذهبھ  ا�حرّ   ،بي��ماضاد  بأن  فيعّرف  للفرد  �سمح  الذي  األمان  ر 
ُ
واف

َ
ت ب�و��ا  �ة 

 
ّ
�� إ�� تقليص الفوارق االجتماعّية ال يؤّدي إ��  ر�قة ال�ي يراها مناسبة، وأن الّس يتصّرف بمنتوج عملھ بالط

  �� ح�ن   2ذاِ��ا.ع ع�� الكسل ومعاكسة قوان�ن الطبيعة  ��جيع األضعف واألسوأ ب�ن أفراد ا�جتمع، بل ��ّج 

�ة ولم ُيخف امتعاضھ  ة ل�حرّ ) ع�� القيمة املركز�ّ Friedrich August von Hayekهايك (فر�ديريش   دافع

   ة إ�� حّد من املساواة و�ن�اره ملفهوم العدالة االجتماعيّ 
ّ
ضمان  سات غاي��ا  يرفض فكرة خلق مؤّس   ھ ظّل أن

يمهّ  الذي  ال��يء  املساواة،  أسس  ع��  ا�جتمع  طاملا  اشتغال  االستعباد  نحو  الطر�ق   و د 
ّ
يتّم أن عمليا    ھ 

ى يكسب  ما يلزم ح�ّ   لفعل �ّل   لطة �ش�ل سيئّ مر�ح ير�د الّس   سات لتعز�ز أغراض أّي هذه املؤّس استغالل  

 
ّ

�ون  ـــــلـــــاس يمتـــــــالن  د أّن ـــقــال �عت) الذي  Robert Nozick(  كـــــــــنوز�  ت�� ـــــم. أما رو�ــــــــكــن من ا�حاملعركة و�تمك

موارد  للة  ياديّ ة الّس ل لهم امللكيّ يخوّ   نفسھ  القدربا آمرا  ا أخالقيّ حّق   بأّن   كذلك، بل يؤمن  وفقط  همــــس ـــأنف

�� ع��    غ�� -�عر�فهابحكم  –ال�ي  عالوة  اآلخر�ن.  بجهود  و/أو  بجهودهم  عل��ا  ا�حصول  و�مك��م  مت�افئة 

الذي ال    ها أصل  ا�حصول عل��ا بصورة مشروعة، فإّن   ملوارد قد تّم هذه اة لصّ ة ا�خاذلك، عندما ت�ون امللكيّ 

 .3�تھاستقاللية الفرد وحرّ   منجدال فيھ أخالقيا يحم��ا من نزع امللكية أو تقييدها مادام ذلك قد يمّس 

 
1- Isaiah Berlin and Richard Wollheim, « Equality», Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 56, 1955-
1956, p304. 

2-  
ّ
فكار فون هايك النيوليبرالّية  ية ضّد "الحّر  :رابلسيفوزي الط

ٔ
 "العدالة والمساواة نقاش ال

ّ
، 30العدد  ،2021 بيروت، بداياتة ، مجل

 .31ص
ن نستحضر مقال في هذا اليمكن  *

ٔ
العدالة   مطابقته بين بسبب العديد من التحفظاتيفرض اتخاذ  ن كانمحمد سبيال وإد. سياق ا

م تكامل؟"، سبيال: " العدالة المساواة. ينظر: محمد و
ٔ
وقاف والشؤون الدينيالتسامح مجلة  والحرية: تعارض ا

ٔ
ة في سلطنة  ، وزارة اال

 .  2008، 24عمان، العدد 
3- Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, (New York: Basic Books, 1974), p172. 

ورده مايكل ج. 
ٔ
ن يعمل به؟  ...العدالةساندل،  ا

ٔ
، بيروت وزيعرجمة والتّ شر والتّ جداول للنّ  ،شيدمروان الرّ  ترجمةما الجدير ا

 . 81ص ،2015



ذار-   مارس )  2023
ٓ
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تكريس نوع واحد  إ��  أي  الرّ   هذه  يي تب�ّ ل، بحيث يؤدّ يار األوّ ة مالحظات واع��اضات عديدة ع�� هذا التّ ثمّ 

  الذي يمكن للفرد من خاللھ امـــتالك ما ير�د وفعل ما �شاء ع�� أساس أّن ل�ي  موذج الّس هو النّ و �ة  من ا�حـــــــــرّ 

، كما  1ولة أو �عنف قرائنھطاق الذي لن يجد فيھ الفرد نفسھ ممنوعا بإكراه الّد �ة تفهم ب�و��ا النّ هذه ا�حرّ 

   أّن 
ّ
 -ون  وجھ يدافع �� هذا التّ ممث

ّ
 فاوت و التّ �جيع  عن �   -ةماعيّ ــتـاالج  ارو�نّيةري الّد إ�� جانب منظ

ّ
ساواة  ـــــمالال

ة، األمر الذي أنتج املآ��ي وخلق آثارا  وق ا�حرّ الّس   اع املستميت عن اقتصادــــفال ينأون عن الّد و اس،  ب�ن النّ 

ول  فاوت واالستغالل ب�ن الّد القات التّ باإلضافة إ�� توطيد ع  ،ةرة ع�� اإل�سان وقيمھ و�يئتھ اإلي�ولوجيّ مدمّ 

إلعطاء    واملناطق. أي  املضادة  لألطروحة  املتب�ي  املقابل  لالتجاه  التطرق  لنا  تج��  االنتقادات  هذه  �ل  إن 

 األولو�ة للمساواة ع�� ا�حر�ة.

 أسبقیة المساواة على الحریة: -2-3
مسألة هيمن��ا ع�� القيم األخرى    كما أّن   .ةھ املقابل كقيمة ذات م�انة خاصّ وّج �� آراء التّ تحضر املساواة  

بالضّ متفوّ   �ا قد صارتأ�ّ إ�� حد    �ش�ل م��ايد،  ت��ز-�حر�ةاوخاصة  - ليس  البا��،  رورة من خالل  قة ع�� 

يار  ضمن هذا التّ   ا�حديث  جوز . ي2ظام ا�جتم�� نفسھولكن من خالل أولو���ا ع�� النّ   القيمة  م�ان��ا �� تراتبيّ 

 
ّ
  ا ة املطلقة للمساواة، وضم��األولو�ّ   عن�  ال�وكبة األو�  تدافععن فر�ق�ن. إذ  -يار املساوا�ي التّ أي    –ا�ي  الث

 ، الذي �ان  )Gracchus Babeuf(  بابوف   س كيي��اءى اسم غرا
ّ
من    �ة�حية با�حرّ التّ   ها �ستحّق �عتقد أنــ

ن أّن   أجلها.    كما ب�َّ
ّ
ولة ا�جتمع ع�� غرار  ارمة �� أن تدير الّد ية الصّ ر�قة الوحيدة لضمان املســـــــاواة املادّ الط

 ا�جيش للّس 
ّ

 3م �� أف�ار ا�جميع.يطرة ع�� جميع املمتل�ات واإلنتاج، و�عي�ن ا�جميع �� وظائفهم، بل وتتحك

استغالل    من خالل القضاء ع�� �ّل   ةة رادي�اليّ ) عن مساواتيّ Kai Nielsen(  دافع �اي نيلسون من جانبھ،  

املرتبطة    الفوارق للمجتمع إلزالة جميع    ةروري إذن �غي�� البنية األساسيّ من الضّ بات  ،  وحسب رأيھوسيطرة.  

 
ّ
ظام الوحيد الذي �سمح بتحقيق مجتمع عادل،  ة النّ يمقراطيّ ة الّد ة فتغدو االش��اكيّ بقات االجتماعيّ بالط

   إ�� حّد املساواة مطلب جما�� كما هو فردي  خاصة وأن  
ّ
ليمة تنتصر ألطروحة املساواة  ھ اعت�� الفطرة الّس أن

 
 ة العدالة في النّ اندماج اجتماعي نظريّ  –مساواة  –ية حرّ  دياني: مراد -1

ّ
بحاث المركز ا ،رالي المستدامييبموذج الل

ٔ
لعربي لال

 . 127ص، 4201الّدوحة  ياسات،ودراسات السّ 
ي ا )Scanlon Thomas( يتبنى سكانلون

ٔ
 : ينظر نفسه.لرا

M. T. Scanlon, Why Does Inequality Matter? (Oxford: Oxford University Press, 2018), p95. 
2- David GILLES, « L’égalité, valeur souveraine au cœur de la «démotique» moderne », R.D.U.S, Sherbrooke, 
Volume 42, N° 1-242, 2012, p283-284. 

فكار التي يستحقّ حّتى ال  ي هذا الموقفتبنّ إلى بابوف غراكيس يذهب  -3
ٔ
ن يفكّ يحصل البعض على اال

ٔ
و ا

ٔ
خرين، ا

ٓ
كـثر من اال

ٔ
روا  ونها ا

ّن 
ٔ
سلوب حياتهم الخاّص  في ا

ٔ
حراًرا في اختيار ا

ٔ
 . ينظر: يكونوا ا

Gracchus Babeuf,The defense of Gracchus Babeuf before the High Court of Vendome, edited & translated by 
John Anthony Scott; with an essay by Herbert Marcuse & illustrations by Thomas Cornell. (Amherst: 
University of Massachusetts Press, 1967), p14. 
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 يدافع  . �� ح�ن  1ةامّ التّ 
ّ
قيض لها،  �ة أو املقابل النّ عن املساواة دون إنزالها من�لة املنافس ل�حرّ ا�ي  الفر�ق الث

توكفيلوضمنھ   دو  ألكسيس  �شّد مدح  الذي    )Alexis de Tocqueville(  نجد  وتمّس املساواة  ��ا  ة  ك 

  أّن ع��    نفسھ  �� الوقت   مصّرا ة،  إ�سان االستقالليّ   بدأ �غرس �� عقل �ّل �ا مواعت��ها األرفع من منطلق أ�ّ 

تكمّ ا�حرّ  املساواة�ة  النّ   ،ل  يص��  أن  يمكن  ال  �ّل حيث  أحرارا  �انوا  إذا  إال  مطلقة  مساواة  متساو�ن    اس 

   املقابل ال ��  ا�حر�ة، و
ّ
�� مساواة،  �ة ال يمكن أن تقوم �� عصرنا من غانية؛ فا�حرّ وجود لألو�� �� غياب الث

  بل إّن 
ّ
ة رونالد دوورك�ن وضعا مركز�ا  خذ نظر�ّ تتّ  . كما2بتأييد م��ا االستبداد نفسھ ال �ستطيع أن يحكم إال

 مؤّس   فهو يؤمن بأّن   ،وجھضمن هذا التّ 
ّ
الل ة ال تنُتج عن صراع القوى وال عن حل  �اليّ �يبسات ا�جتمعات 

ل من املف��ض أ�ّ 
ُ
طبيق  �ا أثر للتّ �ة واملساواة) ولكن يجب فهمها ع�� أ�ّ ا�حرّ (يقصد  �ا متعادية  وسط ب�ن ُمث

سات بما �سمح  � أن يحكم جميع املؤّس نب�مجتمع ملبدأ سيا��ي واحد هو املساواة الذي ي  در��� �� أّي التّ 

�ات األساسية،  إقرار نظام ا�حرّ   أي   ،فاهوق ودولة الرّ ة والّس يمقراطيّ الّد ، و�قامة  �ات الفرديةبضمان ا�حرّ 

الّد يمقراطيّ والّد  الّس ستور�ّ ة  التّ ة، واقتصاد  أيًضا  التّ وق، ولكن  إ��  ال�ي ��دف  التّ داب��  فاوتات  عو�ض عن 

 
ّ
ا�حظ وسوء  اإلعاقة  يلزم  وتنوّ   �سبب  لذلك  املواهب.  رأيھع  التّ حسب  تصوّ وّج ،  نحو  ليبھ  نموذ��  �ر  �ا�� 

  ع��  واح��امهم ورعاي��م  مشروطة بمدى معاملة جميع مواطنيھحكم  ا�ة نظام  للمساواة ت�ون فيھ شرعيّ 

 ،  املساواةقدر  
ّ
  و��ن معامل��م كُمتساو�ن. إّن   ، ا�جتمع بمساواة  عضاءمي�� ب�ن معاملة أيلزم التّ   ھمضيفا أن

 هذا التّ 
ّ
ن دوورك�ن من دمج املفهوم�ن �� نموذج واحد دون تصّد �يبصور الل

ّ
  صراعات، ألّن أو  عات  �ا�� يمك

  يرتبططروحة ال�ي دافع ع��ا فيما األ 
ّ
 أ�ّ  ل �� ال��هنة ع��بالعالقة بي��ما تتمث

ّ
 �ما ال �شك

ّ
�ن الن مثال�ن مستقل

 يمكن أن يختلفا لسبب متضادّ 
ّ
ا للمساواةما يتضمّ ، و�ن

ً
ھن املفهوم األك�� تماس�

ّ
  �ة الذي �عّد مفهوم ا�حرّ   ، إن

يتجزّ   جزًءا منھال     ؛3أ 
ّ
أن أن  مقتنعا  يمكن  أّي ھ ال  املاديّ   تتوافق  املوارد   �� املساواة   �� التّ ز�ادة  مع  �� ة  قدم 

املعيارّي النّ  ا�حرّ   موذج  �� منسوب  كب��  انخفاض  صاحبھ  إذا   للمساواة 
ّ
بالن املع�ى، �ة  و��ذا  للبعض.  سبة 

 
ّ
الّد يتمث أن  إظهار   �� مشروعھ  ا�حرّ ل  عن  األساسية  فاع  ملفهومبالضّ يندرج  �ات  املعياري  املع�ى   ��   رورة 

مفهوما ليب��الّيا  "ت�افؤ ا�حصول ع�� املوارد �عت��    تمكن من تأكيد �ون حديد  بب بالتّ املساواة. ولهذا الّس 

 . 4للمساواة" متأّصال

 
1- Kai Nielsen, Equality and Liberty: A Defense of Radical Egalitarianism, (Totowa (N.J.): Rowman and 
Allanheld, 1985), p309. 

لكسيس  -2
ٔ
ّو راطيّ يمقالّد دو توكـفيل، ا

ٔ
ن اال

ٓ
مريكا، الجزا

ٔ
  القاهرة عالم الكـتب، ،مرسي قنديلترجمة وتعليق ، انيالثّ ل وة في ا

 . 471ص  ،2015
3- Alain Policar, Ronald Dworkin ou la valeur de l’égalité. Le juste, le bien, le vrai, (Paris:  CNRS Éditions, 
2015), p58. 

 في وصف المساواة بدووركين د ال يتردّ 
ٔ
ّي نّ ا

ٔ
ال تكون الحكومة إال استبدادا.  إذ في استدامة غيابها ،مجتمع سياسي ها الفضيلة العليا ال

 ينظر: 
Ronald Dworkin, La Vertu Souveraine, trad. par Jean-Fabien Spitz, (Bruxelles: Bruylant, 2007), p43. 
4- Jean-Fabien Spitz, «Ronald Dworkin et le faux dilemme de l'égalité et de la liberté», Revue internationale 
de philosophie, De Boeck Supérieur, N°233, 2005/3, p433-434 . 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
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التّ تتوزّ  هذا  معارضة  رؤ�ت�ن؛  ع  ب�ن  املساوا�ي  ليبفاألو��  أّما  وجھ  خلفية  تنظر  �اليّ �ذات  مغالية  إ��  ة 

هم أك��    من  لإلبداع واالج��اد، فتغدو مصدرا إلحباطمكّبل  ة و �ابح للمبادرة ا�خاصّ ـــــــــــــــملطالبة باملساواة كا

ا�جتمع  و�شاطا  إنتاجية  �� إ��.  1وموهبة  هذا   ا�ّ   يحيلنا 
ّ
الال يدعمون  ب�و��م  املساواة  أنصار  مسوؤلية  �ام 

اء الذين ال يرغبون ��  الكسا�� األ�ّح دعم  إ��  ولة  الّد   و�زعمون أّ��ا تدفع   ل ع�� املنتج�ن.طّف عون التّ وي�ّج 

عن ا�حدود املناسبة لسلطة   يتغافلون دعاة املساواة  االع��اض القائل بأّن  �عّزز  هذه املق��حاتإّن  2العمل. 

اآلخر�ن    ،ولةالّد  بإكراه  خاصّ لويسمحون  نفسيّ غايات  ألسباب  أو  للتّ ة  ا�حاجة  (ا�حسد،  كما  قدير...)ة   .

 (  النيو ليب��اليون   �ستند
ّ
 وزيعيّ أيضا إ�� هفوات العدالة التّ   )ي��تار�ون الل

ّ
جاه، فهم  ة لدحض دفوعات هذا االت

�� املقابل  �ا  لك�ّ و رائب،  وازن ب�ن مستو�ات معيشة داف�� الضّ التّ جزئًيا  �عيد  أّ��ا  ة  احية العمليّ يرون من النّ 

 
�
أي القائل بأن  ون فساد الرّ يقرّ   ذلكو�  .اإلنفاق���م ��  ا�� من حرّ ا من جزء من دخلهم، و�التّ تحرم األك�� حظ

وظيف الهادف  مي�� �� التّ ر�بة �عيد توزيع ال��وة. باإلضافة إ�� ذها��م إ�� رفض ا�حظر املفروض ع�� التّ الضّ 

 
ّ
�ة اختيار  ھ يحرم �� تقديرهم أر�اب العمل من حرّ إ�� ضمان حقوق متساو�ة ل�جميع ليتمكنوا من العمل، ألن

 
ّ

   �� ح�ن  حو الذي يرونھ مناسًبا.�� النّ ح�ن عاملر�
ّ

 ز الرّ ترك
ّ
ة �� انتقادها  ة املاركسيّ انية ذات ا�خلفيّ ؤ�ة الث

 
ّ
فاوت  تخفي التّ -ةداة للهيمنة األيديولوجيّ أباعتبارها  -جاه املساوا�ي ع�� �ون املساواة �� ا�حقوق  لهذا االت

 
ّ

 اس من التّ يء الذي يمنع جميع النّ الفع��، ال��
ّ
املساواة. كما  قدر كب�� من  �ا��م ع��  وقهم وحرّ ة حقمتع ب�اف

ة �ا بأ�ّ  واصفة إّياها  ةة معيار�ّ قوّ  ة أّي تنفي عن املساواتيّ 
ّ
مثال أخال�� أو سيا��ي، ف�ي بمثابة  ع�� أّي غ�� دال

الب وامتيازات  حقوق  ال��وليتار�ا  لصا�ح  يّد��  مفيد  بورجوازي  سيا��ي  إغفال  هذا    .3ةرجواز�ّ و شعار  دون 

جاه�ن، إذ    اع��اض آخر
ّ
  وتثقل �اهل روابط ا�حّب   ،يقول ب�ون املساواة �غزو ا�خصوصياتيجمع ب�ن االت

 
ّ

 ب ا�حياة األسر�ّ ة ال�ي تكمن �� قلخصيّ والعاطفة ال�
ّ
ر ��  لم املتصوّ ة، من خالل تصميمها ع�� ت�حيح الظ

د، بل وقد  ظر هذه، إ�� إقامة مجتمع متشابھ نمطي وموّح ي املساواة، وفقا لوجهة النّ قد تؤدّ كما  .  4م�ان  �ّل 

إلبادة   افتغدو بذلك مصدر  .ةيمقراطيّ واحتمال ظهور استبداد ناعم �� الّد  ،ةاستبداد األغلبيّ �� ت�ون سببا 

�غيب  �اتا�حرّ  إذ  التّ حرّ حينئذ  ،  االستقالليّ م�ّ �ة  من  األفراد  و�حرم   ،� 
ّ

ال� قرارا��م   �� وتقر�ر  خصيّ ة  ة 

 
كـثر  -1

ٔ
ن ينتج ا

ٔ
قوى ا

ٔ
كـثر حّرية في غياب   ،هذه وجهة نظر رائجة منذ القدم. فبحسب كاليكليس، يمكن لال

ٔ
ويفعل المزيد، ويكون ا

ّن العدل يتمّثل في سيادة القوّي على الّضعيفالمساواة، 
ٔ
 :، وفي االعتراف بهذه الّسيادة"و "ا

فالطون،  
ٔ
ليف، محاورة جورجياس ا

ٔ
، ترجمة محّمد حسن ظاظا، مراجعة علي سامي الّنّشار، الهيئة المصرّية العاّمة للّنشر والّتا

 . 88ص ،1970القاهرة 
2- Philippe Van Parijs, ‘‘Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income,’’ 
Philosophy and Public Affairs, Vol. 20, No. 2, 1991, p122. 
3- Joseph Raz, The Morality of Freedom, (New York: Oxford University Press Inc., 1986), p217. 

 رات االتّ في جزء كبير منها تفكّ  تهّم إذا كانت االعتراضات التي سقناها 
ّ
وجهت  ة هناك انتقادات حادّ  رالي، فإّن ييبجاه المساواتي الل

صالة الحّر موذج الشّ ة المرتبطة بالنّ المساواتيّ  جاهاتالتّ ل
ٔ
ة  ة الفرديّ ة وتعقيدات العقالنيّ ية الفرديّ يوعي، التي "تعجز عن استيعاب ا

  سواء، وتظّل  ل المجتمعي على حّد كـتّ مات التّ ومقوّ 
ّ
مراد : ينظر ة".ة الفرديّ ة الملكيّ بقات وال شرعيّ رهينة رؤيتها القاصرة لصراع الط

 . 170، صابق، مرجع س]2014[: دياني
،  2020صفحة سبعة للّنشر والتوزيع، الّسعودّية  ، ترجمة خالد حافظي،الحّب في زمن الحداثة .لماذا يجرح الحّب إيفا إيلوز،  -4

 .19-18ص
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فإّن  ذلك،  ا   مصائرهم. وكدليل ع��  حّد �عض  قد  دائًما  ألنظمة  حرّ و ت  كب�� من  باّس �ش�ل  األفراد  م  �ات 

 م ا�جيّ قّد التّ 
ّ

 د للش
ّ
    .1ةاملعيشيّ روف عوب وتحقيق املساواة �� الظ

ننت�ي �� هذا ا�جزء األول الذي أبرزنا فيھ تقاطبا ب�ن توجه�ن يكرسان منطقا تراتبيا ل�حر�ة واملساواة،  

يبقى   أنھ  إال  طروحات �ل توجھ  بالرغم من قوة وصالبة  أنھ  إ��  املنظر�ن،  ألحداهما لدى �عض  بل ونفيا 

لب تحقيق الــعــــدالة وفق رؤ�ة أســـاسها ا�خ��. وهذا ما  عاجزا ع�� تفادي �عض الهـفــوات ال�ي يــفــرضها مط

 سنحاول اإلجابة عليھ �� ا�جزء الثا�ي من هذا املقال. 

 محاوالت متکررة لحل التقابل بین الحریة والمساواة:    -3

التّ  الوقوف ع��   �عد 
ّ
االت ب�ن  م��عارض  واحد  �لُّ  املنتصر  إمّ مجاه�ن  ل�حرّ ا  وتفّح ا  للمساواة،  أو  ص  �ة 

ر بديل  البحث عن تصوّ �� مرحلة ثانية هو    �ّح األمر امل دو  غم��ما، �  واستعراض نواقص �ّل   ،هماعس تقاط أس

قبل مباشرة هذا الطلب، يجدر  د.  تتوافقان أو تت�امالن من أجل بناء مجتمع عادل وجيّ فقد يصا�ح بي��ما  

االنتقال إ�� تب�ن �عض ا�حاوالت السابقة  بنا الوقوف �� البداية ع�� ما قد �ش�ل مسوغا ملثل هذه الغاية ثم  

 مع الكشف عن مواطن �ع��ا��ا.

 تصور یوافق بین الحریة والمساواة:  مبررات تأسیس -3-1
ال  م��ا أوّ   ، دةظر إ�� حيثيات متعّد بالنّ ومقبوال  مستساغا  التوفيق ب�ن املفهوم�ن قيد الدراسة  س��  �عدُّ م

ا�حقوق  تراتبيّ تناقض   القيم مع مفهوم  الضّ األساسيّ ة  حيث  تتعادل من  ال�ي  واألّه ة  ثانيا    مية،رورة  وم��ا 

يضمن  إذ    �ة �س��ان جنًبا إ�� جنب،قدم نحو ا�حرّ قدم نحو املساواة والتّ التّ   ظّل بحيث    ار���تالزمهما التّ 

 تحّق 
ّ
للث أقوى  إرساء  الّد فا�حرّ   .انيةق إحداهما  ��ا  ال�ي تطالب  ��ّم يمقراطيّ �ة  �انت  وليس    ا�جميع،  ة مثال 

 تطوّ   املقابل ف�لّ ��  اس. ون من املساواة ب�ن النّ إرساء ش�ل مع�ّ   ،اي� البعض، وهذا �ع�ي ضمن
ّ
جاه إرساء  ر �� ات

 
ّ
بالن سبة ألولئك الذين عانوا من ا�حرمان واإلقصاء  املساواة، بما �� إزالة لبعض االمتيازات، �عد تحر�را 

 س ع�� قيمة اإل�سان، ألّن من األخالق ال�ي تتأّس   �ل��ما مستمّد   م��ا ثالثا أّن   . ثّم 2اتج عن هذه االمتيازاتالنّ 

النّ  االجتماعيّ اعــــــــتبار  االختالفات  جميع  تجاهل  إ��  يؤدي  �أ�خاص  املنطلق   �� ا�خارجيّ اس  والفوارق  ة  ة 

  يتّم   �� هذا األساسوع  بالتساوي.ة ال�ي قد توجد بي��م، مما �سمح بجعلهم مح��م�ن  ة وا�جينيّ البيولوجيّ 

 
روف االقتصادّية الحديثة سينتج  -1

ّ
عداد كبيرة من السّكان في ظّل الظ

ٔ
ّن فرض مساواة ماّدية صارمة بين ا

ٔ
كسل هونيث إلى ا

ٔ
يذهب ا

 دولة شمولّية: 
A. Honneth, L’idée du socialisme Un essai d’actualisation, traduit de l’allemand par Pierre Rusch, (Paris: 
NRF, Éditions Gallimard, 2017), p18. 

2- Roger-Étienne Lacombe, La crise de la démocratie, Paris, P.U.F. 1948, p8. 
قّر  نفسه وجهالتّ يعتنق برغسون 

ٔ
ّن  عندما ا

ٔ
جميع  إّن " ية والمساواة، فيكـتب:ق المصالحة بين الحّر يمقراطي يحقّ ظام الّد النّ  ا

ي الشّ 
ٔ
ية وتطالب بالمساواة وتصالح هاتين ة. تنادي بالحّر ظريّ ة النّ يمقراطيّ يادة. هذه هي الّد عون بالسّ عب، يتمتّ المواطنين إذن، ا

نّ قيقتين العدّو الشّ 
ٔ
 :  نظر". يالكّل وق هما شقيقتان وذلك بوضع اإلخاء فتين بتذكيرهما با

Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Cérès Productions, Tunis, 1993, p27 . 
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�ما �سعيان معا إ�� أن يصبح  أ�ّ نجد  ومن ناحية أخرى    واالزدهار. ر طوّ فرًصا متساو�ة للتّ �� ال��اية  منحهم  

 يتّم ــقـائًنا مستــ سان كــإ�  �ّل 
ً
ـــ�ان من القـــــــــــــــــر�ره قدر اإلمــتح  ال  ��امـحا  �تھ و�تّم ر حرّ ة، حيث تتطوّ يود ا�خارجيّ ــــــــــــ

 .1�خصھ، فينتج عن ذلك اح��ام كرامتھ وتحقيق ذاتھ

 مساھمات فلسفیة متعددة لحل إشكالیة االختیار بین الحریة والمساواة: -3-2
و�ستحضر    .�ة واملساواة�حرّ ب�ن ااملنشغلة ببلوغ مطلب توفيقي  دة  حاوالت املتعّد ا�مات  غ هذه املقّد �سوّ 

�� العقد كتابـــــھ "    من  ) �� الفصل ا�حادي عشرJean J. Rousseauمساهمة جون جاك روسو (  ،من بي��ا

بي�� لورو (، وم��ا ما ضمّ "االجتما�� أو مبادئ القانون اإل�سا�ي   Jean(   رايينو  وجون )  Pierre Lerouxنھ 

Reynaud  (أن دون  ا�جديدة"،  "املوسوعة  �و�سطونطان  �غفل  ��   Constantin(  بي�ور   اج��ادات 

Pecqueur(   ة  ظر�ّ نّ ال. لنصل إ��  2يةة �ش��ط املساواة �� األوضاع املادّ �ة ا�حقيقيّ ا�حرّ   الذي شّدد ع�� أّن

 
ّ
، وذلك بالعمل  العدالة إنصاف  ) ال�ي يمكن إجمالها �� أّن Rawls  Johnة �جون رولز (ة املساواتيّ �اليّ �يبالل

 ع��  
ّ
 فاق باإلجماع ب�ن أعضاء مجتمع  بلوغ ات

ّ
ظروف من ا�حياد    ة �� ظّل حسب األولو�ّ بب�ن  ما ع�� مبدأين مرت

الوضعيّ الذي  القسري   للتّ ة األصليّ تضمنھ   يتّ   عاقد. وهكذاة 
ّ

الش ا�جهل، ع�� ضمان  فق  ر�اء، تحت ستار 

واالع��اف    ،ل، وضمان املساواة العادلة �� الفرصطاق قدر اإلم�ان كمبدأ أوّ ة الواسعة النّ �ات األساسيّ ا�حرّ 

الفئات حرمانا �� ا�جتمع    ما ع�� أشّد سيّ   ط بأوجھ عدم املساواة ال�ي ستعود بالفائدة ع�� ا�جميع، ال فق

عت  ضت للعديد من االنتقادات ال�ي توزّ �ا �عرّ ة، فإ�ّ ظر�ّ ة بناء هذه النّ قوّ جدة و غم من وع�� الرّ  .3كمبدأ ثان

ال ب�ن  الوضعيّ واقعيّ   ما  األصليّ ة  ا�جهل،  ة  وحجاب  لديھوصور�ّ ة  العدالة  مبدأي  معاي��  ينتج    ،ة  قد  مما 

  قام باختيارات  ذلك من  م��ا بما ��  ا�جميع  �ستفيد  أن  شر�طة  الفوارق   ل�ل  اسات متعالية، وتقييدهمؤّس 

وترك��ه  قة، 
ّ
موف ا�جماعة،  اغ��  حساب  ع��  الفرد  وقبوله  اوانتصاره   ع��  البعض،  عند    ا للمساواة 

 
ّ
  بحّق   إجحاف   مقت��ى اإلنصاف واملساواة وف��ا  تضمن  ال   ة رولز نظر�ّ   ، بل إّن مساواة عند البعض اآلخربالال

هذا األخ�� أ�عد من  يذهب  .  Amartya Sen(4(   سن  أمارتيا   نظر   ة ��ا�خاصّ   االحتياجات  األ�خاص من ذوي 

 فة" ال يكفي لضمان عدالة ا�جتمع.  ليّ الوصول إ�� "ا�خ��ات األوّ   �� اعتباره أّن   رولز
ّ
ن علينا  ، يتع�ّ إليھسبة  بالن

) لالستفادة من هذه ا�خ��ات  Citizen capabilities(  املواطن�ن  أيًضا بتحقيق املساواة �� قدرات   أن ��تّم 

 
1- Eugene Goodheart, «Between Liberty and Equality», Society, Springer, Vol. 51, N° 4, 2014, p327 . 
2- Clément Coste : « Si je crois à la liberté c’est que je crois à l’égalité » Philosophie pour une république 
sociale et pratique de l’égalité autour de 1848 », Revue européenne des sciences sociales, Vol. 2, n° 56, 2018. 
P.215 . 
3- Céline Spector, « liberté, égalité, fraternité: la théorie rawlsienne de la justice », Esprit, Éditions Esprit, 
N°477, 2018/9, P.99. 

بريل 36، العدد نتبيّ  ،ادها"ة ونقّ وزيعيّ التّ   العدالة في جونرولز ةنظريّ الكشو،"  منير -4
ٔ
 . 61- 60ص، 2021، ا

يضا إلىيمكن العودة  و
ٔ
 : ا

Iroegbu Pantaleon, « La pensée de Rawls face au défi communautarien », Revue Philosophique de Louvain. 
Quatrième série, tome 89, N°81, 1991. p113-114. 
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فهم القدرة ب�و��ا جانب من ا�حرّ  ا.فك��، وطول العمر املتوقع، وغ��هة، والتّ ّح الّ� � 
ُ
 ت�ة ع�� أن ت

ّ
�ة  ھ حرّ لمث

   فاعل االجتما��ّ الفعل واالختيار وخلق القيمة �� ارتباط بالتّ 
ّ
مفهوم  صبح " يحيث  دة،  وتوزيع القيمة املول

�ة  مي�� ب�ن ا�حرّ س�ن إ�� التّ أمارتيا  يدفع هذا األمر ب  .1�ةالقدرة مرتبطا ارتباطا وثيقا بجانب الفرصة من ا�حرّ 

ن  �ا تتضمّ ة ولك�ّ اخ��الها �� أموال وممتل�ات ماديّ   األخ��ة ال يتّم هذه  و   .�ة من جهة أخرى من جهة ووسائل ا�حرّ 

للفرد. املتاحة  املوارد  و�ا��  ا�خيارات    كذلك 
ّ

يؤك أّن كما  ا�حرّ   د  بتساو  ازدهار  ل�جميع  وتأمي��ا  عّدان  ��ات 

 ب
ّ

طو�ر، فيعقب  والتّ ة نمية ا�جماعيّ التّ يتم بلوغ  ألفراد، ومن ثّم بالنسبة لات تنمية للقدرات ع�� تحقيق الذ

سيساهم �� تحقيق    . وهو ماظر عن األصل أو ا�جنس أو غ��هالنّ   مك�ن �غّض تحس�ن القدرات وضعية التّ 

   (Parity)املساواة  
ّ
ة  املساواة ا�حقيقيّ أّن    ستنتجوعموما � قصاء.  واإل  مي�� من التّ   جال، و�حّد ساء والرّ ب�ن الن

مفهوما    �ستحضر دائما املساواة يجب أن  ه  هذ  املساواة �� القدرات، وأّن رورة ع��  �� الفرص تنطوي بالضّ 

   أحيانا، أال وهو الكفاءة. لها  آخر منافس  
ّ
بات املساواة ودفاعھ عن  وهكذا نفهم رفضھ للفهم األحادي ملتطل

قهما  ة وجدوى أف�اره بخصوص توافموضوعيّ   اع��اضات تمّس تث�� عّدة    ة قار�وهذه امل   .2�ةد ل�حرّ فهم متعّد 

للّد  تفتقد  باعتبارها  القدرات  نظر�ة  ثانية  جهة  من  وتدحض  جهة،  و من  �الصّ إلجرائيّ ا قة  البالغة  ة  عو�ة 

 
ّ
القدرة ع�� االختيار وات بلوغ  ل�ّل لتعميم  القرار بخصوص نمط العيش  أّي   خاذ  ا�جتمع دون إعارة    أفراد 

 
ّ
الط النتما��م  أن  .بقياعتبار  إ��  حرّ   باإلضافة  التّ مصداقية  تظّل ف�ة  للّرأسـ نــيــره  ضيل     ال ــمـــة 

ّ
  ا��ــقــالث

الــتـواالج للفرد  ليس مس ــما��  عــذي  كـنـؤوال  يُ ــھ.  ع��  ــــــــــــؤاما  وا�حّر�ة  خذ  للمساواة  الّتـــعــــــــّددي  ا  ممّ تــــــصـــّوره 

 . 3دالة عل��اـــــــــعــة للقوط �� �سبية يصعب للغاية تأسيس نظر�ّ ينت�ي بھ إ�� الّس 

نطق  م تجاوز  و بي��ما  سليم  يجاد توازن  إل دة  �� محاولتھ ا�جّد   )Étienne Balibarبار (يينطلق إتيان بال

يطابق ب�ن اإل�سان (�� �عديھ الذي    من إعالن حقوق اإل�سان واملواطن  معهما كمقولت�ن منفصلت�نعامل  التّ 

ع��  نفسھ  �عت��ه مشتمال �� الوقت  لهذا    .يا��يا �� ا�جتمع الّس ) واملواطن باعتباره عضو وا�جما��ّ   الفردّي 

هذا  للمساواة. بناء ع��  نفًيا  االمتيازات باعتبارها    �ة، وضّد االستبداد باعتباره مصادرة ل�حرّ   ضمانات ضّد 

 األمر 
ّ
سيحاول تحديد  �ة واملساواة الذي  ھ ال ينب�� البحث �� اإلعالن عن ديالكتيك ا�حرّ نجده �شّدد ع�� أن

 العالقات ب�ن ماهيت�ن محّد 
ّ
�� الواقع ع��    ما عن مماهاة املفهوم�ن؛ فبيانات اإلعالن تنّص دت�ن مسبًقا، و�ن

إذ �ّل املساواة �� مطابقة ل�حرّ   أّن  بالضّ   �ة.  إ�� استحداث يتوصّ بط "مقياس" اآلخر. وهكذا،  م��ما هو  ل 

 
مارتيا -1

ٔ
 . 339، صمرجع سابق ، [2010] :سن ا

   .450صالمرجع نفسه،  -2
ّن  في هذا الّسياق يرى فيليب بيتي  -3

ٔ
ّن ه يؤكّ ة، لكنّ ية حقيقيّ القدرات القائمة على االختيار ليست حّر  ا

ٔ
  د ا

ٔ
مارتيا سين ومارثا بحاثا

ٔ
  ا

ز استكشاف مطالبها في سياق مفهوم وشامل تماما للمواطنة. ة وتعزّ ية الجمهوريّ ة الحّر تخدم قضيّ  ) Martha Nussbaum(  نيسبووم
 ينظر: 

Philip Pettit, «Symposium on Amartya Sen's philosophy: 1 Capability and freedom: a defence of Sen». 
Economics and Philosophy, null, 2001, p6 -19. 

يضا إلى:
ٔ
حمد يمكن العودة ا

ٔ
مارتيا فكرة العدالة كـتاب في  قراءة" بعلبكي، ا

ٔ
  ،2012 ،1 ، العددنتبيّ  ،"نس ال

ّ
- 222ص ،1د المجل

232. 
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 هوم جديد لل�ونّية خلقتھ  ) انطالقا من مفEqualiberty(  �ةحرّ -مساواعبارة  
ّ
بناء ع��  ة"  ورة الفر�سيّ "الث

املتساو�ة".   ال�ونيّ   تأسيس  سيتّم و "ا�حقوق  وحدة  هذه  األضداد:  من  مزدوجة  �وحدة  أسا��ي  �ش�ل  ة 

الرّ  ع��  م��ابطة  كمفاهيم  اآلن  تبدو  ال�ي  املقصد)،  هو�ة  ف��ا  (بما  واملواطن  �ّل اإل�سان  من  القيود    غم 

 ة ال�ي  العمليّ 
ّ
�ة  ة) ال�ي تجمع مفهومي ا�حرّ (بما ف��ا هو�ة املرجعيّ   والوحدة  لط،ر ع�� توزيع ا�حقوق والّس تؤث

تانواملساواة ذا��ما، 
ّ
 . 1'ةأسيسيّ لطة التّ لّس لنفس 'ل�ما وجهان ع�� أ�ّ  ُينظر إل��ما والل

نيمكن    أن 
ّ
املساواوظ نظر  �ةحرّ -ف  التّ   باليبار  ��  ال�ي  لتجاوز  ا�جناقضات  البيواجهها  رجوازي  و تمع 

بصعو�ة املرتبطة  تلك  وم��ا  ا�خاّص   باستمرار،  الفضاءين  ب�ن  ا�حرّ   ،والعمومّي   الفصل  �� واخ��ال  �ة 

  ة.�ة ديمقراطيّ "املساواة �� األمن" باعتبارها حرّ 
ّ
ولة  فصيل �شأن �شابك الّد وسع والتّ ر مز�دا من التّ كما يوف

الّس يمقراطيّ ة والّد القوميّ  الّس ا�جماعيّ ة  ياسيّ ة واإلدارة  العمليات واملطالب   عن استيعاب 
ً
ة  ياسيّ ة، فضال

هذه األخ��ة ضرور�ة    ة، بل ويعت�� أّن ياق، إ�� تطو�ر املواطنة االجتماعيّ بار �� هذا الّس ياملعاصرة. يتطرق بال

  ، ةياسيّ داة ل�حفاظ ع�� توافق اآلراء الّس بذلك أتصبح فة، ة ا�حاليّ ياسيّ ية بالغة لفهم األزمة الّس وذات أهمّ 

 ، أل�ّ ��ّ   وسيا��يّ   و��شاء مجال عامّ 
ّ
ة  � ع��ا رأس املال والعمل، وامللكيّ سة ال�ي ع�ّ راع داخل املؤّس ي الصّ �ا تذ�

إ�� ضرورة تفادي ر�ط تطو�ر  ذاتھ  �ا �� اآلن  ولة، من�ّ ة الّد ة وعقالنيّ جار�ّ ة التّ ضامن، والعقالنيّ ة والتّ ا�خاصّ 

ة ال�ي �ستفيد من فرصة خلق انتماء وط�ي مش��ك يتجاوز االختالفات  قوميّ ولة الة بالّد املواطنة االجتماعيّ 

 
ّ
 ة ف��ا ع�� مجتمع املواطن�ن، وليس ع�� جميع البشر. ، كما تقتصر ال�ونيّ  إلغا��اة دون بقيّ الط

 يواجھ هذا املس�� اإلبدا�� لبال
ّ
تھ و�ثارتھ لنقاش  يعون، بالرغم من جّد بار العديد من املؤاخذات والط

.  تتوزع تلك املؤاخذات ب�ن من يجد  �ا��ّ �أو الليب  �� الفكر املارك��يّ   من خالل وقوفھ ع�� مساحات ظّل   حيوّي 

 مادام الّد   د مثال تار����ة مجرّ حرّ -ركب املساوام
ّ
 الفع��ّ   يمقراطّي ا األساس الّد ل حّق يموس(الشعب) ال يمث

 لصنع القرار، و��ن من يرى فيھ محاولة ل�جمع ب�ن املتناق
ّ
ولة  مع الّد عينھ  ھ يتعامل �� الوقت  ضات طاملا أن

 والصّ 
ّ
اآلن ع�� جميع هذه املستو�ات ��    بناء سلوك عم��ّ   إ��  واالختالف األن��و�ولو��، داعيا  بقّي راع الط

 يتفك�� بال  أكد من القدرة ع�� توليفها. �� ح�ن �عت�� آخرون أّن ، دون التّ ذاتھ
ّ

باإلجمال  أن  بار �� هذا الش

 
ّ

األمر  ي بھ هذا  ة، و�ؤدّ االختالفات األن��و�ولوجيّ   ياسة، أي صّد �� الّس   �� تناقضات ا�خطاب ال�و�ّي ز عي��ك

  فاع عن "ا�حّق إ�� الّد 
ّ
 . 2�� االختالف �� املساواة" ليس إال

 
1- É. Balibar, La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009, (Paris: PUF, 2010), p14. 

 
ّ
ّن فظ المستحدث التّ من مزايا الل

ٔ
ّي المساواة والحّر  شديد على ا

ٔ
سيسيّ ترتيب مذهبي لمبادئه التّ  ية قطبان للكيان نفسه الذي ال يقوم با

ٔ
ة ا

جل تخفيف 
ٔ
ّن بهذا المعنى من الواضح  وتر الذي يسكنه.التّ من ا

ٔ
 ة تطعن في التّ يحّر -عبارة المساوا ا

ّ
ي، لراي يبعارض، ذي اإللهام الل

و روبرت نوزيك، ولكّ  .ية ومنطق المساواةالقائم بين منطق الحّر 
ٔ
يًضا على مجرد  كما نجد ذلك لدى فريدريك هايك ا

ٔ
نها تعترض ا

 االختالف لدى جون رولز.إخضاع المساواة للحّر 
ٔ
 : إلى جعُير  ية في إطار مبدا

Martin Deleixhe & Justine Lacroix: « Aux bords de la démocratie. Droits de l’homme et politique chez 
Étienne Balibar», Raison publique, Presses universitaires de Rennes, N° 19, 2014/2, p48. 
2- Charles Boyer, «À Propos de «La Proposition de L'Égaliberté » D'Étienne Balibar », Le Philosophoire, 
Vrin, N° 37, 2012/1, p130. 
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) أندرسون  إل��ابيت  �حّل )،  Elizabeth Andersonتق��ح  أخرى  صيغة  جه��ا،  توافق    من  استعصاء 

ضاد ب�ن املفهوم�ن  �ا ترجع ز�ف عالقة التّ �عارض بي��ما، فإ�ّ   و�� إذ تنطلق من نفي �ّل   .�ة واملساواةا�حرّ 

 
ّ
.  ار���ّ ياق التّ ا بحسب الّس خدما لإلشارة إ�� أف�ار كث��ة جّد ساع داللت��ما، إذ استُ ال�ي يؤمن ��ا البعض إ�� ا�

ة  يمقراطيّ �ة واملساواة، تحيل ع�� ما �عيشھ ا�جتمعات الّد تناغم ا�حرّ   لصدقية  جر��يّ من أجل اإلثبات التّ 

يتّ االجتماعيّ  حيث  بأورو�ا؛  أّن ة  الّد   �ح  مع  تتوافق  املعتدلة  ا�حرّ يمقراطيّ املساواة  ومع  املدنيّ ة،  ة  �ات 

وحرّ  الّس الواسعة،  األساسيّ �ات  محدودةوق  �انت  إن  أّ��اة  بيد  التّ   .  الذي هاجمت  املساوا�ي  ى يتب�ّ   وجھ 

 القائمة ع�� التّ   املساواة �� ا�حظوظ
ّ
ھ يصّنف    �خيارات املرتبطة بھاو   وزيع وفقا ل�حظ

ّ
�م  اس ع�� أ�ّ النّ طاملا أن

 
ّ
ا�حظ سيئو  أو     إّن   .محظوظون 

ّ
التّ   رّي منظ يؤّس يّ هذا  ل��اتبيّ ار  أخالقيّ سون  متفوّ ة  ب�ن  تا�ع�ن.  ة  أو  ق�ن 

"التّ و�ذلك،    قليدي"  ��ملون هدفهم 
ّ
�� صّد املتمث    ل 

ّ
��  ة االجتماعيّ �اتبيّ ال� املساواة  أمام عدم  ة، والوقوف 

ة ال�ي ��دف  يمقراطيّ آخرا تطلق عليھ املساواة الّد بديال  املقابل،  ��  أندرسون،  تختار  .  1ةالعالقات االجتماعيّ 

، ليست مقياسا  ديرها�� تق املساواة،    ألّن   ؛ةقمعيّ ال  ة و إ�� ضمان أن ت�ون العالقات ب�ن األ�خاص غ�� هرميّ 

  د ع�� أّن لهذا الغرض، �شّد   .ةة عالقاتنا االجتماعيّ مقياس لنوعيّ   أيضا   نة فحسب، بل ��لتوزيع خ��ات معيّ 

ة لالح��ام املتساوي �� سع��ا لبناء مجتمع  عب��يّ وزيع مع املطالب التّ ة تدمج مبادئ التّ يمقراطيّ املساواة الّد 

املت�افئ�ن األفراد  إّن 2من  التّ   .  مبدأ   هدف 
ّ
يتمث لها،  وفقا  االجتماعيّ وزيع،  العالقات  وتأم�ن  إقامة   �� ة  ل 

ا  ا موضوعيّ ، فتق��ح لهذا الغرض نموذجا توزيعيّ ة �� مجتمع ديمقراطّي املطلو�ة ال�ي تنطوي عل��ا العضو�ّ 

يؤّمُن هذا  ال  ة أمارتيا سن، حيث  من نظر�ّ ُ�ستلهم  مختلفا يدعو إ�� املساواة ع�� نطاق واسع من القدرات  

 ة لأل �ج املستو�ات الفعليّ النّ 
ّ
من اإلنجاز لتملك  �افية  إ�� مستو�ات    ما يكفل الوصول الفع��ّ داء فقط، و�ن

 
ّ
املساواة   إّن  ة.تھ الفرديّ ق استقالليّ ا �سمح بتحّق ع باملساواة ممّ مواطن يتمتّ  زمة للفعل لدى �ّل القدرات الال

إذن،ةيمقراطيّ الّد  الفعّ   تضمن   ،  الوصول  بالقانون  املل��م�ن  املواطن�ن  والّد �جميع   ال 
ّ

الش إ��  روط  ائم 

ا��ئ �ا �س�� إ�� إلغاء القمع النّ �ة، أل�ّ �عبئة املساواة كشرط من شروط ا�حرّ   تتّم   إذ  ���م.ة �حرّ االجتماعيّ 

 
 
ّ
طلقت تسمية "الل

ٔ
  بار التي تحاول المزج بين اإلرثين الماركسّي ي ة" المثيرة على مقاربة بالوريّ ة الثّ راليّ ييبا

ّ
 . ينظر:   يبرالّي والل

Justine Lacroix, La pensée française à l’épreuve de l’Europe, (Paris, Grasset, coll. «Mondes vécus», 2008), 140 
p. 
1- Pierre-Yves Néron, « L’égalité instrumentale ? » Philosophiques, Société de philosophie du Québec, n° 
41(1), 2014, p170. 

ندرسون على يتمثّ 
ٔ
وجه اعتراض ا

ٔ
حد ا

ٔ
ّن ل ا

ٔ
ثار سخيفة من النّ  المساواة في الحظوظ في ا

ٓ
خالقيّ لها ا

ٔ
 : ينظر .ةاحية اال

Tan Kok-Chor, « A Defense of Luck Egalitarianism», The Journal of Philosophy, Vol. 105, N°. 11, 2008, p667. 
ندرسون في توجيه انتقادات مشا )Dubet François(فق فرانسوا ديبي يتّ 

ٔ
المساواة  معتبرا جاه المساواتّي بهة لهذا االتّ مع إليزابيت ا

ماكن وتراجع دولة الرّ في الحظوظ مسؤولة عن ضعف إعادة التّ 
ٔ
مين اال

ٔ
تقليص دورها إلى  ة التي يتّم عاية االجتماعيّ وزيع وضعف تا

مين ضّد د التّ مجرّ 
ٔ
مكن . ي موذج المساواتّي ت هذا النّ تبنّ ول التي تها في الّد فاوتات وارتفعت حّد خت التّ ا على الفقر المدقع. لهذا ترسّ ا

 : الرجوع إلى
، 2016ار البيضاء الّد ، رق إفريقيا الشّ  ،نزة القاسميترجمة ك، ةفاوتات االجتماعيّ المواقع والحظوظ ٕاعادة تفكير التّ ، رانسوا ديبيف

 . 73-72ص 
2- Elisabeth Anderson, «What Is the Point of Equality?», Ethics, Vol. 109, N°. 2, 1999, p290. 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
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لذلك فإّ��م  ل الغ��،  ��ميشهم من قب  دهم اآلخرون، وال يتّم األ�خاص املتساو�ن ال يقيّ   أّن و�ما  ا.  اجتماعي� 

الّس   أحرار ة، وهم أيًضا أ�خاص ال ��يمن عل��م اآلخرون، و��ذا ساتيّ ة واملؤّس ياسيّ �� املشاركة �� ا�حياة 

 
ّ
 �ان.  �م أناس ال �ستغلهم اآلخرون وال يخضعون ألّي ة، أل�ّ باع إراد��م ا�خاصّ فهم أحرار �� ات

 يا��يّ مك�ن الّس فاوت �� امل�انة وعدم تماثل التّ ق بالتّ � أندرسون �� القضايا املرتبطة �ش�ل وثي�تفك  إّن 

، قد دفعها إ�� إرجاع االختالالت املرصودة  1أي انتفاء االع��اف  ،وغياب مبدأ املساواة �� املعاملة  واالجتما��ّ 

 ع�� مستوى العدالة االجتماعيّ 
ّ
قدير  التّ � بامل�انة و ة  فاوتات ا�خاصّ ات؛ و�� التّ �اتبيّ ة إ�� ثالثة أش�ال من ال�

 أندرسون لطة. �عارض الّس �و 
ّ
سات يرتبط  �اتبيات و�س�� إ�� االستعاضة ع��ا واستبدالها بمؤّس مثل هذه ال�

سات ا�جتمع  ولة ومؤّس . لذلك �س�� إ�� أن �عامل الّد تبادليا �ش�ل متساوعض  بف��ا األ�خاص �عضهم ب

�ون  تقدير)؛ وأن  ف ��م كمتساو�ن �� الكرامة واالح��ام (التّ املساواة؛ وأن ُ�ع�� قدر  املد�ي أفراد ا�جتمع ع��  

�ا  لطة). و�ما أ�ّ ة (الّس يمقراطيّ ول الّد ة �� الّد ياسيّ للمشاركة الّس نفسها    لد��م أصوات متساو�ة واإلم�انية

 ة وجمهورّ�ة)؛ وأل�ّ ة و�يجابيّ سلبيّ �ة (رات ل�حرّ ثالثة تصوّ تتب�ى  
ّ

 �ا تؤك
ّ
ة  يمقراطيّ ولة الّد الّد ر  د ضرورة أن توف

�ة  ا�حرّ   وع�� اعتبار أّن ة وغ��ها،  مواطن��ا املوارد املفهومة ع�� نطاق واسع بما يكفي لتشمل املوارد املاليّ   ل�ّل 

ة، وانطالقا  ياسيّ ة والّس ة املشاركة �� ا�حياة االجتماعيّ املساواة إم�انيّ قدر  مواطن ع��    تمنح �ّل ة  ا�جمهور�ّ 

النّ  هذا  �ون  ا�ح من  من   رّ وع 
ّ
يتوق الفعليّ �ة  القدرة  ع��  للنّ ف  التّ ة  ع��  واالهتمامات  اس  اآلراء  عن  عب�� 

   وأّن   قاش العامّ واالستماع إ�� النّ 
ّ

 ن جميع املواطن�ن من العيش باستقالليّ �عزز املعاي�� ال�ي تمك
ّ

ل ة ودون تدخ

استغالل، أو  سيطرة  أ�ّ   أو  ا�حرّ وحيث  هذه  ب�ون  تؤمن  هيمنة-�ة  �ا  عدم     -باعتبارها 
ّ
وال� ة  �اتبيّ تتنا�� 

ساواة �� م ة باعتبارها عدم هيمنة و �ة ا�جمهور�ّ �ا تنت�ي إ�� تأكيد ترابط عميق ب�ن ا�حرّ فإ�ّ ،  ةاالستبداديّ 

ة  ة للملكيّ بتشكيل نظام عادل للقواعد القانونيّ �ة، �� نظر أندرسون،  ا�حرّ هذا النوع من  سمح  �  .  2لطةلّس ا

 ة  والعقود واألعمال املصرفيّ 
ّ

ة يمكن أن تدعم مجتمعا  ة عامّ تحتيّ   توف�� بنية  غل وما إ�� ذلك، بمع�ىوالش

أم�ّونا  ا  حرّ  مت�افئ�نمن  إ�ّ   فراد  الوقت.  بمرور  عليھ  مؤّس وتحافظ  نظاما  تر��ي  امللكيّ ساتيّ �ا  �حقوق  ة  ا 

 
1-  

ّ
ندرسون وما تدافع عنه نانسي فرايزر (يا مدى التّ يبدو جل

ٔ
ّن Nancy Fraserساوق بين ما تذهب إليه ا

ٔ
  ) التي تعتقد ا

ّ
ب العدالة تتطل

 : سواء. ينظر زيع واالعتراف على حّد و اليوم إعادة التّ 
Nancy Fraser, Qu’est- ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution. Édition établie et introduite 
par Estelle Ferrarese, (Paris: La Découverte, 2011), p43. 
2 -E. Anderson, «Freedom and Equality», in David Schmidtz and Carmen E. Pavel, The Oxford Handbook of 
Freedom, (New York: Oxford University Press, 2018), p97. 

ندرسون د تؤكّ 
ٔ
 امن المرجع نفسه،  98كذلك في الصفحة ا

ّ
ات يمقراطيّ في الّد  الخطاب العاّم  في لطة فت للمساواة في السّ لحضور الال

 
ّ
 نظرا لكون  ة المعاصرةراليّ ييبالل

ّ
ّن ة. كما تصرّ يرفضونها عالنيّ من اس ة من النّ قل

ٔ
 المساواة في   ح ا

ٔ
كـثر ما يخشاه المدافعون على مبدا

ٔ
ا

ن تؤدّ السّ 
ٔ
ثرياء من تحويل الّد  روة إلى حّد فاوتات في الثّ ي التّ لطة هو ا

ٔ
ولة إلى نظام حكم بلوتوقراطي (حكم  كبير إلى تمكين اال

غنياء)
ٔ
 .اال
يادة ومن  المواطنين، سواء من حيث السّ بين مساواة بانتفاء ال ر الجمهورّي صوّ في التّ ة ة والجماعيّ ية الفرديّ تنتفي الحّر في المقابل، و

و من حيث القوّ 
ٔ
 حيث ممارستها، ا

ّ
ثارً في طيّ ة ية الجمهوريّ مفهوم الحّر فة بمرافقتها ودعمها. كما يحمل ة المكل

ٓ
ة  اقتصاديّ  ا اته ا

 : نظرة. ي واجتماعيّ 
Vincent Peillon, Liberté, égalité, fraternité. Sur le républicanisme français, (Paris: Seuil, 2018), p22- 23. 
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 بادل والتّ �ات الواسعة للتّ عة، بما �� ذلك ا�حرّ ة املوّس ا�خاصّ 
ّ

خلق فرًصا أك��  يء الذي يمكن أن يعاقد، ال��

لد��م    أفراد ا�جتمع بأّن   �ة واملساواة املتبادل�ن. كما يقتنع �ّل ساس ا�حرّ أع��    عاو�ّي والتّ   ل�يّ ثراًء لإلنتاج الّس 

التّ  البنية  �� ا�حفاظ ع��  امللكيّ ساتيّ ة املؤّس حتيّ مص�حة مش��كة   ة ا�خاصّ ة �حقوق 
ّ
تول ال�ي  د املز�د من  ة 

ة ال�ي  ة من خالل ثقل املص�حة الفرديّ ت��ير ا�حقوق الفرديّ   ، ال يتّم هذهظر  لوجهة النّ �ة ل�جميع. وفًقا  ا�حرّ 

�خص لھ مص�حة مش��كة �� االرتباط املتبادل مع اآلخر�ن من خالل بنية   تحم��ا، ولكن من خالل �ون �ّل 

   لذلك  ة،منفعة عامّ ذات    ةة ا�خاصّ ة �حقوق امللكيّ حتيّ البنيات التّ   ة. إّن ة مش��كة ل�حقوق الفرديّ تحتيّ 
ّ
-رتوف

تّم  ما  جيّ   إذا  تصميما  ا-داتصميمها  خاللھ  من  لألفراد  يمكن  بوصفهم  تّ ـلإطاًرا  البعض  �عضهم  مع  واصل 

أحرارا ومتساو� ألّن 1نأ�خاصا  ونظًرا   .   
ّ
منظ �� مجتمع  يحافظون  البنية    جيد�ش�ل  م  األعضاء  ع�� هذه 

عضو مطالب مشروعة بأن تضمن القواعد    ل�ّل   واالمتثال لقواعدها، فإّن رائب  ة من خالل دفع الضّ حتيّ التّ 

 
ّ
وزيع العادل للوصول إ�� الفرص مهم هنا أيًضا  التّ   ة. إّن حتيّ دها تلك البنية التّ وصولهم إ�� الفرص ال�ي تول

تقّر نّ كل �اف.  غ��  أّن   ھ  التّ   أندرسون  للبنية  خصائص  ثالث  العامّ حتيّ هناك  االقتصاديّ ة  ل�حقوق  ��  ة  ة 

الّد  االجتماعيّ يمقراطيّ األنظمة   ة 
ّ
الال الفرص  �عز�ز  ع��  قادرة  إ�ّ ة  القول  و�مكن  ل�جميع،  ضرور�ّ ئقة  ة  �ا 

،  اآلخر�ن  معلطة  املساواة �� الّس   ة ومن ثّم �ة ا�جمهور�ّ ساس ا�حرّ ألتأم�ن هذه الفرص قصد العيش ع��  

  و�مكننا عرضها �اآل�ي:

ب  وق لتجنّ الّس   صرف فيما يخّص ة من ا�حقوق غ�� القابلة للتّ مجموعة قو�ّ أوال، يحتاج األفراد إ��   -

 سيطرة أر�اب عملهم.  

وثانيا، يحتاجون إ�� نظام تأم�ن اجتما�� شامل لضمان استقاللهم إذا �انوا غ�� قادر�ن ع�� العمل   -

 أو ع�� العثور ع�� عمل. 

ا، �� ظّل  -
ً
   ثالث

ّ
ب سيطرة اآلباء واآلخر�ن  وشامل لتجنّ   ا�ّي روف ا�حديثة، يحتاجون إ�� �عليم مّج الظ

 رهم لذا��م �أ�خاص يتمتّ ولضمان تصوّ 
ّ

 خ��ي. عون بحقوق االستقالل ال�

  
ّ

أ�ّ   يمكن فهم كال ة  عن حقوق امللكيّ   ة يضم��ا فصل جزئّي ة فرديّ �ا حقوق ملكيّ من هذه ا�حقوق ع�� 

 قليديّ ة التّ ا�خاصّ 
ّ
ة  ة أو إدار��ا، أو اإلدارة الب��وقراطيّ يع اإلنتاجيّ ولة للمشار ة الّد م��ا ملكيّ   ب أّي ة وال يتطل

 2ة.ة ا�خاصّ �ا مجرد نوع بديل من نظام امللكيّ �حياة األفراد. إ�ّ 

 
1- Ibid., p103 

ندرسون التي تنبني على توليف للحّر  -
ٔ
نّ ة والمساواة في السّ ية الجمهوريّ تنص مقاربة ا

ٔ
ن يدعموا   ه اللطة على ا

ٔ
يمكن للمواطنين ا

ة التي يمكن للجميع قبولها  ياسيّ ة والسّ ة واالجتماعيّ ة االقتصاديّ ساتيّ رتيبات المؤسّ ويفرضوا على بعضهم البعض سوى االلتزامات والتّ 
مين هذا الضمان من خالل االحتكام إلى واجبات المواطنين في ظل دولة كما بشكل معقول. 

ٔ
نها تبرر التوزيعات المطلوبة لتا

ٔ
ا

خرين وليس بناء  
ٓ
ساس مساواتهم مع اال

ٔ
ديمقراطية. وفي مثل هذه الدولة، يكون لدى المواطنين متطلبات لبعضهم على بعض على ا

و دونية.  
ٔ
 : ينظرعلى تفاوتاتهم سواء كان تفوقا ا

Tan Kok-Chor: [2008], op. cit., p666. 
2- E. Anderson: [2018], op. cit., p111. 
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ق إلل��ابيت أندرسون لكّمٍ من  �عرّ 
ّ
 االنتقادات  ض هذا االج��اد ا�خال

ّ
 ألن

ّ
قة،  ھ ي��ك العديد من األسئلة املعل

الّس   �� املساواة  مع�ى  تحديد  نيولي��ا��، فضال عن    ،طةلوم��ا عدم  سياق   �� املطلب  بلوغ هذا  واستحالة 

 يمقراطيّ تناقضات املساواة الّد إغفالها لبعض  
ّ
 يمقراطيّ ولة الّد الّد   لة �� أّن ة املتمث

ّ
 �ات�يّ ة ستديم الوضع ال�

غ�� العادل الذي �س�� إ�� عالجھ والقضاء عليھ حينما �عامل جميع مواطن��ا باستثناء ا�جرم�ن باهتمام  

إّن  متساو��ن.     واح��ام 
ّ
�اف بحرّ تزو�دها  للعيش  يحتاجو��ا  ال�ي  باملوارد  إل��ا  املنتسب�ن   ة 

ّ
توف يجعلها  ر  �ة، 

دل فيستخدمون تلك املوارد �� ��ميش اآلخر�ن  رفون �ش�ل غ�� عا�م يتصّ اإلم�انيات ألولئك الذين �عتقد أ�ّ 

 والتّ 
ّ

ولة  اهتمام الّد اقتصار  يطرة عل��م واستغاللهم. كما يمكن �� حال  ها��م والّس ل �� اختيارا��م وتوّج دخ

 يمقراطيّ الّد 
ّ
بالت ورعاي��ا  �ّل ة  وليس  فقط  ملواطن��ا  يمّس   ساوي  أن  �ونيّ   الناس،  وا�حرّ مبدأ  املساواة  �ة.  ة 

 
ّ
دون إظهار  ذاتھ  االهتمام واالح��ام  ب ة مواطن��ا  يمقراطيّ ولة الّد ھ من غ�� املقبول أن �عامل الّد فضال عن أن

ر  �ا �غفر ��وّ �امها باإلحسان املفرط أل�ّ دون أن نن��ى أخ��ا ا�ّ .1سبب لرفض بدائل أخرى معروفة ومعقولة  أّي 

 �انت خاطئة. وال تحاس��م ع�� خيارا��م و�ن نفسھ  األ�خاص وتمنحهم االح��ام 

حول   النقاش  إغناء   �� الفكر�ة  حيث مرجعيا��ا  من  وا�ختلفة  املتنوعة  االج��ادات  هذه  لقد ساهمت 

�عض    لهذا سيمكن االشتغال ع�� تجاوز وعالج   اإلش�الية قيد الدرس هنا، ع�� الرغم مما واجهتھ من مآخذ.

روع بديل قد يكفل الوفاق ب�ن املفهوم�ن، وهو  إعداد مش من   أوجھ القصور �� الّنماذج ال�ي تّم الّتطّرق إل��ا 

حظة الّتار�خّية ا�حالّية ورهانا��ا. 
ّ

 املق��ح الذي �ستحضر إكراهات ال�

 تصور فلسفي بدیل إللغاء التوتر والتنافر بین الحریة والمساواة من أجل حیاة جیدة:  -4

تركيبيّ   إّن  �ّل محاولة  أعمال  �خالصات  (   ة  ميلر  دافيد  توّ   ،وأكسل هونيث)  David Millerمن  فر  قد 

استدعاء روح مبدأ املسؤولية    ة إذا ما تّم خاصّ   صيغة مناسبة لإلجابة عن اإلش�ال املركزي �� هذا البحث،

) يوناس  ها�س   Hans Jonasعند 
ّ

الش صياغة   �� اإليتيقّي )     رط 
ّ
التّ الال حالة  لبلوغ  املفهوم�ن. زم  ب�ن  ناغم 

 �ة االجتماعيّ ل وفكرة ا�حرّ وّ ة عند األ تتناسب فكرة املساواة االجتماعيّ 
ّ
، 2�عض �غرا��ا  و�سّد   ،ا�ية عند الث

ة املؤمنة باملص�� املش��ك  إحقاق املواطنة ال�ونيّ   -كما نظر لھ الثالث -ة  ة اإليتيقيّ بينما يكفل مبدأ املسؤوليّ 

 باعتبارها اإلوّ   عاون االجتما��ّ ضامن واإلخاء والتّ خ التّ ا يرّ� ممّ 
ّ
الستدامة تــــناغم املفهوم�ن. من  زمة اليات الال

 
ّ
 املهم أن �ش�� هنا إ�� أن

ّ
ة االع��اف  ف عند �عض القواسم املش��كة ب�ن نظر�ّ ھ سبق ألكسل هونيث أن توق

 

1- John Kekes: «Objections to Democratic Egalitarianism». Journal of Social Philosophy, Vol. 33, N°. 2,2002, 
p168 

كسل هونيث الحّر يولي  -2
ٔ
فضليّ ا

ٔ
و التّ ولوجيّ ثالبا خالصا لعالج العديد من  مّما يوّفر في نظرهة على المساواة، ية اال

ٔ
طورات غير ات ا

مر تنتج عن غياب المساواة،  بكونها ليمة التي يصفها هونيثالسّ 
ٔ
 : ينظر ية.شكيك في بلوغ الحّر ي إلى التّ يؤدّ  لذيااال

Soraya Nour Sckell, « Le droit selon Axel Honneth. De la Théorie critique à la théorie de la reconnaissance ». 
in : Alain Patrick Olivier, Maiwenn Roudaut et Hans- Christoph Schmidt  amBusch (dir.), Nouvelles 
perspectives pour la reconnaissance. Lectures et enquêtes, (Lyon: ENS Éditions, 2019), p196. 

https://books.openedition.org/author?name=olivier+alain+patrick
https://books.openedition.org/author?name=roudaut+maiwenn
https://books.openedition.org/author?name=schmidt%C2%A0am%C2%A0busch+hans-christoph
https://books.openedition.org/enseditions/13383
https://books.openedition.org/enseditions/13383
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ّ
الث  عنده، ونظر�ّ ة  الثبمجاالتھ 

ّ
املرك العدالة  تم�ّ ة  ال�ي  ا�حاجة واملساواة واالستحقاق عند ميلربة  ب�ن   �1. 

هنايمكن ها  �ستعر   نا   أن 
ّ
ا�  �� �ساهم  ما  التّ ض  رقعة  فهما  ساع  إش�اليتنا،  بخصوص  فكر��ما  ب�ن  قاطع 

التّ يتّ  البعد   �� العدالة  اخ��ال  رفض  ع��  معا  يتبنّ   وزي��ّ فقان  كما   ا�حض، 
ّ
الط التّ يان  ملبادئ    دّي عّد رح 

 Michael Walzer�ما يتقاسمان خالصات ماي�ل وال��ر (العدالة أل�ّ 
ّ

املفكران،  أن. �عطي هذان  ) �� هذا الش

باعتباره عنصرا جوهر�ّ أيضا، لالجتما�ّ  العدالة.� قيمة قصوى  اعتمادا ع�� فهم هيغ�� ملسألة  �� وقت    ا 

يؤمن فيھ الثالث باملص�� اإل�سا�ي املش��ك وما �عنيھ ذلك من �عظيم لقيم اجتماعية �التضامن والتقدير  

 املتبادل. 
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  بناء   ع��  يصبح فيھ جميع أفراد ا�جماعة قادر�نالذي  ة باعتبارها الوضع  املساواة االجتماعيّ يحدد ميلر  

 ى و�ن تفاوتوا �� الّس املساواة ح�ّ   ساسأ  ع��  عالقا��م
ّ
 لطة، أو �� ال�

ّ
ة ا�جسد  ة كقوّ بيعيّ �وة أو �� املواهب الط

 
ّ

غ��ه.  والذ أو  �عت��  �اء  السبب  شرطلهذا  الوضع؛  لبلوغ  اجوهر�ّ   ااالع��اف  ��    هذا  ا�جميع  يتساوى  فأن 

يتّ �املعاملة    االع��اف ش�ل حقوق متساو�ة ومعاملة  ع�ي أن 
َّ

الّس عادلةخذ أّن بب �شّد . ولهذا    د ميلر ع�� 

عضو �� ا�جتمع  حيث �سود اإلحساس ب�ون �ّل  2نظام يجب أن تقام ع�� قاعدة املساواة. ة �� أّي العضو�ّ 

نة  �خص آخر بما يتجاوز تصنيفهم غ�� املت�ا�� القائم ع�� أ�عاد معيّ   ع بوضع وم�انة متساو�ة مع أّي يتمتّ 

 
ّ
ائدة ب�ن أفراد ا�جتمع وع�� معاملة  فاعل الّس ا من خالل طر�قة التّ عمليّ هذا  ترجمة    فاوت. تتّم سم بالتّ تت

 من    إذ  �عضهم لبعض،
ً
�ستعملون طرقا متماثلة �� ا�حادثة �أن �عتمدوا ع�� سبيل املثال املصافحة بدال

ة،  االنحناء، كما يختارون أصدقاءهم بناًء ع�� األذواق املش��كة واالهتمامات وليس ع�� املرتبة االجتماعيّ 

عب�� عن ا�جتمع  ل وال��ر للتّ ادة ال�ي أطلقها ماي�ى ميلر لتبيئة نظر�تھ صفة مجتمع الّس يتب�ّ   3وما إ�� ذلك.

 
1- A. Honneth, «Recognition and justice: Outline of a Plural Theory of Justice», ActaSociologica, Vol. 47, N°. 
4, 2004, p359. 

دّق كما عاد ليوضّ 
ٔ
ّن الّسياق نقطة تقاطع كبيرة بينهما وهي االبتعاد عن اختزال العدالة في المساواة. يرى ميلر في هذا   ح بصورة ا

ٔ
  ا

 الوحيد للعدالة
ٔ
 المساواة لجعله المبدا

ٔ
قنوم على مبدا

ٔ
ن يؤدّ  ال بّد  ، إضفاء طابع اال

ٔ
ة والممارسة، وازدياد  ظريّ ي إلى الفصل بين النّ ا

فكار الفلسفيّ م المعتقدات ما قبل العلميّ باين ما بين مفهوم العدالة وعالالتّ 
ٔ
 :جوع إلىة بالعدالة. يمكن الرّ ة الخاصّ ة مما يضعف من اال

A.Honneth, Ce que Social veut dire I. Le déchirement du social. Traduit de l’allemand par Pierre Rusch, 
(Paris : Gallimard Nrf, 2013), p275 – 276. 

 يفتوفيق السّ ترجمة ، المساواة والعدالة"" ،ميلرديفيد  -2
ّ
 . 20، ص2019 حكمةة  ، مجل

3- David Miller, « Equality and Justice», Ratio (new series) X 3, Oxford, Vol. 10p, Issue 3, December 1997, p. 
232. 

ّن *
ٔ
ن تتمثّ الخيرات االجتماعيّ اس بوساطة سلسلة من  بة بين النّ المساواة عالقة مركّ   يرى والتزر ا

ٔ
ة الحيازة  ل فقط في هويّ ة وال يمكن ا

مييز بين مجاالت العدالة المختلفة مع  ة من خالل التّ ب مشاكل الملكيّ ة الذي يطرحه إلى تجنّ بركّ المساواة الم يهدف حّل  واالمتالك.
ّن  ة بكّل وزيع الخاصّ مبادئ التّ 

ٔ
ن تكون تعّد  منها. ويذكر ا

ٔ
ّن ة في الشّ ديّ مبادئ العدالة يجب ا

ٔ
الخيرات المختلفة يجب توزيعها   كل وا

نّ بب يؤكّ وفًقا إلجراءات مختلفة ومن قبل فاعلين مختلفين. لهذا السّ 
ٔ
ن نجعل المساواة هدفا مركزيّ د با

ٔ
ردنا ا

ٔ
ن  ا للسّ ه إذا ا

ٔ
ياسة، وا

 نحترم الحّر 
ّ
يضا، فال يمكننا إال

ٔ
ن نتصوّ  ية ا

ٔ
نّ ا

ٔ
 بة. وهذا ها مساواة مركّ رها على ا

ّ
ة، ليس بشكل ب توزيع مختلف الخيرات االجتماعيّ يتطل

 :  ة والمعاني المرتبطة بها. ينظرع هذه الخيرات االجتماعيّ ع المعايير التي تعكس تنوّ د، ولكن وفقا لتنوّ موحّ 
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ة باعتبارها مساواة �� امل�انة. �ستع��  املتساوي �� العالقات واملعامالت الذي �سود فيھ املساواة االجتماعيّ 

 "ميلر من وال��ر كذلك  
ّ

أّن ال�ي    *" بةمفهوم املساواة املرك    �ع�ي 
ّ
ال�ي يحتل ها مواطن ما داخل مجال  امل�انة 

 مع�ّ 
ّ
 ة اجتماعيّ ص�حإ�� مسبة  ن بالن

ّ
سبة إ��  ة ال يمكن إعادة تقييمھ من خالل م�انتھ داخل مجال آخر بالن

   يطرة�عمة أخرى. �ستتبع هذا األمر نقد للّس 
ّ

مجتمع ال    بةما دام ا�جتمع الذي يحكمھ مبدأ املساواة املرك

خ�� عن فكرة البحث  تفرض التّ   �اخ��ات. إ�ّ نعم وا�نوع من أنواع ا�خ��ات ع�� با�� ال   يمكن أن �سيطر فيھ أّي 

ق املساواة. و�دال من ذلك،  يحّق وهو ما    �ش�ل مت�ا��توزيعها    ھ�ة ما من شأن ية مم�ّ ن أو خاصّ عن خ�� مع�ّ 

م��ا غ�� مت�ا��   وزيعات املتمايزة ال�ي ي�ون �ّل ة للعديد من التّ ة نتيجة فرعيّ ينب�� اعتبار املساواة االجتماعيّ 

 .1دةيات مختلفة من خ��ات متعّد األفراد �ستفيدون بكمّ  بطبيعتھ، بمع�ى أّن 
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ل

ّ
ى و�ن قام  ة ح�ّ تھ االجتماعيّ �� �� نظر�ّ قطب الرّ   ينطلق أكسل هونيث من مفهوم االع��اف الذي �ش�

راع من أجل االع��اف" إ�� خمسة ��  انتقلت أش�الھ من ثالثة �� كتاب "الصّ   عديالت عليھ، حيثببعض التّ 

�ع�ي�ة"ا�حرّ   "حّق :  كتابھ االع��اف  أصبح  التباد��    .  القانو�ّي   ا�خاّص الفعل  او   باالح��ام  �خاص  السلوك 

 
ّ
ة  ة االجتماعيّ يّ سات ا�حياة اإليتيقالثة القائمة بطرق مختلفة �� مؤّس باالح��ام األخال�� وأش�ال االع��اف الث

"Sittlichkeit  ،" و�� االع��اف ا�خاّص   
ّ

بمجال االقتصاد الذي يلعب    ة، وذاك ا�خاّص خصيّ بالعالقات ال�

الّس  الوساطةفيھ  دور  ا�خاّص   ، وق  الّد   وأخ��ا  اإلرادة  �شكيل  ا�جماعيّ يمقراطيّ بمجال   ة 
ّ
�ش� كما  ل  ة. 

فها هونيث ب�و��ا  ة ال�ي �عرّ �ة االجتماعيّ أسس ا�حرّ   ،والبعد املوضو��  االع��اف إ�� جانب البعد البينذا�ّي 

ا�حرّ  ا�حّق تلك   �ة 
ّ

للذ �سمح  ال�ي  املادّ ة  املوارد  ع��  با�حصول  فقط  ليس  للتّ ات   ية 
ّ

الذ ح�ى حقق  أو  ا�ي، 

   ة من أّي �� أن ت�ون حرّ   با�حّق   االع��اف القانو�ّي 
ّ

 األدوات التّ   ة) أو أن ي�ون لد��البيّ �ة الّس ل (ا�حرّ تدخ
ّ

ة  ر�ّ فك

 �ة التّ ة (ا�حرّ �ا بلغت االستقالليّ إلصدار حكم مستن�� وعادل وفق إراد��ا أل�ّ 
ّ

 ر�ّ فك
ّ
 ة يتمّ ما �� وضعيّ ة)، و�ن

 بناؤها مع ا�جماعة و�فضلها، حيث تتجّس 
ّ

د وفق إرادة وقرارات با�� أعضاء  ات وقرارا��ا وتتجّد د إرادة الذ

 ةت�امليّ ة  عالقات تفاعليّ هذه ا�جماعة من خالل  
ّ

الذ �ة حًقا وال تدرك هذه  وات تجر�ة ا�حرّ ، إذ ال �عيش 

فعليّ ا�حرّ   �ة 
ّ
إال مؤّس   ا   �� �شارك  اجتماعيّ حينما  تتم�ّ سات  لة  وفقا  املتبادل  االع��اف  بممارسات  لمبدأ  � 

ا�حرّ  ب�ون  القا��ي   الهيغ�� 
ّ
تتمث  �ة 

ّ
الذ مع  "الوجود   �� اآلخرل   �� sein im  Bei sich selbst(ات 

Anderen ("2 الّس لهذا  للنّ .  يمكن  ال  يحّق   اسبب  حرّ أن  الفرديّ قوا  �ّل �ا��م  ع��    ة  �عتمدون  بل  لوحده، 

 عالقا��م املتبادلة ال�ي ال يمكن اعتبارها "حرّ 
ّ
من قبيل محتوى    ة ببعض االل��امات املعيار�ّ يفون  عندما    ة" إال

الّد الصّ  ومعاي��  وواجبات  داقة   ستور 
ّ

والعش واألزواج  واألطفال  واملس��لك الوالدين  املنتج  و��ن  واملر�ي    اق 

 
Chantal Mouffe, The return of the Political, First published, (London: Verso, 1996), p34. 
1- D. Miller and M .Walzer, Pluralism, Justice, and Equality, (New York: Oxford University Press, 2002), 
p19. 
2- G.W.F. Hegel: [2007], op. cit., p. 133. 
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وا�حاكم  واملتعلم أّن   .1واملواطن  ا�حر�ة  و�ما  مع�ى  عمّ االجتماعيّ   يختلف  األسرة   �� مجال  ة   �� عليھ  هو  ا 

أو  الّس  داخلوق  الّس   من  فإّن يا��يّ ا�جال  يتغ�ّ   ،  الهيغ��  الفهم  وفق  املساواة  ا�مفهوم  مجال  مع  �ة  حرّ � 

 إعادة التّ   ّن . وأل 2املع�ي 
ّ
 الواجهة ملبادئ معيار�ّ   وزيع عنده ليست إال

ّ
  فإّن   ،رة �� مبادئ االع��افة أخرى متجذ

 ق ب�ن االع��اف و�عادة التّ من يفرّ  هونيث يضع نفسھ ضّد 
ّ
  �� حّد  هونيث باملــــــــــــساواة ھ، ال ��تّم وزيع. لذلك �ل

 ذا��ا؛ بل يتناولها فقط كبعد من أ�عاد االستقالليّ 
ّ
ة. �ع�ي العدالة القاعدة األساسيّ إليھ  سبة  ة ال�ي �عت�� بالن

فهم بمع�ى واسع ع�� أ�ّ   ع بھ �ّل الذي يتمتّ   املتساوّي   عنده ا�حّق 
ُ
�ا تحقيق  فرد �� استقالليتھ ال�املة ال�ي ت

 
ّ

 ة لتفس�� هونئيسيّ أحد اآلثار الرّ   ات. إّن للذ
ّ

   �ة" فيما يخّص ة ل�حرّ روط االجتماعيّ ث "للش
ّ
ھ  االع��اف هو أن

�عّد يؤدّ  ن�ج  إ��  املعيار�ّ ي  للمطالب  لألفراد  دي  يمكن  ال�ي  ألّن طرحها  ة  هذا  ا�جماعة.  وع��  اآلخر�ن   ع�� 

 التّ 
ّ

الذ مختلفةحقق  محاور  لھ  الفردي  تتوافق    ،ا�ي  كما  األول،  نموذجھ   �� االع��اف"  "مجاالت  تتوافق 

ال�ي   ةة للعالقات االجتماعيّ �ة"، �ش�ل دقيق مع األنواع األساسيّ ا�حرّ   ة ا�ختلفة �� "حّق ساتيّ الت املؤّس ا�جا

االع��اف ليس    أّن هذا  يع�ي  و ��م ورفاهي��م وخطط حيا��م.  من خاللها يدرك األفراد جوانب مختلفة من هو�ّ 

عامّ  مفهوم  وأّن سوى  االجتما   ،  للمجاالت  تبعا  مختلفة  بنيات  املعنيّ عيّ لھ   ة 
ّ

الذ األ�عاد  وأنواع  ال�ي اتيّ ة  ة 

النّ  لهذا  كنتيجة  عل��ا.  التّ تنطوي  فإّن عّد �ج  ا�حّق   دي،  "املساواة  سؤال  ع��  هونيث  الفعليّ إجابة    ،ة"ة/ 

 
ّ
 ست�ون أن

ّ
املتساوي �� شروط    ل�حّق   باملع�ى العامّ   ھ من املستحيل تحديد مع�ى واحد "حقيقي" للمساواة، إال

 .3ة ال�املةاالستقالليّ 
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ة إم�انات  �ة االجتماعيّ ا�حرّ   نظر�ةتمنح    ،�� مساواة �� امل�انة  بما  ،ةة املساواة االجتماعيّ نظر�ّ إذا �انت  

 
ّ

الش االجتماعيّ ضمان  األع��  روط  املستوى  عليھ  يطلق  ما  لتحقق  ��ّم ة  ال�ي  بنفس  االستفادة    للمساواة 

 
ّ

و الش للمساواة فيما  نفسها  رجة  الّد ��ل  األد�ى  املستوى  �� مختلف أش�الھ، وما يطلق عليھ  من االع��اف 

 ة ال�ي تضمن معاملة متساو�ة ل�جميع. و��ذا تة القانونيّ االستقالليّ   يخّص 
ّ
ة  بادليّ مساواة ميلر عناصر التّ   ر وف

ة  �ة االجتماعيّ ا�� إدراك ا�حرّ و�التّ   ،ة ع�� االع��اف املتبادلة إلقامة عالقات مبنيّ رور�ّ الضّ �افؤ  �امل والتّ والتّ 

�ّل  لمجال.    ��  معا  تفتقران  أ��ما  املسؤوليّ إال  مبدأ  شروط  يالذي  ة  روح  تأم�ن  باالل��امات  ضمن  القبول 

 
ّ

 وات بھ سيجعلها ملزمة باالهتمام بالعواقب اوالوفاء ��ا مادام إيمان الذ
ّ
أعمالها    عنبة  لبعيدة للغاية امل��ت

 
1- A. Honneth: [2017], op. cit.  p48. 
2- A. Honneth, «Freedom, Solidarity, and Democracy», in: Odin Lysaker and Jonas Jakobsen (Edit.) , 
Freedom and Recognition, (Boston: Brill edition, 2015), p267. 

   إّن  
ّ
صدقاء والعشّ  ومتبادلة تنطوي على حقوق وواجبات مختلفةعند هونيث  ةق بشروط االستقالليّ المساواة فيما يتعل

ٔ
اق  بين اال

سرة، 
ٔ
فراد اال

ٔ
و بين  في العالقات بين المستهلكين والمنتجين الذين يلتقون من خالل تفاعالت السّ   وفي االتجاه نفسهوا

ٔ
وق، ا

 .المواطنين الذين يتعاملون مع بعضهم البعض في المجال العاّم 
3- Jean-Philippe Deranty, « Redistribution and recognition from the point of view of real equality Anderson 
and Honneth through the lens of Babeuf », in: Denise Celentano and Luigi Caranti (ed.), Paradigms of 
justice: Redistribution, Recognition, and Beyond, (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2021), p74. 
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ع هذه الذوات لهابقدر  
ّ
 ع�� نطاق البشر�ّ   ا�� مراعاة حقوق ال�ّل ، و�التّ توق

ّ
�ل ستتحول  ة جمعاء. و��ذا الش

ة إ�� أنظمة  ة و�يتيقيّ ت�ن باعتبارها أنظمة "عالئقيّ �ة االجتماعيّ د املساواة وا�حرّ حيث تتجّس   ،أنظمة الفعل

 قييد  التّ   ايطبع ف��
ّ

   الفردّي   ا�ّي الذ
ّ
ة املفروضة ع�� اآلخر�ن  ة، وال ُينظر إ�� القيود األخالقيّ عيّ او بصبغة الط

أ�ّ   ع�� 
ّ

ال� امليول  �عيق  مالئمة  غ��  قيود    ة،خصيّ �ا 
ّ
لتلك  و�ن اجتماعية  وتجسيدات  ترجمات  باعتبارها  ما 

أ�ّ  ع��  إل��ا  ُينظر  ال�ي  تأسيسيّ األهداف  أهداف   �ا 
ّ

لل� النّ   1خصة  البشرّي ولديمومة  ل�ون  وع  اعتبارا   .

يتعرّ املسؤوليّ  ال�ي تصبح "مصدر قلق" عندما  ل�ائن آخر،  ��ا �واجب  املع��ف  بما �� عناية  الوضع  ة  ض 

�� الذي يمكن  ـــــؤال األصا�خوف وارد بالفعل �� الّس   �ديد. و�اعتباره محتمال باملقابل، فإّن لهذا الغ�� لل�ّ   الهّش 

 ــبھ؟ ك أعــ�ندث لھ، إذا لم ــ يحــ: ماذا سعنده ة فعليةؤوليّ ــــمس  �ّل   يةتخّيل بدا للمرء
ّ
ما �انت اإلجابة قاتمة،  ل

 
ّ
 . 2ة أو�حما �انت املسؤوليّ �ل

 : خاتمة  -5

�� مجتمع من ا�جتمعات  �ة معا  البالغة لبناء نموذج �سود فيھ املساواة وا�حرّ عو�ة  غم من الصّ ع�� الرّ 

  حياة سعيدة وجيدة تجمع ب�ن غاية تحقق العدل   ننايؤمّ الت�امل والتعاضد، فبمقدار مت�ا�� وفق مبدأ  

بلوغ والهناء  ومنت�ى  وحر�ة    .ا�خ��  مساواة  ب�ن  ما  األسس  ثال�ي  تركي�ي  نموذج  تفكر  ع��  انكببنا  فإننا 

ز�د  اجتماعيت�ن ومسؤولية فردية ذاتية وجماعية مش��كة. �ستحضر هذا ا�خيار 'املبتكر' الذي يحتاج إ�� م

من التطو�ر والصقل، حيو�ة ا�حر�ة واملساواة وا�حاجة البشر�ة امل�حة إل��ما معا، مس��شدين �� هذا املقام  

 ما  بقولة �حنھ أرندت تصرح ف��ا: "
ً

فقط أولئك الذين تحرروا من ا�حاجة يمك��م أن يقدروا تقديرا �امال

وا�خوف هم القادرون ع�� أن يتصوروا    �عنيھ التحرر من �ل خوف، وفقط أولئك الذين تحرروا من العوز 

إن هذا األمر قد     .3"شغفا با�حر�ة العامة وتطو�ر املذاق ا�خاص للمساواة الذي تحملھ هذه ا�حر�ة داخلها

التّ   أجاز لنا ��ج �ة االختيار واالل��ام واالنخراط الوا��  ة واملرونة، و��ن حرّ ديّ عّد وازن ب�ن التّ تصور يرا�� 

  عددوالوحدة والتّ   ،دفرّ ة تجمع ب�ن االندماج والتّ ة إيجابيّ تناسبيّ   يوفر  سبيلمخطٍط ل  أي وضع  ،واملسؤول

 ممّ 
ّ
 ا يقل

ّ
كما    .لم وا�عدام اإلنصافص إ�� أق��ى ا�حدود و�ش�ل ممن�ج ودائم من ا�خالفات القائمة ع�� الظ

 .  إزال��اأو �سمح �� اآلن نفسھ باح��ام االختالف والفروق دون ت�خيمها 

 

 

 
1- A. Honneth, Le droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, traduit de l’allemand par Frédéric 
Joly et Pierre Rusch, (Paris : Éditions Gallimard, 2015), p197. 
2- Hans Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, trad. J. Greisch, 
(Paris : Cerf, 1992), p392-393. 
3- Hannah, Arendt ; La liberté d'être libre, les conditions et la signification de la révolution, traduit de 
l’anglais par Françoise Bouillot, Payot, Édition du Kindle, French Edition, 2019, p21. 
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ّ
  ةالهيئة املصر�ّ ،  ارش
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 .1970 القاهرة، أليف،شر والتّ ة للن
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ّ
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 ،  خالد حافظيترجمة  ،  �� زمن ا�حداثة  ا�حّب ؟  . ملاذا يجرح ا�حّب إيلوز، إيفا -3
ّ
للن شر  صفحة سبعة 

  . 2020الّسعودّية، وزيع، والتّ 
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ّ
الت تفك��  االجتماعيّ إعادة  القاس�يترجمة  ،  ةفاوتات  ، كن�ة 

   .2016الّدار البيضاء، إفر�قيا الشرق، 

 نظر�ّ   اندماج اجتما��ّ   – مساواة    – �ة  حرّ ):  مراد( ديا�ي   -6
ّ
 ة العدالة �� الن

ّ
الل ،  �ا�� املستدام�يب موذج 
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ّ
شر وال��جمة  شيد، جداول للن

   .2015ب��وت، وزيع، والتّ 

 .2010 ب��وت، ة للعلوم ناشرون،ار العر�يّ مازن جند��، الّد �عر�ب ، فكرة العدالة  (أمارتيا): سن -9

10-  
ّ
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كلية العلوم اإلنسانية  

 واالجتماعية بالقنيطرة 

 المغرب

  

ة: لمذُة علی اُألستاذیَّ  التَّ

 انصیاٌع واتباٌع أْم تمرٌد وإبداٌع 
 

The Influence of Professorship upon Discipleship: 
 Obedience and Imitating or Rebellion and 

Creativity 
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 التَّلمذُة علی اُألستاذیَّة: 

 انصیاٌع واتباٌع أْم تمرٌد وإبداعٌ 

 

 

 الملخص: 

لميِذ واألستاِذ،   ِة من خالِل تحديِد مع�ى �ّلٍ من الّتِ ستاذيَّ
ُ
لمذِة واأل ال ُيمكن أْن ينعكَس مع�ى �ّلٍ من التَّ

دينيّ  رواِسَب  اِ��ما  طيَّ  �� يحمالِن  �ما  ،  أل�َّ
ً
وخادما  

ً
تا�عا �عت�ُ�  لميذ  فالتَّ الوسطى:  القرون  إ��  �عوُد  قديمة  ة 

 يبدو �� م 
ُ
ذي تلعُبھ األستاذيّ واألستاذ

َّ
وِر اِ�حورّيِ ال علم  ستوى مطلٍق ال استثناَء فيھ. رغم الدَّ ة �� تار�ِخ التَّ

ألنَّ  األحواِل،  �ّلِ   �� لمذِة  التَّ  �� ذا��ا  �ستن�ُخ  �ا ال  فإ�َّ بھ،  ُيحتذى  ومثاٌل   
ٌ
�ا قدوة أ�َّ و�الّرغم من   ، البشرّيِ

�ي  
َّ
 �� ال

َ
اجحة  والنَّ

َ
 املاهرة

َ
ة   األستاذيَّ

َ
قابِل، فبالّرغم من أنَّ التلمذة

ُ
 ع�� الغالِب. و�� امل

َ
بدعة

ُ
 امل

َ
تنتُج التلمذة

ِر،  
ُ
أث �ا فإّن �� بداي��ا ت�وُن باالقتفاِء و�التَّ   ستستمرُّ  هذا ال �ع�ى أ�َّ

ً
صبَح ناقدة

ُ
ع�� هذه ا�حاِل، بل ُيمكن أْن ت

  ِة من منطلٍق معر�ّ�ِ ال يتجاوُز اإلخالَل باالح��اِم لألستاذيّ 
ُ
 واإلجالِل. غرُضنا األساُس �� هذه املقالِة اإلجابة

ة؟ ما ��   لمذة؟ ماذا نقصُد باألستاذيَّ لميذ؟ ما مع�ى األستاذ؟ ماذا نقصُد بالتَّ عن األسئلِة اآلتية: ما مع�ى الّتِ

؟ م ار�ِخ البشرّيِ لمذِة �� التَّ  عن نماذَج ُمشرقٍة من التَّ
ُ

لمذة؟ هل ُيمكُن ا�حديث لمذِة؟  أنواُع التَّ ا خصائُص التَّ

ِة؟     ما خصائُص األستاذيَّ

Abstract: 
The meanings of both the discipleship and the professorship cannot be  reflected by 

defining the meaning of each of the student and the professor, because they carry with them 
old religious deposits dating back to the Middle Ages. Despite the essential role that the 
professorship plays in the history of human learning, and that it is a role model and an example 
to be followed, it does not reproduce itself in the discipleship in all cases, because the skilled 
and successful professorship that mostly produces the creative discipleship. On the other 
hand, although the discipleship at its beginning is by following and being influenced, this does 
not mean that it will continue in this way, but rather it can become a critic of the professorship 
from a cognitive standpoint that does not go beyond respect and reverence. Our primary 
purpose in this article is to answer the following questions: What is the meaning of a disciple? 
What does professor mean? What do we mean by discipleship? What do we mean by 
professorship? What are the types of discipleships? Is it possible to talk about shining examples 
of discipleships in human history? What are the characteristics of discipleship? What are the 
characteristics of a professorship? 

 فریحيأحمد  أ.
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ً
 ُهم أك�� تكر�ما

ً
 األطفاَل جيدا

َ
مون ِ

ّ
ذين ُ�عل

َّ
ة، وثمراُ��ا ُحلوة. إنَّ ال �بيِة ُمرَّ

َّ
وُر ال�

ُ
"جذ

�م فَن العيِش الكر�ِم"    
َ
�م ا�حياِة، وأولئَك يمنحو�

َ
�م، فهؤالِء يمنحو�

َ
ذين َيلدو�

َّ
 من ال

 
ّ
 ل أرسطو م األوّ املعل

 
َ

لميذ ِ
ّ
ْدَره من خالِل الوصوِل إ�� حّد " إنَّ الت

َ
ِهُر ق

ْ
ذي ُيظ

َّ
 من أستاِذه"        أ�عَد  ا�حقيقيَّ هو ال

 
ّ
 ل أرسطو م األوّ املعل

 ا�حقيقة أك�� صداقة منھ" "أفالطون صديقي، لكّن 

 
ّ
 ل أرسطو علم األوّ امل

 

 : لمیذة لمیذ والتّ التّ  -1

ھ  
ُ
 عر�يٌّ أصل

ٌ
لميذ" لفظ لم"الّتِ ِ

ّ
الم، جمُعھ    الت

ُ
 و  ا�خادميفيد    ،1تالميذو  ِتالمبالكسر، وهو الغ

ّ
 ،2ا�عالت

 معناه بطالِب العلِم أو الصّ 
َ
تمدرس�ن،  وقِد ارتبط

ُ
عب�� ا�حا�� باألطفاِل واليافع�ن امل وال نعِة، واختَص �� التَّ

غة العر�ّية بل هو يتعّداه إ�� �ّل من االنجل��ّية  
ّ
يقتصر مع�ى الّتلميذ باعتباره خادًما لألستاذ وتا�ًعا لھ ع�� الل

الفر�سيّ   discipleفلفظ  والفر�سّية،   ب�ن  ش��ك 
ُ
 امل

ّ
الال فظ 

َّ
الل إ��  يرجُع  ذي 

َّ
وال واإلنجل��ية،  تي�ي  ة 

discipulus�ر
ُ
ا�ع" �� العر�يّ ، لھ مع�ى يق��ُب من مع�ى "امل ا لھ من ُحمولة دينيّ د أو التَّ

َ
ة ترجُع إ�� ُمر�دي  ة ِمل

وفيّ  ذي �ع�ي    followerة، و�ق��ُب منھ لفظ  املسيح بما ُ�شبھ ُمر�دي شيوخ الصُّ
َّ
ا�عاإلنجل��ّيِ ال

َّ
، وليس  الت

الفر�سيّ   �� ُمرادف  من  لفظ  لھ  سوى  باالنضباِط   discipleة  كذلك  معناه   
ُ
و�رتبط ابق،  والعقاِب  السَّ  

 عن لفظ  
ُ

ا نتحدث
َّ
وط، مل �ي �انت  ، و�� معاٍن ُم��ّس disciplineوالسَّ

َّ
تينية ال

َّ
بة �� هذه املصط�حات من الال

ن ع�� املع�ى نفسھ  الفر���ّيِ    adhérent  اإلنجل��ي، ولفظ  adherentلفظ  ولعّل  لغة القرون الوسطى.  
ّ

يدال

 باعتبار أّ��ما يفيدان املواالة.
َّ
الب هو لفظ  . لكنَّ الل

َّ
لميذ والط  األقرب إ�� مع�ى الّتِ

َ
اإلنجل��ي،    studentفظ

لفظ ُيرادفھ  ذي 
َّ
لفظ  لفر���يّ ا  étudiant  ال ا  أمَّ  .pupil   لفظ  اإلنجل��ي ُيرادفھ  ذي 

َّ
الفر���ي،   élève  ال

غ�� �� املدارِس االبتدائية واإلعداديّ   فيختص لميذ الصَّ    3ة.بالّتِ
ّ
 غة اإلنجل��يّ وهناك ألفاظ أخرى �� الل

ُ
ة ترتبط

 
بادي، مجد الدين،  -1

ٓ
، تحقيق مجدي فتحي السيد، المكـتبة التوفيقة، القاهرة، مصر، د.ت، الجزء القاموس المحيطالفيروزا

 . 94الرابع، ص.

هُل العصر بالطالب الصغير، جمعه « :جاء في المعجم الوسيط -2
ٔ
و الحرفة...وخصه ا

ٔ
و الفن ا

ٔ
هل العلم ا

ٔ
ستاذ من ا

ٔ
التلميذ: خادم اال

حمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر،  المعجم الوسيط(. »تالميذ وتالمذة
ٔ
، مجمع اللغة العربية، إخراج: إبراهيم مصطفى، وا

ول، ص.1972ومحمد علي النجار، المكـتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول، تركيا، 
ٔ
 .) 87، الجزء اال

لفاظ في هذه  -3
ٔ
صيل اللغوي ال

ٔ
عتمد في التا

ٔ
ستاذية في اللغتين  اعتمدت، وسا

ٔ
ستاذ واال

ٔ
المقالة في تحديد: التلميذ والتلمذة، واال

تية: 
ٓ
 اإلنجليزية والفرنسية على المعاجم اال

- Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Springfield, Massachusetts, USA, 11th Edition, 2003. 
- Dictionnaire Encyclopédique, Hachette, Spadem-Adago, Paris, 1980, III Vo. 
- Dictionnaire Latin de poche, écrit par Auzanneau, B & Yves Avril, Le Livre de Poche, 2000. 
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تمدرس  
ُ
لميذ من قبيل: امل  schoolchildو  schoolboyبالّتِ

ّ
تعل

ُ
   ...learnerم  ، وامل

ّ
لمذة �� الل غة  ُ�شار إ�� التَّ

ذي سنتبنّ discipleshipة بلفظ  اإلنجل��يّ 
َّ
 ال

ُ
فظ

َّ
�ي ي�وُن عل��ا  ، وهو الل

َّ
ھ يفيُد ا�حالة ال ّما  �خٌص  اه، رغم أنَّ

 أو تا�عً 
ً
  ا ملذهٍب ُمع�ّ تلميذا

ُ
ا لفظ ا ي�وُن من أتباع املسيح. أمَّ

َّ
، فلھ مع�ى apprenticeshipن، و�ا�خصوص مل

لمذة �� ا�جال الصّ   بالتَّ
ٌ
سّم مرتبط

ُ
 نا�ّ� وا�حر�ّ�، أو ما �

ّ
ذي ُيزاول مهنة أو صنعة ّم يھ نحُن باملتعل

َّ
ا ��  م ال

ا �� الفر�  لمذة ��  discipulatة، فيشار إل��ا بلفظ  سيّ ورشة أو غ��ها. أمَّ فظ لھ ارتباط بالتَّ
َّ
، مع أنَّ هذا الل

 ة �ش�ٍل أك��. املسيحيّ 

لمذة �� اللة ع�� التّ للّد   discipleshipلميذ، ولفظ  اللة ع�� التّ للّد   studentى لفظ  و�ناء عليھ، سنتب�ّ 

 
ّ
ة  اللة ع�� األستاذيّ للّد   discipulatلميذ، ولفظ  التّ اللة ع��  للّد   étudiantى لفظ  ة. وسنتب�ّ غة اإلنجل��يّ الل

 
ّ
 ى لفظ  ة. وسنتب�ّ غة الفر�سيّ �� الل

ّ
   لميذالت

ّ
 غة العر�يّ �� الل

ّ
 ة بدال من الط

ّ
داول  الب لھ مع�ى �� التّ الب، ألنَّ الط

بالتّ   يرتبط 
ّ
الط بلفظ  العتيقة  املدارس  ا�جامعة، وقد احتفظت   �� املباشر عن األستاذ  بدال معليم  ن  الب 

ذي ُ�ستعمل �� املؤّس لفظ التّ 
َّ
ذي �ستعمل بمع�ى أعّم ة. وهذا بخالف التّ سات العصر�ّ لميذ ال

َّ
، وقد لميذ ال

 املعرفة من أستاذه �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر.   �ستمّد 

تر�و�ّ   
ُ

لميذ الّتِ خُص ا  ُعّرِف  «ال�َّ ا�جامعِة»  ب�ونھ:  أو  املدرسِة   �� يدرُس  ذي 
َّ
يجعُل   .1ال التعر�ف   وهذا 

لميذ، نة، لذلك فنحن ال �ش��ط هذا �� �عر�ف التّ سة معيّ يا �ش�ل مباشر عن أستاذ �� مؤّس لميذ متلّق التّ 

التّ     لميذ قد يمتّد فمفهوم 
ّ
املتأث لميذ من أجِل تحديد   ر�ن واألتباع واملنتم�ن، لذلك تجاوز ليشمل  الّتِ مع�ى 

 عمليّ   لمذة"، هو �و��ا"التّ   بـر هذا، فما نقصده  لمذة. و�ذا تقرّ مع�ى التّ 
ّ

نائع والفنون  ي املعارف والصّ ة تلق

   م... �ش�ل مباشر أويَ واآلداب واألف�ار والقِ 
ّ
وعموًما، ال يمكن وصف الّتلمذة   .م أو أستاذغ�� مباشر عن معل

ھ رغم أّن األستاذّية �� مقام املعرفة وأّن ال
ّ
ي أمام األستاذّية ألن

ّ
، فقد نجُد  ّتلمذة �� مقام تقّبل العلمبالّتد�

ا  هناك  
ً
ة، من منطلق  ا متجاوزة األستاذيّ لمذة قد �سمو معرفيّ التّ   ة، أو نجُد أّن لمذة ع�� األستاذيّ للتّ تفّوق

� التّ تقّد  ، فقد  لّق األحوال عن التّ   لمذة �� �ّل م املعارف. و�� املقابل، قد ال �عّ�ِ
ً
ذي يجعلها ُمبدعة

َّ
ي اإليجا�ي ال

 سلبيّ ت�
ً
تلمذة  وُن 

ّ
با�  �سمُح 

ً
لميذ واألستاذ، وقد ت�ون مجرّ ة الّتِ ب�ن   ساع املدى 

ّ
تأث ٍر و��جاٍب، وقد ت�ون  د 

 مجرّ 
ّ
رة ومشو�ة باالندفاع وا�حماسة  دا، وقد ت�ون إساءة فهم، وقد ت�ون م��وّ باع أع�ى، وقد ت�ون تمرّ د ات

.   اعاًء �عاملي� يجعلها ادّ بما ي والتحّد 
ً
 مزعوما

 

 

 
- Cambridge Dictionary (dictionary.cambridge.org). 
- Oxford Dictionary   
1- Cambridge Dictionary.   
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 : ة األستاذ واألستاذّی -2

 
ّ
 أ فظ الفار��ي ""األستاذ" لفظ معرَّب، يرجع أصلھ إ�� الل

ّ
ُم املاهُر �� صنعتھ وعلمھ،  ستاذ"، ومعناه املعل

 ليست �عر�يّ :« فأّم ا�جواليقيقال  
ٌ
أستاذ، وال توجد هذه ال�لمة    للماهر بصنعتھة، يقولون  ا األستاذ، ف�لمة

واص ا�جاه��،  عر  ِ
ّ

الش العامّ ��   ط�حت 
ّ
عظ إذا  ا�خ��يّ ة  من    موا  ذلك  أخذوا  و�نما  باألستاذ،  يخاطبوه  أن 

ھ ر�ّ الصا�عاألستاذ الذي هو    ما �ان تحت يده غلمان يؤدّ ، ألنَّ
ّ
ا،  ھ أستاذ �� ُحسن األدب، ولو �ان عر�يّ ��م، فإن

ھ من "الستذ"، وليس ذلك بمعروف»
ُ
ص أنَّ   .1لوجب أْن ي�ون اشتقاق ر عدم    ا�جواليقي  نالحظ �� هذا النَّ برَّ

منھ،    ة، لعدم وجود أصٍل اشتّق رات صرفيّ ُم�ّ�   ة، و�األخّص رات لغو�ّ عر�ية لفظ "أستاذ" باالستناد إ�� ُم�ّ� 

ھ لْم ُ�شر إ�� أصلھ الفار��ي. غ�� أنَّ   ھ فار��يّ �ان لھ م��ٌر عدم عر�يّ   طو�يا العني��يكما أنَّ من منطلق    تھ، وأنَّ

 ستاد" معناه  أفار��ي "  -ة، قال: « أستاذبالفارسيّ ، ملعرفتھ  عل�يّ 
ّ
سبة    .2»ممعل ِ

ّ
  ألدى ش�� وكذلك األمر بالن

 «"األستاذ"    بقولھ:
ّ
الصّ   ماملعل فارسيّ وأستاذ  ورئيسها،  والكردية»ناعة  �كية 

ُّ
بال� استا  ومنھ  ستاد، 

ُ
ا ا    .3تھ  أمَّ

ھ  لفظ "األستاذية"، فهو مصدٌر صنا�� لتضمنھ ياء النسبة وثاء التأن ھ لفظ ُمعرَّب، فإنَّ يث �� آخره، فبما أنَّ

رفية. �ة إ�� �عض املقتضيات الصَّ عرَّ
ُ
 يخضع كسائر األلفاظ امل

اإلنجل��يّ   �� األستاذ  إ��  متعّد ُ�شاُر  بألفاظ   Mr. و  lecturerو   masterو  teacherو  professorدة:  ة 

فإّ��ا   األستاذ،  مع�ى  تفيد  األلفاظ  هذه  أّن  يبدو   وفيما 
َّ
فلفظ  توظ تختلف،  معان��ا  تجعل  سياقات   �� ف 

teacher ّة واإلعداديّ ، عادة ما �ش�� إ�� األستاذ �� املدارس �� املستو�ات االبتدائي 
ّ
لفظ    ة، و�ختّص انو�ّ ة والث

professor   لفظ    باألستاذ ا�جام��. كما يختّصlecturer 
ٌ
ا لفظ  ، با� ، فهو  masterحاضر �� ا�جامعة. أمَّ

   س ورّب و�حمل ع�� املدرّ   لفظ مش��ك وعامّ 
ّ
ھ  ان الّس �ّ الب ا�جام��، وا�حاكم، ورُ العمل والط فينة...كما أنَّ

النّ   من 
ّ
الل الّس غو�ّ احية   �� استعمالھ  يجعل  ما  اسم وفعل وصفة، وهذا  هو  طبيعتھ  ة  فهم  �ستوجب  ياق 

 
ّ
يد" من  ، ف�ي �ش�� إ�� "الّس Mr.ة داللتھ من جهة ثانية، وكذلك العبارة ا�خ��لة  ة من جهة، ومعرفغو�ّ الل

 
ّ
الت عامّ باب  و��  واالح��ام،  خاصّ شر�ف  بصفة  األستاذ  إ��  �ش��  وال  الفر�سيّ ة،   �� إليھ  وُيشار  بثالثة  ة.  ة 

فاألوّ maitreو  seignanten  و  professeurألفاظ:    .  �� األستاذ  إ��  ُ�ش��   ل 
ّ
الث واملستوى  األسالك  الثة 

 
ّ
 ا�ي ع�� األسالك األو�� من التّ ا�جام��، بينما يقتصر الث

ّ
ومش��ك شأنھ شأن لفظ    الث عامّ عليم، لكنَّ الث

master ّا نقول:  ، �� اإلنجل��ي
َّ
حاضر بواسطة اإلضافة مل

ُ
 .maitre de conférencesة، وقد ُيفيد مع�ى ا�

األستاذيّ  ا  ُ�شارأمَّ ما  فعادة  اإلنجل��يّ   ة،   �� بلفظ  إل��ا  التّ professorshipة  نجد  فيما  الفر���يّ ،    عب�� 

chaire de professeur ّذي �ش�� إ�� أستاذ كر��ي
َّ
  ،محاضر �� ا�جامعة. و�ناء ع�� هذا  ، يقوم مقامها، وال

 
بو منصور،  -1

ٔ
عجمي على حروف المعجم عر� المُ الجواليقي، ا

ٔ
، تحقيق: ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، سوريا،  ب من الكالم اال

 . 125، ص1990
صلها بحروفهالعنيسي، طوبيا الحلبي اللبناني،   -2

ٔ
لفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر ا

ٔ
، مكـتبة العرب،  كـتاب تفسير اال

 .3219الفجالة، مصر، 
لفاظ الفارسية المعربة اّدى شير،  -3

ٔ
، 1988-1987، دار العرب للبستاني، الفجالة، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، كـتاب اال

 . 10ص
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ٔ
حمد فريحي  ا

ٔ
 ا
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سنتب�ّ  لفظْي فنحن  وسنتب�ّ للّد   professeurو  professor:  ى  األستاذ،  ع��  لفظ  اللة  ، professorshipى 

 ة.  اللة ع�� األستاذيّ للّد 

ت�وُن األستاذيّ   قد 
ّ
للمعل  

ً
لها من  ة صفة ا 

َ
ِمل الهبة واإلجالل  نوعا من  �� علمھ وصنعتھ، وتحمُل  املاهر  م 

 أهمّ 
ّ
عّد �بية والتّ ية �� ال�

ُ
، إذ ال يمكن االستغناء  مجال معر��ّ   ة �� �ّل ة محور�ّ عمليّ   عليم وترسيخ املعارف. و�

�م ا �ان، سواء �ان ذلك �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، ألنَّ العصاميّ �ّلِ مجال أيّ عن دور األستاذ ��   �ن، ولو أ�َّ

 
ّ
 وا عن األستاذيّ تخل

ّ
لون املعارف من أنفسهم، ولكن يط �م ال ُيحّصِ لعون ع�� ما تركُھ  ة املباشرة كما يبدو، فإ�َّ

 غ��هم، و�ذلك ُيصبحون تالميذ لهم بطر�قة غ�� مباشرة.

�ي لها عالقة بالتّ �ستخلصھ من تتبّ ما ُيمكن أن  
َّ
ة،  ينيّ الالت الّد �ا م�حونة بالّد لمذة أ�ّ ع هذه األلفاظ ال

 فالتّ 
ّ
الل حابة  ة" ألنَّ الّ� بعيّ "التّ   حبة" وة وا�خدمة، و�قوم مقامها "الّ� بعيّ سان العر�ي نوع من التّ لمذة �� 

 ا�عون، الذين ساروا ع�� د، وكذلك التّ �يّ �انوا من تالمذة النّ 
ّ
واإلنجل��ي    ن الفر���يّ سان�ْ ينھ ون�جھ. و�� الل

�ا �� املقام األوّ ى التبعيّ تتعّد   ة واقتفاء األثر، وُ�صبح لها ارتباط باالنضباط واالنصياع، أل�َّ
ّ
باع للمسيح.  ل ات

 هذا األثر الّد 
ّ
ا �ستند إ�� املعاجم الل

َّ
 غو�ّ ي�ي ال ُيمكن تجاوزه مل

ّ
 لمذة �� رتبة متدھ يخ��ل التّ ة. إن

ّ
ية، ولها عالقة  ن

 
ّ
 لمذة باعتبارها مصدرا هنا ال �ع�ي ما �عنيھ التّ باع دون اإلبداع. إنَّ التّ باالت

ّ
ھ أصبح لهما  لميذ أو الط الب، ألنَّ

 سا�ّي مع�ى تر�وي مؤّس 
ّ
ا بالن    ة فاألمر يختلف، فقد تّم سبة إ�� األستاذيّ . أمَّ

ّ
  ي�ي إ�� حّد ا�ع الّد تجر�دها من الط

 مع�ى تر�وي فقط.ا، وأصبح لها مّ 

�ا عمليّ ما نر�د حملھ ع�� التّ   ي املعارف أيّ ة تلّق لمذة من مع�ى هو أ�َّ
ّ
م �ش�ل مباشر  ا �انت من أستاذ أو معل

ا �انت من أستاذ إ��  ة نقل املعارف أيّ �ا عمليّ ة من مع�ى هو أ�ّ أو غ�� مباشر، وما نر�د حملھ ع�� األستاذيّ 

�ي تتّ   تلميذ �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر. فما
َّ
 لمذة؟ وهل �� مجرّ خذها التّ �� األش�ال ال

ّ
باع؟ وما حدوُد  ُد ات

 
ّ
مرد؟  د ع�� األستاذيّ ة؟ هل �� تمرّ د إ�جاب وتبجيل لألستاذيّ باع؟ هل �� مجرّ هذا االت ة؟ ما مع�ى هذا التَّ

ات لمذة؟ ما �� أخالقيّ ة أد�ى من التّ لمذة املبدعة؟ هل يمكُن أن ت�ون األستاذيّ ة املاهرة تنتُج التّ هل األستاذيّ 

 ة؟ات األستاذيّ لمذة؟ ما �� أخالقيّ التّ 

بالغ إذا ما قلنا إنَّ تار�خ العلم واملعرفة هو باألساس تار�خ لألستاذيّ 
ُ
لمذة �ش�ل مباشر أو  ة والتّ قد ال ن

التّ  ع��  فاملبدعون  مباشر،  لّق غ��  الذين  أفراد معدودون، هم  هم   ار�خ 
ّ
خل أو  لغ��هم،  إبداعاِ��م  فوها  نوا 

وتلّق  عاصرهم  من  بھ  �س��شد  كسراج  مثال  وراءهم  الفيثاغور��ن  رأس  فع��  �عدهم،  جاء  أومن  ع��م،  ى 

أثينا  فيثاغورسالفيلسوف   مدرسة  رأس  وع��  األ�اديميّ سقراط،  رأس  وع��  رأس  أفالطون   ة،  وع��   ،

 
ّ
 أرسطويقيون  الل

ّ
..ول�ّلٍ من هؤالء أتباع  .أبيقور   �ن، وع�� رأس األبيقور�ّ ديموقر�طس�ن  ر�ّ ، وع�� رأس الذ

ع�� عرش  أبقراط  ع  عوا ع�� مجاالت �عي��ا كما تر�ّ وتالمذة أصبحوا أساتذة مبدع�ن، ومن املبدع�ن من تر�ّ 

والطّب     جالينوس ، 
ّ
الت عرش  وع��  و  أوقليدس شر�ح،  الهندسة،  عرش  عرش    بطليموس ع��  ع�� 

العر�يّ  �� ا�حضارة  إبداعا��م  ابن  �� مجال ا�ج��، و  �ا�خوارزمية  سالميّ ة اإل الفلك...كما استأنف آخرون 

البصر�ّ   الهيتم مجال  و��  النّ   ا�خليلات،  مجال   �� 
ّ
والل وحو  والعروض،  النحو،  ��    سيبو�ھغة  مجال 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)314( 

الفلك    ا�جرجا�ي و  �� نجد  ا�حديث  العصر  البالغة...و��  مجال  الف��ياء  كبلرو  كو���نيك��  و��    غالي��، 

 بو�لو الفوز�ھ، و�� الكيمياء نيوتنو
ّ

 ئحة طو�لة.   ...والال

   : ة بعّیلمذة الّتالتُّ  -3

 ة تلك ال�ي يقتصُر ف��ا التّ بعيّ لمذة التّ نقصد بالتّ 
ّ
باع واالنتماء لصاحب ديٍن أو مص�ٍح أو  لميذ ع�� االت

ُصوفيّ  طر�قٍة  أو   ، دي�ّيٍ مذهٍب  أو  فكرّيٍ  مذهٍب  سيا��يّ صاحِب  زعيم  أو  تبعيّ ة،  إ��  تقسيمها  ة  ...و�مكن 

 .   ة انتماء مذه�يّ ة، وتبعيّ وتقد�سيّ ة تبجيليّ 

 : ةقدیسیّ ة التّ بعیّ التّ  -3-1
وع من التّ  يا��ي، و�� وا�جال الّس ي�ي، وا�جال الصّ مجاالت: ا�جال الّد   ثالثلمذة ��  يمكُن حصر هذا النَّ

والرُّ  سة مع أساتذ��م كما هو ا�حال مع  ة لهم رابطة مقّد سل واملص�ح�ن وأقطاب الصوفيّ فأتباع األنبياء 

   دمحمّ حابة أتباع  والّ�   عي��ىون أتباع  من ب�ي إسرائيل، وا�حوار�ّ   مو��ىتباع  أ
ّ

 ص�
ّ
م، وأتباع  � هللا عليھ وسل

وال يزال املنتمون إ��  ...املباشر�ن وغ�� املباشر�ن إ�� يومنا هذا.  وأتباع زرادشت،  كونفوشيوس، وأتباع  بودا

مقّدسة.   برابطة  األوائل  ألساتذ��م  يدينون  والّنحل  ِل 
َ
اِملل يخّص هذه  ما  الصّ   و��  أقطاب  فهم  أتباع  وفية، 

طر�ق الوصول. قد يحصل لهم  �ون إ�� هللا بمساعدة شيوخهم الذين ين��ون  عت��ون مر�دين يتقرّ كذلك �ُ 

سة، وتنشأ  ابطة بي��ما مقّد ح�ن من قبل أتباعهم، لكن تبقى الرّ أو�ل فيما ورد عن األنبياء واملص�نوع من التّ 

التّ  هذه   عن 
ّ

�الش مذاهب  والّس أو�الت  �� يعة  وال��و�ستانت  وال�اثوليك  واألرثدوكس  اإلسالم،   �� نة 

تتحوّ املسيحيّ  و��ذا  األستاذيّ ة،  واملالكيّ ل  �األحناف،  املذاهب  أ�حاب  إ��  األنبياء  من   ة 
ّ

والش ة  افعيّ ة 

سة  لمذة مقّد هذه التّ   أّن إّن ما جعلنا �عت��  ة.  �س توما اإل�و��ي �� املسيحيّ ة �� اإلسالم، وأتباع القّد وا�حنابل

 أ�ّ 
ّ
ندقة، وال  ا�ع ينظر إ�� ا�خالف نظرة الكفر والزّ ي�ي الذي يجعل التّ ق باالعتقاد الّد �ا تقوم ع�� روابط تتعل

املّس   �� العموم  ع��  أّن ات  بأساسيّ   يتسامح  ورغم  ع��    اعتقاده.  يقتصر  ال  املذاهب   �� أحيانا  االختالف 

 
ّ
بالن ا�حال  الفروع كما هو   �� إ�� حّد االختالف  ھ يصل  فإنَّ املذ�ورة،  األر�عة  املذاهب  إ��  ��    سبة  االختالف 

 
ّ

الش ب�ن  ا�حال  هو  كما  والّس األصول  الب��نطيّ يعة  الكنيسة  ب�ن  واالختالف  �عبديّ نة  تقول  ال�ي  عي��ى ة  ة 

م��ما إ�� دين واحد، فإنَّ ا�جازر ال�ي درات بي��ما    تھ. ورغم انتماء �ّل ة ال�ي تقول بألوهيّ والكنيسة ال�اثوليكيّ 

تار�خ    تظّل   �� عار  الّد الّد هاتْ�ن  وصمة  االنتماء  عن  و��  الصُّ االنتماء   
ُ

يختلف قد  املساملة  يانت�ن.   �� ي�ي 

راع.�ونھ �حية أك�� من و تار�خ للتّ وفية هتار�خ الصّ  واملسامحة، و�مكُن القول إّن   تار�خا للّصِ

   ة كما تّم سة، فاملاركسيّ ة املقّد واإليديولو�� إ�� التبعيّ   قد يحصل أحيانا االنتماء املذه�يّ 
ّ
لها من قبل  تمث

 سة شب��ة بالّد أصبحت مقّد   ماركسأتباع  
ّ

يني�ن و�� �عض  وفيات والصّ �ن الّس � ذلك �� املاركسيّ ين، تج�

األديان    ة املغلقة �� �ّل نظيمات اإلرهابيّ التّ   ة، و�ّل از�ة والفاشيّ أمر��ا الالتينية، كذلك األمر بالنسبة للنّ دول  

 ة. و�� ا�جماعات اإلجراميّ 

  
ً
مجمال يقال  أْن  ُيمكن  املقّد التّ حول  ما  أ�ّ لمذة  العموم  سة  مباشرة ع��  غ��  بالّتلمذة  �ا  ق 

ّ
يتعل ما  عدا 

انصياعيّ فإّ��ا    الّصوفّية    تلمذة 
ّ
وات  ة واقتناعيّ باعيّ ة 

ّ
الن ا�خروج عن  الّد ة، ال تحاول  إال  سق  املذه�ي  أو  ي�ي 



لمذُة على   ةالت� ستاذي�
�
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ٔ
حمد فريحي  ا

ٔ
 ا
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التبعيّ دّ بالرّ  (عدا  مجملها،   �� متسامحة  غ��  و��  با�خيانة،  أو  الصوفيّ ة  األستاذيّ ة  إ��  وتنظر  نظرة  ة)،  ة 

 دت بمزايا تتجاو سة، زوّ مقّد 
ّ
ة  ة، وقد ت�ون انصياعيّ ة الدينيّ ث عن التبعيّ ة أحيانا ملا نتحّد بيعة البشر�ّ ز الط

ا نتحّد بدافع ا�خوف من اال�ّ 
َّ
 عن التبعيّ �ام با�خيانة مل

ُ
نظيمات املغلقة أو  ة �� التّ ة أو التبعيّ ة اإليديولوجيّ ث

 ة.     اإلجراميّ 

 :ةة والمعرفیّ ة المذھبیّ بعیّ التّ  -3-2
 يارات الفكر�ّ ة بالتّ املذهبيّ ة  ترتبط التبعيّ 

ّ
سبة إ�� اسم  ة الك��ى، وال�ي عادة ما �ش�� إل��ا بإضافة ياء الن

ا كما  علم من أعالم الفكر كما نقول: فيثاغوري، أو بإضافة ياء النسبة وثاء التأنيث ليصبح مصدرا صناعيّ 

فيثاغور�ّ   نقول: 
ّ

الذ من  وهذا   ة، 
ّ

الش واوائع  الفلسفي  الفكر  تار�خ   �� األفالطونيّ لّس وائع  فهناك  ون،  يا��ي، 

واألبيقور�ّ واألرسطيّ  واألفلوطينيّ ون،  والرشديّ ون،  والدي�ارتيّ ون،  والنّ ون،  واملاركسيّ ون  ون،  يتشو�ون، 

 
ّ
   ون، واملاو�ون... ف�ّل ينينيّ والل

ّ
 هؤالء ينتسبون إ�� أ�خاص مؤث

ّ
م�ن، كما نجد �� القديم من  ر�ن وأساتذة معل

�ن، واقيّ وا أصل ال�ون إ�� عناصر طبيعية، أو الرّ بطت ��م �الطبيعي�ن الذين ردّ انتموا إ�� أشياء أخرى ارت

 أ�حاب الرّ 
ّ
 واق أو املظل

ّ
 ة، أو الذ

ّ
عاصرة أصبح  رة أو ا�جزء الذي ال يتجزّ ر�ون �سبة إ�� الذ

ُ
أ... غ�� أنَّ الف��ة امل

الوظيفية، والبنيو�ة، والتحليلية...أو   ا إ�� املن�ج كما نقول:إمّ بل ف��ا االنتماء ع�� الغالب ال إ�� األ�خاص، 

القضيّ  ا�جوهر�ّ إ��   ة 
ّ

واملفك العلماء  من  فئة  حولها  اجتمع  ال�ي  الوضعيّ ة  نقول:  كما  املنطقية،  ر�ن  ة 

وال��اغماتيّ والوجوديّ  تيّ يخلو  وال    ة...ة،  التّ �لُّ  هذه  من  تبنّ ار  الذين  هم  أقطاب  أستاذة  من  هذه  يارات  وا 

هذا  القضيّ  أو  فلمّ ة  نتحّد املن�ج،  البنيو�ّ ا  عن   ث 
ّ
الل العالم  رأسها  فع��  دوسوس��سا�ي  ة،  ، فردنان 

رأسها  والتحليليّ  ع��  راسلة  وبرتراند  والوضعيّ فيتغنشتاين  لودفيج ،  املنطقيّ ،  رأسها  ة  ع��    موريس ة 

رأسهاشليك ع��  وال��اغماتية  والوجوديّ ب��س  ،  رأسها  ،  ع��  ك���اردة     ...ول�ّل سور�ن 
ّ
مات هذه  جاه  ن 

 
ّ
الفكر�ّ االت فالوضعيّ جاهات  جذور،  املنطقيّ ة  تتب�ّ ة  مثال  التجر�بيّ ة  الفالسفة  أف�ار  وتتب�ّ ى  أف�ار  �ن،  ى 

 ... �ارل ماركس، وإميل دور�ايم، و أوغست كونت

الّس  نودّ إن  الذي      ؤال 
ً
أتباعا ينتج  األعالم  من  علم  إ��  منسوب  مذهب  إ��  االنتماء  هل  هو:  هنا  طرحھ 

األ  نفس  الفقهيّ �ستن�خون  املذاهب   �� ا�حال  هو  كما  اإلسالميّ ف�ار  فلمّ ة  املثال  ة؟  سبيل  ع��  نأخذ  ا 

املنطقيّ الوضعيّ  هل  ة  متشا���ن؟  وعلماء  فالسفة  أنجبت  هل  املعاصرة،  �ارنابة    هانز�شبھ    رودولف 

 باول أو���ايم، ويشبھ آير ، ويشبھ إر�ست نيجل، ويشبھ  �ارل غوستاف همبلويشبھ  ريشنباخ 
ّ
قنا  ...إذا دق

 النّ 
ّ
 ظر �� أوجھ الت

ّ
غة تكتسب مع�ى من خالل االرتباط  شابھ ب�ن هؤالء نجدها �� رفض امليتاف��يقا، وأنَّ الل

 
ّ
ا أْن ت�ون تحليليّ   إل��مسبة  بالواقع، فالعبارة بالن ومطابقة الفكر لذاتھ، بمع�ى ب�ّحة الّتعر�ف  �  ة تتم�ّ إمَّ

   ن �� املوضوع كماأنَّ ا�حمول متضمّ 
ّ
ة بمع�ى تخ��نا  ة، أو ت�ون تركيبيّ ة الر�اضيّ سبة للقضيّ هو ا�حال بالن

�ا خارج  ة واألخالقيّ ية. ولهذا ف�لُّ العبارات امليتاف��يقيّ ���يء موجود �� الواقع كحقيقة مادّ  ة ال مع�ى لها أل�َّ

، ف�ي ُمختلفة، وال أحد ا آراؤهم �� ما عدا هذادق باملع�ى الواق��. أمّ ة باملع�ى العق��، وخارج الصّ ّح الّ� 

 فق عل��ا. م��م �عكس نفس أف�ار اآلخر خارج هذه املسألة املتّ 
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انتماءه األرسطي لم يكن    ا، لكّن �ان أرسطيّ   ابن سيناماذج ا�ختلفة �� تار�خنا الفلسفي، نجد أنَّ  ومن النّ 

 ، رغم أنَّ هذا األخ�� �ان لھ أتباع �� أرو�ّ ابن رشد�انتماء  
ّ
   قھا، فإنَّ �عل

ّ
 باملعل

ّ
  ول جعلھ يحاول استنساخم األ

ابن  ة، قال  اإليجابيّ   الفارا�يو ابن سينا  ة  ة إذا ما قورنت بتبعيّ سلبيّ   ألرسطوتھ  ، و�ذلك �انت تبعيّ أرسطو

رشدعن    سبع�ن الرّ   :ابن  ا�حّس «وهذا   �� ده  ِ
ّ
ُيقل أْن  و��اُد  لھ،  وُمعظٌم  بأرسطو  مفتوٌن  رشد  ابن    جُل 

واملعقوالت األو��، ولو سمَع ا�حكيم يقوُل إنَّ القائَم قاعٌد �� زمان واحد لقاَل بھ واعتقده، وأك�ُ� تآليِفھ من  

 
ّ

ا ي�خ صور، غ�� كالم أرسطو، إمَّ ا يم��ي معها، وهو �� نفسھ قص�ُ� الباِع، قليُل املعرفة، بليُد التَّ صها، و�مَّ

ھ إ�ساٌن جيٌد، قليُل الفض ھ مقلٌد  مدرٍك. غ�� أنَّ ُل عليھ �� اج��اِده، فإنَّ ، وعالٌم ��جِزه، وال �عوَّ
ٌ

وِل، ومنصف

ا    .1ألرسطو» الفارا�يأمَّ نصر  أرسطيّ أبو  �ان  ھ  أنَّ رغم  ما،  حد  إ��   
ً
مبدعا �ان  فقد  نفس  ،   �� وأفالطونيا  ا 

 ة الفاضلة عنده. ة عند أفالطون واملدينالوقت، ألنَّ الفرق شاسٌع، ع�� سبيل املثال، ب�ن محاورة ا�جمهور�ّ 

ة ��  ة سلبيّ ة، لم تكن تبعيّ ة ومذهبيّ لمذة سواء �انت تلمذة تبعيّ ار��ّ�ِ أنَّ التّ نا من هذا ا�جرِد التّ ما ��مّ 

ما �انت تبعيّ   ة حيو�ّ ُمجملها، و�نَّ
ّ
ة رغم انتما��ا املذه�ي، و�ذلك ة، وقد أفرزت أسماء المعة لها آراء مستقل

 ة املتعصبة.     ة اإليديولوجيّ سة أو التبعيّ ة املقّد ر�ّ ة االج��اف�ي تختلف عن التبعيّ 

 : نماذٌج خالدٌة من التَّلمذةِ  -4

 : التَّلمذةُ المباشرةُ بین التَّماھي واالستقاللِ  -4-1
 ة �ش�ٍل وا�ٍح �� الفلسفة اليونانيّ لمذة واألستاذيّ ال ُيمكن ا�حديث عن نموذج التّ 

ّ
سلسِل  ة دوَن ذكر الت

 
ّ
 ، فاألوّ أرسطو-أفالطون -سقراطال�ي  الث

ّ
للث  ل أستاذ 

ّ
 ا�ي، والث

ّ
للث تلمذة  ا�ي أستاذ    أفالطون الث. ولم تكن 

   ، ألّن أفالطون ة  ع�� أستاذيّ   أرسطو  �شبھ �� ��يء تلمذة  سقراطة  ع�� أستاذيّ 
ّ
ف محاورات  هذا األخ�� خل

ا جعل وجوده �� ورات مّم بطال لهذه ا�حا  سقراط واية، وجعل من أستاذه  ة عديدة اكتفى ف��ا بالرّ فلسفيّ 

التّ  من  جعل  وهذا  املش�وك،  أستاذه  وجود  عن  يختلف  ال  إ��    أفالطون لميذ  ا�حاورات  تنضاف  مش�لة 

 أفالطون ة  ع�� أستاذيّ  أرسطوا تلمذة . أّم سقراطمش�لة أستاذه 
ّ
ة �� آرا��ا، وال تجد حرجا �� ، ف�ي مستقل

 ة.   نقد األستاذيّ 

 : أستاذه سقراطلمیذ یتماھى مع أفالطون التّ  -2-1-1
   ، و�ّل ق.م)  399-490لسقراط (مكتوب    ال �علُم وجود أثر فكرّي 

ّ
ه، ذين تلوْ ما وردنا عنھ جاء من قبل ال

ده، ووضعھ ع�� رأس ا�حقيقة،    فأفالطون ما وردنا عنھ من قبل هؤالء فيھ اختالف:    لكّن  تلميذه املباشر مجَّ

و ا�حاورات،   �� بطلھ  (و�ان  �� مسرحيتھ  ا  ق.م)  385-450أرسطوفان  تجر�ده  املسر�� �خر من  ل�اتب 

 
ندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  بد العارفابن سبعين، عبد الحق،   -1

ٔ
، تقديم وتحقيق: جورج كـثورة، دار اال

ولى، 
ٔ
. ربما هذا الحكم الذي قدمه ابن سبعين على ابن رشد، ال يخصه وحده، وإنما يمكن تعميمه على 143ص.، 1978الطبعة اال

يه   «الفالسفة العرب جميعا، قال ابن خلدون:
ٔ
خذ بتلك المذاهب، واتبع فيها را

ٔ
رسطو} في اإلسالم من ا

ٔ
ثم كان من بعده {يقصد ا

صح.، ويمكن اعتبار هذا ا»حذو النعل بالنعل إال في القليل
ٔ
 لحكم هو اال
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حاب"، وال�وميديّ  نظر إليھ نظرة موضوعية ال تمجيد ف��ا وال تنقيص. لكْن    ق.م)  384-322أرسطو (ة "ال�َّ

 وأفالطون    األستاذنا هنا هو العالقة ال�ي جمعت ب�ن سقراط  ما ��مّ 
ّ
أستاذا كب��ا،   سقراط. لقد �ان  لميذالت

 هذا الرّ   ـــ]ف[« و�ان لھ أتباع ك��:
ّ
ى اآلن. زعيم  منا ع��م ح�ّ جل ا�خارق للمألوف لم يكن �ا�حكماء الذين ت�ل

ة. وال  بصدد مسائل عّد �عضا  مدرسة: فاملدراس ال�ي ستنسب نفسها إ�� سقراط عديدة، ومناوئة لبعضها  

ة مباشرة وذلك  مش��ك. وع�� هذا، لن ي�ون لنا من مدخل إ�� سقراط ال بصور   تقليد مذه�يّ   يجمع بي��ا أّي 

 
ّ
 . 1ى ترسم لھ صورا متباينة»ما من خالل مأثورات ش�ّ ما دام لم يكتب شيئا، وال من خالل مأثور واحد، و�ن

   أفالطون إنَّ أك�� مش�لة �ع��ض القارئ �حاورات  
ّ
ل للمحاورات  ق بما إذا �ان هذا األخ�� هو م�ّج تتعل

 
ّ
� رأي  سقراطنا �� أغل��ا نجد بطل ا�حاورات هو أستاذه  وراو��ا أم هو أحد املشارك�ن ف��ا، ألن ، فكيف نمّ�ِ

حاور األستاذ  ال�اتب أو الرّ أفالطون  التلميذ  
ُ
األستاذ    داخل هذه ا�حاورات؟ لقد ردّ   سقراطاوي عن رأي ا�

وايات  الرّ اب  حت من جهة، و��� تقليده لكتّ هذه املسألة إ�� مع�ى املثال املستو�� من النّ   حمان بدوي عبد الرّ 

ال اليونا�ي [النّ 
َّ
ماثيل] �ع�ي بأن ال ي��ك أثرا لصنعتھ، ف�ان ال  حاة صا�ع التّ من جهة ثانية، قال:« �ان املث

نقيّ  املثال صافيا  م هذا  ُيقّدِ بل  تمثالھ،  منھ  الذي يصنُع  املرمر  أثرا ع��  لها  ��  ُيظهر  ا. وقد فعل أفالطون 

اُل اليونا�ي
َّ
 �� ميدان النّ   ميدان الفكر ما صنعھ املث

ّ
م لنا مذهبھ محاوال دائما أن ينأى بنفسھ  ھ قّد حت، فإن

ت�ن أو ثالث  ة، و�ن �ان قد ظهر مرّ ث ف��ا عن هذا املذهب: فلم تظهر لھ ف��ا �خصيّ عن ا�حاورات ال�ي يتحّد 

 
ّ
 مرات، فإن

ّ
 واية. وهو �� هذها، ولم يكن لها أد�ى أثر �� حوادث الرّ ما �ان ذلك وراء املناظر �ل

ّ
 ا إن

ّ
د رجال  ما قل

�ا ال صلة لها مطلقا بنفوسهم.  موا أ�خاص روايا��م و�أ�ّ املآ��ي واملالحم من حيث محاول��م دائما أن يقّد 

 .2ا��م»ف �خصيّ ومع هذا �ستطيع اإل�سان أن يتعرّ 

   بدوي   إذا ساندنا األستاذ 
ّ
رح، فاملسألة محلولة من أساسها، لكن هذا الطرح ال يرضيھ هو  �� هذا الط

 قط اآلتية: ة، يمكن حصرها �� النّ ألسباب عّد  �ا مسألة متداخلة وليس لها حّل نفسھ مثلما ال يرضينا، أل�ّ 

   ر�� للُمحاورات، فإنَّ هذا �ع�ي أّن   أفالطون إذا اعت��نا مثل الشَّ
ُ
ة  ة وهميّ �خصيّ   سقراط   هو امل

ة، ولها أك��  ة وواقعيّ ة تار�خيّ �خصيّ   سقراط، وهذا املوقف مردود عليھ، ألنَّ  أفالطون اخ��عها  

 . 3من تأث�� �� الفكر اليونا�ي

   غم من أّن �� ا�حاورات، ع�� الرّ   سقراطعن مذهب    أفالطون إذا اج��د الباحثون �� تمي�� مذهب  

�� ا�حاورات ليست   سقراط ع�� حالها، ألنَّ أقوال  ا، فإنَّ املش�لة ستظّل هذه املسألة عس��ة جّد 

 .4ة وال راجحة��ائيّ 

 
ول: الفلسفة اليونانية، ص2000، ترجمة: جورج طرابيشي، كـتابي للنشر والتوزيع، تاريخ الفلسفة  بريــي، إميل، -1

ٔ
 . 119، الجزء اال

فالطون بدوي عبد الرحمان، -2
ٔ
وروبي، سلسلة ينابيع، مكـتبة النهضة المصرية، ا

ٔ
 . 100، ص1964، خالصة الفكر اال

 .المرجع نفسه -3
 .المرجع نفسه -4
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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   أنَّ    يجعل ا�حّل ما دائما،  �� ا�حاورات،    سقراطغ�� ممكن  �� محاورة  ليس منتصرا  ا��زم  فقد 

"بروتاغوراس"، و�� محاورة "أوطيفرون"، و�� محاورة "اقراطيلوس"، و�� محاورة "برمنيدس"، و��  

 وفسطائي"...محاورة "الّس 

   ا يصعب �س��ا ملذهب ��    أفالطون ، فأقوال  الطون أفأنَّ هناك محاورات متناقضة فيما بي��ا ممَّ

"ا�جمهور�ّ  "النّ محاورة  محاورة   �� أقوالھ  ��دمها  "بروتاغوراس"  وأقوالھ  واميس"،  ة"  محاورة   ��

 .1تتناقض مع أقوالھ �� محاورة "جورجياس"...

  ّوالت املنطقي  االستدالل  تدمج  حاورات 
ُ
ا� �انت  أّن إذا  أي  البيا�ي،  ازدواجيّ   صو�ر  علميّ هناك  ة  ة 

�ما ننسب إ��  �ما ننسب إ�� سقراطوفنية، فأ�ُّ   .2؟أفالطون ؟ وأ�ُّ

  ّما تنسب إ��  ة ومرحلة توكيديّ يمكُن تقسيم مضام�ن ا�حاورات إ�� مرحلت�ن: مرحلة دوغمائي� ة. أ�ُّ

�ما تنسب إ��سقراط  . 3؟أفالطون   ؟ وأ�ُّ

األستاذ   �ان  الرّ إذا  بدوي عبد  ل�حّل   حمان  انتصر  قّد   قد  ذي 
َّ
الرّ   أفالطون مھ  ال ا  �� 

َّ
مل ا�عة،  السَّ سالة 

إ��   لھ مجموعة من املشكالت وطالبھ    ديونيسوستحدث عن رحلتھ  الفلسفة، فوضع  �عمليمھ  من أجل 

ة ليست بالقص��ة، ومهما  تحتاج إ�� مّد إليھ  ، فمثل هذه املشكالت بالنسبة  لها �ش�ل يومّي   بالبحث عن حّل 

اس سوى  حقيقة �املة، وما الفلسفة ال�ي يكت��ا الفيلسوف للنّ طال الزمن، فالفيلسوف عاجز عن معرفة ا�

   فإنَّ املش�ل سيظّل ،  4آراء ال يطالها اليق�ن، وقد تمت�� بالشّك 
ّ
سبة إ�� الباحث �سبب االعتبارات  قائما بالن

 املذ�ورة أعاله. 

ھ  سقراطلميذ ال ُيمكن فصُل آرائھ عن آراء أستاذه التّ  أفالطون ما ُيمكن أْن �ستخلصھ من هذا أنَّ   ، ألنَّ

 
ّ
ة من  ة أساسيّ �خصيّ   سقراط واب �� نظره، وسواء �ان  أي األقرب إ�� الصّ ل الرّ جعلھ الناطق باسمھ، وُممث

،  أفالطون األستاذ عند تلميذه    سقراطع�� امل�انة ال�ي يحظى ��ا    ات ا�حاورات أم ال، فهذا يدّل �خصيّ 

ذي يصل إ�� حّد د اإل�جاب باألستاذيّ لمذة يجّس من التّ   وعفهذا النّ 
َّ
ما��    ة ال لميذ  د التّ بواسط��ا يجّس إذ  التَّ

ز آراءه.      ذاتھ وُيعّزِ

 :في رأیھ عن أستاذه أفالطون لمیذ یستقلّ أرسطو التّ  -2-1-2
   أرسطوبدأت عالقة  

ّ
ذاك األ�اديمية، ولھ آن  إ��  �� الوقت الذي انت�ى فيھ  أفالطون ل مع أستاذه  تتش�

ى موت أستاذه    ظّل   عشرة سنة، ثّم   يثما�   أرسطو  . و�ذا علمنا أّن ق. م  347سنة    أفالطون �� األ�اديمية ح�َّ

 ق.م  384ولد سنة  
ّ
ھ انت�ى إ�� األ�اديمية سنة  ق.م  322� سنة  ، وتو� ى سنة  ق.م   366، فإنَّ ، ومكت ��ا ح�َّ

عادل الف��ة ال�ي يقض��ا التلميذ ��    ، أي ظّل ق.م  347
ُ
 ألستاذه �سع عشرة سنة، و�� سنوات �

ً
ف��ا مالزما
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ى إ��اء الدكتوراه. وعاش �عد موت   الدراسة من املرحلة االبتدائية إ�� املراحل املتقدمة من التعليم العا�� ح�َّ

الليقيوم    �� أّس   Lyceumأستاذه  �ي 
َّ
تّم ال أن  إ��  اإل   سها  موت  �عد  ثّم نفُيھ     سكندر، 

ّ
�سنة  تو� ذلك  �عد   �

   .1واحدة
ّ
ا تو��  ُيمكن اإلشارة إ�� أن

َّ
رئاسة    Xenocrates  كز�نوكراتيس، ثم  Speusippus  سبوسيبوس ھ مل

أْن   اإلسكندر املقدو�يباعتباره أستاذا للقائد العظيم  أرسطو �سمح شهرة، لم ألفالطون األ�اديمية خلفا 

 .2ة بھس مدرستھ ا�خاصّ ة، لذلك أّس األ�اديميّ  من املشرف ع�� ي�ون �� م�انة أقّل 

 
ّ
ذي �عتمد ا�حاورة حول القضايا الفلسفيّ ة األفالطونيّ �� األ�اديميّ  أرسطوم لقد �عل

َّ
ة  ة املن�ج ا�جد�� ال

الّس ف ع�� نظر�ّ انطالقا من املالحظة أو من خالل االستنباط، كما �عرّ  ثّم ات الفالسفة     ابق�ن، 
ّ
ھ أدرك  إن

 استدالل، كما نجد التّ   �عر�ف ا�حدود �� أّي ية  أهمّ 
ّ
 أث�� األفالطو�ي �� كتابھ "ما �عد الط

ّ
ص  ا خصّ بيعة" مل

 ى جواهر وماهيّ فصل�ن إلثبات أن ال األف�ار وال األعداد �سّ� 
ّ

  ة. كما أّن تھ األ�اديميّ رنا بمرجعيّ ات، وهذا يذك

يتحّد املؤرّ  كتابات  خ�ن  عن  ��    أرسطوثون  ضاعت  وال�ي  ال  األو��،  بما  محاورات  ش�ل  ع��  �انت  مجملها 

 .3أفالطون يختلف عن محاورات 

فتلمذة املعطيات،  لهذه  أستاذه    أرسطو  تبعا  التّ مرّ   أفالطون عن  مرحلة  مراحل:  بثالث  حصيل  ت 

 
ّ
املراحل ال�ي   جاوز واإلبداع. و�� �� نظرنا أهّم مرحلة التّ  تقليد واقتفاء نفس األثر، تّم واالستيعاب، مرحلة ال

ة  خالف أستاذه �� قضايا جوهر�ة، كنظر�ّ   أرسطو  تلميذ نجيب. و�ستحضر هنا أن  م��ا أّي   أن يمّر   يجب

ثاو�ة �� األشياء كصفات   أرسطومعقولة ومفارقة للمحسوس فيما �عت��ها  أفالطون ا�حقيقة ال�ي �عت��ها 

اه با�جوهر �� مقابل األعراض ال�ي ��  ممة ومالز مقوّ  مة لألشياء،  صفات زائدة وغ�� مقوّ ة لها، و�� ما سمَّ

ة �عتمد ا�جمل  ة بوحدة املوضوع، و�صياغة إجرائيّ �ت كتاباتھ الفلسفيّ ة ا�حا�اة، وتم�ّ كما خالفھ �� نظر�ّ 

 ة.   ة دون اإل�شائيّ ا�خ��يّ 

د مفهوم التّ  أرسطونا هنا أن ما ��مّ  با  الة واملبدعة، ولم يكن اح��امھ وتقديره ألستاذه سبلمذة الفعّ جسَّ

 
ّ
ما �انت تلمذتھ منطلقا إلبداع ال نظ�� لھ،  �� اال�سياق مع نفس املنوال الفلسفي الذي اختاره أستاذه، و�ن

 
1- Violi, Unicio. J., Creek and Roman Classics, Monarch Press, USA, 1965, p.415.  
2- Ibid. p.417: «There has been some questions as to why Aristotle did not return to the Academy. Speusippus 
had died, but the Academy had already elected one of Aristotle’s old friends. Xenocrates, as head. It was 
obvious that the teacher of Alexander of world reputation could not accept a position lower than head of the 
Academy. It was fitting that he opens his own school»   
3- Ibid. p.416: «1. One effect of the dialectic method on Aristotle was to make distinguish between that kind of 
knowledge which could be gained through discussion and that which could be acquired through observation 
and deduction. 
2. Probably because there was so much discussion, Aristotle had a chance to learn and examine thoroughly all 
the theories of the earlier philosophers. 
…3. Another effect of the discussion method was to make both Aristotle and his fellow students realize the 
value of definition and orderly thinking. An argument has no value unless you define your terms and argue in 
a systematic manner»  
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ّ
املعل ت���ّ م األوّ وهو اإلبداع الذي جعل منھ  الفكر لعّد ل، وجعل فلسفتھ  تلتقي  ة قرون. فلمّ ع ع�� عرش  ا 

العظيم وتلمذة    أفالطون ة  ستاذيّ تجسيدا أل ج عن �و��ا  ب��ة واملبدعة، فال تخر لمذة النّ ة املاهرة والتّ األستاذيّ 

  أرسطو
ّ
 ل ا�حكيم.م األوّ املعل

 : التَّلمذة الُمباشرة بین االنصیاع واإلبداع -4-2
 �� التّ   ةكث�� 

ّ
 ة اإلسالميّ قافة العر�يّ لمذة �� الث

ّ
 سم بالتّ ة، و�ْن �انت غالبا ما تت

ّ
باع، فإنَّ هذا ال  قليد واالت

مشرقة،   نماذج  وجود  من  تخلو   يجعلها 
ّ
ج� علّو   يفابن  رغم  املشهور  غوي 

ُّ
والل حوي  حو   النَّ النَّ  �� كعبھ 

 
ّ
رف وفقھ الل  والصَّ

ّ
ح  أبو ع�� الفار��يْص من سلطة أستاذه  غة لم يتخل  وُ�رّجِ

َّ
ذي ال يذكره �� مسألة إال

َّ
، ال

 ألهل ا  ھرأي
ً
حوي الكب��  و�ْن �ان رأي أستاذه مخالفا ظر. كما أنَّ تلمذة النَّ ا�خليل بن  ع�� أستاذه  سيبو�ھلنَّ

سلبيّ   أحمد تلمذة  تكن  فعّ لْم  تلمذة  �انت  ما  و�نَّ الكث��،  اعتقاد   �� ساَد  كما  عن  ة  وخرجْت  وُمبدعة،  الة 

 ة �� كث�� من األمور. األستاذيّ 

   :ابن جني یقدم رأي أستاذه على رأیھ -4-2-1
 وتلميذه    أ�ي ع�� الفار��يحوي الكب��  العالقة ال�ي ر�طت النّ   إّن 

ّ
ه) عالقة    392-322(  ي أ�ي الفتح ابن ج�

 
ّ

الش باإل�جاب  وان��ت  الرّ بدأت غر�بة  �ان  ديد، فحسب �عض   وايات، فقد 
ّ
ھ وهو  �� حداثة سنّ   يابن ج�

  نفسھ قد اكتمل وانت�ى  ، يدرس عنھ األدب، فحصل �� نفسھ نوع من الغرور، وظّن أل�ي ع�� الفار��يتلميذ  

، أبو ع�� الفار��يعليھ شيخھ    ن حلقة لإلقراء، فمّر ال لألستاذية، لذلك فارق أستاذه و�وّ علما، وأصبح مؤّه 

بَت وأنْت ِحْصرم"، ومع�ى ة ا�حقيقيّ م�انتھ العلميّ ونّ��تھ إ��  فقال معاتبا لھ عبارة أخذت منھ �لَّ مأخذ،   ة: "ز�َّ

 
ّ
أن �يب غاية النّ ك أينعت ون�جت قبل األوان،  هذا  ھ قبل أن ي�ون عنبا نا�جا، يصبح ز�يبا  فالزَّ �ج، ألنَّ

ذي هو أول ما يظهر من حبّ 
َّ
 أن�ج. فما بالك با�ِحصرم ال

ّ
مثيل، أن ك غادرت  ات العنب، واملغزى من هذا التَّ

م، �ج (أي شيخا وأستاذا)، وأنت ما زلت ِحصر مجل��ي قبل أْن يكتمل علمك، فكيف تصبح ز�يبا �� غاية النّ 

 ة  لمذة). لقد �ان لهذه ال�لمات أثٌر كب�ٌ� �� نفسيّ ئا (أي �� بداية التّ وعنبا نيّ 
ّ
، و�انت سببا �� مالزمة  يابن ج�

ر م�انھ �� األستاذيّ ملّد  أ�ي ع�� أستاذه  ى وفاتھ، و�عد ذلك تصدَّ هذا   ة بمدينة املوصل. ُ�عّد ة أر�ع�ن سنة ح�َّ

 لمذة املموذج من العالقة مثاال للتّ النّ 
ّ
م أْن يُمر م��ا، فليس من  غرورة، ال�ي تتجاوز املراحل ال�ي ع�� املتعل

 
ّ

هل أن تصبح أستاذا إال  الذي تّد   �ج واالستيعاب وتحصيل الفّن  بالنّ السَّ
ّ
ك تر�د تبليغھ لآلخر�ن. وقد  �� أن

�م أهل ملهمة األستاذية. ومهم كث��ا  نصادف   ا يكن، فإن  من املستأسذين الذين لم يكتمل علمهم، و�دعون أ�َّ

عرف قدر م�انتھ من خالل تقدير أستاذه، واستدرك األمر، والزم أستاذه أر�ع�ن سنة ح�ى ن�ج    ابن ج�ي

 ، وما أدراك ما  ابن ج�يعلمھ، و�ذلك أصبح  
ّ
 رف والنحو. �� الصّ  ي ابن ج�

 ما يصادفھ القارئ لكتب  
ّ
   أ�ي ع��أنَّ رأي أستاذه    يابن ج�

ّ
ائكة، ف�ان  يبقى فوق رأيھ �� القضايا الش

النّ  ألهل  وُمخالفا  صائب،  غ��  �ان  وأن  ُيخالفھ  وال  بإجالل،  أستاذه  رأي  �ستحضر  ما  غة دائما 
ّ
الل  �� ظر 

 
ّ
وات تواضع  أ��  غة: 

ّ
الل �� ذلك مسألة أصل  رف. ولنعرض  والصَّ حو  وتوقيف؟ و�� مسألة  والنَّ أم و��  فاق 

 
ّ
 تدخُل �� باب فلسفة الل

ّ
ليس لھ موقف وا�ح �� هذه املسألة،    ابن ج�يغة. نحن نرى أنَّ  غة، وليس �� باب الل



لمذُة على   ةالت� ستاذي�
�
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
حمد فريحي  ا

ٔ
 ا
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ّ
 ألن

ّ
 فاق، ونراه حينا ينجذُب نحو التّ نا نراه يقول باالت

ّ
« هذا موضٌع ُمحوج     را بقول أستاذه، قال:وقيف متأث

ما هو  إ�� فصِل تأمّ  غة إنَّ
ُّ
ظر ع�� أنَّ أصل الل  ٍل، غ�� أنَّ أك�� أهل النَّ

ّ
  تواضع واصطالح، ال و�� وتوقيف. إال

   قال �� يوما: �� من عند هللا، واحتّج   -رحمھ هللا-أنَّ أبا ع��
ّ
 بقولھ سبحانھ "وعل

ّ
ها" وهذا ال  م آدم األسماء �ل

 بإمعان، يلمس أنَّ    ّص اظر �� هذا النّ إنَّ  النّ   .1يتناول موضع خالف...»
ّ
ظر، أي  هو ع�� رأي أهل النّ   يابن ج�

   واضع واالصطالح، لكّن يقول بالتّ 
ّ
 ھ ع�� غ�� حّق رأي أستاذه دفعھ إ�� عدم مخالفتھ، ولو أن

ّ
ھ مخالف  ، ولو أن

 ظر، لذلك نجد  ألهل النّ 
ّ
   يابن ج�

ّ
 �� ات

ً
خاذ موقف �� هذه املسألة، فقد أخضع �� البداية قول أستاذه  مرتب�ا

 للتّ 
ّ
تأو�لھ أقدر آدم ع�� أْن واضع عل��ا،    ھ قد يجوز أْن ي�ون أو�ل دون أن �ستطيع تجاوزه، قال:« وذلك أن

محالة.» ال  سبحانھ  هللا  عند  من  املع�ى  ع��    ،2وهذا  ولو  مأخذ  �لَّ  أستاذه  نحو  االنجذاب  منھ  أخذ  وقد 

 
ّ
والت االضطراب  التّ حساب  �ستطيع  أْن  دون  لھ  حدث  الذي  رأي  شويش  إ��  واالنصياع  يخالفھ  بما  صر�ح 

ن من خالل �ي ع�� تقادم الوقت، دائم التّ   أستاذه وهو مكره، وذلك بّ�ِ نق�� والبحث  قولھ: «وأعلم فيما �عد، أنَّ

�ي  غوّ جاذب ��، ُمختلفة جهات التّ ة التّ وا�� وا�خوا�ج قو�ّ عن هذا املوضع، فأجد الّد  ل ع�� فكري. وذلك أنَّ

 إذا تأمّ 
ّ
 لت حال هذه الل

ّ
 غة الش

ّ
 طيفة، وجدت ف��ا من ا�حكمة والّد ر�فة الل

ّ
قة ما يملك  واإلرهاف، والرّ ة،  ق

ھ عليھ أ�حابنا   حر. فمن ذلك ما نبَّ ى ي�اد يطمح بھ أمام غلوة الّ�ِ ومنھ    -رحمهم هللا–ع�� جانب الفكر، ح�َّ

ع�� حذوتھ  وانقياده،  أمثل��م  ما  بتتا�عھ   
ُ

�ّح فعرفت وآماده  مراميھ  وُ�عد   ، 
ّ
وف ما  لتقديمھ  ة  قوا 

�ا و��.»منھ...اعتقاد �و��ا توفيقا من هللا سبحا   .3نھ، وأ�َّ
ّ
رغم ا�ح��ة، ورغم الكفاءة العلمية بقي    يفابن ج�

أستاذه ُيمارس عليھ الوصاية، وانتظر حسب رأيھ تقادم سنھ ون�ج علمھ �ي ال يخالف أستاذه �� مسألة  

ل ف��ا القول من قبل أهل النّ  ا نتحّد ظر. قد ي�ون هذا من عيوب التّ فّصِ
َّ
 ال  ابن ج�يث عن  لمذة، لكن مل

ّ
غوي  ل

 والنّ 
ّ
 واح��اما ألستاذه، وألنَّ اج��اده �� النّ   إليھسبة  حوي، فاألمر بالن

ً
مھ  ال �عدو أْن ي�ون تقديرا حو فاق ما قدَّ

 أستاذه، لذلك، فهو أك�� شهرة منھ.   

   :سیبویھ یبدعُ باستقالٍل عن رأي أستاذه الخلیل -4-2-2
 لمذة املبدعة ��  ة املاهرة والتّ من نماذج األستاذيّ    

ّ
سيبو�ھ �اث العر�ي اإلسالمي تلك ال�ي �شأت ب�ن  ال�

ة أْن ي�ون هو واضُع علم  يكفيھ �� األستاذيّ فا�خليل    حو.�� علم النّ   ا�خليل بن أحمد الفراهيديوأستاذه  

أوّ  ي�ون واضع  وأْن  ال�لمات،  ا�حر�ات لضبط ش�ل  ي�ون واضع  وأْن   العروض، 
ّ
 ع��  ل م�جم عر�ي مرت

ً
با

الّس أساس صو�ي، ف�لُّ ه  ذا 
ّ
حو والعروض والل النَّ باملهارة �� صناعة  لھ  غة واملوسيقى.  بق واإلبداع �شهد 

حو العر�ي، �ان لھ عظيم األثر �� تار�خ النّ لمذة أْن ي�ون واضع أوّ �� التّ   سيبو�ھو�كفي   حو  ل كتاب �� النَّ

ى �عليمھ ع��  قد تلّق   سيبو�ھ  ة من تفس�� وفقھ وأصول...ورغم أنَّ العلوم العر�يّ   �ن، وع�� �ّل رف العر�يّ والصّ 

 
ّ
حو والل «وأخذ سيبو�ھ   :ابن خل�انفيھ �ان أك��، قال    ا�خليلغة، لكنَّ تأث�� أستاذه  أساتذة آخر�ن �� النَّ

 
ّ
حو ع�� ا�خليل، وعن عي��ى بن عمر و�و�س بن حبيب، وأخذ الل  النَّ

ّ
اب املعروف باألخفش  غة عن ابن ا�خط

 
بو الفتح،  -1

ٔ
ول، ص. 4181، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد، المكـتبة التوفيقية، الخصائص ابن جني، ا

ٔ
 .51هجرية، الجزء اال

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.   -2
 .56، صالمصدر نفسه -3
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تبادَ أث�� أنَّ العالقة بي��ما تم�ّ ا التّ وما يدل ع�� هذ  .1األك�� وغ��ه.»
ُ
ة  ل، فمن شّد �ت باإل�جاب واالح��ام امل

   سيبو�ھبتلميذه    ا�خليلإ�جاب  
ّ
ھ �ان يخاطبھ مل  أنَّ

ّ
طاحعن    ابن خل�ان�حيب، فقد نقل  ا يراه بال�

َّ
  ابن الن

، قال عمر ا�خزومي،    بزائر ال ُيملُّ
ً
قولھ:« كنت عند ا�خليل بن أحمد، فأقبل سيبو�ھ، فقال ا�خليل: مرحبا

 
ّ

  .2 لسيبو�ھ»و�ان كث�� ا�جاملة ل�خليل: ما سمعت ا�خليل يقولها ألحد إال

 أراء أستاذه    سيبو�ھتداولھ أنَّ    ع�� خالف ما يتّم 
َّ
ن �� "الكتاب" إال أي مجانب  الرّ فإّن هذا  ،  ا�خليللم ُيدّوِ

حاة الذين    ا�خليل  ال �ستحضر رأي   سيبو�ھواب، ألن  للصّ  ما �ستحضُر آراء �ّلِ النُّ وحده �� "الكتاب"، و�نَّ

 
ّ
رأيھ   رأيھ هو الغالب، وألّن  ، ألّن أنَّ "الكتاب" هو تأليف خالص لسيبو�ھ كماذين روي ع��م، عاصروه أو ال

 ،  ع�� الرأي والرأي املضادّ   مب�يّ 
ّ

د، ورأي أستاذه ليس إال  جزء من اآلراء املعروضة، وقد خالف  وفيھ األخذ والرَّ

حو�ة. وعكس هذا الرّ   ا�خليلأستاذه    ُمدٍع �� غ�� ما مسألة من املسائل النَّ
َّ
ن لم  ، أو ممّ أي ال يجهر بھ إال

واهد من  �� الكتاب من�ج العلماء �� استسيبو�ھ    لقد ن�جيقرؤوا وال صفحة واحدة من "الكتاب".   قراء الشَّ

العرب   عند  تداولة 
ُ
امل العر�ية  األقوال  من  انطالقا  الغالب   �� يبدأ  فهو  ولهذا،  وشعرهم،  العرب  كالم 

الزمة   العبارات  وهذه  قلت:...وتقول:...»،  و�ذا  قولك:...  وذلك  قولھ:«   �� كما  العلماء،  و�خاطب  الف�حاء، 

م ا�خليل رحمھ هللا...» باإلضافة إ�� زعم آخر�ن أمثال  تحضر �� أغلب أبواب الكتاب، وأورد كذلك عبارة:« زع

�� قليل من املواضع داللة ع�� اعتقادهم �� �عض األمور، ومش��ا إ�� اآلراء  عي��ى بن عمر  و  يو�س بن حبيب

ب�ن   االختالف  من  مشاع  هو  فما  يكن،  ومهما  لهم.  و  سيبو�ھا�خالفة  األمور   ا�خليلالتلميذ   �� األستاذ 

   النحو�ة نذكر:

  ّالت أداة  حول  "أل"،  االختالف  لكّن   فا�خليلعر�ف  قطع،  همزة  وهمز��ا  �عر�ف،  حرف    اعت��ها 

أّن   سيبو�ھ التّ   اعت��   حرف 
ّ

الال هو   عر�ف 
ّ
وأ وحدها،  للنّ م  اجتلبت  وصل،  همزة  همز��ا  طق  ن 

 .3اكنبالّس 

   ،"فا�خليل تأصيل "مهما   
ّ

زائدة، فأصبحت  رطية، وأضيفت لها "ما" أخرى  اعت�� أصلها "ما" الش

ا  "ماما"، فاستقبحت، وتم إبدال ألفها األو�� هاء دفعا للتّ  ، فاعت�� سيبو�ھكرار، فصارت "مهما". أمَّ

 
ّ

 . 4رطيةأصلها "مھ" و"ما" الش

 
بناء الزمانابن خلكان، شمس الدين،  -1

ٔ
نباء ا

ٔ
عيان وا

ٔ
الجزء  ،1970، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، وفيات اال

 . 463، صالثالث
 .464-463المصدر نفسه، ص -2
 . 16هامش ص، شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام،  -3
لة، واعتبر "مهما" بسيطة وغير مركبة في قوله: -4

ٔ
وهي بسيطة، ال  «وقد خالف ابن هشام كل من الخليل وسيبويه في هذه المسا

ولى دفعا للتك  ماالشرطية و ماالشرطية، وال من   ماو مهمركبة من 
ٔ
لف اال

ٔ
بدلت الهاء من اال

ٔ
. »رار، خالفا لزاعمي ذلك.الزائدة، ثم ا

ول لسيبويه، والثاني للخليل. (
ٔ
ي اال

ٔ
عاريبفالرا

ٔ
 ). 343البن هشام، ص مغني اللبيب عن كـتب اال
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ٔ
حمد فريحي  ا

ٔ
 ا
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  ّالن املنعوت،  مجرى  ع��  أّن   فا�خليلعت  الذي    اعت��  االسم  يوافق  ا�جوار  ع��  ا�جرور  االسم 

عّد   �� تأيجاوره  و��  تذك��ه  و��  لكّن تھ  ا�جّر   سيبو�ھ  نيثھ،  اختلف    أجاز  و�ن  ا�جوار  ع�� 

 .1املتجاوران

 القول، ف�خصيّ 
ُ
 رة �� التّ وغ�� ُمتكرّ نادرة،  لميذ،التّ  سيبو�ھة  وخالصة

ّ
باب  ار�خ العر�ي، جمعت ب�ن الش

وحسن املظهر، والعلم الدقيق والعميق لقوان�ن لسان العرب، غ�� أنَّ �حنھ أمام أحد علماء ا�حديث ��  

�ي �ان �عا�ي م��ا، واإلهانة والتّ 
َّ
حامل عليھ جهال �� املؤامرة  بداية طلبھ للعلم، وأصلھ الفار��ي، وا�حبسة ال

خيوطها   حاك  �ي 
َّ
أمام  الكسائي  ال الرشيدوتالمذتھ  الزنبور�ة��    هارون     املسألة 

ّ
من  �ل تنْل  لم  أمور  ها 

األستاذ  عبقر�ّ  ل�خليل  تلميذ  وهو  مبدعا  تلميذا  ي�ون  ال  وكيف  إبداعھ،  تخليد  دون  لتحول  تكن  ولم  تھ، 

 املبدع.  

 :نقد ابن سینا للناتلي أستاذه المباشرة واعترافھ بتفوق أستاذه الفارابي غیر المباشرة -4-3
 
ّ
ذي  التّ   لمذة أْن ُيقّر ة �� تار�خ التّ واهر الغر�بّ من الظ

َّ
سھ مباشرة، وذلك ليس  درّ لميذ بضعف أستاذه ال

كشفھ   ما  ذلك  والواقع،  ا�حقيقة  باب  من  ما  و�نَّ نقيص،  التَّ باب  سينا  من  أستاذه  ابن  هللا  عن  عبد  أ�ي 

سھ �ش�ل مباشر. جاء �� س��ة حياة  النات�� ذي درَّ
َّ
�ي أمالها ع�� تلميذه  ابن سينا  ، ال

َّ
أ�ي عبيد ا�جوزجا�ي  ال

 هللا النات��، وما ي��:« ثم وصل إ�� بخارى أبو عبد  
ّ
�� الت ، فأنزلھ أ�ي دارنا واشتغل بتعلي�ي. فلسف�ان يدَّ

ائل�ن، وقد ألفت طرق  د فيھ إ�� إسماعيل الزاهد، وكنت من أفره الّس وكنت قبل قدومھ أشتغل بالفقھ وال��دّ 

كتا بقراءة  ابتدأت  ثم  بھ.  القوم  عادة  جرت  الذي  الوجھ  ع��  ا�جيب  ع��  االع��اض  ووجوه  ب  املطالبة 

ھ املقول ع�� كث��ين مختلف�ن بالنّ إ�ساغو�� ع�� النات��، فلمّ  وع �� جواب "ما هو؟"،  ا ذكر �� حد ا�جنس أنَّ

تصور��ا  أي مسألة قالها    ، �انال�جبب م�ي �ل  و��ّج .  بما لم �سمع بمثلھ  تحقيق هذا ا�حّد   فأخذتھ �� 

ا دقائقھ، ، ح�ّ وحذر والدي من شغ�� �غ�� العلم خ��ا منھ، فلم يكن عنده  ى قرأت ظواهر املنطق عليھ. وأمَّ

خ�� كتاب  م��ا  ا  فأمَّ املنطق.  علم  أحكمت  ح�ى  الشروح  ع��  وأطلع  نف��ي،  ع��  الكتب  أقرأ  أخذت  ثم   .

ي قرأُت عليھ من أولھ خمسة أش�ال أو ستة،   ِ
ّ
. ثم ثم توليت بنف��ي حل الكتاب بأجمعھأوقليدس، فإ�

تول قراء��ا  ا فرغت من مقدماتھ وان��يت إ�� األش�ال الهندسية، قال �� النات��: "انتقلت إ�� ا�جسطي، ومل 

َن لك صوابھ من خطئھ فكم من  ". وما �ان الرجل يقوم بالكتاب فحللتھ.  وحلها بنفسك، ثم اعرضها ع��َّ ألبّ�ِ

 .2. ثم فارق�ي النات��...»ش�ل ما عرفھ إال ح�ن عرضتھ عليھ وفهمتھ إياه

 

 

 
حمد وسيبويه في بعض المسائل الفقهية"، ص -1

ٔ
 . 23إسماعيل، "الخالف بين الخليل بن ا

بو علي،  2
ٔ
فاق  ةكـتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية وإاللهيابن سينا، ا

ٓ
، تحقيق: ماجد فخري، منشورات دار اال

 . 24، ص1958الجديدة، بيروت، لبنان، 
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�ي وصف ��ا  ردنا أْن �ستخرج عيوب األستاذيّ إذا ما أ
َّ
�ناها �� النص بخط  ، وال�ي م�ّ أبو عبد هللا النات��ة ال

 غليظ، ُيمكننا حصرها ��: 

  التفلسف.لم يكن فيلسوفا، و�نما �ان من مّد  النات�� أّن �� 

  
ّ
 م عليھ؛ لميذ متقّد فهم التّ  ھ ضعيف الفهم، ألّن أن

  ّره؛ لميذ أحسن من تصوّ ر التّ تصوّ  ر، ألّن صوّ ضعيف الت 

  ان يقف ع�� ظواهر األشياء دون س�� دقائقها؛� 

  ّة؛ قليل املعرفة، لعدم معرفتھ باألش�ال الهندسي 

نّص  �ان  أستاذه    ابن سينا  إذا  د مساوئ  يتضمّ النات��ُ�عّدِ ھ  فإنَّ أخالقيّ ،  محاسن  يمكن  ن كذلك  ة ال 

 
ّ
 ، و�� �اآل�ي: تجاوزها، وُ�مكن حصرها �� العبارات ال�ي وضعنا تح��ا خط

  َّق تلميذه. ء لتفوّ ��جب من نباهة تلميذه، ولم يكن �� وضع ��يّ  النات��أن 

   َّبأن ال ��تم ���يء آخر سوى العلم، ملا رآه فيھ من    ابن سينام نصيحة لوالد  قّد   النات��أن

 النباهة والذ�اء. 

  ّالفهم و�الض  االع��اف بضعف 
ّ

الذ تلميذه من  املعر��، واستحسان ما عليھ  �اء دون  عف 

 معاداتھ. 

 .ترك املسائل لتلميذه ليكملها، و�� هذا تحف�� و��جيع 

  يظّل عنھ،  قيل  ما  والعلوم   رغم  املنطقية  العلوم   �� انطالقھ  بداية  �ان  الذي  أستاذه 

 الهندسية. 

  ّ�ھ يم واب ع�� حّد رغم ضعفھ املعر��، فإنَّ  قولھ. � ب�ن ا�خطأ والصَّ

رغم هذه املساوئ، يظُل    أ�ي عبد هللا النات��ا، ألنَّ  أمرا ال أخالقيّ   عن أستاذه   ابن سينا قد يبدو ما ح�اه  

د وف�ح مساوئھ �� التار�خ، و�ان من املمكن أْن يذكره بخ�� لسمّو  ھ عدَّ ، لكنَّ
ً
أخالِقھ ع��    أستاذه أوال وأخ��ا

 األقّل 
ّ
 من التّ ما ال �عت�� ما قالھ غرورا، وال ؟  ر�ّ البن سيناسبة . هل �عت�� هذا غرورا بالن

ً
عالم، وال جرأة  نوعا

عقيد، و�ث�ج  تھ لم تجد �� األستاذيّ عبقر�ّ   ة، ولكّن تتجاوز هبة األستاذيّ  بس، و�رفُع ع��ا التَّ
َّ
ة ما يجلو لها الل

غف املعر�� وحّب    نار الشَّ
ّ
 االستطالع الذي �ان �سكنھ، لذلك تو�

ٌ
نقيب بنفسھ. ولو  البحث والتّ  � وهو تلميذ

ذي درَّسھ مباشرة، ملا اع��ف بفضل األستاذية    ابن سينا�ان  
َّ
أل�ي  مغرورا، وناكرا لفضل أستاذه عليھ، ال

ھ لم ُيدّرِسھ �ش�ل مباشر، و�ي��ما ردح من  نصر الفارا�ي غم من أنَّ ذي �ان أستاذه الكب�� ع�� الرَّ
َّ
، وهو ال

من. ذلك ما ح�اه �� س��تھ بقولھ:« و  قرأت كتاب ما �عد الطبيعة، فلم أفهم ما فيھ، والتبس ع�� غرُض  الزَّ

ى أعْدت قراَءتھ أر�ع�ن مرّ  ة، وصار �� محفوظا، وأنا مع ذلك ال أفهمھ، وال املقصود بھ، أِ�ْست من  واضعھ ح�َّ

ل بيده مُ اق�ن، فتقّد نف��ي وقلت: هذا �اتب ال سبيل إ�� فهمھ. فحضرت يوما وقت العصر �� الورّ 
َّ
 م دال

ّ
د  جل

، فرددتھ ردّ  م معتقدا أن ال فائدة �� هذا العلم، فقال ��: "اش��يھ فصاحبھ  ُمت��ّ   ينادي عليھ. فعرَضھ ع��َّ

ُمحتاج إ�� ثمنھ وهو رخيص. وأبيعكھ بثالثة دراهم.". فاش��يُتھ، فإذا هو كتاب أ�ي نصر الفارا�ي �� أغراض  
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،  ءتھ، فانفتح ع��َّ �� الوقت أغراض ذلك الكتابوأسرْعت قرا كتاب ما �عد الطبيعة. ورجْعت إ�� داري،  

ھ �ان صار �� محفوظا ع�� ظهر القلب. وفرحُت بذلك، وتصدقُت �� اليوم الثا�ي ���يٍء كث�ٍ� ع�� الفقراء   ألنَّ

 .1شكرا � �عا��»

ص إقرارا واع��افا باألستاذيّ  كن تتجاوز  ة، ال�ي ال تقف عند حدود الفهم واملعرفة، ولة ا�حّق يبدو هذا النَّ

  أ�ي نصر الفارا�ية ��  ة ا�حّق لميذ األستاذيّ التّ   ابن سيناذلك، بالوصول إ�� األغراض والغايات، لقد وجد  

 
ّ
 املعل

ّ
هو نفسھ �عدم الفهم، ووجد   عدم الفهم وف�حھ، فكذلك أقّر   النات��ا�ي، فكما �سب ألستاذه  م الث

 ومّج   الفارا�يعند    ا�حّل 
ّ
ء  ، فا�جهل ��يّ ال والء لھ �� العلم وال بّر  ابن سينا  مھ، و�� معادلة تثبت أّن ده وعظ

 ، و�ان هو نفسھ أستاذا للكث��ين.  للفارا�يو�ف�ح، عليھ وع�� غ��ه، والعلم خ�� و�مجد، لذلك �ان تلميذا  

 :ةلمیذ نیتشھ فلسفة مستقلّ ة شوبنھاور غیر المباشرة، أبدع التّ رغم تأثیر أستاذیّ  -4-4
عليھ الفلسفة أو فقھ اللغة، ولكن �عرفھ يتلقَّ  غ�� مباشرة، فهو لم    شو���اور ع��    نيتشھتلمذة    �عّد 

�� جامعة الي��غ، وهو خارج من   طالبا  �ان  ا 
َّ
مل أنھ  �� �عض مقاالتھ  يروى  إذ  الصدفة،  �ان بمحض  عليھ 

 
ّ
  دة وتمثل" ر�ق صادف كتابا �� متجر يبيع الكتب، فإذا هذا الكتاب يحمل عنوان "العالم �إرا ا�جامعة �� الط

   نيتشھ  . حملشو���اور للفيلسوف األملا�ي  
ّ
ا انت�ى من قراءتھ، أ�جب بھ إ�جابا  هذا الكتاب معھ إ�� املن�ل، ومل

   شو���اور ب�ن أصدقائھ، ما جعلهم جميعا يجدون عزاءهم �� عبارات    شو���اور ج ألف�ار  ا، وروّ حماسيّ 
ّ
ا  مل

لقد وصف      ��  نيتشھ شو���اور تصادفهم �عض املشكالت. 
ّ
بأن املقاالت   إحدى 

ّ
املعل املر�ّ ھ  أو  �� م  ي، و�الغ 

 
ّ
ا كتب،  �ين لھ، والذين ال يقفون عند قراءة صفحة واحدة ممّ اء املتم�ّ ھ أعت�� نفسھ من القرّ تمجيده لدرجة أن

 
ّ
 .2�لمة قالها فحات و�نصتون إ�� �ّل الصّ  ما �س��سلون �� قراءة �ّل و�ن

   نيتشھ  ا للميتاف��يقا، فإّن �ان عدوّ   نيتشھا، و�ان ميتاف��يقيّ   شو���اور   غم من أّن ع�� الرّ 
ّ
ر بفكره ��  تأث

 
ّ
ة،  رات امليتاف��يقيّ صوّ ي �عض التّ ل مذهبھ، فقد ورد �� �عض شذراتھ األو�� ما يو�� بتب�ّ املراحل األو�� �� �ش�

والديون��و  األبولونية  رو��  فيھ  استلهم  الذي  ال��اجيديا"  "والدة  كتابھ  أن   كما 
ّ
للث رمز  فاألو��  بات  سية، 

والتغ�� وا�حياة، وهذا ال يختلف عن تصوّ والنّ  رمز لألهواء والغر�زة  والثانية  والعقل،  ��    شو���اور ر  ظام 

للفّن  القوّ ملا م�ّ   تقسيمھ  الفنون ا�جميلة عن املوسيقى، فاألو�� �شبھ   � 
ّ
القوّ ة األبولونية، والث ة  انية �شبھ 

 .3ع�� وفاق هو مجال ا�جمال شو���اور مع أستاذه  نيتشھي �ان فيھ ا�جال الذ  الديون��وسية. إّن 

 
 .25المصدر نفسه، ص. -1

2- Dolson, G.N., «The Influence of Schopenhauer upon Friedrich Nietzsche», The Philosophical View. May. 
1901. Vol. 10. No. 3, pp. 241-250. p.241. 

مريكية غريس نيل دولسون) حول 
ٔ
ي بعد  1901، إذ يرجع تاريخ نشرها إلى سنة نيتشهلقد قمنا بترجمة هذه المقالة (للفيلسوفة اال

ٔ
، ا

. يمكن للقارئ 2022نونبر  80بتاريخ  مؤمنون بال حدود، وقد نشرناها في موقع المجلة اإلليكـترونية: نيتشهسنة واحدة من وفاة 
   االطالع عليها. 

3- Ibid. p.243.  
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ينظر إ�� ا�خطأ الذي يقع فيھ العقل ع��   شو���اور ا مجال ا�حقيقة والعقل، فقد خالفھ: فإذا �ان  أمّ 

 
ّ
 . 1ةمت البشر�ّ العقل هو سلسلة م��ابطة من األخطاء، وال�ي لوالها ملا تقّد   �عت�� أّن   نيتشھ  ھ سم قاتل، فإّن أن

   ھ أنكر �ّل ، لكنّ شو���اور مات أستاذه  مقّد   ب�ّل   نيتشھآمن  و�� مجال األخالق،  
ّ
بت ع��  النتائج ال�ي ترت

   قد رأى أّن   شو���اور   مات: فإذا �انهذه املقّد 
ّ

ر�ى لھ، فماضيھ مظلم ، واإل�سان �� وضع يُ ّر العالم م��ء بالش

  �ّل   نيتشھوسوداوي كحاضره ومستقبلھ، والعالم ال أمل فيھ وال نجدة لتجاوز ا�حن والعنت، فقد قبل  

عاطف  ا�خالص سي�ون من خالل "اإلرادة من أجل ا�حياة"، ومن خالل التّ   ھ لم يقبل أّن مات، لكنّ هذه املقّد 

 
ّ

ة ا�حارب الذي ال  النصياع واملهادنة، فقد اختار اس��اتيجيّ قاعس واوالتّ   ّر مع آالم اآلخر�ن، واالستسالم للش

 
ّ

إال ��دف  ال  والذي  االستسالم،  القوّ �عرف  أجل  من  "اإلرادة  ع��  ذاتھ  إثبات  إ��    
ّ
ات لقد  نموذج  ة"،  لھ  خذ 

   اإلم��اطور نابوليون القوّي 
ّ

 الذي بحث عن الّس   لشو���اور جاع، خالفا  وال�
ّ
خذ لھ نموذج  كينة والهدوء وات

 .2ل، والذي ينشد الوصول إ�� حال الن��فاناأمّ اهب البوذي الغارق �� التّ الرّ 

لم تنتج نفسها �� تلمذة   شو���اور ة  ة أستاذيّ قوّ   ة، لكّن هكذا ت�ون التلمذة، مليئة باإل�جاب لألستاذيّ 

دت تلمذة متمرّ نيتشھ
َّ
ما ول تھ  هو استقالليّ   �شو���اور لإل�جاب    نيتشھبب الذي دفع  دة، لقد �ان الّس ، و�نَّ

أي وعدم تكرار نفس املن�ج الذي سار عليھ من سبقوه، فقد تمرّ   ، 3د هذا األخ�� ع�� األ�ساق املغلقة�� الرَّ

 
ّ
ة املؤثرة، وهكذا ت�ون  هكذا ت�ون األستاذيّ  فال غرابة إذن �� أن ي�ون تلميذه متمّردا.د،  ھ أستاذ متمرّ و�ما أن

 دة. لمذة املتمرّ التّ 

 : د عدّ لمذة علی الّتالتّ  -5

�ين الذين أتيحت لهم الفرصة ليتتلمذوا ع�� كبار األساتذة،  الميذ املم�ّ من التّ   جورج غادام��-هانز�عت��  

 جباء. فما يم�ّ الميذ النّ مجموعة من التّ ويعاشروا  
ّ

رت طو�ال، فقد ولد سنة  خصيّ � هذه ال� �ا عمَّ ، 1900ة أ�َّ

 
ّ
 القرن، وقد �ّج ، أي عاش ما يز�د عن  2002� سنة  وتو�

ّ
ة"  لمذة الفلسفيّ "التّ ـة املعنونة باتيّ ل �� س��تھ الذ

 
ّ

من قبل أساتذتھ وأصدقائھ ع��    اأث��ات ال�ي �ان وقعها كب�� هادات والتّ �عض االر�سامات واالنطباعات والش

ص ل�ّل تھ الفكر�ّ ت�و�ن �خصيّ  ل  ا، والذين يصواحد من هؤالء األساتذة واألصدقاء فصال خاصّ   ة، وخصَّ

- مالءثمانية من األساتذة، واثنان من األصدقاء والزّ   -عددهم ع�� حسب ما ذكر �� فصول الكتاب إ�� عشرة

أهّم  من  الكتاب  هذا  اعتبار  يمكن  بفهومْي   .  �ع�ى  ال�ي  واألستاذيّ "التّ   الكتب  ع��  لمذة  يالحظ  ما  لكْن  ة". 

   غادم��
ّ

 ات الفكر�ّ خصيّ �� ذكره لهذه ال�
ّ
 رت �� الثقافة ال�ي أث

ّ
ى حدود أواخر القرن املا��ي أن ھ  ة األملانية ح�َّ

 احتفظ بالتّ 
ّ
ھ ال يذكر �خصيّ مارتن هيدغرر البالغ من قبل أستاذه الكب��  أث خصيات  ، كما أنَّ ة من هذه ال�َّ

 و�ذكر  
َّ
 رجة ال�ي �ان يحظى ��ا عنده.   ع�� الّد  ، وهذا يدّل هيدغرإال

 
1- Ibid. p.246.  
2- Ibid. p.247.  
3- Ibid. p.249-250.  
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ّ
كتوراه، وهو الفيلسوف  لذي أشرف ع�� رسالتھ �� الّد اأستاذه  عن    غادم��ث  الث، تحّد �� الفصل الث

ناتورب غ��هارد   )،  Paul Gerhard Natorp  )1924-1854  بول 
ّ
املوق بالشيخ  وصفھ  ذي 

َّ
�ان  ال الذي  ر 

ة، عندما  ينظر إليھ باح��ام بالغ، قال:« دعو�ي أختم القول عن بول ناتورب بذكرى �خصيّ  هيدغرتلميذه 

 
ّ

الش طيُش  �غمرنا  باب،  الشَّ ريعان   �� طلبة  ا   كنَّ
ّ
الن كنّ باب  �عينيھ  �ق،  األشيب  القامة،  ناتورب قص��  نرى  ا 

   اّب و�ان غالبا برفقة هيدغر الشالواسعت�ن املفتوحت�ن، وع�� كتفھ رداء ال ُين��ى،  
ّ

،  يان إ�� روتن��غيتمش

 و�ان هيدغر يو�� اح��اما بالغا للرّ 
ّ
جل�ن يجدان نفس��ما، �� أغلب األحيان �� الرّ  ، ولكّن رجل ال�جوز املوق

الصّ  ا�حوار  هذا  ف�ان  وطو�ل،  عميق  كجان�يْ صمت  عقولنا  شغف  قد  ا�جبل�ن  ب�ن     امت 
ّ
والنّ الظ ور  لمة 

   .1لفلسفة واحدة»

،  )Max Scheler  )1928-1874ماكس شيلر  ث عن أستاذه الفيلسوف األملا�ي  حّد ا�ع، ت�� الفصل الرّ 

ة لهذا الفيلسوف،  ة الفكر�ّ غم من القوّ ة، فبالرّ ا باألن��و�ولوجيا الفلسفيّ ا، ومهتمّ الذي �ان فينومينولوجيّ 

 
ّ

ھ بقي مغمورا عند الكث��ين، �سبب ا�سياقھ مع الفكر الذي دش أن يبدع فيھ،  نھ إدموند هوسرل، دون  فإنَّ

ع�� الفكر الفينومينولو��، ولم ت��ك مجاال ل��وز    هيدغروتلميذه    هوسرل من    فقد طغت قوة حضور �ّل 

اليوم شابّ ا، ولكنّ ، قال:« �ان رجال مدهشا حّق ماكس شيلرة  �خصيّ  ى رجال كب��ا،  ا، أو ح�ّ ك إذا سألت 

 معنيّ 
ّ
 ما �ھ بال�اد �عرفھ. ر�ّ ا بالفلسفة، عن ماكس شيلر، فإن

ّ
را �اثوليكيا كتب كتابا بالغ التأث��  عرفھ مفك

 
ّ

 عنوانھ الشكالنية �� األخالق واألخالق الال
ّ
 م، و�انت لھ نوعا مّ يَ ية للقِ شكالن

ّ
ة ال�ي  اهراتيّ ا صلة با�حركة الظ

شيلر ليس حاضرا ��   أو بباطل، مارتن هيدغر، بيد أّن  سها إدموند هوسرل، وع�� خطاها سار، إن بحّق أّس 

لسفي املعاصر كذلك ا�حضور الذي يحظى بھ هوسرل أو هيدغر، فلم �ان ذلك؟ ومن �ان هذا  الو�� الف

   .2جل؟»الرّ 
ّ
ھ يقارن هنا ماكس شيلر  فكما أشار إ�� عالقة ناتورب وهيدغر سابقا، ووصفها باملساواة، فإن

 ��يدغر، ويعت�� هذا األخ�� أقوى وأشهر منھ ع�� املستوى الفكري.  

الّس   تحّد ادس،  �� الفصل 
ّ
املبّج ث عن معل )،  Martin Heidegger  )1976-1889  مارتن هيدغرل  مھ 

هو   يفخر  �ان  لكنّ   وزمالؤه  الذي  عنھ،  تتلمذوا  مزعوم�ن  ب�و��م  تالمذة  ينتقد  محدودي    لهيدغرھ  من 

إيّ القدرات، وغ�� املثابر�ن، مصنّ   فا 
ّ
  هيدغر دوا  اهم درجات: درجة ثانية ودرجة ثالثة، وم��م الذين لم يقل

 األستاذ سوى �� �عض الّس 
ّ

 خصيّ لو�ات ال�
ّ
ا دفعھ  ق�ن لھ، واألتباع األغبياء، مّم ة، والذين �انوا أشبھ باملتمل

 
ّ
   ھ لم يكن يحّب للقول بأن

ّ
ا مجموعة صغ��ة فخورة، نفخر بمعل منا، فبدأت  أن ي�ون زميال ألستاذه، قال:« كنَّ

 طرق عملھ تدخل عقولنا، واليوم أنظر �� ما �ان يحد
ّ
انية أو  ث بالنسبة ألولئك الهيدغر��ن من املرتبة الث

 
ّ
 وا مطوّ �م لم �ستمرّ ة محدودة، أو أ�ّ الثة، أولئك الذين �انت قدرا��م األ�اديميّ الث

ّ
ر  ال �� دراس��م، فلقد أث

دة ع��  ة واملعّق ف��م هيدغر تأث�� مسكر. فنمت هذه العاصفة إ�� درجات غدت ف��ا �ساؤالت هيدغر ا�جذر�ّ 

 
، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم، دار الكـتاب الجديد المتحدة،  : سيرة ذاتية التلمذة الفلسفيةجورج، -غادامير، هانز -1

 . 69، ص2013
 .71المصدر نفسه، ص -2



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)328( 

   شفاه 
ّ
آنذاك أن أ�ون زميال لهيدغر،    ة، وأع��ف أ�ي لم أحّب دين، فأخذ املشهد طبيعة هزليّ العديد من املقل

 
ّ
  نلبة الذيفالط

ّ
   .1م�ان...» هور �� �ّل �انوا قد انتحلوا من السيد "كيف �سعل و�بصق" بدأوا �� الظ

الّس  �� الالهوت  ا�ع، تحّد �� الفصل    Rudolf Karl Bultmann  رودولف �ارل بولتمانث عن أستاذه 

، فقد وجد عالقة من  مارتن لوثري�ي  ، الذي �ان برو�ستانتيا ينت�ي إ�� مدرسة املص�ح الّد )1976-1884(

«لقد    �ان أقوى، قال:  بولتمان�� فكر    هيدغرتأث��    ، لكّن بولتمانواألستاذ    هيدغر فاعل ب�ن أستاذه  التّ 

الءم  وصفت سابقا من�� من منا�� األجواء ا�حيطة ��يدغر وحصيلة األخذ والعطاء بينھ و��ن بولتمان.  

كتاب  بولتمان بطر�قتھ ا�خاصّ  تفك�� هيدغر و��   �� الذي قرأه  للوجود اإل�سا�ي  التحليل الوجودي  ة 

والزمان ليش الكينونة  املفهومية  الوسائل  يديھ  ب�ن  هيدغر  تفك��  وضع  فقد   . 
ّ
� 

ّ
الذ فهمھ  ا�خاّص ل    ا�ي 

 
ّ

 بمعتقداتھ وعملھ الال
ّ
ة ببساطة، وال عملية تجديد  ناتج ع��ا. لم تكن هذه املعرفة معرفة موضوعيّ هو�ي ال

 مفاهيم املعرفة املمنوحة لھ باعتباره واقعا تحت تأث�� نداء العقيدة. فبنية الهّم 
ّ
ع املوت، والزمانية  ، وتوق

 يبدو أّن   .2حليل الوجودي للوجود خدمْتُھ لعناصر لفهم فلسفي للوجود»تّ والتار�خية، ال�ي اشتغل عل��ا ال

ة ال�ي وضع خالص��ا �� كتابھ "الوجود  �ارل بولتمان شيد فكره بناء ع�� ما رسمھ هيدغر �� فلسفتھ الوجوديّ 

 مان".   والزّ 

 
ّ
الث الفصل  تحّد ��  الفيلسوف  امن،  زميلھ  عن  كروغر  ث  ، )Gerhard Krüger  )1972-1902غ��هارد 

 هيدغرالذي �ان هو كذلك من تالمذة  
ّ
 ، ومن املتأث

ّ
 هوتيّ ر�ن بآراء بولتمان الال

ّ
 ة، فقد وصفھ بأن

ّ
ر بالغ  ھ متأث

 
ّ
 التأث

ّ
 ر كما هو ا�حال بالن

ّ
خم الفلسفي  الزّ   ، قال:« إّن هيدغرنھ أستاذهما  سبة لھ بالفكر الثوري الذي دش

ة خمس سنوات �� مار�ورغ، جذب كروغر  دريس مّد التّ  1923ادر عن مارتن هيدغر، الذي بدأ �� العام الصّ 

 
ّ
فكره عاد بنا إ�� خ��ات    ا لوعينا آنذاك، ألّن جاه نفسھ. فما ع�� عنھ هيدغر ب�لماتھ �ان شيئا ثور�ّ �� االت

األوّ  العلميّ الوجود  األعمال  �ستبدل  بطر�قة  بتأمّ لية  التّ ة  هذا  وتحت  جذري،  فلسفي  غ��هارد  ل  بدأ  أث�� 

  .3الشتغال �� فلسفة �انط و�� املع�ى الفلسفي ل�خ��ة اإل�سانية با�حياة»كروغر ا

ر�تشارد ث عن أستاذه الفيلسوف الذي ينت�ي إ�� املدرسة الهيجيلية ا�جديدة  �� الفصل العاشر، تحّد 

والذي هاجر إ�� أمر��ا �سبب أصلھ ال��ودي كسائر الفالسفة    )،Richard Kroner   )1974-1884  كرونر

 والعل
ُ
   ا يدّل هدوا، وهاجر أغل��م، وكم أبان من �عاطف معهم، مّم ماء ال��ود الذين اضط

ّ
ھ لم �شاطر  ع�� أن

 ال��ود، فقد شهد لهذا الفيلسوف بقوّ   از�ة مجازرها �� حّق النّ 
ّ
 ة تأث��ه، ووصفھ باملعل

ّ
فت  م �� قولھ:« وعندما �ل

تلمست من خ���ي كم �ان  عليمية مؤقتا،  ألشغل وظيفة كرونر الت  1934بالذهاب إ�� مدينة كيل �� العام  

. وقد �ان ذلك �� آخر لقاء �� بھ قبل �جرتھ، و�ان لقاء ملؤه الدفء املب�ج الذي عهدناه  تأث��ه قو�ا كمعلم

  .4دائما بيننا»

 
 . 112-111المصدر نفسه، ص -1
 .128المصدر نفسه، ص -2
 .134المصدر نفسه، ص -3
 . 163المصدر نفسه، ص -4



لمذُة على   ةالت� ستاذي�
�
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
حمد فريحي  ا

ٔ
 ا
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��  يَر  ، الذي لم  )Hans Lipps  )1941-1889  هانز ليبسث عن أستاذه  �� الفصل ا�حادي عشر، تحّد 

 أعمالھ من 
ّ
ل عمل لھ  ، قال:« ففي أوّ مارتن هيدغرره بفكر أستاذه العظيم (أستاذ غادام��) إبداع سوى تأث

أو���، يتج�� بوضوح تأث�� كتاب الكينونة والزمان. إذ �شهد  �ج، وهو كتاب تحليل املنطق التّ �� مرحلة النّ 

جع ال�ي  ا�خلفية  ��يئة  أجل  من  األرسطي،  املنطق  وجذور  أرسطو  إ��  عودة  نفسها  هناك  اللغة  م��ا  لت 

  .1تجر�دية بوصفها السياق ال�� لألشياء، و�وصفها اكتمال الوجود»

تحّد  عشر،  ا�خامس  الفصل  األملا�ي  ��  الفيلولو��  العالم  أستاذه  عن  راي��اردت ث   Karl  �ارل 

Reinhardt  )1958-1886(   
ّ
بل  ارم �� طبعھ، فهو �خص غ�� قام الفر�د من نوعھ، والصّ الذي وصفھ باملعل

 
ّ
لعثم وا�حبسة ال�ي �ان �عان��ا، قال:« ليس من اليس�� أن  غة، رغم فشلھ �� اإللقاء، �سبب التّ للوصف بالل

 أقّد 
ّ
إ�� جامعة  انضّم  م والباحث. وخصوصا كيف  م هنا صورة عن �ارل راي��اردت تخ��نا من �ان هذا املعل

 سهولة. خلف الصّ فرانكفورت. فقد �ان فيھ ��يء من الفرادة ال يمكن القبض عل��ا � 
ّ

مھ  رامة القاسية ل��ك

الّس و�خر�ّ  مؤ�ّ تھ  من  �ان  الذي  الفيلولو��  العلم  جماعة  صرامة  تقبع  �انت  والّد اطعة  دائما،   ديھ 
ّ
ة  ق

م رجل كهذا �� �لمات ملن لم  ى �عليمھ. فكيف يمكن أن يقّد ة �� بيت والديھ برانكفورت، حيث تلّق االح��افيّ 

هر هذا جو روه؟ ��  ة أخرى أولئك الذين عرفوه وأولئك الذين قّد فھ مرّ �عرفوه أبدا؟ وكيف يمكن أن يتعرّ 

دا جل ��يء ال يمكن بلوغھ، مثال ذلك �حر حضوره املشرق. وطلبتھ الذين استمعوا إليھ �عرفون جيّ الرّ 

با�خيبكم �ان مظهره ع�� املنصّ  ، وكالم  ة. فما خ��وه من هذا ا�حضور هو ارتجال مستمّر ة �شعر املرء 

وتكهّ  وصمت،  وحبسة،  ومتلعثم،  من  مر�ك  مشهدا  �عرض  �انت  سواء  مكتملة  �حا�اة  مباغت  ن 

  .2أريستوفانيس أو إشارة إ�� سقراط»

، الذي )Karl Jaspers  )1969-1883  �ارل ياس��زث عن أستاذه الكب��  ا�ع عشر، تحّد �� الفصل الّس 

 غم من التّ ة، فبالرّ س�ن للفلسفة الوجوديّ ت�� من املؤّس �ع
ّ

،  شيلينغاعر األملا�ي  أث�� الذي �حقھ من قبل الش

بحّق  �ان     والذي 
ّ
الّد معل للفيلسوف  ك��كي�اردانمار�ي  ما  فإنَّ  سور�ن  أستاذه    غادام��،   ب�ن  فرقا  يرى  ال 

سفة تأخذ طا�عا جديدا، وغ�� مألوف، �� اإلبداع الفلسفي، فكالهما جعال الفل  ياس��زواألستاذ    هيدغر

 قال �� هذا الصّ 
ّ
م ك��كي�ارد، تلك  دد:« يقتفي �ارل ياس��ز �� تحليالتھ مشاعر شيلينغ العميقة، شيلينغ معل

 
ّ

ئيسة ال�ي �عتاش  هن عن أساس الواقع الرّ املشاعر ال�ي عكست ضمن الفكر املثا�� انفصال ممكنات الذ

س��ز الفلسفة تصدح بنغمة جديدة وغ�� مألوفة، و�� �غمة غ�� مألوفة  علها العقل. وكما هيدغر، جعل يا

  .3ائدة آنذاك �� هايدلب��غ»لدى ال�انطية ا�حدثة الّس 

 
ّ
الث الفصل  تحّد ��  الذي رسمھ أستاذهما  امن عشر  املن�ج  الذين ساروا ع��  مارتن ث عن أحد زمالئھ 

وهو  هيدغر لوفيت ،  بالتفوّ )،  Karl Löwith  )1973-1897  �ارل  لھ  اع��ف  أف�ار  فقد  توضيح   �� ق 

 أستاذهما:« دعو�ي اآلن أعرض عليكم طر�قتھ �� التّ 
ّ
  ر�ق نفسها. إّن فك�� من منظور �خص سار ع�� الط

 
 . 173المصدر نفسه، ص -1
 .226المصدر نفسه، ص -2
 . 284المصدر نفسه، ص -3



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)330( 

 ت قيمة، و�� ليست مجرّ هذه املنظورات ذا
ّ
ما �� جزء من وجودنا األصيل، وما من أحد  د طرق للمعرفة، و�ن

ل. لقد واصل هذا الكتاب املعنون دور الفرد رفيقا  ا فعلھ لوفيت �� كتابھ األوّ قال هذه األشياء بأو�ح مّم 

التّ  �� سياق  بالغ األصالة  تلّق طر�قا  الذي  العظيم  مارتن هيدغر،عليم  ال�ائنات    يناه جميعا من  وهو رؤ�ة 

مطي بقدر ما  ات ال�ي تدور حول جوهر الفكر الفلسفي النّ ة فرادى، منظورا إل��م من جهة العموميّ اإل�سانيّ 

 .1و��ا»ة ال�ي يؤدّ ينظر إل��م من جهة الوظائف االجتماعيّ 

ن من خالل ما سبق أنَّ   شر تالميذ من  دين، وعادة ع�� أساتذة متعّد �انت لھ تلمذة ُمتعّد   غادام��يتب�َّ

   هيدغرق�ن، لكن تأث��  أمثالھ متفوّ 
ّ
فكره هو الذي سيط    سبة لھ يجعلھ �ع��ف ب�ونھ األستاذ األك��، وأّن بالن

 ابقة. صوص الّس الميذ، وذلك ب�ن من خالل النّ األساتذة والتّ  ع�� �ّل 

 : ة المعاصرة التلمذة العربیّ  -6

ول، وخصوصا �� املراحل الّد   عليم ا�حا�� �� �ّل للتّ ة  ساتيّ ة بر�قها ضمن األنظمة املؤّس فقدت األستاذيّ 

واإلعداديّ  والثانو�ّ االبتدائية  والّس ة  ال��بو�ّ ة،  السياسات  إ�� هيمنة  يرجع  ذلك   �� ترسيخ  بب  تحاول  ال�ي  ة 

النّ  بطبيعة  املرتبطة  الّس إيديولوجي��ا  السيا��ي  أدّ ظام  وقد  البلد،   �� لدى ائد  اإلبداع  تقييد  إ��  هذا  ى 

 د مدرّ فهذا األخ�� أصبح مجرّ   األستاذ،
ّ
ذها تحت  قو�م، وعليھ أن ينّف ى برامج ومنا�ج وطرق للتّ ف يتلّق س موظ

التّ أع�ن هيئة املراقبة، ح�ّ  ال��امج واملنا�ج وطرق  �� هذه املراحل  ى لو �انت هذه  قو�م فاشلة. فاألساتذة 

املوادّ  لتدريس  الديالكتيكية  الطرق   �� يتنافسون  الثالثة  التّ   التعليمية  يجعل  راض�ن  بما  وآبا��م  الميذ 

 ومقتنع�ن ��ا، وال مجال لتأث�� األستاذ �� التّ 
ّ
ب عل��ا ا�حصول ع�� أع��  لميذ سوى �� طرق اإلفهام، ال�ي ي��ت

التّ  أجل  من  التقو�مية  املؤّس النقط  ولوج  ع��  الت�و�نيّ نافس   سات 
ّ
ك�ل العليا،  الهندسة  ة  يات 

��ّد والطّب  الذي  األك��  الّد األستاذيّ   د...وا�خطر  �عض   �� �ل��ما  والتلمذة  التّ ة  ظهور  العر�ية  عليم  ول 

تائج  ، ويعطي أهمية للنّ والذي يتعامل مع األستاذ كمستأجر ال غ��ولة،  عن إدارة الّد   ا�خصو��ي املستقّل 

ع�� حساب الوسائل والغايات، وهنا نصبح أمام أستاذية ضعيفة ومستأجرة، ونصبح كذلك أمام تلمذة  

اشئة �� العالم العر�ي، فال  ق اإلبداع. لذلك ضعف اإلبداع ب�ن النّ مف��كة، لها تفك�� نمطي يحول دون تحّق 

ة مستقبل �اتب أو شاعر أو فيلسوف أو عالم. ومن الغر�ب ا�حاصل �� ت�اد تجد ب�ن أقسام املرحلة الثانو�ّ 

مادّ  وا�تدريس  املغرب  و�ا�خصوص  إفر�قيا،  شمال  دول   �� الفلسفة  مادّ ة  برنامج  أن  وتو�س،  ة  جزائر 

األ�ّح  ب ع��  (ُمهرَّ مستورد  ب�ّل الفلسفة  الفر���ي،  ال��نامج  الفالسفة  مفاهيمھ، و�ش�االتھ، وح�ّ   ) من  ى 

لميذ، و�ذلك ت�ون الفلسفة  وهذا يجعل الفكر غر�با عن األستاذ قبل التّ   ،2الذين يناقشوا هذه اإلش�االت

 
 .292مصدر نفسه، صال -1
يتضمن برنامج مادة الفلسفة في المغرب على سبيل المثال اثنين وعشرين مفهوما كلها مستوردة من البرنامج الفرنسي. مفهومان  -2

و تنقص  
ٔ
ولى بكالوريا، واثنا عشر مفهوما في السنة الثانية بكالوريا، تكـتمل ا

ٔ
في الجذوع المشتركة، وثمانية مفاهيم في السنة اال

دا الجذع المشترك الذي يدرس مفهومان في كل الشعب والمسالك. قد يعترض علينا بالقول إن هذه  حسب الشعب والمسالك، ع
ن المشكل ال يتعلق  

ٔ
المفاهيم المستوردة تدخل في الفكر الكوني المشترك، فما العيب في استيرادها؟ لكن هذا االعتراض مضلل، ال

لة في الفكر المحلي، وبذلك تجعل التلميذ قادرا على تحليل ونقد الواقع  باستيرادها بقدر ما يتعلق بكيفية التعامل معها لتصبح فاع
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ٔ
حمد فريحي  ا

ٔ
 ا
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�ا تصرفهم عن طرح اإلش�االت ا�حقيقية ال�ي تصادفهم �� واقعهم، وتحول  فك��، أل�ّ نفسها عقبة أمام التّ 

 
ّ
لميذ.  ا�عة من واقع التّ ة النّ ها، ولهذا تصبح الفلسفة املستوردة قاتلة للفلسفة ا�حقيقيّ دون التفك�� �� حل

الفكر إ�� األمام  �ة  قدي و�دفع حرّ ويساهم �� انتشار الفكر النّ   تدريس الفلسفة مهّم   أي الذي �عت�� أّن الرّ   إّن 

رأي خاطئ، ما لم يأخذ �ع�ن االعتبار ا�حتوى الفلسفي الذي يتم تدريسھ، والكيفية ال�ي يتم ��ا التدريس، 

نصوص   خالل  الفالسفة من  إ�� معا�جة  و�نصت  ثقافتھ،   �� تبيئ��ا  يتم  لم  يدرس قضايا  الذي  فالتلميذ 

التلميذ �� األخ�� بكتابة إ�شاء فلسفي محدد    مقطعة ومنفصلة عن السياق العام للفيلسوف، و�طالب هذا 

التالميذ، فأين مبدأ االختالف �� الفكر؟    ي �� األخ�� إ�� كتابة إ�شاء واحد من قبل �ّل ة تؤدّ بمن�جية نمطيّ 

  مطي عند �ّل ماذا سينتج التفك�� النّ 
ّ
 ھ لن ينتج سوى عقلية القطيع �� آخر املطاف.   التالميذ؟ إن

ة  األستاذيّ   ة ع�� الغالب، واإلبداع عندها محدود، ورغم أّن ة اتباعيّ جام��، فاألستاذيّ ا ع�� املستوى ا�أمّ 

ة �� املراحل التعليمية ة بما �سمح باإلبداع باملقارنة مع األستاذيّ ة النسبيّ ة لها نوع من االستقالليّ ا�جامعيّ 

 الّس 
ّ
تد� فإن  التعليميّ ابقة،  املراحل   �� ا�حاصل  املستوى  الّس ي  والتلميذ  ة  األستاذ  ب�ن  الفارق  يجعل  ابقة 

لكّن     شاسعا، 
ّ
الط �عض   و�� 

ّ
بتد� التّ لبة   �� مجهودا��م  يضاعفون  يجعلهم  مستواهم  أجل  ي  من  حصيل 

ة، ة أو التيارات الفكر�ّ أث�� اإليديولو�� الذي �غديھ األحزاب السياسيّ التّ   الوصول إ�� مستوى أر��، كما أّن 

ج��) يجعل من الطلبة أتباع ومر�دين  ي�ي (الرّ العلما�ي) �� مقابل التيار الّد   وما �عرف بالتيار التقدمي (أو

لبعض األساتذة...ومهما يكن، فآخر نخبة من األساتذة الذين �ان لهم تأث�� عميق �� الفكر العر�ي املعاصر  

 صف األوّ �� النّ 
ّ
محمد  ، وألفغا�يجمال الدين ات �� األساتذة الثالثة املشهور�ن، وهم:  ل القرن املا��ي تجل

 الكتّ   ، ف�ّل طھ حس�ن، وعبده
ّ

 ر�ن واألدباء وا�حّق اب واملفك
ّ
روا ��ؤالء. لكن  ق�ن... �� هذه املرحلة تتلمذوا وتأث

 ة ال�ي عرفها النّ ان ا�حرب الباردة، واالنقالبات العسكر�ّ ة الك��ى إبّ بفعل التحوالت السياسيّ 
ّ
ا�ي من  صف الث

عماء السياسي�ن، خصوصا ة من املبدع�ن وأسندت إ�� الزّ سرقت األستاذيّ   القرن العشر�ن �� العالم العر�ي،

ا أهل الفكر �� هذه املرحلة، فقد �شبت عقولهم مخالب اإليديولوجيا، ول ال�ي حكمها ا�جيش، إمّ �� الّد 

 
ّ

سدون  ق�ن وامل��جم�ن املوضوعي�ن الذين �  الباحث�ن وا�حّق فأنتجوا شيعا وأتباعا يتصارعون فيما بي��م إال

 خدمة معرفيّ 
ّ

 . ء بحّق ة للقارئ العر�ي، فلهم االح��ام، وهم األساتذة األجال

ة سوى االسم، وتأث��ه محدود، و�ن �ان  خالصة القول، فاألستاذ �� املرحلة ا�حالية ليس لھ من األستاذيّ 

وقد ساهم اإلعالم العر�ي  ة بقدر ما يرجع إ�� شهرتھ وتداول اسمھ،  لھ تأث��، فذلك ال يرجع إ�� كفاءتھ العلميّ 

 كفاء��م العلميّ   �ش�ل كب�� �� صنع كث�� من األساتذة، الذين تقّل 
ّ

فاء املغمور�ن،  ة ع�� كث�� من األساتذة األك

 ون االح��ام، والتّ الذين �شتغلون �� صمت، وال ير�دون األضواء أن �سلط عل��م، فهؤالء �ستحّق 
ّ
بيب لميذ الل

ة ا�جديرة باالح��ام وسط شيوع أنواع من  ة ا�حّق القادر ع�� اكتشاف األستاذيّ جيب �� هذه املرحلة، هو  والنّ 

 فة. ة املصطنعة واملز�ّ األستاذيّ 

 
الذي يعيش فيه، ويفكر في حلول للمشكالت التي تعترضه، لذلك، فالمفاهيم المستوردة تحتاج إلى إعادة بناء بما ينسجم مع واقع  

ستاذ والتلميذ معا. فاعتراضنا هنا ينصب على االستعمار الفكري الذي تمارسه
ٔ
اإلمبريالية الثقافية الفرنسية في شمال ووسط إفريقيا.   اال

 فهذه البلدان ال يسمح لها بالتفكير إال على الطريقة الفرنسية. 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 : ة لمذة وخصائص األستاذیّ خصائص التّ  -7

ماذج من التّ من خالل تأمّ  �ي  لمذة واألستاذيّ لنا �� مجموع النَّ
َّ
ة ُيمكننا استنتاج مجموعة من ا�خصائص ال

 قسم�ن: خصائص تتعلُق باألستاذيّ ينب�� تقسيمها إ�� 
ّ
 لمذة. ُق بالتّ ة، وخصائص تتعل

 : ة المبدعةخصائص األستاذیّ  -7-1
  ق األستاذية فيھ ما لم ُ�شهد لھ بذلك من قبل تالميذ مباشر�ن أو غ��  أستاذ جدير بتحّق   ليس �ّل

التلمذة، ولهذا، ليس األستاذ هو ال ذي  مباشر�ن، ويعرفون مع�ى األستاذية، وتتحقق ف��م صفة 

 يحقق صفة األستاذية �� نفسھ. 

  .املهارة �� ا�جال الذي ��تم بھ، إذ ال يمكن أن تتحقق األستاذية إال بذلك 

  ّلميذ دو��ما.أث�� �� التّ ة، إذ ال يقع التّ الهبة والسلطة املعرفي 

  ّارل و  سيبو�ھطق �ا�حبسة ال�ي نجدها عند  عدم االرتجال إذا �ان األستاذ �عا�ي من مساوئ �� الن�  

ع���� الذي �ان ألثغا    واصل بن عطاءلعثم، و�مكن أن نذكر  ل�ي �سقط �� االرتباك والتّ   ر���اردت
ُ
امل

اء �� كالمھ، فبدال من استعمال لفظ "الدار" �ان  (ينطق الراء غينا)، فتجنَب استعمال حرف الرّ 

 �ستعمل لفظ "البيت"، لكن هذا إن �ان ي
ّ
طب املرتجلة، فإن

ُ
ھ لم يكن ليجديھ �� قراءة  جديھ �� ا�خ

القرآنيّ  النبو�ّ اآليات  واألحاديث  تتضمّ ة  ال�ي  واألشعار  الرّ ة  حرف  ف��ا  �لمات  املسألة  ن  (هذه  اء. 

 
ّ
 ة املباشرة). قة باألستاذيّ متعل

  ّفقد ت�ون  لنات��اة كما ملسنا ذلك من  طاول ع�� ا�جاالت املعرفيّ ، وعدم التّ عاء املعر��ّ عدم االد ،

 فراسة التّ 
ّ
 . ابن سيناش للمعرفة سببا للتنقيص من قدر األستاذية كما حصل مع لميذ املتعط

  
ّ
األستاذيّ �ل �انت   ما 

ّ
إال مجال   �� رائدة  أستاذيّ ة  وأصبحت  �أستاذيّ   ل�جميع  املنطق   أرسطوة  ة   ��

حو  �� النّ   سيبو�ھوأستاذية �� علم العروض،    ا�خليلقد األد�ي واألخالق والسياسة...وأستاذية  والنّ 

 ة...   �� البالغة العر�يّ  ا�جرجا�ي ة  العر�ي، وأستاذيّ 

  ّالت �ّل تمك�ن  أثناء  تقو��ي  حوار  وخلق  بداية،  املعرفة  من  االكتفاء  تقّد   لميذ  عدم  أي  معر��،  م 

 باإللقاء دون التيقن من حصول التّ 
ّ
 املباشرة). ة ق باألستاذيّ مك�ن املعر�� (إذا �ان األمر يتعل

  ّ�ي أساليب اإلقناع دون اإلخضاع.تب 

  ّوتحف��  سيبو�ھوتلميذه    ا�خليلق كما حصل مع  جيب و�جاللھ للمز�د من التفوّ لميذ النّ تقدير الت ،

 
ّ
املتع� ليتحّس التلميذ  إذا �ان م��وّ �  الفار��ي را كما حصل مع  ن، واستفزازه    أ�ي وتلميذه    أ�ي ع�� 

 .الفتح بن ج�ي

  ّالر  �� التّ االستقالل  ا�حال عند  أي، وعدم   شو���اور قليد، كما هو 
ّ
املقل �ان من  نال  ، فلو  ملا  دين 

 نيتشھإ�جاب تلميذه 
ّ
 يا.ما ومر�ّ ، وملا اعت��ه معل
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  ّلميذ بأستاذه أخالقيّ التّ   مي�� ب�ن االح��ام األخال�� واالختالف املعر��، فأن ي�ّ� الت 
ّ
ھ ا، فال �ع�ي هذا أن

 
ّ
 ا. ا لھ معرفيّ لن ي�ون عاق

 نّ تج 
ّ
املعرفة    خاذ املواقف، واالهتمام بالبحث واملعرفة، ألّن ب اإليديولوجيا ما أمكن، وخصوصا �� ات

تة،  ة ع�� سبيل املثال ولدت ميّ ة اإليديولوجيّ املشاريع العر�يّ   . ف�ّل تصمد، واإليديولوجيا تضمحّل 

 
ّ
ة عالية  مخطوط باح��افيّ م حول موضوع دقيق، أو تحقيق  تأليف كتاب قيّ   سيان، لكّن ومص��ها الن

 التار�خ.    م خدمة جليلة للباحث�ن ع�� مّر يقّد 

  
ّ

لمذة، فإذا �انت غاية األستاذ أن يصنع تلميذا �ش��ھ  ة استنساخ نفسها �� التّ  تحاول األستاذيّ أال

  مبدئيا، فإّن 
ّ
 �اية إذا �ان تلميذا مبدعا.ھ سي�ون ع�� شا�لتھ �� ال�ّ هذا ال �ع�ي أن

  الّس �تجنب  أمكن، ألّن قوط  املعر�� ما  ا�خطأ   �   
ّ
ال� إقالل من قيمة األستاذ، ف��جمة  �اجيديا  فيھ 

 
ّ

  مّ باملدح، وال�وميديا بالذ
ّ

الفالسفة العرب �سقطون �� هذا   عر" ألرسطو، جعلت �ّل �� كتاب "الش

ا�خطأ الذي يجعل ما كتبھ الفالسفة العرب عن كتاب الشعر ال قيمة لھ، بما �� ذلك ابن رشد رغم  

 
ّ
 أن

ّ
 �جمة ا�خاطئة.ھ ليس مسؤوال عن هذه ال�

 : دةلمذة الجیّ خصائص التّ  -7-2
  ّالت ي�ون  أن  يمكن  ال  إذ  و�جاللھ،  األستاذ   اح��ام 

ّ
إال تلميذا  أخالقيّ لميذ  لألستاذ  بخضوعھ  ال    ا 

 ا.  معرفيّ 

  اجتياز  راية دون  استيفاء املعرفة، إذ ال يمكن أن تحصل لھ املعارف، و�حصل لھ االستيعاب والّد

 مراحل محّد 
ّ

  �ابن ج�يرا  �ان م��وّ دة، و�ال
ّ
 ة قبل أوا��ا.ل باألستاذيّ مھ ملا �ّج �� بداية �عل

  لمذة الفعّ ق التّ ال تتحّق 
ّ
باع األع�ى واالنصياع لآلراء دون بناء رأي خاص، كما هو ا�حال عند  الة باالت

 .سيبو�ھو  أرسطو

  ّما يقولھ حقيقة مطلقة. ب لرأي األستاذ بدون دليل، وعدم االعتقاد بأّن عصّ ب التّ تجن 

  ّالت ب�ن  العاطفي لألستاذ واآلراء الصّ الفصل  التّ   ادرة عنھ، ألّن أث��  بي��ا قد �سقط  ��  ا�خلط  لميذ 

 قليد األع�ى. التّ 

  ّتجن 
ّ
 ف لألستاذ، وا�حرص ع�� أن ينال األستاذ إ�جابھ بھ من خالل العمل واملثابرة. ب اإلطراء وال��ل

  ّ�ذلك من   ا يرد من عند اآلخر�ن، ألّن �ل ممّ عدم االقتصار ع�� ما �ستقى من األستاذ الواحد، وال

 شأنھ أن يب�ي �خصيّ 
ّ
الذي استفاد �� ت�و�ن    غادام��  العا وأك�� فهما كما هو ا�حال معة أوسع اط

أث�� الكب�� الذي مارسھ عليھ  تھ ليس من أستاذ واحد، ولكن من أساتذة وزمالء لھ رغم التّ �خصيّ 

حو العر�ي كما  من ب�ن اآلراء �� النّ   ا�خليلرأي أستاذه    سيبو�ھ  ، وكما جعلمارتن هيدغرأستاذه  

 ...حبيب  بن يو�سو عي��ى بن عمرهو حاصل �� "الكتاب" حيث استحضر آراء 
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  ّد التّ قد تتجر 
ّ

ا،  ا ذاتيّ ا ومن�جيّ ة، وتب�ي استقالال معرفيّ والعل�ي من األستاذيّ   ن املعر��ّ لمذة �عد التمك

 لمذة �� اإلبداع. و�� أع�� درجة التّ 

 : خاتمة  -8

 ة وانصياعيّ لمذة قد ت�ون اتباعيّ يبدو من خالل ما سبق أن التّ 
ّ
  وليس �ّل ة. ة و�بداعيّ ة وقد ت�ون مستقل

 ة أو إيجابيّ ة سلبيّ تلمذة اتباعيّ 
ّ
 ة إذا �انت مجرّ ما ت�ون سلبيّ ة، و�ن

ّ
باع أع�ى، أو إذا �انت �حن  د تقليد وات

ت أو من منطلق إيديولو�� ��دف إ�� تحقيق مطالب ع�� حساب  وتحر�ض ع�� العنف من منطلق دي�ي م��مّ 

 ة قد ت�ون إيجابيّ اتباعيّ غم من �و��ا تلمذة  �ا بالرّ طرف أو أطراف أخرى. غ�� أ�ّ 
ّ
ا تكت��ي طا�ع اإلبداع ��  ة مل

 
ّ
مع  االت حصل  كما   التّ   أفالطون باع 

ّ
مل أستاذه  لميذ  مع  تفاعل  شّد   سقراطا  من  ا�حاورات  التقدير  ��  ة 

 
ّ
 واإل�جاب، ولم �عد �خصا اسمھ أفالطون، و�ن

ّ
 ما أصبح اسما مرك

ّ
، و�ن  أفالطون -سقراطف من  با يتأل

لميذ من اإلبداع، فال يخرج عن �ونھ صاحب أر�� وأجمل فلسفة تنبض  التّ  ألفالطون �ان من ��يء يحسب 

   ة ترتبط بمجاالت كث��ة. كما أّن با�حياة رو�ت ع�� لسان فالسفة حول قضايا فلسفيّ 
ّ
لميذ الذي  التّ   يابن ج�

 حو والصّ بدع �� مجال النّ ، ولم ينفلت من قبضتھ أأ�ي ع�� الفار��يبعا آلراء أستاذه  �ان متّ 
ّ
غة،  رف وفقھ الل

األرسطي    انتماءه  ا، فإّن الذي و�ن �ان أرسطيّ   ابن سينا  إّن   وأثره فيھ ظاهر ال غبار عليھ وال يمكن تجاوزه، ثّم 

أ�ي نصر  ، اع��ف بأستاذية  النات��لم يكن عقبة أمامھ �� اإلبداع الفلسفي، فرغم انتقاده ألستاذه املباشر  

ي كشف لھ الغايات واملقاصد من كتاب "ما �عد الطبيعة" الذي رغم حفظھ لھ، وجد صعو�ة  الذ  الفارا�ي

�� الطّب �خصيّ   �ان بحّق   فابن سينا �� فهمھ، ورغم هذا،      ة مبدعة 
ّ

أّن والش   نيتشھ  عر والفلسفة، كما 

لم يذهب بھ  م، والذي �ان ال يتفلسف دون حمل املطرقة من أجل الهدم،  اقد املهّد الفيلسوف األمل�� والنّ 

ي آرائھ، بل ناقض نتائج  دفة إ�� تب�ّ الذي اكتشفھ بالصّ   آرثر شو���اور تأث��ه الفيسيولو�� من قبل أستاذه  

 ا التّ ما��ا. أّم أف�اره رغم القبول بمقّد 
ّ
ة، و��  ت �� مدى اح��امها لألستاذيّ لمذة املبدعة �� أع�� صورها، فتجل

�ّل   �� تأث��ها  تلمذة    مدى  �انت  كذلك     أرسطوالعصور، 
ّ
األوّ املعل يحّب م  لم  الذي  أستاذه    ل  قبل  شيئا 

  الذي أحّب   سيبو�ھة مبادئ �� كث�� من العلوم، وكذلك �انت تلمذة  م للبشر�ّ سوى ا�حقيقة، وقّد   أفالطون 

حن، و ھ أستاذه، وقّد أستاذه، وأحبّ 
َّ

رف حفظ لسا��م من ال� حو والصَّ ساعدهم �� فهم  م للعرب قانونا �� النَّ

لمذة �� عصرنا ا�حا��، فانحصرت �� جيل بداية القرن املا��ي ع�� ا التّ لغ��م ع�� مدى قرون عديدة. أمّ 

 د عبده وأستاذيّ ة محمّ ين األفغا�ي وأستاذيّ ة جمال الّد أستاذيّ 
ّ
 ة طھ حس�ن، فهؤالء الث

ّ
روا  الثة هم الذين أث

ق�ن لهم م�ان��م ��  أدباء و�احث�ن ومحّق و أنجبت شعراء    �ش�ل كب�� �� آخر نخبة مبدعة �� العالم العر�ي،

 
ّ
 ْ�ن. قافة املعاصر الفكر والث
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 المؤّسسات التربوّیة  

 والحیاد عن التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ 

 
 

 الملخص: 

أش�ال   الناشئة من �ل  �� حماية  ال��بوّ�ة ودوره  املؤّسسات  ا�حياد داخل  أهمّية  الوقوف ع��  إ��  البحث  ��دف هذا 

ليس   وتخّ��نا  والسيا��ّي.  اإليديولو�ّ�  ��  التوظيف  ا�حياد  تطبيق  بضرورة  مّنا  اقتناع  بل  الصدفة  باب  من  أو  اعتباطّيا 

املدارس ال�ي �ستلزم أْن تبقى �عيدة عن �ّل أش�ال التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ�، وقد دعانا هذا املوضوع إ�� اإلجابة  

ال��بوّ�ة؟ وهل توج��ات الوثائق اإلدار�ة    ما ا�حاجة إ�� ا�حياد عن التوظيف اإليديولو�ّ� �� املؤّسسات  :عن إش�الّية عميقة

ولتفكيك القضايا الك��ى للعمل و�ح�ام اإلملام ��ا قمنا   والبيداغوجية كفيلة بتحقيق تلك الغاية املنشود �� أرض الواقع؟

م بوالية القصر�ن. وال ُبد من اإلشارة إ��  100ببحث ميدا�ّي، وفيھ أجر�نا استبيانا ُوّزع ع��  
ّ
عملنا جمع ب�ن    أّن من�ج  معل

فناها �� املراوحة ب�ن النظرّي والتطبيقّي.  
ّ
�ي وظ

ّ
الوصف والتحليل والنقد �� نوع من التدّرج والت�امل ب�ن املنا�� الثالثة ال

وتبعا لذلك، استخلصنا أّن تفعيل ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة مازال لم يبلغ املنشود، رغم أّن سلطة اإلشراف عمدت  

م �� بناء الهوّ�ات وتوج��ها.  إ�� التوعية بقيمة ا�حياد وأهمّيتھ، بصفة مستمرة
ّ

 فهذه املؤّسسات تحّولت إ�� مجال للتحك

 املؤّسسات ال��بوّ�ة.  -السيا��ّي   -اإليديولو�ّ�   -ا�حياد ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
This research aims to identify the importance of neutrality within educational institutions and its role in 

protecting young people from all forms of ideological and political placement. Our choice is not arbitrary or 

coincidental, but rather we are convinced of the necessity of applying neutrality in schools, which 

necessitates that they stay away from all forms of political and ideological placement. This topic called us to 

answer a deep problem: what is the need to deviate from ideological recruitment in educational 

institutions? Are the directives of administrative and pedagogical documents capable of achieving this 

desired goal on the ground? To dismantle the major issues of work and to tighten our awareness of them, 

we conducted field research, in which we conducted questionnaire distributed to 100 teachers in the state 

of Kasserine. And it must be noted that our work method combined description, analysis, and criticism in a 

kind of gradual and complementary way between the three aspects that we employed in the alternation 

between theory and practice. Accordingly, we concluded that activating neutrality in educational 

institutions has not yet reached the desired goal. 

Keywords: neutrality- ideological - political  -educational institutions. 

 آیة عجیلي أ. -سیرین حیزي أ.
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 : مة مقّد -1

 حصيلة  ليس قدرا تار�خّيا وثقافّيا أْن ي�ون اإل�سان ذا توّجھ إيديولو�ّ� أو  
ّ

سيا��ّي، فالتوّجھ ليس إال

وتلّ�ي  خيارات ملعاي��ها  �ستجيب  �ائنات  لصناعة  التلق�ن  عملّيات  ر 
ّ

�خ
ُ
� ال�ي  ا�جتمعّية  املؤّسسات 

انتظارا��ا واحتياجا��ا. ففي هذه املؤّسسات يتقّمص الفرد عن غ�� و�� منظومة من األف�ار واالعتقادات  

ّول مؤّسسات مثل املدرسة إ�� فضاء ُيؤّصل التطّرف �� األفراد و�زرع  واملواقف والسلو�ات، مّما ُيو�� بتح

ف��م استعدادات اال�غالق والدغمائّية ورفض التواصل مع اآلخر. ولكن وقائع السنوات األخ��ة كشفت ع��  

مجاال   األحيان  �عض   �� أصبح  إذ  األساسّية،  وظيفتھ  عن  ين�اح  التعليم  جعلت  ال�ي  االختالالت  �عض 

اإليديولو�ّ� والسيا��ّي، مّما يظهر أّن هذه املؤّسسات ا�جتمعية قد ان��ت إ�� أن ت�ون حاضنة    للتوظيف

رض    .لهذه التوّجهات ومساعدة ع�� ترسيخها �� ا�جتمع
ُ
وقد القت هذه املمارسات تنديدا كب��ا، وملقاوم��ا ف

املشبوهة املمكنة ولل��وض بالتعليم  مبدأ ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة �حماية الناشئة من �ل التوظيفات  

بحثنا:   موضوع  يتنّ�ل  اإلطار  هذا  و��  املستو�ات،  أر��  التوظيف  إ��  عن  وا�حياد  ال��بوّ�ة  "املؤّسسات 

 .اإليديولو�ّ� والسيا��ّي"

أّما ما دفعنا إ�� االشتغال ع�� املوضوع، فبواعث كث��ة ورهانات جّمة يتشابك ف��ا الذا�ّي باملوضو�ّ�،  

حدثت ��   ال�ي وافع الذاتّية �عود إ�� ما اطلعنا عليھ �� األخبار اليومّية حول مجموعة من التجاوزاتفالد

ومّما    .السنوات األخ��ة باملؤّسسات ال��بوّ�ة، وع�� رأسها �عض ممارسات التوظيف السيا��ّي واإليديولو��ّ 

االختيار هذا  إ��  مدارس   حفزنا   �� ميدانّية  ب��ّبصات  منا 
ُ
ق نا 

ّ
مهنة  أن أّن  اكتشفنا  وف��ا  القصر�ن،  مدينة 

 �� ا�حاصلة  التجاذبات  �ّل  عن  ا�حياد  ب 
ّ
تتطل إذ  اإل�سان،  ينجزها  أن  يمكن  ال�ي  املهمات  أنبل  التعليم 

اقتصادّية) إيديولوجّية،  (سياسّية،  املوضوعّية  .ا�جتمع  البواعث  ترتبط  ح�ن  مّما   ��  ظهر  الذي  بالفراغ 

م عليھ  لع 
ّ
نط أْن  لنا  ال��بوّ�ةتيّسر  واملؤّسسات  ا�حياد  حول  أعمال  هذا   ن  حول  نجز 

ُ
أ ما  وحّ�ى  تو�س.   ��

ال�حفّي  الطا�ع  أو  بالعمومّية  يتمّ��  ممارسات  1املوضوع  أّن  با�حياد  ننشغل  حّ�ى  أك��  أثارنا  ما  ولعّل   ...

ط لها، بل أ�حت �� الكث�� من األحيان تتّم  
ّ
بطر�قة عفوّ�ة  التوظيف ال تتّم فقط بطر�قة مدروسة ومخط

 دون أْن ُيدركها ممارسوها. و�� ال تقّل خطرا عن ش�لها األّول. 

وتحّدد أهداف البحث �� مستو�ات ثالثة، أّوال: الوقوف ع�� تجلّيات التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ�  

�بوّ�ة، وثالثا:  �� الواقع ومخاطره، ثانيا: الوقوف ع�� أهمّية مبدإ ا�حياد وعوائق تفعيلھ داخل املؤّسسات ال�

 املقارنة ب�ن ا�حياد �� الوثائق اإلدارّ�ة والبيداغوجّية وا�حياد �� الواقع املدر��ّي.

وسيقودنا تحقيق تلك األهداف إ�� التأكيد ع�� �ّحة إحدى الفرضيت�ن، فالفرضّية األو�� �علن ع��  

ط لھ �� الوثائق القانونّية واإلدارّ�ة ل�ح
ّ
ط

ُ
ّد من التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ�  وجود تطابق تام ب�ن ما خ

 
  :ُينظر على سبيل المثال في -1
كـتوبر  1، ُنّزل بتاريخ ULTRAنائلة الحامي، التوظيف السياسي للمدارس... مجدًدا في تونس، تونس  -

ٔ
  2، وشوهد بتاريخ 2015ا

 https://bit.ly/38IxlfL، وهو على الرابط : 2022ماي 

https://bit.ly/38IxlfL
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علن عن وجود فجوة شاسعة ب�ن  
ُ
� وتفعيل حقيقي ملبدإ ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة، والفرضّية الثانية 

 التخطيط والتنفيذ. 

وهذا ما جعلنا نضبط اإلش�الّيات الك��ى للمبحث وما يتفّرع ع��ا من إش�اليات ثانوّ�ة �سهم �� تفكيك 

 الك��ى و�ح�ام اإلملام ��ا، وُ�مكن أْن نحصرها �� ما ي��:القضايا 

اإليديولو�ّ�  • التوظيف  ممارسات  لبعض  عمومّي  مجال  إ��  التمدرس  فضاءات  تحّولت  كيف 

والسيا��ّي؟ وما �� مخاطر هذه املمارسات وا�ع�اسا��ا السلبّية ع�� العملّية ال��بوّ�ة عموما وع��  

 التالميذ خصوصا؟

اس��اتجّيات   • أّن  وهل  التوظيفات؟  تلك  من  ا�حّد  أجل  من  م�ّحة  كضرورة  ا�حياد  إ��  ا�حاجة  ما 

ة الّتجاذبات اإليديولوجّية والسياسّية  
ّ
سلطة اإلشراف وخططها ل�حياد باملؤّسسات ال��بوّ�ة عن �اف

 ست�ون ناجعة �� الواقع أم ستبقى دون املأمول؟ 

الفصل فصل�ن:  من  بحثنا  جوهر  عن    و�ت�ّون  ا�حياد  ومطلب  االبتدائي  بالتعليم  فيھ  س��تّم  األّول، 

املؤّسسات   �� واقع  ا�حياد  الثا�ي سنشتغل فيھ ع�� قيمة  الفصل  أّما  اإليديولو�ّ� والسيا��ّي،  التوظيف 

م�ن تحديدا. 
ّ
 ال��بوّ�ة من وجهة نظر املعل

 : ّيالّتعلیم االبتدائّي ومطلب الحیاد عن الّتوظیف اإلیدیولوجّي والسیاس  -2

اإليديولو�ّ�   التوظيف  ا�حياد عن  االبتدائّي ومطلب  الّتعليم  موضوع   �� الّنظر  األّول  الفصل   ��  �
ّ
نتو�

إذ ينقسم إ�� ثالثة عناصر: أّول ��تّم فيھ بالّتعليم ومش�ل التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي،   .والسيا��يّ 

ث نتناول فيھ ا�حياد �� الوثائق التنظيمّية  وثان �شتغل فيھ ع�� ا�حياد ضرورة عملّية و�يداغوجّية، وثال

 والبيداغوجّية.

 :ومشكلة التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ  التعلیم االبتدائي -1-2
 : في معاني التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ  -2-1-1

وحّ�ى ي�ون للبحث �� مش�لة التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� �� التعليم االبتدائي أسسھ املتينة وأبنيتھ  

 تماسكة، �ان لزاما اإلحاطة بمفهوم اإليديولوجيا والتوظيف السيا��ّي، ورفع اللبس عل��ما.امل

 :من اإليديولوجيا إ�� التوظيف اإليديولو��ّ  -أ

ُيث�� مصط�ح اإليديولوجيا جدال كب��ا ب�ن الباحث�ن �� جميع مجاالت املعرفة، فقد تطّور هذا املفهوم  

وانزاح عن داللتھ األصلية ال�ي ضبطها عالم االقتصاد الفر���ي  عشر ميالدّيامنذ ظهوره �� القرن الثامن  

)، إذ حملت مع�ى علم األف�ار للتعب�� عن محاولة التحليل التجر��ي  Destutt De Tracy( دستوت دي ترا��ي
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وفكرا خاطئا  ، و��اد ي�ون مستقرا اليوم �� الرأي الشائع اعتبار اإليديولوجيا أمرا مست�جنا  1للعقل البشري"

وت��يرا مص�حيا. �عّددت التعر�فات ا�خاصة باإليديولوجيا �عد خروجها من مفهومها األّول، ف�ي �ع�ي، ع�� 

:    (Louis Althusser)، وعند لويس ألتوس�� 2"الو�� الزائف" (karl Marx)سبيل املثال، عند �ارل ماركس  

ر للمجتمع"
ّ
 …3"اإلطار االعتقادّي والفكري العام املؤط

وقد أ�حت اإليديولوجيا �ستعمل �� العالم العر�ّي املعاصر بمع�ى النظام القّي�ي األخال�� الذي يتبّناه  

�خص ما أو مجموعة ما و��ون مرادفا ملع�ى وجهة النظر أو الرؤ�ة، و�� ذلك يقول عبد هللا العروي: "نقول:  

يتخ� أنھ  �ع�ي  إيديولوجّية.  إ�� األشياء نظرة  ينظر  دائما  إن فالنا  بكيفّية تظهرها  الوقائع  � األشياء وُ�ؤّول 

ھ ا�حّق"
ّ
. و�ذلك ت�ون ا�حقيقة واحدة ال تقبل النقد والتشكيك، و�� طبيعة �ل خطاب  4مطابقة ملا �عتقد أن

إيديولو�ّ� بوصفھ ينأى عن املعرفة وُ�ث�� املشاعر والعواطف بدل أْن ُينّ�ي العقل وُ��ّحح الفهم. وهكذا،  

مجال �عيدا عن التوظيف اإليديولو�ّ�، فجميعها انخرطت فيھ، وم��ا التعليم الذي أض�� مجاال  لم يبق أي  

واملساواة   ا�حرّ�ة  قيم  م 
ّ
يتعل ما  مثل  اإليديولوجيا  م 

ّ
يتعل فاإل�سان  ا�ختلفة،  اإليديولوجيات  تتنازعھ 

 .5والتسامح... ويستوع��ا دون و�� �� ملبسھ ومأ�لھ كما �� مواقفھ وسلو�اتھ

 :مفهوم التوظيف السيا��يّ  -ب

ُ�عّد التوظيف السيا��ّي من املفاهيم األك�� �عقيدا من حيث أسسھ ووظائفھ ومستو�اتھ واألطراف ال�ي  

وُ�طلق هذا املصط�ح عند أغلبّية    .املوضوعات السياسّية ا�ختلفة ترتبط بھ سواء السياسّيون أنفسهم أو

آلفاق سياسّية    ارتبط بالّدعوةمفهوم قديم   وهو  .السيا��يّ الّتالعب   الناس ع�� مع�ى سيا��ّي سل�ي وع��

والّتار�خ   والّدين  قدرا��ا  ف 
ّ
وظ

ُ
ت الّدول  أّن  إ��  اإلشارة  من  بّد  وال  مضاّدة،  أخرى  آلفاق  والتصّدي  معّينة 

ف والّتعليم...
ّ
املوظ ال��يء  وحقيقة  يتالءم  ال  قد  سياسّيا  السيا��يّ   .توظيفا  التوظيف  ل 

ّ
يمث نظر   وال   ��

أنفسهم امل ف�ن 
ّ
السياسّية  وظ عبة 

ّ
الل لقواعد  أو   خرقا  مضمرة  بصفة  تطبيقھ  �ستلزم  شرعّيا  أمرا  بل 

يف إذ مكشوفة،
ّ
ومساحة تصرفا��ا ال�ي تتحكم ف��ا عدة  ��يمنة نخبة سياسّية معّينة يرتبط هذا التوظ

 
بحاث، ُنّزل بتاريخ ٕايديولوجياقسم التحرير،  -1

ٔ
،  2022مارس  12، وشوهد بتاريخ 2013ماي  11، مؤمنون بال حدود للدراسات واال

   https://bit.ly/3ketf1I : وهو على الرابط
يضا في: 

ٔ
 وُينظر ا

- Alan Bernard And Jonathan Spencer, Encyclopedia of Social and Cultural anthropology, Riutledge, London, 
New York, 2002, p 369.  

، بيروت، مركز دراسات الوحدة  سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم وإالشكاليات... من الحداثة ٕالى العولمةعبد الغني عماد،   -2
 .55-53، ص2016، 3العربّية، ط 

 .55المرجع نفسه، ص  -3
 . 10، ص2012، 8، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط مفهوم إاليديولوجياعبد هللا العروي،   -4
مين يـ "هوّية معيارّية" تمّثل حشدا من المواقف   -5

ّ
تشير دراسات كـثيرة إلى ارتباط التعليم بفكرة "سياسات الهوّية" التي تزّود المتعل

يديولوجّية. ُينظر في:الجاهزة 
ٔ
رضّية لدعاية ا

ٔ
 وتكون ا

Deborah Youdell, Identity and Identity Politics, in, Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy, 
Sage Publications, U.K, 2014, p 398.  

https://bit.ly/3ketf1I
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ٔ
ية عجيلي ا

ٓ
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يف السيا��ّي  والتعليمّية...، لذامعاي�� أهمها حيادّية املؤّسسات السياسّية واالقتصادّية والدينّية  
ّ
فالتوظ

را �� حالة عدم حيادّية هذه املؤّسسات وتقّل فاعلّيتھ �� حالة ا�حياد التام ي�ون 
ّ
 . 1مؤث

"استخدام جهة ما إلحدى القضايا لتحقيق مص�حة سياسّية معّينة   ويع�ي التوظيف السيا��ّي �� عمومھ

��ا من خالل �غليفھ  استفادة جهة معّينة من حدث �عينھ �غي هو أو إ�� هدف سيا��ّي خاّص  ة الوصول 

فكرّي الستغالل املوقف والتالعب بھ لصا�حها وذلك عن طر�ق استخدام آلّيات   أخال�ّ� أو �غالف دي�ّي أو 

ا�حرب" وأدوات  السلم  أدوات  ب�ن  ت��اوح  مختلفة  التوظيف  .2ووسائل  من  �ل  أّن  عملّيات  أّن  والوا�ح 

البيئات التقليدّية املغلقة واملعهودة فحسب، بل �� أ�شطة تخ��ق ا�حياة اليومّية   السيا��ّي ال تقتصر ع��

ّية و�تقّمص  
ّ
قافة ا�حل

ّ
ق الفرد بقيم الث

ّ
م، فف��ا يتخل

ّ
وتنتشر �� تفاصيلها ع�� غرار املدرسة وفضاءات التعل

 عن غ�� و�� منظومة األف�ار واألدوار والعالقات وال��تيبات.

 :یدیولوجّي والسیاسيّ تجلیات التوظیف اإل -2-1-2
والسيا��يّ  اإليديولو�ّ�  التوظيف  تجلّيات  عن  نتحدث  كيفّية   عندما  عن  باألساس  نتحّدث  فنحن 

وهذا األخ�� �ع�ي "ت�و�ن التصورات واالتجاهات وامليول ال�ي تحدد أنواع السلوك   3"التشكيل اإليديولو�ّ�"

لها أو  ال�ي تر�طھ باألشياء واألف�ار وموقفھ من �ل م��ا ومدى قبولھ  الفرد وأنواع العالقات   ال�ي �سلكها 

��ا "تصقل تلك القيم  ، و�عّد املؤّسسة التعليمّية املسؤولة عن �عميق التشكيل اإليديولو�ّ� فف4" رفضھ لها 

إ��  5واالتجاهات والتصورات وتتبلور" لل��بّية اإليديولوجّية والسياسّية  الناقلة  القناة األو��  ، و�عت�� أيضا 

والالحقة ا�حاضرة  (  .األجيال  ر�د  مارجر�ت  توّصلت  فّعالة   ) margaret reddفقد  وسيلة  ال��بية  أن  إ�� 

وذلك ألن اإليديولوجيا ال��بوّ�ة تمّس جميع فئات ا�جتمع ع��  لتشكيل نمط إيديولو�ّ� معّ�ن لدى الفرد  

 .6اختالفها وتصنع اإليديولوجيات األخرى وتوّحدها

د
ّ

د   أّن النظام التعلي�ّي يرتبط ارتباطا شديدا من شبھ املؤك
ّ
بالنظام السيا��ّي والطبقة ا�حاكمة مّما ُيول

العمليّ  وا�خرجات  واملقّررات  املنا�ج  ع��  ا�خفي"ا�ع�اسا  "املن�ج  مفهوم  يظهر  وهنا  ل، 
ّ
ك� التعليمّية   7ة 

تر�وّ�ة   أهداف  تحقيق  إ��  تؤّدي  ال�ي  امل��ابطة  والوظائف  وامل�ّونات  العناصر  من  مت�امال  "�سقا  بوصفھ 

 
 200-199اكـتوبر، ص   6، جامعة العربيةالتوظيف السياسي لقضايا حقوق االنسان و الثورات سوزي محمد رشاد،  -1
، و هو على  2022مارس  20، و شوهد بتاريخ 2018سيتمبر  23، مجلة الزيتونة، نّزل بتاريخ التوظيف السياسيياسين بن علي،  -2

 . https://bit.ly/3FFbKkOط: الراب
 المرجع نفسه. -3
لفية الثالثة اإليديولوجيا والتربية والنظام العالمي، ط -4

ٔ
خرون، التربية المقارنة واال

ٓ
 33، ص1عبد الغني عبود وا

 34المرجع نفسه، ص -5
رطيع،-6

ٔ
 10ريخ ، نّزل بتا55، مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية العدد التربية وإاليديولوجيا: التقاطعات والحدود نورالدين ا

    https://bit.ly/3yAmgIKالرابط:  ، وهو على2022مارس  16، و شوهد بتاريخ 2019سبتمبر 
هداف المنهج الخفي و ٕايديولوجية المعلم نجيب زوحى،  -7

ٔ
، وشوهد 2015ماي  1 ، موقع تعليم جديد، نّزل بتاريخالتعليم بين ا

 https://bit.ly/3KQzQu3، وهو على الرابط 2022مارس 16بتاريخ 

https://bit.ly/3FFbKkO
https://bit.ly/3yAmgIK
https://bit.ly/3KQzQu3
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ل �� "إعداد    :و�جب التمي�� هنا ب�ن نوع�ن من األهداف  .1مضمرة"
ّ
أهداف رسمّية معلنة �علمها ا�جميع وتتمث

م واملواطن الصا�ح"
ّ
وأخرى خفّية مضمرة تتمثل �� "الهيمنة اإليديولوجّية وغرس االنضباط   اإل�سان املتعل

ما �ّل األهداف ال ُيمكن كشفها ألّ��ا تتعارض    .2والطاعة والوالء للطبقة ا�حاكمة والقوان�ن السياسّية"
ّ
ف�أن

كيف    مع عميقة:  إش�الّية  طرح 
ُ
ت املقام،  هذا  و��  أخرى،  فئات  حساب  ع��  فئة  مصا�ح  وتخدم  املعرفة، 

 تتحّقق األهداف ا�خفّية ذات البعد اإليديولو�ّ� والسيا��ّي؟

وذلك من خالل ا�خطب   3تتحقق األهداف ا�خفّية عن طر�ق" توظيف الرموز �� تمجيد سلطة ا�حاكم "

م تنفي �ل اع��اض  اال  الصور أو املدرسية أو 
ّ
م واملتعل

ّ
ستشهادات... وفرض عالقة هرمّية ب�ن اإلدارة واملعل

�انت ونقد.   ا 
ّ
م�ن   ومل

ّ
املعل الّدولة"فئة  أّجر��م  صغار  �� 4"أنبياء  ومتوّرطا  محايد  غ��  تر�وّي  وسيط  فهم   ،

تدريس تقليدّية ��دف   عديد األنظمة التعليمّية طرق  و تتبّ�ى اس��اتيجّيات إيديولوجّية صر�حة وضمنّية.  

م وجعلھ يتقّبل �ّل األف�ار واملواقف واملعارف كما  
ّ
إ�� طمس مهارات التفك�� النقدي واإلبدا�� لدى املتعل

أو  نقدها  دون  ماهو ��  فقط  مون 
ّ
يتعل ال  املدرسة  داخل  فالتالميذ  بل  رفضها،  املعلن  املن�ج   �� موجود 

مع   سلفا  "محّددة  وقيم  معاي��  أيضا  مون 
ّ
��  يتعل السائدة  والقيم  اإليديولوجيات  ل�ّل  متكّرر  اس��الك 

ها محّددة عن طر�ق ا�ح�ومات، ف�ي و�بدو أّن  .5ا�جتمع"
ّ
"ال تر�د شعبا   الّنظم ال�ي تخضع إل��ا املدرسة �ل

يملك روحا ناقدة إّ��ا تر�د عّماال مطيع�ن، تر�د أ�خاصا أذكياء فقط بما يكفي لتحر�ك اآلالت وأغبياء بما  

 وهو فعال ما �س�� إليھ األنظمة التعليمّية.   ، 6في لقبول الوضع الذي �عيشونھ"يك

 :مخاطر التوظیف اإلیدیولوجّي والسیاسيّ  -2-1-3
ف

ّ
 و�ظهر ذلك من خالل السلطة  .لتحقيق مصا�حھ �عّد التوظيف اإليديولو�ّ� وسيلة من وسائل املوظ

نھ من فرض نفسھ،
ّ

 سيخ أساسّيات النظام السائد (وحّ�ى املهّمش)فالنظام ال��بوّي �عمل ع�� تر  ال�ي تمك

تر�وّ�ة فلسفة  ضمن  م 
ّ
للمتعل املقّدمة  التدريسّية  املهارات  طر�ق  إنتاج    .عن  إعادة  إ��  ل 

ّ
التوغ ويس��دف 

� خطر التوظيف اإليديولو�ّ� الس��دافھ  .استفسار دون أي مساءلة أو  قواعد اإليديولوجيا 
ّ

ا�جانب   و�تج�

الكث�� من    �� العلم. ولكّنھ  ح نفسها فوق 
ّ

العاطفي بدل العقل، فاإليديولوجيا تو�� لنفسها األولوّ�ة وتر�

ب�ن  فصل  يوجد  ال  واإليديولوجيا، األحيان  والسيادة   السلطة  للسيطرة  رمزا  نفسها  �عت��  األخ��ة  فهذه 

وتتح أوالشرعّية  قّوة  ف��ا  م 
ّ

أو ك سياسّية  أو سلطة  أو اجتماعّية  أ�شطة   اقتصادّية  �سّهل  دينّية...ف�ي 

 
 المرجع نفسه. -1
 المرجع نفسه. -2
 المرجع نفسه. - 3
مة العربّية نظرّية عاّمة لنسق التعليم ٕاعادة إالنتاج: في سبيل بورديو وجان باسرون، بيير  -4

ّ
، ترجمة: ماهر تريمش، المنظ

 .121، ص 2007نوفمبر،  1للترجمة، لبنان، ط 
 .121المرجع نفسه، ص  - 5
سعد وطفة،  -6

ٔ
 17وشوهد بتاريخ   2021يونيو 26الموقع نقد و تنوير،  نّزل بتاريخ الصراع الطبقي و إاليديولوجي في المدرسة،  علي ا

 .https://bit.ly/394qEoQ، وهو على الرابط 2202مارس 

https://bit.ly/394qEoQ.
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را يقوم ع�� منطق القهر الداخ�� وا�خار��  
ّ
املتعلم   ��دف إ�� جعل الفرد أو إذ  املؤّسسات بارتدا��ا قناعا مؤث

ا من جميع ا�جوانب
ّ

 .1هش

 
ّ
يف اإليديولو�ّ� ُيول

ّ
م�ن بطر�قة ضمنّية، ويعود  و�ناء ع�� ما سبق فالتوظ

ّ
د عنفا رمزّ�ا ممارسا ع�� املتعل

ل �� محاولة استحواذ املؤّسسة ع�� الفرد فكرّ�ا وعقائدّيا  
ّ
هذا العنف ا�خفّي إ�� سبب�ن اثن�ن، فاألّول يتمث

أو اإليديولوجيا املضاّدة ��د  .��دف السيطرة واالستقطاب الفكر ا�جديد  �� ظهور  ل 
ّ
الثا�ي فيتمث ف  وأّما 

ھ
ّ
السائد وا�حّل محل أو   .تبي�ن سلبّيات  الفرد  إ�� جعل  بل �سعيان  إ�سا�ّي،  السبب�ن هدف  لهذين   وليس 

ر أو العاقل. إذن،
ّ

فا�خطر األسا��ّي للتوظيف   املتعلم غ�� مستقّل فكرّ�ا ويسلبان منھ صفة اإل�سان املفك

ال ال��بية  ع��  معرفة،  إ��  السلوك  "تحو�ل   �� ل 
ّ
يتمث وتصارع اإليديولو�ّ�  لتطاحن  ة 

ّ
محط �عت��  �ي 

. وعليھ، فهذا التوظيف يجعل الفضاء املدر��ّي متوّرط عن قصد أو دون و�� �� مسارات  2اإليديولوجيات"

 .3األد�جة هذه، فهو �� مقام اآللة، و"اآللة عبارة عن عبد �ستغّل �� صنع عبيد آخر�ن"

لو�ّ� والسيا��ّي ّ��دفان إ�� تنميط �خصّيات  ومّما تقّدم من معطيات، ننت�ي إ�� أن التوظيف اإليديو 

لفوا ا�خضوع واالست�انة وأن يتعا�شوا مع ا�خوف والرعب  
ْ
م�ن �� املؤّسسات ال��بوّ�ة من أجل أن يأ

ّ
املتعل

واال��زامّية السلبّية  يتعّودوا  ممارسات  4وأن  من  ل�حّد  حة 
ّ

م� ضرورة  أض��  ا�حياد  أّن  �ع�ي  ذلك  فهل   .

 إليديولو�ّ�؟التوظيف السيا��ّي وا

 :الحیاد ضرورة عملیّة وبیداغوجیّة -2-2
 : في مفھوم الحیاد -2-2-1

ھ "عدم امليل إ�� أّي طرف من أطراف ا�خصومة"
ّ
عدم االنحياز ��  ع�� مبدإ أي القيام 5ُ�عرف ا�حياد بأن

خص ا�حايد ال ُيظهر أّي موقف
ّ

�� خصوص تلك القضّية و�بقى �عيدا عن   قضّية ما ألّي جهة �انت، فال�

حولها. تقع  ال�ي  �اعات 
ّ
الن أو   �ّل  السياسّية  اآلراء  أو  العرق  أساس  ع��  التمي��  عدم  �ع�ي  ا�حياد  فمبدأ 

أو املعتقدات   أو األ�شطة  الفلسفّية للوكيل. و�نتج عن هذا املبدأ مبدأ املساواة أمام  النقابّية  أو  الدينّية 

 القانون. 

و�نقسم ا�حياد إ�� قسم�ن: هما ا�حياد اإليجا�ّي وا�حياد السل�ّي، فا�حياد اإليجا�ّي �ع�ي بھ عدم االنحياز 

� قيمة  يضيف  بما  اآلراء  و  واملواقف  القرارات   �� واالستقاللّية  سيا��ّي  مذهب  الّتقّدم  ألّي  ع��  ساعد 

 
سعد وطفة،  - 1

ٔ
 . مرجع سابق الصراع الطبقي و إاليديولوجي في المدرسة،علي ا

 المرجع نفسه. - 2
داب، طالبعد الواحدإالنسان ذو )، Herbert Marcuse ماركوز( هربرت- 3

ٓ
،  3، ترجمة جورج طرابيشّي، بيروت، منشورات دار اال

 . 76ص،1988
، شوهد 2019اوت  11، موقع رسالة بوست، نّزل بتاريخ حتى ال يكون التعليم محاضن للتعصب و التطرفصابر جيدوري،  4

 . ttps://bit.ly/3wcg2Msh، وهو على الرابط 2022مارس  19بتاريخ 
 .211، ص2011، 5ط،  ،الوسيطالمعجم  مجموعة من المؤلفين، -5

https://bit.ly/3wcg2Ms.
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ة ا�حيل، والذي ال ير�د منھ أ�حابھ   أّما ا�حياد السل�ي فهو 1واالزدهار الذا�ي
ّ
ذلك "الّناجم عن الّضعف وقل

ب ع�� االنخراط والفاعلّية" سوى تجنيب أنفسهم املشكالت، أو
ّ
 .2ح�ى أصناف القلق ال�ي ت��ت

االلتباس، إذ يصعب التمي�� بي��ما �� الكث�� من  و�تداخل مفهوم ا�حياد مع عّدة مفاهيم أخرى إ�� حّد  

باعتباره املوضوعّية  " املسلك الذه�ي الذي يرى األشياء ع�� ما �� عليھ، فال  األحيان، ع�� رأسها مفهوم 

أو ضّيقة  بنظرة  خاص" �شّوهها  "وصف  3بتحّ��   �� املوضوعّية  أن  نجد  وا�حياد  املوضوعّية  تقابل  و��   ،

وع�� هذا األساس   ،4نتيجة لتفك�� �� موضوع معّ�ن" موقف أو ّتفك��، فيما ا�حياد هولطر�قة محّددة �� ال

خص املوضو�ّ� بينما يحيلنا ا�حياد  
ّ

رة بميوالت وهوّ�ة ال�
ّ
فاملوضوعّية تحيلنا إ�� نمط تفك�� مع�ن غ�� متأث

  إ�� الّنتيجة ال�ي وصل إل��ا ذلك ال�خص من خالل موقفھ من تلك القضّية.

 :الحیاددوافع  -2-2-2
والعمل   تكريس مبدأ ا�حياد يقوم ع�� الفصل ب�ن االنتماءات ا�ختلفة: دينّية، سياسّية، اجتماعّية... إّن 

وتحر�رها �بو�ة 
ّ
ال� الّتعليمّية  العملّية  لنجاح  دافعا  ل 

ّ
ُيمث �بوي 

ّ
من   ال� طرف  ألّي  واالنحياز  التبعّية  من 

يضمن حّق التالميذ �� التعب�� عن رأ��م ب�ّل حّر�ة �� أّي  فالتقيد بمبدأ االستقاللّية وا�حيادّية   األطراف.

م�ن ع�� مواجهة املشكالت فضال ع��  
ّ
موضوع يتّم طرحھ وتكريس مهارة التفك�� النقدي ألّ��ا �ساعد املتعل

ا�ختلفة. للمشكالت  واملنطقّي  ا�حيادّي  ا�حكم  ع��  فضاء    مساعد��م  التعليمّية  املؤّسسة  ت�ون  وحّ�ى 

ق ال بّد أن  مواطنّيا ح
ّ

قيقّيا داعما لفكرة ا�حقوق وا�حّر�ات وحاضنا �جتمع الديمقراطّية والتعا�ش ا�خال

ترتكز ع�� سياسة �عليمّية رصينة وعملّية ترا�� التحّديات وا�خاطر وتلّ�ي االحتياجات املباشرة والعميقة  

 �جتمعات �عيش طورا انتقالّيا �� العملّية الديمقراطّية. 

بالتلق�ن أو تجه��   ميع مستو�اتھ (االبتدائّي والثانوّي وا�جام�ّ�) ال يجب أن ي�ون موصوالفالتعليم بج

م�ن
ّ
بجملة من املعتقدات ال�ي �عّزز مفهوما مغلقا للهوّ�ة، بل ع�� العكس من ذلك يمكن أن تّتخذ لها   املتعل

م ع�� مقار�ات جديدة
ّ
�ن دينّيا وثقافّيا. وهذا �ستوجب  ا�ختلف ت�ون منّصة لتثقيف �عتمد ع�� انفتاح املتعل

سياسة �عليمّية متحّررة من اإلكراهات السياسّية والثقافّية وقادرة ع�� تلبية "االحتواء االجتما�ّ�" القائم  

ر �ّل الفئات �غّض الّنظر  
ّ
ع�� فكرة التعّدد الثقا�ّ� وتأصيل املواطنة املتفّتحة ال�ي ترا�� االختالفات وتوق

رات طائفّية  عن خصوصّيا��م لتم
ّ
أو توت أو بروز مظالم اجتماعّية  ا�عزالّية  أو  نع �شوء نزاعات إقصائّية 

  .5وعرقّية

 
، وهو على الرابط 2022مارس  11، و شوهد بتاريخ 2013جوان  13، موقع عمون، نّزل بتاريخ د الحقيقيالحياالرشيد،  -1

https://bit.ly/3slZDDV . 
 المرجع نفسه.  -2
 .  450، ص1982بيروت، دار الكـتاب اللبناني،  ،المعجم الفلسفي الجزء الثانيجميل صليبا،  -3
، و هو 2022مارس  11، و شوهد بتاريخ 2015جوان  15ّزل بتاريخ ، موقع الوطن، نبين الموضوعية و الحيادعبد هللا المطيري،  -4

 . https://bit.ly/3yeBJhw على الرابط
5- Yvon Dandurand, Social Inclusion for Youth and the Prevention of Violent Extremism, in, Countering 
Radicalization, IOS Press, Berlin-Washington, 2015, p 31.   

https://bit.ly/3slZDDV.
https://bit.ly/3yeBJhw.
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باستمرار إ�� ضرورة تطبيق ا�حياد التام �� املؤّسسات ال��بوّ�ة، وم��م  وقد �عّددت األصوات الداع�ن

ع��  د 
ّ

أك الذي  الثانوّي  الّتعليم  لنقابة  العام  ال�اتب  اليعقو�ي  داخل   لسعد  التجاوزات  �عض  وجود 

إذ ال��بوّ�ة،  بصف��م   املؤّسسات  وانتقدهم  التعليمّية  بال��امج  يتقّيدون  ال  األساتذة  من  عددا  أّن  الحظ 

"ال تتحّول إ�� من�� للدعاية ا�حز�ّية   ا�حز�ّي ونّص ع�� ضرورة تحييد املدارس ح�ى يرّوجون لفكرهم الّدي�ّي أو

حز�يا" أبنائنا  استقطاب  �حّية    .1وعدم  التلميذ  فيصبح  للعنف،   
ّ
إال �شّرع  ال  التجاوزات  هذه  فمثل 

�بوّي إ�� التجاذبات اإليديولوجّية. وعالوة ع�� ذلك
ّ
"ضرورة وضع   دعا منذر جعفر مختّص �� علم الّنفس ال�

�عض  ولكن وقائع العقد األخ�� أبانت توّرط    .2مدرسة الئكّية محايدة عن الدفع الّدي�ّي والدفع السيا��ّي"

م�ن �� ممارسات الّتوظيف السيا��ّي واإليديولو��ّ 
ّ
. مّما �ع�ي وجود عديد العوائق أمام تحقيق ا�حياد  3املعل

 التام.

 :الحیاد في الوثائق التنظیمیة والبیداغوجیّة -3-2
 2014نقصد بالوثائق التنظيمّية الوثائق الصادرة عن ا�جهات القانونّية و�� الدستور التو���ّي لسنة  

لسنة  ومدونة   والتعليم  لل��بية  التوجي�ي  والقانون  العمومي  ف 
ّ
املوظ الوثائق  2002سلوك  وأّما   ،

 البيداغوجّية فنقصد ��ا الوثائق الصادرة عن وزارة ال��بية من مناش�� وكتب مدرسّية... 

 : الحیاد في الوثائق القانونیة والتنظیمیة  -3-2-1
 : ا�حياد �� الدستور التو���يّ  -أ 

ونخّص بالذكر الدستور التو���ّي   .د غاية مش��كة ب�ن مختلف الوثائق القانونّيةيمثل تكريس مبدأ ا�حيا

 �� الدستور   ال ولكن هذا املصط�ح  .الذي ُ�سّ�� السلطات الثالث التشريعّية والقضائّية والتنفيذّية
ّ
يظهر إال

من   السياسّية وخروج البالد، أي �عد الثورة عند توّسع أفق ا�حرّ�ة �� ا�حياة  2014ا�جديد الذي صدر سنة  

الواحد، وهو ا�حزب ا�حاكم.   لم يذكر لفظ ا�حياد    1959دستور   وهو يختلف عن سلطة ا�حزب  الذي 

: "تضمن الدولة حياد املؤّسسات ال��بوّ�ة  16البّتة.  وقد نّص الدستور ا�جديد ع�� مبدأ ا�حياد �� الفصل  

ا الفصل ل�حياد السيا��ّي وليس ل�حياد اإليديولو�ّ�؟  فما مع�ى أّن ُيخّصص هذ .4عن التوظيف ا�حز�ّي"

اإليديولو�ّ�،  التوظيف  أهمل  قد  األو��  الفرضّية   �� الدستور  في�ون  توجد فرضّيتان.  ذلك  ولإلجابة عن 

 
  جمال،ابتسام  -1

ٔ
، الموقع الشروق، نزل  العنف و االخرين يهددان تالميذنا  قسام:الصراعات االيديولوجية و السياسية تقتحم اال

 . https://bit.ly/3P7P3ue، و هو على الرابط 0222مارس  22،و شوهد بتاريخ 2013فيفري  14بتاريخ 
و العلمانية الفرنسية، بالفرنسية   الالئكية  -2

ٔ
ْر عن فصل الدين عن شؤون الحكومة والدولة وكذلك عدم   laïcitéا هي مفهوم ُيَعِبّ

 .تدخل الحكومة في الشؤون الدينية 
نشطة الدعائّية. ُينظر في  -3

ٔ
شارت مصادر إعالمّية إلى وقائع تثبت توّرط بعض المدّرسين في هذه اال

ٔ
 :ا

م بشبهة االنتماء ٕالى تنظيم ٕارهابّي سيدي بوزيد ٕايققيس،  -
ّ
ون الين، نّزل بتاريخ اف معل

ٔ
وشوهد    2017مارس  24، جريدة الشروق ا

 https://bit.ly/34v04At : الرابطوهو على  .2022مارس  23بتاريخ 
ستاذ بشبهة االنتماء ٕالى مجموعة ٕارهابّية، حّي النسيم لطيفة الهّمامي،  -

ٔ
، موقع تونس الرقمّية، نّزل بتاريخ  تونس: التحقيق مع ا

كـتوبر  23وشوهد بتاريخ  2014فيفري  20
ٔ
 https://bit.ly/35wqu3Xعلى الرابط:  ، وهو2020ا

 .5، ص 16، الفصل الدستور التونسي -4

https://bit.ly/3P7P3ue
https://bit.ly/34v04At
https://bit.ly/35wqu3X
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ال�� التنديد من جميع   ، إذ 2011وحاول فقط ا�حّد من التوظيف ا�حز�ّي الذي تزايد بصفة جلّية �عد سنة  

الع  �� �ن 
ّ
الثانية، في�ون الدستور ف��ا املتدخل أّما الفرضّية  ال��بوّ�ة.  قد جعل مفهوم ا�حياد ا�حز�ي   ملّية 

شامال ل�حياد اإليديولو�ّ�، ألّن �ّل حزب يتبّ�ى ضرورة إيديولوجّية تمّ��ه عن غ��ه من األحزاب، مثل ا�حزب  

 اليسارّي وا�حزب الدي�ّي... 

 :ا�حياد �� القانون التوجي�ي -ج

ع�� مسألة ا�حياد بصفة صر�حة، ولكّنھ أشار إليھ ضمنّيا    2002لم ينّص القانون املوّجھ إلصالح سنة  

�اهة"  
ّ
"الن مثل  بي��ا  ا�حاصلة  الّدقيقة  الفروقات  رغم  الّسياق  نفس   �� تتنّ�ل  ملصط�حات  استعمالھ  عند 

د
ّ

�اهة واملوضوعية واح��ام �خصّية  ع�� ضرورة "بناء عال واملوضوعية"، إذ أك
ّ
قة مع التالميذ عمادها الن

فل وحقوقھ"
ّ
ھ لم تكن هناك حاجة ضرورّ�ة لرفع "ا�حياد" علنا، والدعوة إ�� االل��ام. ولكن    .1الط

ّ
و�بدو أن

د  �سبب وقائع العق  2016األمر �غّ�� مع "الكتاب األبيض" �� مشروعھ إلصالح املنظومة ال��بوّ�ة بتو�س سنة  

 �� م�ن 
ّ
املعل عدد من  توّرط  خالل  تو�س من   �� التعلي�ّي  الّنظام  يخ��ق  بنيوّي  خلل  أبانت عن  ال�ي  األخ�� 

ع�� تحييد املؤّسسات ال��بوّ�ة    ممارسات التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي، وقد نّص هذا الكتاب دون ترّدد

ھ2ضمن التوّجهات اإلس��اتيجّية لإلصالح
ّ
ق  يرى "أّن   . غ�� أن

ّ
مبدأ حياد املدرسة التو�سّية ال مع�ى لھ إذا �عل

 .3األمر بالقيام بدورها �� السنوات القادمة �� مقاومة آفة اإلرهاب"

 :حول تحييد املؤّسسات ال��بوّ�ة  2013سبتم��  6منشور  -د

  وللمؤّسسات �� خدمة أغراضهم اإليديولوجّية خفّية عن  لدروسهم  لم تكن مشكالت توظيف املدّرس�ن

سلطة اإلشراف ال�ي سعت إ�� تدارك ذلك وردع �ل متوّرط فيھ، فقد عمدت وزارة ال��بية إ�� إصدار منشور  

ة    2013سبتم��    6بتار�خ  
ّ
تنّص فيھ ع�� "منع اإلدارة وأماكن العمل واملؤّسسات ال��بوّ�ة وتحييدها عن �اف

والعقائدّية" واإليديولوجّية  وا�حز�ّية  السياسّية  ُيبّ�ن.  4التجاذبات  املنشور   ومّما  هذا  أّن  الظاهرة  خطورة 

ال��تي�ّي قد أقّر عقو�ات للمخالف�ن �� خاتمتھ بل�جة ال تخلو من ال��ديد "إّن مخالفة هذا التحج�� �عّرض  

. وال بّد من اإلشارة إ��  5مرتكب��ا إ�� التتّبعات ا�جزائّية املنصوص عل��ا بالتشريع وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل"

رت اإلرادة السياسّية وقّوة    أّن 
ّ
إذا توف  

ّ
إال الرقابة واملتا�عة والزجر   �� هذه املناش�� ال تحّقق نجاعة �افية 

 اإلدارة.

 
، يتعلق بالتربية و 2002جويلية  23المؤرخ في  2002لسنة   80، القانون عدد القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي -1

 .5التعليم المدرسي، ص 
بيض: في مشروعه ٕالصالح المنظومة التربوّية بتونس،   -2

ٔ
 .98- 95، ص 2016ورّية التونسّية، وزارة التربية، ماي الجمهالكـتاب اال

 . 96، ص المرجع نفسه -3
ماكن العمل والمؤّسسات التربوّية وتحييدها عن كافة التجاذبات السياسّية والحزبّية وإاليديولوجّية   -4

ٔ
منشور حول منع إالدارة وا

كـتوبر  26، شوهد بتاريخ 2013سبتمبر  6التونسّية، ، الجمهورّية التونسّية، وزارة التربية والعقائدّية
ٔ
 .2020ا

 .المرجع نفسه -5
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 :الحیاد في المواد المدّرسة -3-2-2
ال��بية اإلسالمّية وال��بّية املدنّية   �� هذا العنصر بل سنّتخذ ماد�ي  لن �شتغل ع�� �ّل املواد املدّرسة 

 أنموذج�ن. 

 :ا�حياد �� مادة ال��بية اإلسالمية -أ

لعّدة   والسيا��ّي  اإليديولو�ّ�  التوظيف  نوافذ  تفتح  ال�ي  املواد  أك��  من  االسالمية  ال��بية  مادة  عّد 
ُ
�

أسباب، أهّمها أّن التالميذ ال يمتل�ون كتبا مدرسّية خاصة بماّدة ال��بّية اإلسالمّية طيلة السنوات السّت،  

م "الدليل املرج�� لتدريس ال��بّية اإلسالمّية"، إضافة إ�� امتالكھ ال��امج الرسمّية.  و�� املقا
ّ
بل يمتلك املعل

إ��   للتالميذ  رسمّية  وثيقة  غياب  ظّل   �� سيعمدون  اإليديولوجّية  التوّجهات  أ�حاب  املدّرس�ن  أّن  و�بدو 

افهة حّ�ى يتّم استقطا��م �� املستقبل. ف�ّل  التأث�� �� األطفال ومحاولة ��يئ��م ذهنّيا ونفسّيا عن طر�ق املش 

م  
ّ
ذلك ممكن �� ظّل غياب متا�عة التالميذ واألولياء، فلم �عد ل�ل م��م القدرة ع�� مراقبة مدى ال��ام املعل

 با�حتو�ات الرسمّية من عدمھ.  

ت املرّ�ي نور الدين  و�ّن حاجة التالميذ واألولياء اليوم لكتاب تر�ية إسالمّية يخّص التالميذ �� ال�ي جعل 

الّسنة السادسة أسا��ي" ال��بّية اإلسالمّية لتالميذ  إ�� إنجاز "كتاب   ،1بن خضر �عمد بمبادرة �خصّية 

و�أّن املرّ�ي ع�� و�� بالّتداعيات ا�خط��ة ال�ي يمكن أن ينجّر عل��ا غياب كتاب ال��بّية اإلسالمّية للّتالميذ.  

فطنة ع��  ال��امج  واضعوا  �ان  ف   ولقد 
ّ
توظ أْن  ُيمكن  ال�ي  املواّد  أك��  من  اإلسالمّية  �بية 

ّ
ال� مادة  أّن 

م للّسنة السادسة أسا��ي ع�� ضرورة "اجتناب  
ّ
إيديولوجيا وسياسّيا، فعمدوا إ�� الّتنصيص �� كتاب املعل

الذا�ي" م 
ّ
الّتعل لفائدة  واإلرشاد  الوعظ  م�ن 

ّ
و   .2املعل ا�حساسّية   �� موغلة  املاّدة  فهذه  يستلزم  وعموما، 

 الّتعامل معها ب�ّل حذر. 

 :ا�حياد �� مادة ال��بية املدنية -ب

��دف مادة ال��بية املدنّية إ�� ترسيخ قيم املواطنة واملدنّية وحقوق اإل�سان من أجل دفع التالميذ إ��  

تجاه موضوع مجتم�ّ�" نقدّي  بناء "موقف  العامة،  ا�حياة   �� بذاتھ تجسي 3االنخراط  اع��ازه  دا  و"ليبدي 

وا�حضارّ�ة" الثقافّية  خلفّيات    .4النتماءاتھ  ذوي  مدّرسون  ها 
ّ
�ستغل الّرس�ي  ال��نامج   �� محتو�ات  فنجد 

العاّمة   ال��تيبّية  للّسلطة  "املمارسة  درس  املثال  سبيل  ع��  ا�حز�ّي  أو  السيا��ّي  لالستقطاب  إيديولوجّية 

بأهمّية املشاركة �� ا�حياة السياسّية و الذي   فالهدف من هذا الدرس هو �عز�ز و�� التلميذ .5االنتخابات "

 
ساسية،الدين بن خضر، نور  -1

ٔ
 28سلسلة الكـتب التعليمّية، شوهد بتاريخ  كـتاب التربّية إالسالمّية لتالميذ السنة السادسة ا

 https://bit.ly/2THfgnCالرابط:  ، وهو على2022مارس 
ساسيا -2

ٔ
ونسّية، المركز الوطني ، الجمهورّية التلدليل المرجعي لتدريس التربّية إالسالمّية: السنة السادسة من التعليم اال

 . 9ص ،2020البيداغوجي، 
ساسي الرسمّية للدرجةالبرامج  -3

ٔ
 . 2005، تونس، إدارة البرامج و الكـتب المدرّسية وزارة التربية، ثالثة من التعليم اال

 . 202صنفسه،  المصدر -4
 . 207صنفسه،  المصدر -5

https://bit.ly/2THfgnC
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عناصر حسب ما جاء �� كتاب التنشئة االجتماعية "مفهوم االنتخاب، شروط الناخب وأنواع   3ينقسم إ�� 

الدرس �خدمة مصا�حهم    1االنتخابات" لذلك  ال��بوي ال�حيح  املسار  لكن هناك مدرسون �عرجون عن 

أّي درس آخر لكن   الّدرس أو��  �� هذا  التنبيھ ع�� أهمّية االقتداء بمبدأ ا�حياد  السياسّية وهنا البد ّمن 

الدروس �ستوجب  الوثائق الّرسمّية تبّ�ن لنا العكس �عدم التصر�ح الفع�� وا�جزم بذلك املبدأ فمثل هذه  

 . فطنة أك�� من قبل املسؤول�ن واملراقب�ن �حسن استغاللها وعدم الرمي ��ا �� مصا�ح �خصّية

 : الحیاد عن التوظیف السیاسّي و أهّمیته لدى المعّلمین  -3

السؤال   لذلك؟ هذا  مناقض  هو  أم  الرسمّية  الوثائق  أقّرتھ  ملا  لألصل  مطابقة  ��خة  الواقع  �عّد  هل 

 
ّ
نتوق ال  التنظيمّية  يجعلنا  الوثائق  مختلف   �� واإليديولو�ّ�"  السيا��ّي  التوظيف  عن  "ا�حياد  عند  ف 

دة (ال ُيمكن  
ّ

والبيداغوجّية، بل إّن البحث عن ا�حياد و�ش�الّياتھ ع�� أرض الواقع أض�� ضرورة م�ّحة ومؤك

أفر�ل من   20إ�� حدود    أفر�ل 1ولتحقيق هذا املطلب قمنا بإجراء استبيان �� الف��ة املمتّدة من   تجاهلها)،

ما من مدارس ابتدائية مختلفة من مدينة القصر�ن وما جاورها مثل: الزهو    80. وقد ُوّزَِع ع��   2022سنة
ّ
معل

وقد �ان توزيع االستبيان    .و�� النور ومدارس أخرى تنت�ي إ�� مناطق ر�فّية مجاورة  02/ 01والكرمة  02/  01ر

نظ  متفاوتا  املدارس  ب�ن  م�ن 
ّ
املعل وم��ا  ع��  كث��ا  خياراتنا  وضّيقت  علينا  األمر  عّسرت  �ي 

ّ
ال للصعو�ات  را 

اشتغالنا   بحكم  سلفا  �علمها  �ي 
ّ
ال الوقائع  من  بكث��  واملصارحة  معنا  التفاعل  املدّرس�ن  من  �عض  تجّنب 

 ال يجوز البحث فيھ، و�� ذلك  
ٌ

ھ موضوع مخيف
ّ
ة ا�خوف وأن

ّ
بالتدريس، إذ رفض هؤالء �عم�� االستبيان بتعل

�حزب   تنتمون  أنتم  "هل  �عضهم:  لنا  و"ال  معّ�نقال  املساعدة"  أستطيع  جدا ال  حساس  و"موضوعكما   "

أستطيع اإلدالء بتوجها�ي السياسّية واإليديولوجّية ف�ي �عت�� خصوصّية"... ولكن �� املقابل وجدنا الكث��  

م�ن َمن أشاد بقيمة العمل واعت��ه استكشافا للقضايا املس�وت ع
ّ
��ا و�حث عن سبل ا�خالص م��ا،  من املعل

 وهو األمر الذي يجب أْن �س�� فيھ البحوث العلمّية.  

 : الحیاد في تصّورات المعلّمین -3-1
م�ن بل يختلف باختالف توّجها��م، إذ ليس ل�حياد أنموذج �� تصّورات

ّ
توجد فيھ عديد النماذج،   املعل

� �� الرسم البيا�ي املنظومة ال��بوّ�ة، تدهورا ��ولكن األغلبّية تتفق ع�� أن غياب ا�حياد ُ�سبب  
ّ

 وهو ما يتج�

 املوا��:

 

 

 

 
ساسي، الجمهورية الّتونسية، وزارة  االجتماعيةالمركز الوطني البيداغوجي، كـتاب التنشئة  - 1

ٔ
لتالميذ سنة سادسة من التعليم اال

 . 265، ص 2021التربية 
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 )العمل امليدا�ّي ( : غياب ا�حياد عن التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� ُيؤدي إ�� تدهور املنظومة ال��بوّ�ة1 رقم رسم بيا�ي 

م�ن املستجو��ن أّن غياب ا�حياد عن  72.75يقّر  
ّ
التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� ُيؤدي إ��  % من املعل

ال��بوّ�ة السابقة،   ل نجاح اإلصالحات 
ّ
التوظيف هو الذي عط أّن هذا  دين 

ّ
ال��بوّ�ة، مؤك تدهور املنظومة 

 بحّجة أّن �ّل طرف �س 

لھ الصراع    1�� إ�� "أْن يصبغها بصبغتھ"
ّ
وانزاح عن معا�جة القضايا ا�حقيقّية �� التعليم، وهذا ما مث

الدائم ب�ن ا�حداثي�ن وا�حافظ�ن، ّمما �ع�ي أّن اإلصالحات ال��بوّ�ة �انت مح�ومة با�خالفات اإليديولوجّية  

دتھ عديد الدراسات  
ّ

والتحّوالت السياسّية، وقد ا�عكس ذلك ع�� محتو�ات ال��امج املدّرسة حسب ما أك

ھ ال ُيمكن إخر 
ّ
م�ن أن

ّ
 بفرض ا�حياد  املعاصرة. و�� اآلن ذاتھ أقّر �عض املعل

ّ
اج املنظومة ال��بوّ�ة من أزم��ا إال

يرفض   املقابل،  و��  ال��بوّ�ة.  العملّية   �� ل�ن 
ّ

املتدخ جميع  سلوكّيات  وع��  املدّرسة  ال��امج  محتو�ات  ع�� 

أّن األزمة   %  27،50 ال��بوّ�ة، معت��ين  ب�ن غياب ا�حياد وأزمة املنظومة  أّي عالقة  من املستجو��ن وجود 

إسقاط املقار�ة بالكفايات ع�� التعليم التو���ي، و��� إعطاء األولوّ�ة إ�� الكّم ع�� حساب ا�جودة.  ترجع إ��  

م�ن، مثل ما ُيبّينھ الرسم البيا�ي اآل�ي: 
ّ
 وعموما، يبقى ا�حياد أمرا ثانو�ا ال حاجة لتطبيقھ عند �عض املعل

 

م�ن للقول: "حياد املدرسة ُيبع3جدول عدد 
ّ
 (العمل امليدا�ي) "دها عن وجه��ا ال�حيحة: مدى موافقة املعل

م  العدد النسبة املائوّ�ة 
ّ
 أجو�ة املعل

 موافق تماما  15 %18.75

 موافق  28 %35

 غ�� موافق  24 %30

 غ�� موافق تماما  13 %16.25

 ا�جموع  80 %100

 
: إلغاء تدريس التربية اإلسالمية ينتج التطرف، موقع  حوار مع ناجي جلول: وزير التربية التونسيلطفي حجي ورضا التمتام،  -1

كـتوبر  10يرة، ُنّزل بتاريخ الجز
ٔ
فريل  23، وشوهد بتاريخ 2106ا

ٔ
 https://bit.ly/3Mw8kU1 على الرابط:، وهو 2022ا

72,50%

27,50%
نعم ال

https://bit.ly/3Mw8kU1
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م�ن ع�� مقولة: أّن "حياد املدرسة ُيبعدها عن وجه��ا   53.75%يوافق  
ّ
ھ  من املعل

ّ
أن ة 

ّ
ال�حيحة"، بتعل

تر�وّ�ة بال وجهة  املدرسة1سيجعلها  للمجتمع، فمن واجب  ا�حقيقّية  القضايا   �� نظرهم ، ومنفصلة عن 

ما "حياد   االنحياز التام �� الدفاع عن
ّ
هذه القضايا، مثل الوحدة الوطنّية والوحدة العر�ّية اإلسالمّية، ف�أن

م�ن   46.25%وطن ومبادئھ ومقّوماتھ". و�� املقابل يرفض  املدرسة �ع�ي عدم انحيازها إ�� هّو�ة ال
ّ
من املعل

من   الّناشئة  �حماية  هادف  ا�حياد  أّن  معت��ين  ال�حيحة،  وجه��ا  عن  تبعدها  املدرسة  حيادّية  أّن  فكرة 

و�دخال التلميذ �� خضّم  2االستقطاب السيا��ّي ومن التوّجهات الفكرّ�ة ال�ي �س�� إ�� "تحز�ب املدرسة"

اذبات اإليديولوجّية والسياسّية. مّما �ع�ي أّن وجهة املدرسة تقتصر ع�� إعداد جيل متوازن مستقّل  التج

م  
ّ
م�ن حول سؤال: "هل املعل

ّ
فكرّ�ا، وقادر ع�� بناء مواقفھ ومناقش��ا. وتبعا لذلك، تضار�ت إجابات املعل

 مطالب با�حياد �� �ّل ��يء"، وهو ما يجّسده الرسم البيا�ي اآل�ي:

م مطالب با�حياد �� �ّل ��يء2 رقم سم بيا�ي ر 
ّ
 ) العمل امليدا�ّي ( : املعل

 

ُ�غّ��وا مواقفهم من اإلجابة عن أّن املستجو��ن جميعا لم  إ�� آخر، مّما جعل  ما �شّد االنتباه،  سؤال 

ع�� أجو���م متماسكة، فمن وافق مقولة "حياد املدرسة ُيبعدها عن وجه��ا ال�حيحة" نّصص �� ما �عد  

م مطالب با�حياد  
ّ
أّن املعلم ليس مطالبا با�حياد �� �ل ��يء، ومن رفض تلك املقولة أفاد �� ما �عد أّن املعل

��يء �ّل  واإل�سانّية    .��  واألخالقّية  الدينّية  املسائل   �� ا�حياد  يرفضون  األّول  الصنف  من  مون 
ّ
فاملعل

� عنھ من أجل  �القضّية الفلسطينّية... ويعت��ون أّن "ا�حياد" �� هذه  
ّ

املسائل ال فائدة منھ، و�جب التخ�

التصّدي ل�ّل الظواهر ا�خط��ة املهّددة لوحدة ا�جتمع، ولكّ��م تناسوا أّن ا�عدام ا�حياد ُيمكن أْن يرّ�خ  

القول با�حقيقة الواحدة �� استحالة وجود غ��ها، مّما يؤّدي إ�� أش�ال اال�غالق ع�� الذات وا�خوف من 

ا�ختل �ّل ��يء �شرط    .فاآلخر   �� ي�ون  أْن  ا�حياد �ستلزم  أّن  الثا�ي، ف��ون  الصنف  مون من 
ّ
املعل وأّما 

 
، شوهد بتاريخ 2020/ 04/07الشروق،نزل بتاريخ ، موقع حياد المدرسة يبعدها عن وجهتها الصحيحةعبد القادر فضل،  -1

 https://bit.ly/3FecwoZالرابط ،و هو على 28/04/2022
و شوهد بتاريخ ، 11/05/2020، موقع الشروق، نزل بتاريخ ما المقصود بحياد المؤسسات التربويةعبد الحميد عثماني، -2

 https://bit.ly/3LJurpOو على الرابط ، و ه28/04/2022
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ع�� الّتنشئة  إ��  الس��  يتجاوز  ذلك  ا�جميع،  مع  السل�ّي  التعا�ش  مبدأ  وع��  اح��ام  الواحدة  ا�حقيقة 

ّ�ة من أجل القطع مع �ّل  ضرورة الوالء، وأن �س�� إ�� ترسيخ فكرة التنّوع لقبول التعّددية الدينّية والفكر 

م�ن، وهو ما    .أش�ال التطّرف والتعّصب
ّ
ھ "ال يوجد �عليم محايد" �� نظر أغلبّية املعل

ّ
ومهما يكن األمر، فإن

 نلتمسھ �� الرسم البيا�ي اآل�ي:

ھ: "ال يوجد �عليم محايد2 رقم رسم بيا�ي 
ّ
م�ن لآلراء ال�ي �عت�� أن

ّ
 ) ّي العمل امليدا�( ": مدى موافقة املعل

ال  %73ُيثبت   ھ 
ّ
أن م�ن 

ّ
املعل ��  من  متوّرطة  ال��بوّ�ة  ال��امج  جميع  أن  �عت��ون  إذ  محايد،  �عليم  يوجد 

�� تبعّية   تكّبل أف�ار الناشئة وتجعلهم �عتمد ع�� منا�ج ومحتو�ات التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي، إذ

. 1"املمارسة املهنّية دائما سياسة"�عت�� أّن    فر�ري الذي  �� ذلك مع باولو دائمة، و�ّتفق هؤالء املستجو�ون 

ذي يجب أن يط�� ع�� غ��ه من التوّجهات السياسّية املنافسة،  
ّ
في�ون التعليم مح�وما بالبعد السيا��ّي ال

با�حياد ي�ون بدوره متوّرط  ھ �� الكث�� من األحيان �� هذا  اوحّ�ى التعليم الذي يتظاهر 
ّ
ال   التوظيف، ف�أن

ھ يوجد �عليم محايد وهو التعليم الذي �ستند إ��    %27و�� املقابل يرى    .بريء �عليميوجد  
ّ
م�ن أن

ّ
من املعل

ّيا وعاملّيا  
ّ
مقّوم�ن اثن�ن أساسّي�ن: سياسة �عليمّية عاّمة تأخذ �� االعتبار االحتياجات ا�جتمعّية امل�ّحة محل

مت�املة ورصينة تقطع مع    فّية، ومقار�ة بيداغوجّية�� �ّل وجوهها االقتصادّية والسياسّية والتقنّية والثقا

ولكن شروط    .الن�ج التقليدّي للتعليم وتؤّسس ملاّدة �عليمّية مدروسة �عناية و�طار تدريس مؤّهل وكفء

 .ا�حياد غ�� متحّققة �� جميع محتو�ات املواد املدّرسة �� التعليم التو���ي

 :ي الواقعالتوظیف السیاسّي واإلیدیولوجّي وممارساتھ ف -3-2
�بوّ�ة

ّ
م�ن �� املؤّسسات ال�

ّ
من أجل  ُيؤّدي الّتوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي إ�� تنميط �خصّيات املتعل

أن يألفوا ا�خضوع والذل واالست�انة وأن يتعّودوا ع�� السلبّية واال��زامّية، وهو ما دفع سلطة اإلشراف إ�� 

ا�حيا بتطبيق  امللزمة  الوثائق  إصدار  من  اإليديولو�ّ�  التكثيف  التوظيف  ملمارسات  التصّدي  أجل  من  د 

 ، وهو ما ُيبّينھ الرسم البيا�ي اآل�ي: 2011والسيا��ّي امل��ايدة �عد سنة 

 
1 Gauthier Tolini ,Paulo Freire et la question de la neutralité dans l’éducation ,bibliothèque numérique 
paulo freire .publié le 13/02/2020 : https://bit.ly/3LKljl1 
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ع��  2011: يدّل ك��ة الّتنصيص ع�� ضرورة ا�حياد عن الّتوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� �عد سنة 5 رقم رسم بيا�ي 

 )امليدا�ّي  العمل(  تزايد ممارسات هذا الّتوظيف

 

م�ن بأّن ك��ة الّتنصيص ع�� ضرورة ا�حياد عن التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� �� 75يقّر  
ّ
% من املعل

تدّل ع�� تزايد ممارسات هذا التوظيف. إذ تزايدت الصراعات السياسّية    2011�عد سنة الوثائق الرسمّية

التو�سّية بوصف من أجل ال��بوّ�ة  الدولة، وتمتاالستيالء ع�� املؤّسسة  �� �عض   ها عماد  التعليم  أد�جة 

م�ن وتلقي��م وجهة نظر
ّ
مخصوصة. وهكذا ف��ك�� سلطة اإلشراف   األحيان وتحو�لھ إ�� أداة لتدج�ن املتعل

من   ال��بوّ�ة  املؤسسات  �شهده  بما  مح�وما  �ان  بل  مجانّيا  ذهنّيا  عمال  ليس  ا�حياد  مسألة  ع��  امل��ايد 

دون أّن املؤسسات ال��بوّ�ة مازالت �عيدة �ل   % من املستجو��ن 25ولكن  ممارسات �� ذاك التوظيف، 
ّ

يؤك

فة، فال يدّل إال ع�� 
ّ
البعد عن ممارسات التوظيف السيا��ّي اإليديولو�ّ�، وأما رفع شعار ا�حياد بصفة مكث

الظواهر املستجّدة:    عملّية استباقّية انخرطت ف��ا وزارة ال��بّية لتوف�� املناعة ال�افّية من أجل التصدي ل�ل

مثل االستقطاب إ�� اإلرهاب ومن االنزالق نحو اال�غالق والتعّصب ومن ثمة معاضدة املؤّسسة العسكرّ�ة  

م�ن لتوّجها��م اإليديولوجّية بطر�قة عفوّ�ة أو مدروسة أمر  
ّ
�� هذه الوظيفة. وعموما فإّن تمر�ر �عض املعل

 : ثابت، وهو ما ُيوّ�حھ الرسم البيا�ي اآل�ي

 )العمل امليدا�ّي (  ت�ون �� األغلب : طر�قة تمر�ر املعلم�ن لتوّجها��م إ�� التالميذ 6 رقم رسم بيا�ي 
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م�ن لتوّجها��م إ�� التالميذ ت�ون ��  73,75يّت�ح أّن  
ّ
% من أفراد العّينة �عتقدون أن عملّية تمر�ر املعل

طا لها، وهذا ما  
ّ
اهرة   �ستد�� استنتاج أمر�ن:األغلب بطر�قة عفوّ�ة، أي أّ��ا ليس مخط

ّ
األّول أّن هذه الظ

بالّتوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي بطر�قة عفوّ�ة فذلك م يقوم 
ّ
إذا �ان املعل ثانيا  �عّد خرقا ملا   موجودة، 

م �� الكث�� من االحراجات واملشا�ل بطر�قة عفوّ�ة. ويعود  
ّ
�بية من قوان�ن، إذ يتوّرط املعل

ّ
صدر عن وزارة ال�

م�ن إ�� وجود فجوات �سمح لهم بالتصّرف ب�ل حّر�ة دون  التوظ 
ّ
يف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي العفوي للمعل

أْن نتغافل عن   ُيمكن  �� األغلب. وال  أّن  26،25الّتقّيد بتوج��ات معّينة  الذين يقّرون  العّينة  % من أفراد 

ا لبعض املمارسات اإليديولوجّية  تمر�ر التوّجهات ي�ون بطر�قة مدروسة، مّما يجعل املدرسة مجاال عموميّ 

الت واعتقادات استنساخا للغة  
ّ
م بما تحملھ من قيم وتمث

ّ
والسياسّية، بوصفها أرضّية ت�ون فيھ لغة املتعل

م. وهكذا ي�ون التعليم مجاال حاسما لتدعيم الرأس املال االجتما��
ّ
أّن تمر�ر   . وال بّد من اإلشارة إ��1املعل

يظهرو  الذين  م�ن 
ّ
القضايا  املعل مواجهة   �� م 

ّ
املتعل ترك  بمدى  دائما  يرتبط  مدروسة  أو  عفوّ�ة  بطر�قة  نھ 

 املطروحة �عيدا عن سلطة املعلم، وهو ما يجّسده ا�جدول اآل�ي:

م حسب  4 رقم جدول 
ّ
: مدى ترك التلميذ �� مواجهة القضايا املطروحة و�ناء مواقفھ وقناعاتھ �عيدا عن سلطة املعل

 )املصدر: العمل امليدا�ّي ( الوسط

ب�ن   ا�جموع 

الر�في   الوسط 

  (%)وا�حضري 

 وسط ر�فّي 

 

 

 الوسط  وسط حضرّي 

 

 

 العدد  النسبة  العدد   النسبة  األجو�ة

 دائما 12 %28.57 8 %21.05 %25

 أحيانا 20 %47.62 9 %23.68 %36.25

 نادرا 8 %19.02 15 %39.47 %27.75

 أبدا  2 %4.76 6 %15.80 %10

 ا�جموع  42 %100 38 %100 %100

 

ل قدوة للتالميذ �� الكث�� من األحيان، فهم "�سطاء �� �عاملهم مع اآلخر�ن...   
ّ
م �� الر�ف يمث

ّ
مازال املعل

ويغلب عل��م طا�ع ا�خجل الذي ي�ون أحيانا سببا �� عدم التحصيل الدرا��ّي ا�جّيد، غ�� أن ما ُيحَسُب  

 
1- Erdal Tekin, Education, in, New Dictionary of the History of Ideas, Thomas Gale, U.S.A, 2003, Vol. 2, 
p. 535. 
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التواضع" هو  للمع  1لصا�حهم  يظهرونھ  ذين 
ّ
الل الشديد  نفس  واالح��ام  إ��  ينتمون  الغالب   �� وهم  م�ن 

ّ
ل

�� املدينة، فال  التالميذ  أّما  اليومّية،  م حيا��م 
ّ
ثقا�ّ� �سيط غ�� معّقد ينظ إ�� نمط  "العرش" و�خضعون 

يجدون خجال �� التعب�� عن مواقفهم �� أغلب األحيان لتعا�شهم مع ا�ختلف �� الدين واالنتماء الر�ا��ّي  

م�ن �� املدينة �� ترك التلميذ  والطبقة االجتماعّية... ول
ّ
مون �� الر�ف يجدون صعو�ة أك�� من املعل

ّ
هذا، فاملعل

م: "إّن التالميذ  
ّ
�� مواجهة القضايا املطروحة و�ناء مواقفھ وقناعاتھ �عيدا عن سلط��م، و�� ذلك يقول معل

م ع�� فتح مجال النقاش"
ّ
م�ن . وال ُيمكن أْن نتغ2�� املدينة هم َمن ُيج��ون املعل

ّ
افل عن �شّبث �عض املعل

م مال�ا للمعرفة ووصّيا عل��ا، فال  
ّ
سواء �� الر�ف أو املدينة بأساليب التدريس القديمة ال�ي ُ�عّد ف��ا املعل

م�ن �� التالميذ إ�� التأث�� ��   .يفتح للتالميذ الفرصة للتعب�� عن آرا��م ب�ّل حرّ�ة
ّ
وُ�مكن أن يتعّدى تأث�� املعل

 ة �� ا�حمالت االنتخابّية، مثل ما يوّ�حھ الرسم البيا�ي اآل�ي: األولياء خاصّ 

م�ن ع�� األولياء سياسّيا و�يديولوجيا (ا�حمالت االنتخابّية مثال) 7 رقم رسم بيا�ي 
ّ
 )العمل امليدا�ّي ( : مقدار تأث�� املعل

 

ا�حماالت    �� األولياء   �� م�ن 
ّ
املعل تأث��  ظاهرة  إن�ار  ُيمكن  ال  علم  عموما،  ع��  كّنا  وقد  االنتخابات، 

حول   وليس  ا�جتمع،   �� الظاهرة  انتشار هذه  �سبة  حول  �ساءلنا  لذلك  االستبيان،  توزيع  قبل  بوجودها 

% من املستجو��ن قد أجابوا بــ "ضئيلة"  78وجودها من عدمھ. و�� ما يخّص اإلجابات، نجد، من ناحية أو��،  

اليوم   يصعب  ھ 
ّ
أن دين 

ّ
مؤك جدا"،  توّجهات  و"ضئيلة  وأ�حاب  املثّقف�ن  من  وأغل��م  األولياء،   �� التأث�� 

ل املسألة السياسّية إحدى 
ّ
م�ن لتوج��هم �� هذه ا�حمالت. وتمث

ّ
املسائل املمنوع  سياسّية وال ينتظرون املعل

نجد   ثانية،  ناحية  ومن  واألولياء.  م�ن 
ّ
املعل عديد  ب�ن  "مرتفعة"  22طرحها  بــ  أجابوا  قد  م�ن 

ّ
املعل من   %

"مرتفعة جدا"، معت��ين أّن املس��دف�ن من عملّيات التعبئة السياسّية ليس التالميذ بل هم األولياء، إذ و

م�ن، 
ّ
لون رصيدا انتخابيا مس��دفا من الكث�� من األحزاب السياسّية عن طر�ق التأث�� ف��م من طرف املعل

ّ
ُيمث

 
حمد،  -1

ٔ
فريل  29، وشوهد بتاريخ 2020سبتمبر  11، موقع ملهم، نّزل بتاريخ الّتعليُم بين الّريف والمدينةزكية ا

ٔ
ى ، وهو عل2022ا

 https://bit.ly/2R2fic0الرابط: 
 العمل الميداني. -2

6%

22%

56%

16%

مرتفعة جدا مرتفعة ضئیلة ضئیلة جدا

https://bit.ly/2R2fic0
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بيل االنتخابات خاصة
ُ
كر لنا أّن هذه العلميات تك�� ق

ُ
�� األر�اف ال�ي ُيوجد ف��ا عدد كب�� من األولياء    وقد ذ

البسطاء، إذ �سهل توج��هم سياسّيا. ولكن التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي ال يقتصر ع�� املمارسات ال�ي  

من   الكث��  بي��م  فتنشب  م�ن 
ّ
املعل ب�ن  العالقة   �� التأث��  إ��  الكث��   �� ذلك  يتعّدى  بل  سابقا،  ذكرناها 

 هذا ما نلمسھ بوضوح �� الرسم البيا�ي اآل�ي:ا�خالفات، و 

االختالفات اإليديولوجّية والسياسّية إ�� �شوب خالفات ب�ن املعلم�ن بصفة عامة داخل   تؤدي :  8رقمرسم بيا�ي 

 )العمل امليدا�ّي ( املدارس

 

م�ن بص
ّ
فة عاّمة داخل  تؤّدي االختالفات اإليديولوجّية والسياسّية "أحيانا" إ�� �شوب خالفات ب�ن املعل

نظر    �� �عض    50املدارس  بي��م  فتنشب  م�ن، 
ّ
املعل من  الكث��  "تحّزب"  إ��  ذلك  و�رجع  م�ن، 

ّ
املعل من   %

ا�خالفات عند تضارب املصا�ح، و�ظهر ذلك حّ�ى �� �عض النقاشات ال�ي تجمعهم. ولكن هذه االختالفات  

نظر    �� ا�خالفات  تلك  إ��  مؤّدية  املستجو��ن  21،25ت�ون  من  املعلمون  %  ي�ون  عندما  ذلك  يتحّقق   ،

ة لد��م ع�� مصا�ح العمل املش��كة.  
ّ
صبح مبجل

ُ
متعّصب�ن، وال هّم لهم سوى املصا�ح ا�حز�ّية الضّيقة ال�ي ت

م�ن و"أبدا"    23،75ولكن االختالفات اإليديولوجّية تؤدي إ�� �شوب ا�خصومات "نادرا" حسب  
ّ
% من املعل

ما الفضاء  5حسب  
ّ
 املدر��ي مازال �عيدا عن التجاذبات، ومازال محافظا ع�� ا�حيادّية التاّمة. % م��م، ف�أن

الفضاء    �� والسيا��ّي  اإليديولو�ّ�  التوظيف  ممارسات  �عّدد  ننكر  أْن  ُيمكن  ال  تقّدم،  ما  ع��  بناء 

 .املدر��ي، فهو "املرض ا�حقيقي" الذي �عا�ي منھ التعليم �� تو�س

 

 

 

 

21,25%

50%

23,75%

5%
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 : الخاتمة  -4

ل التعليم  
ّ
أفضل أنموذج للّتصادم ب�ن التوظيف اإليديولو�ّ� والسيا��ّي من جهة واملعرفة من جهة  مث

يفتح   مّما  املنشودة،  رهانا��م  حسب  توظيفھ  الفاعل�ن من  ن 
ّ

تمك ال�ي  باملرونة  يتمّ��  التعليم  فهذا  أخرى، 

أو صر�حة  بصفة  �ائنات  لصناعة  واإليديولوجّية  السياسّية  التوجهات  أ�حاب  أمام  ضمنّية    القدرة 

�ستجيب لدعاو��م. وال يجب أْن ي�ون ذلك التوظيف حّجة �� إدانة التعليم ا�ح�ومّي، فاإلش�الّية ليست  

ما �� طرق توظيفھ، ذلك أّن املقار�ات ا�حديثة أبرزت قدرتھ العالّية ع�� ردع �ل أش�ال  
ّ
�� التعليم نفسھ و�ن

ع بصفة ��ائّية مع �ّل ما يمكن أْن يرّ�خ مفاهيم  التعّصب وم�افح��ا، وتتحّقق هذه الوظيفة من خالل القط

ف من أجل  
ّ
"الطاعة العمياء" و"االعتقاد �� ا�حقيقة املطلقة" �� ذهنّية التلميذ، ومن �ّل ما ُيمكن أْن ُيوظ

 �عليم التوّجهات السياسّية واإليديولوجّية. 

م�ن نظرّ�ا طاملا أّ��م 
ّ
 ينتمون إ�� مؤّسسة قانونّية وشرعّية تتمثل �� وعموما، فالفرصة متاحة لهؤالء املعل

. وما  1وضعتھ الدولة لتبليغ "رسالة تر�وّ�ة" تحمل �� طيا��ا تصّور ا�جتمع الذي  "الفضاء املدر��ي الرس�ّي"

نا سن�ون ضرورة أمام تصّورات متعّددة ومتنّوعة ولسنا أمام تصّور  
ّ
دمنا نتحّدث عن تصّور "ا�جتمع" فإن

وا�عكست �ّل هذه التصّورات    …ذه التصورات تختلف ب�ن املتطّرف و"املعتدل" وا�حدا�ّي واحد جامع، وه

مباشرة ع�� معظم م�ّونات ا�جتمع من مدّرس�ن وأطّباء وعّمال... وما دام األمر ع�� هذه ا�حالة، فسي�ون  

 .ميذلتصّورا��م �� صفوف الّتال  للمعلّم�ن " أ�حاب التوّجهات" إم�انية اإلشهار والدعاية

ُيمكن اعتباره مجّرد هدف  ما هو مشروع  �سيط  وهكذا، فا�حياد ال 
ّ
التو�سية و�ن ال��بوّ�ة  �� املنظومة 

شامل ملقارعة تلك املمارسات ا�خط��ة وا�حّد م��ا، وترسيخ فكرة التنّوع وقبول التعّددية الدينّية والفكرّ�ة  

ال� والسيا��ّي  اإليديولو�ّ�  التوظيف  أش�ال  �ّل  مع  أمام  والقطع  املستقبل   �� ا�جال  تفتح  أْن  ُيمكن  ي 

االستقطاب �� اإلرهاب وغ��ه من الظواهر ا�خط��ة. وعليھ فلم �عد أّي م�ّ�ر لطرح "ملاذا �ش��ط املؤّسسات  

ل�ن �� العملّية  
ّ

ال��بوّ�ة تطبيق مبدأ ا�حياد التام؟"، فدوافع هذا املطلب كث��ة، فأصبح لزاما ع�� �ّل املتدخ

 ��ا.  الل��امال��بوّ�ة ا

ولكن تفعيل ا�حياد �� املؤّسسات ال��بوّ�ة مازال لم يبلغ املنشود، رغم أّن سلطة اإلشراف عمدت بصفة  

لها وجود فجوة ب�ن ما تنّص عليھ الوثائق  
ّ
مستمرة إ�� التوعية بقيمة ا�حياد وأهمّيتھ، وهذه ا�حدودية ش�

ة أخرى حّ�ى و�ْن �انت فجوة ضّيقة، فالوثائق جّسدت  القانونية واإلدار�ة من جهة والواقع املمارس من جه

التجاوزات   النماذج وقوع عدد من  الواقع أظهر من خالل �عض  التام ل�حياد لكن  التطبيق  وعيا بضرورة 

وصاية   فرض  مثل  والسيا��ّي.  اإليديولو�ّ�  التوظيف  تجلّيات  �عّددت  إذ  ا�حياد.  بمطلب  االل��ام  وعدم 

م�ن
ّ
املتعل م�ن ع�� 

ّ
أّن  املعل للغرابة  �� ا�حمالت االنتخابّية... واملث��  �� األولياء بصفة غ�� مباشرة  ، والتأث�� 

 .قيمة ا�حياد تتضاءل �� ذهنّية �عض املعلم�ن، فهم "ليسوا مطالب�ن با�حياد �� �ّل ��يء" حسب �عب��هم

 
ساسيالبرامج الرس  -1

ٔ
 .3، ص مّية: الّدرجة الثالثة من الّتعليم اال
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  https://bit.ly/3yAmgIKالرابط: 

https://bit.ly/2R2fic0
https://bit.ly/3yAmgIK


.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوظيف إاليديولوجّي والسياسّي المؤّسسات التربوّية والحياد عن  
ٔ
.    –  سيرين حيزي     ا

ٔ
ية عجيلي ا

ٓ
 ا
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)361( 

"باولو فر�ري: "التعليم  البغدادي، أحمد،   -3
ً
،  2007/ 05/ 07، موقع االتحاد، نزل بتار�خ  ال يكون محايدا

 https://bit.ly/3KRE3Og، و هو ع�� الرابط 2022/ 04/ 30و شوهد بتار�خ 

، و شوهد بتار�خ  2018يتم��  س  23، مجلة الز�تونة، نّزل بتار�خ  التوظيف السيا��يّ بن ع��، ياس�ن،   -4

 https://bit.ly/3FFbKkO، و هو ع�� الرابط: 2022مارس  20

، موقع رسالة بوست، نّزل بتار�خ  ح�ى ال يكون التعليم محاضن للتعصب و التطرفجيدوري، صابر،   -5

 .https://bit.ly/3wcg2Ms، وهو ع�� الرابط 2022مارس  19بتار�خ ، شوهد 2019أوت  11

ّزل بتار�خ  ULTRA، تو�س  التوظيف السيا��ّي للمدارس... مجدًدا �� تو�س،  ا�حامي، نائلة -6
ُ
أكتو�ر    1، ن

 https://bit.ly/38IxlfL، وهو ع�� الرابط : 2022ماي  2، وشوهد بتار�خ 2015

رضا،   -7 التمتام،  و  لطفي  ال��بية  ح��،  تدريس  إلغاء  التو���ي:  ال��بية  وز�ر  جلول:  نا��  مع  حوار 

ّزل بتار�خ  اإلسالمية ينتج التطرف
ُ
، 2022أفر�ل    23، وشوهد بتار�خ  2106أكتو�ر    10، موقع ا�جز�رة، ن

 s://bit.ly/3Mw8kU1httpوهو ع�� الرابط: 

،  2022مارس    11، و شوهد بتار�خ  2013جوان    13، موقع عمون، نّزل بتار�خ  ا�حياد ا�حقيقيالرشيد،   -8

 . https://bit.ly/3slZDDVوهو ع�� الرابط 

، موقع �عليم جديد، نّزل بتار�خ     التعليم ب�ن أهداف املن�ج ا�خفي و إيديولوجّية املعلمو��، نجيب،  ز  -9

  https://bit.ly/3KQzQu3، وهو ع�� الرابط 2022مارس 16، وشوهد بتار�خ 2015ماي  1

ا�حميد،    عثما�ي، -10 ال��بو�ةعبد  املؤسسات  بحياد  املقصود  بتار�خ  ما  نّزل  الشروق،  موقع   ،

 https://bit.ly/3LJurpO، و هو ع�� الرابط 2022/ 04/ 28، و شوهد بتار�خ 2020/ 05/ 11

القادر،   -11 عبد  ال�حيحةفضل،  وجه��ا  عن  يبعدها  املدرسة  الشروق،حياد  موقع  بتار�خ   ،  نّزل 

 https://bit.ly/3FecwoZ،و هو ع�� الرابط 2022/ 04/ 28، شوهد بتار�خ 2020/ 07/ 04

التحر�ر،   -12 واألبحاثقسم  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  بتار�خ  إيديولوجيا،  ّزل 
ُ
ن ،  2013ماي    11، 

    https://bit.ly/3ketf1I، وهو ع�� الرابط : 2022مارس  12وشوهد بتار�خ 

م �ش��ة االنتماء إ�� تنظيم إرها�ّي   سيدي بوز�دقيس،   -13
ّ
نّزل  إيقاف معل ، جر�دة الشروق أون الين، 

 https://bit.ly/34v04At. وهو ع�� الرابط : 2022مارس   23وشوهد بتار�خ  2017مارس  24بتار�خ 

محمود،   -14 النقدي  التعليمكيشانة،  نّزل  والتفك��  واألبحاث،  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  مؤّسسة   ،

 https://bit.ly/3smNw9V، وهو ع�� الرابط:  2022مارس    27، وشوهد بتار�خ  2019أفر�ل    16بتار�خ  

، و شوهد بتار�خ  2015جوان    15، موقع الوطن، نّزل بتار�خ  ية و ا�حيادب�ن املوضوعاملط��ي، عبد هللا،   -15

 .https://bit.ly/3yeBJhw، و هو ع�� الرابط 2022مارس  11

، موقع  تو�س: التحقيق مع أستاذ �ش��ة االنتماء إ�� مجموعة إرهابّية، �ّ� النسيمالهّمامي، لطيفة،   -16

بتار�خ   نّزل  الرقمّية،  بتار�خ    2014فيفري    20تو�س  الرابط:  2020أكتو�ر    23وشوهد  ع��  وهو   ،

ps://bit.ly/35wqu3Xhtt 

https://bit.ly/3KRE3Og
https://bit.ly/3FFbKkO
https://bit.ly/3wcg2Ms
https://bit.ly/38IxlfL
https://bit.ly/3Mw8kU1
https://bit.ly/3slZDDV
https://bit.ly/3KQzQu3
https://bit.ly/3LJurpO
https://bit.ly/3FecwoZ
https://bit.ly/3ketf1I
https://bit.ly/34v04At
https://bit.ly/3smNw9V
https://bit.ly/3yeBJhw
https://bit.ly/35wqu3X


ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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يونيو    26، املوقع نقد و تنو�ر،  نّزل بتار�خ  الصراع الطبقي و اإليديولو�ّ� �� املدرسةوطفة، أسعد،   -17

 .oQhttps://bit.ly/394qE،  وهو ع�� الرابط  2022مارس  17، شوهد بتار�خ 2021

 

 ): 1( ملحق

 ستبيان: اال نّص 

م�ن العنوان: استبيان
ّ
 حول أهمّية ا�حياد عن التوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� لدى املعل

إليكم ��ذا االستبيان الذي يتعلق بإنجاز مشروع التخّرج �� اإلجازة التطبيقّية �� ال��بية    أن نتقّدم�شّرفنا  

"املؤّسسات ال��بوّ�ة وا�حياد   والتعليم باملعهد العا�� للدراسات التطبيقّية �� اإل�سانيات �سبيطلة �عنوان

ب�ل اإلجابة  سيادتكم  من  نرجو  لذلك  والسيا��ّي"  اإليديولو�ّ�  التوظيف  و�صفة    عن  وموضوعّية  حّر�ة 

إال   �ستخدم  لن  اإلجابات  �ل  أن  و�علمكم  التقييم,  �غاية  ليست  أّ��ا  لكم  ونؤكد  األسئلة  فردّية ع�� هذه 

�غرض البحث العل�ي  وسوف تحظى بالسّر�ة التاّمة ولكم جز�ل الشكر والتقدير ملبادراتكم ال�ي تلتمس 

 ف��ا ا�جّدية واملصداقّية والن�اهة. 

 

 :   املعطيات ال�خصّية -1

    : ا�جنس 1.1.

 ان�ى                ذكر                  

 

 حضري                              ر�في                    م�ان العمل:  2.1.

 

 سنة االلتحاق بالعمل �� التعليم االبتدائي: /   /   /   / .1.3

 

م�نبا�حياد ��  أسئلة خاصة -2
ّ
 تصّورات املعل

لتدهور     -2-1 الرئيسّية  األسباب  من  واإليديولو�ّ�  السيا��ّي  التوظيف  عن  ا�حياد  عدم  ل 
ّ
ُيمث هل 

 املنظومة ال��بوّ�ة �� تو�س؟

 ال            �عم                                               

 

 

 
 

 
      

        

 
 

 
      

        

https://bit.ly/394qEoQ


.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوظيف إاليديولوجّي والسياسّي المؤّسسات التربوّية والحياد عن  
ٔ
.    –  سيرين حيزي     ا

ٔ
ية عجيلي ا

ٓ
 ا
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"حياد املدرسة يبعدها عن وجه��ا ال�حيحة، وا�حياد يجعل املؤسسة التعليمّية محايدة لسياسة   -2-2

 القول: األّمة وغ�� مرتبطة بقيمها". إ�� أي حّد توافق هذا 

 غ�� موافق تماما            غ�� موافق                   موافق                       موافق تماما      

 

م مطالب أْن  -2-3
ّ
 :  ي�ون محايدا �� �ّل ��يء وجهة نظرك، هل املعل

 ال            �عم                                               

 ي يمكن للمعلم أن ي�ون غ�� محايدا ف��ا: �� حالة اإلجابة بــ "ال": ما �� املسائل ال� 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

أو قول   "ال يوجد �عليم محايد"  : إ�� أّي مدى توافق قول رجل ال��بية واملفكر ال��از��� باولو فر�ري  -2-4

 "إن ما يدّرس ال يمكن باملّرة أن يّتصف با�حياد"؟ : س���� موس�وفيت��ي

 غ�� موافق تماما            غ�� موافق                   موافق                       موافق تماما      

 

عّد  -2-5
ُ
 : محايدة و�عيدة عن �ّل توظيف سيا��ّي و�يديولو��ّ  املدّرسةمحتو�ات جميع املواد  هل �

 ال                           �عم                                

  عّد "غ�� محايدة" أو "أقّل حيادا" �� حالة اإلجابة بــ "ال": ما �� املاّدة
ُ
 �� مضامي��ا: ال�ي �

 �لها                  العر�ّية                           التار�خ                  ال��بّية اإلسالمّية       

 

اقعأسئلة  -3  خاصة بالتوظيف السيا��ّي واإليديولو�ّ� وممارساتھ �� الو

ع�� ضرورة تحييد املدارس عن �ّل أنواع التوظيف   2011نّصت عديد الوثائق القانونّية منذ سنة  -3-1

 :  السيا��ّي واإليديولو�ّ�، فهل هذا يدّل ع�� تزايد ممارسات هذا التوظيف

 ال            �عم                                               

 ..........................................................تفس�� آخر: ....................................................... 

 

  :�� األغلب بــ هل يمّرر املعلمون توّجها��م السياسّية واإليديولوجّية إ�� التالميذ -3-2

 طر�قة مدروسة                                    طر�قة عفوّ�ة             

 

 

 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

  

 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
  

 

 
      

        

 
    

                 

 
 

 
      

        

 
    
                 

 
 

 
      

        

 
 

 
      

        



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ُي��ك التلميذ �� مواجهة القضايا املطروحة و�ناء مواقفھ وقناعاتھ �عيدا عن سلطة   -3-3 إ�� أّي مدى 

م؟
ّ
 املعل

 أبدا       نادرا                                 دائما                            أحيانا                           

 

م�ن ع�� األولياء سياسّيا و�يديولوجيا (ا�حمالت االنتخابّية -3-5
ّ
عّد  مثال) هل �سبة تأث�� املعل

ُ
� : 

 ضئيلة جدا         ضئيلة                                    مرتفعة                مرتفعة جدا        

 

ا �� �شوب خالفات ب�ن املعلم�ن أي مدى تمثل االختالفات اإليديولوجّية والسياسّية عامال رئيسي   إ��  -3-5

 بصفة عاّمة داخل املدارس؟

 أبدا       نادرا                                 دائما                            أحيانا                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    
                 

 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      
        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
   

 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 

 
   

 

 
      

        

 
    

                 
 
 

      
                    

 
 



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوظيف إاليديولوجّي والسياسّي المؤّسسات التربوّية والحياد عن  
ٔ
.    –  سيرين حيزي     ا

ٔ
ية عجيلي ا

ٓ
 ا
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   ):2(ملحق 

 حول تحييد املؤسسات ال��بوّ�ة   2013منشور سنة 

 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
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 سامية بوعبيد د.  
 

 

المعهد العالي للعلوم االنسانية 

 بمدنين

 تونس -جامعة قابس

 التنشئة االجتماعّیة زمن التکنولوجیا
 

Socialization in the Age of Technology 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الخامس  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (ا
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 التکنولوجیا التنشئة االجتماعّیة زمن 

 

 

 

 : صملخّ 

عب، حيث غزت األلعاب  
ّ
الل الّتواصل األثر الوا�ح ع�� ش�ل  �� مجال تكنولوجيا  الكب��  للّتطّور  �ان 

رات عديدة. لدرجة جعلت عددا  
ّ
فل، وأصبحت �ستقطب انتباهھ بمؤث

ّ
سلية لدى الط

ّ
االلك��ونّية عالم الت

فل. كب��ا من األطفال يدمن  
ّ
عل��ا، لذلك قمنا بدراسة ظاهرة األلعاب االلك��ونّية وتأث��ها ع�� تنشئة الط

� ��ذه الوسائل  
ّ

واعتمدنا �� دراستنا أداة املالحظة املباشرة الّ�ي تمارسها األّم ع�� سلو�ات اب��ا الذي يتس�

عة من األسئلة املوّجهة  ب�ّل شغف. وسنج�ي نتائج هذه املالحظة من خالل استمارة اف��اضّية تتضّمن مجمو 

عب اإللك��و�ي وتأث��اتھ ع��  
ّ
ألّمهات األطفال �ي �ساعدننا ع�� تجميع املعطيات حول أسباب االلتجاء إ�� الل

اهرة .
ّ
فل وسبل الوقاية من هذه الظ

ّ
  تنشئة الط

عب االلك��و�ي /الّتنشئة االجتماعّية / �لمات مفاتيح: 
ّ
عب /الّتطور الّتكنولو�� / الل

ّ
فل.الل

ّ
 الط

 

Abstract: 

The current development in the field of information and communication technologies had 

a clear impact on the form of entertaining games as electronic games invaded the world of 

entertainment fort the child due to the number of distracters it has. 

Thus, many children are becoming addicted to it, which made us study this phenomen of 

electronic games and its impact on the upbringing of the natural observation that the mother 

practices on her child’s behavior and will recap the results of this observation through a 

hypothetical from that  includes a set of questions directed to the mothers of children in order 

to help us collect data about the reasons for resorting to electronic games and its effects on the 

child’s upbringing and ways to prevent this phenomeno. 

Keywords: Play/Modern technology/Electronic play/Socialization/Child. 
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 : تقدیم -1

رة -مؤّسسات ا�جتمع 
ّ

من�جمة   إ�� نحت �خصّية اجتماعّية -خاّصة م��ا تلك الّ�ي �ع�ى بالطفولة املبك

��جام ليس فطرّ�ا بل تصنعھ آلّيات �� الّتنشئة االجتماعّية منذ  الّرعاية  مع محيطها ومتشّبعة بقيمھ. فاال

الّتنشئة    �� أسلو�ا  تكّرس  الّ�ي  الدولة  مؤّسسات   �� الفرد  يتلّقاها  الّ�ي  ال��بوّ�ة  املنا�ج  إ��  وصوال  األبوّ�ة 

ع�� حد اعتبار دور�ايم  "الّدين   املوّجهة بقواعد أخالقية مستمّدة من العقيدة والعرف، ألن    االجتماعّية  

هو ابت�ار مجتم��  فحيثما وجدت ا�جماعات وا�جتمعات ظهر الّدين و�ّتخذ ش�ل الّسلطة األخالقّية الّ�ي  

وكذلك نجد قواعد �� الّتنشئة االجتماعّية السياسّية الّ�ي �عّود الفرد    1�سهم �� ضبط الّنظام االجتما��ّ 

الّسل�ي   الّتعا�ش  وتقّدم"ع��  سامح 
ّ
��   والت املطلقة  األولوّ�ة  الّنظام،  واح��ام  القانون،  سيادة  مبادئ 

باالستمرار" املل��مة  راكة 
ّ

والش الّتوازن،   �� املطلو�ة  واألحقّية  االجتماعّية  2االستقرار،  الّتنشئة  ..فمفهوم 

ي  ما  لهما  وقّدم  قبل  من  مفهوم  يخدمهما   لم  كما  والّدولة  ا�جتمع  من   
ّ
كال استقرار  يخدم  من  حتاجانھ 

 من �عد.  واستمرار أك�� مما يمكن أن يقّدمھ مفهوم آخر

فولة  
ّ
الط ف��ة   �� خاّصة  االجتماعّية  الّتنشئة  عل��ا  ترتكز  الّ�ي  اآلليات  أهم  من  عب 

ّ
الل تقنية  �عت�� 

فل
ّ
عب ألن ما يمّرر للط

ّ
رة.لذلك سنتناول موضوع الّتنشئة االجتماعّية من خالل مقار�ة الل

ّ
من معا�ي    املبك

وع�� وحيوّ�ة    ومعارف  حركّية  عب 
ّ
الل  �� و�وجد  ا�جّردة.  الّنظر�ات  أقوى  عل��ا  تقدر  ال  يلعب  وهو  وقيم 

فل استيعاب الّدور الذي تمّرر من خاللھ طرق �� العيش والّتواصل مع اآلخر وتوّرث  
ّ
وتفاعل، �سّهل ع�� الط

قوس
ّ
   ،ع��ه عديد املعتقدات واملمارسات والط

ّ
الل قافة شعب ما  فيصبح 

ّ
ث عب هو ا�جسر الذي تمرر منھ 

  l’opérativitéتفس��ي لتنفيذ الّتبادالت ا�خطابّية والعملّياتّية  �إطار  l’oralitéبطر�قت�ن وهما ''الشفوّ�ة "

عب فإنھ يحا�ي م�حمة أو   تطبيقي  �إطار
ّ
ف�ي وا�حر�ي والرمزي الذي يظهر خالل الل

ّ
و�ل أنواع التواصل الش

ها  �سرد ح�اية. فأ
ّ
�ل الّدينية  الّزواج، واالحتفاالت  أو مراسم  البطولّية  املالحم  الّ�ي تحيي  لعاب االحتفالّية 

مناسبات ينشأ عل��ا الفرد منذ طفولتھ و�تحّقق معها االندماج االجتما�ّ� املنشود، �ساعدها �� ذلك �عض  

بيب. ونجد ألعابا �سرد  األلعاب ال�ي يتقّمص ف��ا �عض األدوار االجتماعّية كدور األم أو األب أ 
ّ
م أو الط

ّ
و املعل

بابا واألر�ع�ن لّصا، علب والّديك، وع�� 
ّ
 والفأر، والث

ّ
إّ��ا قصص    ح�ايات ومواقف اجتماعّية �لعبة القط

عب 
ّ
م م��ا الع�� وطرقا �� العيش والّتصرف. لكن ما نالحظھ اليوم أّن الل

ّ
فل ليتعل

ّ
تروي أدوارا �عيشها الط

يمارس الذي  بروز شب�ات  اليومّي  و  العالم،  الذي شهده  التكنولو�ّ�  التطّور  مع  �غّ�� ش�لھ  قد  فل  
ّ
الط ھ 

األ�شطة   االف��ا�ىي عديد  حيث غزا   االجتماعّية   العالقات  ش�ل  رت   ع�� 
ّ
أث الّ�ي  االف��ا�ىّي   الّتواصل 

اال  عاملنا  بھ  يزخر  ملا  عب، 
ّ
الل وكذلك  والّتعارف  سوق 

ّ
والت والتعليم  �العمل  ترسانة  اليومّية،  من  ف��ا�ىي 

الفئات   �ل  متناول   �� لت�ون  واالنتشار  هور 
ّ
الظ ع��  وذكّية   متطورة  الك��ونّية  أجهزة  ساعد��ا  ألعاب، 
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االجتماعّية والعمر�ة وذلك لقدر��ا الفائقة ع�� االستقطاب وطاق��ا الكب��ة ع��  تحميل األلعاب املتنوعة.  

ق
ّ
فولة بمنأى ع��ا حيث شهدنا �عل

ّ
عل��ا لدى   درجة اإلدمانا كب��ا لدى الطفل ��ذه األلعاب إ��  ولم تكن الط

سلية االلك��ونّية لدى  
ّ
هذه    االجتماعّية ��ع�� الّتنشئة    الطفل وتأث��ا��االبعض .ما جعلنا نتناول ظاهرة الت

ة وال�ي �ستوجب رعاية خاّصة من ا�حيط�ن بھ لتتحّقق لھ تنشئة سليمة 
ّ

  الف��ة العمر�ة ا�حّساسة والهش

البذل   ع��  قادرون  وأفراده  االنحرافات،  من  وخال  وسوّي  متماسك  مجتمع  أجل  من  اجتماعّيا  ومتوازنة 

فل، 
ّ
للط االجتماعّية  الّتنشئة  األلعاب ع��  تأث�� هذه  �� مدى  الّنظر  البحث  خالل  سنحاول من  والعطاء. 

شبيك  وما�� ا�ع�اسا��ا ع�� عالقات الفرد بمن حولھ :هل تّم استثمار القدرة التّ 
ّ
واصلّية لهذه الوسائل �� الت

بمن حولھ؟ أم أ��ا كّرست الّتباعد والوحدة؟    توطيد عالقاتھمع اآلخر و    تحقيق االندماجاالجتما�ّ� من أجل  

 وأنتجت العنف؟

 المتن الّنظري للّدراسة:   -2

مهّمة �� الّرعاية  �عيش اليوم �� مجتمع شب�ّي تفاع�ّ� لم �عد فيھ وسائل الّتنشئة الّتقليدّية تلعب أدوارا  

ھ عصر "الفو�ىى ع�� حد �عب�� بيار ليفي  
ّ
 .pierreو��ذيب الّسلوك �الّ�ي لعب��ا �� ا�جتمعات التقليدّية. إن

Levy التعّود ع�� هذه الفو�ىى. و�استثناء وقوع �ارثة ثقافية لن توجد مستقبال سلطة مركزّ�ة قادرة   وعلينا"

وفان" الّرق�يع�� إرجاعنا إ�� األرض الّصلبة وال  
ّ
ابت الذي عرفناه قبل "الط

ّ
تحّول دور األسرة    1"إ�� املشهد الث

نظ��ه   من  وأعقد  أشمل  مجتمع  هو  ب�ي 
ّ

الش ا�جتمع  ألّن  عليھ،  �ان  مما  أد�ى  مستو�ات  إ��  واملدرسة 

لھ صراعات متأتّية من
ّ
صالية متجا�سا، بل تتخل

ّ
اختالف    الّتقليدّي،  فلم �عد ا�جتمع �� عصر العوملة االت

�� �عر�ف ا�جتمع   Manuel Castells .يقول مانو�ل �استل2الفاعل�ن وتضارب مصا�حهم ووجهات نظرهم

صال  
ّ
طها تكنولوجيا االت

ّ
ب�ات مجتمعا يقوم هي�لھ االجتما�ّ� حول شب�ات تنش

ّ
ل مجتمع الش

ّ
ب�ي "يمث

ّ
الش

ب�ات الّرقمية العاملّية أل��ا  واملعلومات ال�ي �عا�ج رقمّيا، وقائمة ع�� تقنّيات اإللك��ونيات  
ّ

الّدقيقة، والش

قادرة ع�� إعادة �شكيل نفسها وفق توجيھ م��مج��ا وتتجاوز ا�حدود املؤّسسّية وا�حدودّية ع�� شر�ات  

ب�ات عالقات جديدة مع اآلخر 3كمبيوتر مّتصلة عن �عد"
ّ

ورموز وتفرض   تحكمها قوان�ن. أحدثت هذه الش

سلوكھ تبعا    تدر�جيا فيتغّ��ّص ما يجعلھ يتفاعل مع هذا املناخ ا�جديد و�تأثر بھ  عليھ الّتعا�ش �� فضاء خا 

راء أو فضاء  
ّ

عب    للّتعارف أولذلك بقطع الّنظر عن هذا الفضاء الذي قد ي�ون فضاء للبيع والش
ّ
فضاء الل

فل، وسنحاول فّك رموزه الّ�حرّ�ة الّ�ي استق
ّ
سلية لدى الط

ّ
سلية. سنتناول عالم الت

ّ
طبت �ّل الفئات  والت

رت �� سلوكهم و عالقا��م
ّ
فولة بآليات متنّوعة جعل��م ينسابون وراءها دون تف�ي، فأث

ّ
  العمرّ�ة خاّصة الط

 
1- Pierre Levy, La cyberculture, Rapport au Conseil de l'Europe, Edition Odile Jacob, paris, 1997. 
2- Manuel Castells, Communication et pouvoir, trad. De l’anglais par M. Rigaud-Drayton, Paris, Éd. De la 
Maison des sciences de l’homme, coll. 54, 2013, p43. 
3- Manuel Castells, Ibid, p49. 
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لدرجة جعلتنا نتحّدث عن قدرة هذه الوسائل االلك��ونّية ع�� صناعة سلوك لھ خصوصّياتھ لدى    باآلخر

ر ع�� نوعية تنشئتھ االجتماعّية. 
ّ
فل أث

ّ
 الط

رت �� الّية:  اإلش�   -1
ّ
سنحاول من خالل هذه الّدراسة البحث �� أهم األسباب املباشرة وا�خفّية الّ�ي أث

عب  
ّ
فل أس��ها لدرجة    طرق   ثم سنتناول ش�ل الل

ّ
ث�� الّ�ي �عتمدها هذه األلعاب لتجعل الط

ّ
االستقطاب والتأ

 األلعاب االلك��ونّية:  الّتنشئة االجتماعّية الّ�ي صنع��ا  �� مواصفاتاإلدمان عل��ا، ثم سنبحث 

عب   
ّ
ر  اإللك��و�ي هل قام الل

ّ
عب الّتقليدي �� إنتاج    –الّتواصل  من تقنيات دقيقة ��    وما توف

ّ
مقام الل

نشئة اجتماعّية متوازنة �عمل  
ّ
اال��جام واالندماج االجتماعّي�ن أم    باآلخر وتحّققعالقة األنا    ع�� توطيد ت

رت سلبيا ع�� الّتنشئة وساهمت �� بروز العزلة واألنانّية والّصدام مع اآلخر؟
ّ
 أّ��ا أث

 األلعاب االلك��ونّية وا�ع�اسا��ا السلبّية ع�� الّتنشئة؟ اإلدمان ع��ما�� سبل الوقاية من ظاهرة  -

فل �� عالم اف��ا�ىي خيا��  ساهمت األلعاب اإللك��ونّية �الفرضّية:    -2
ّ
� إنتاج تنشئة تكّرس عزلة الط

 نتج عنھ فتور�� الّتواصل مع ا�حيط�ن بھ حّد الّصدام والعنف. 

سنعا�ج موضوع الّتنشئة زمن الّتكنولوجيا باالستناد إ�� املالحظة املباشرة �جموعة  من�ج الّدراسة:    -3

أث اإللك��ونّية  باأللعاب  املغروم�ن  األطفال  املباشرة  من  املالحظة  هذه  عب. 
ّ
الل أّمهاتناء  أولئك    ستطّبقها 

األطفال �ي �ساعدننا �� تجميع �عض املعلومات الّدقيقة حول تأث�� هذه األلعاب ع�� تنشئ��م االجتماعّية  

 وكيفّية تواصلهم مع ا�حيط�ن ��م.

حظا��ا املباشرة نحو �عض  سنستع�ن باستمارة إلك��ونّية ف��ا أسئلة موجّهة �ساعد األم ع�� توجيھ مال 

فل بما يخدم موضوع البحث. 
ّ
عب اإللك��و�ي وتأث��ه ع�� الّتنشئة االجتماعّية للط

ّ
 ا�جوانب �� عالقة بالل

من حيث    مس��دف متنّوعاعتمدنا االستمارة اإللك��ونّية دون غ��ها من وسائل البحث لنتوّجھ إ�� جمهور  

ل ومواكب  ف��ا  �عيش  ال�ي  والبيئة  ب�ات  امل�ان 
ّ

الش  �� وناشط  الّتواصل  ميدان   �� التكنولوجّية  لّتطّورات 

سلية اإللك��ونّية.
ّ
 االجتماعّية ولھ دراية بالت

ة بنات   
ّ
توّجهنا باالستمارة نحو مجموعات فيسبوكّية �سائّية لنجد الفئة املس��دفة، مثل مجموعة "مل

من سبع عشرة ألف عضوة. وصفحة "بيع واشري    ا�خ��" و�� مجموعة فيسبوكّية �سائّية خاّصة تجمع أك��

ساء، وتجم
ّ
ساء فقط "و�� مجموعة فيسبوكّية خاصة بالن

ّ
ع العديد م��ّن. وهذه  �� جرجيس و�نقردان للن

خ�ىي( 
ّ

 ) للصفحات ال�ي أرسلنا إل��ا االستمارة:  profileصورة من امللف ال�
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 1: بلقطة الشاشة من جدار صفحة "ملة بنات ا�خ��" 1صورة 

 2: بلقطة الشاشة من جدار صفحة بيع واشري �� جرجيس و�نقردان للنساء فقط 2صورة

 

قواعد   اح��منا  بذلك  و  موّجهة  شبھ  أو  مغلقة  أغل��ا  األسئلة  من  مجموعة  ع��  االستمارة  تحتوي 

ة األسئلة املفتوحة الّ�ي ي��ّرب م��ا عديد املستجو��ن. تتوّزع أسئلة االستمارة �الّتا��:  
ّ
االستبيان من حيث قل

 
 .03/02/2023تاريخ االلدخول  https://bit.ly/3X3EACJمجموعة فيسبوكية نسائية على الرابط التالي:  -1
 .03/02/2023تاريخ الدخول  https://bit.ly/40kwd8yمجموعة فيسبوكية نسائية على الرابط التالي:  -2

https://bit.ly/3X3EACJ
https://bit.ly/40kwd8y
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� طفلك إلك��ونّيا؟  4
ّ

    أسئلة مغلقة، ف��ا سؤال محورّي وهو: هل يتس�
ّ
وال يواصل اإلجابة عن االستمارة إال

فل، من ذلك عمره وجنسھ    3من �انت إجابتھ عن هذا الّسؤال بنعم. وهناك  
ّ
أسئلة �جمع بيانات خاّصة بالط

اهرة وفّك �عض اإلش�الّيات �أنواع األجهزة املعتمدة    5وعدد اإلخوة و
ّ
أسئلة شبھ موّجهة للغوص داخل الظ

 
ّ

عب، وما�� أسباب ال�
ّ
رت ع�� عالقاتھ  �� الل

ّ
عب، وكيف أث

ّ
جوء ملثل تلك األلعاب؟  واألوقات املقّضاة �� الل

أن  أردنا  األول  املفتوح  السؤال  خالل  االستمارة. من  آخر   �� تركناهما  ؟ وسؤاالن مفتوحان  بھ  با�حيط�ن 

فل. أّما الّسؤال امل
ّ
فتوح األخ�� أردنا  �عرف مدى و�� األّم بخطورة هذه األلعاب ع�� التنشئة االجتماعّية للط

بھ �شر�ك األّم �� إيجاد ا�حلول، ألّ��ا حلقة مهّمة �� الّتنشئة االجتماعّية. ثم أرسلنا االستمارة إلك��ونّيا إ��  

صفحات فيسبوكّية تضّم مجموعات �سائّية حيث نجد الفئة املس��دفة. تركنا االستمارة قرابة ثالثة أيام  

 إجابة. 105متتالّية وتحّصلنا ع�� 

البحث:  -4 �ي  عّينة  أفرادها   �� رها 
ّ
توف وجب  بمعاي��  مشروطة  عّينة  و��  ا�حصصّية  العّينة  اعتمدنا 

�ستقيم البحث، و�بلغ غاياتھ �� تجميع املعلومات املطلو�ة من ا�جموعة الّ�ي نتوّجھ لها باألسئلة ومن أهّم  

 املقاييس املعتمدة �� العّينة :

ت- أن  العّينة   �� �ش��ط  إ��  األمومة:  الوالدة  (من  لطفل  أّما  املستجو�ة  عب    12�ون 
ّ
الل و�مارس  سنة). 

��ا من  
ّ

ّم عادة ما ت�ون مالزمة لطفلها ألوقات طو�لة تمك
ّ
اإللك��و�ي. وقد اش��طنا األّم وليس املرّ�ية ألّن األ

عب املتواصل.
ّ
 مالحظة طر�قة لعبھ ومدى �غّ�� سلوكھ �سبب الل

 املفاهيم:  -5

عب هو �شاط فردي مهّم و �عت�� ظاهرة سلوكّية جديرة بالّدراسة ألّن لھ دورا �� ت�و�ن  ال  Playاللعب:  -أ
ّ
ل

عب موّجها وغ�� موّجھ يقوم بھ الفرد لتحقيق املتعة  
ّ
�اث ا�جما�ّ� وقد ي�ون الل

ّ
�خصّية اإل�سان و�� نقل ال�

املعارف. واكتساب  املهارات  ولصقل  سلية 
ّ
غ�ّ   1والت حيث  للّتطور  عب 

ّ
الل ش�ل  و�خضع  األلعاب  �عض  �ت 

مع عب    ممارس��ا 
ّ
الل عديد  برزت  كما  اف��اضّيا  تمارس  وأصبحت  الّتواصل  مجال   �� الّتكنولو�ّ�  الّتطور 

 اإلك��ونّية. 

كنولوجيا ا�حديثة:  -ب
ّ
األجهزة اإللك��ونّية    "ع�� مصط�ح تكنولوجيا:يطلق  Modern technologyالت

القائمة ع�� الكفاءة والّسرعة العالية �� تنفيذ املهام الّ�ي يحتاج إل��ا املستخدم فيصبح قادرا ع�� الوصول  

 .  2إ�� أهدافھ بمختلف الطرق وأسرع وقت و�أع�� درجات الكفاءة

االلك��و�ي:  -ج عب 
ّ
وسا   Electronic playالل باعتماد  عب 

ّ
الل ش�ل   �� �غّ��  ل  هو 

ّ
شغ

ُ
� الك��ونّية.  ئل 

عبة  
ّ
، أو الّتلفز�ون ، أو الهاتف ا�حمول أو آالت األلعاب  أو الفيديو،  منّصة الكمبيوترع��    اإللك��ونيةالل

 
1- Saghir Ahmed, Abid Hussqin, Aicha Batool at all (2016),"Play and cognitive 
dévéloppement:Format",available onlinehttps://bit.ly/3iKeCGj, date of search 18/1/2023. 
2- Grace Tebbutt, Haw technology is changing the way we see the world, available online 
https://bit.ly/3di6dal date of search 16/9/2022. 

https://bit.ly/3di6dal
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ب�ات القائمة ع�� االن��نت وهناك أنواع ال تح�ىى وال �عّد من األلعاب اإللك��ونّية  
ّ

ا�حمولة، وكذلك الش

 .1خصائصها والّ�ي يتّم تصنيفها حسب هدفها أو

نشئة–د 
ّ
 :  Socialization: االجتماعّية الت

 �� االندماج  لھ عملّية  لتتيّسر  املتعّددة،  االجتماعّية  األدوار  م 
ّ
�عل الفرد ع��  تر�ية  �� عملّية  الّتنشئة 

اآلخر. ع��  واالنفتاح  االجتماعّية  من   ا�حياة  املتنّوعة  فولة 
ّ
الط مؤّسسات  الّتنشئة   �� إ��  �ساهم  العائلة 

رة ثم املدرسة وا�جتمع. تناول ابن خلدون 
ّ

فولة املبك
ّ
موضوع التنشئة وقد    Iben Khaldounمؤّسسات الط

  Platonأفالطون  أّما    .القسوة �� معاملة األطفال تدعوهم إ�� املكر وا�خبث وا�خد�عة  ن�ى عن العنف ألّن 

األوال  تر�ية   �� اآلراء  �عض  الفاضلة  املدينة   �� ذكر  باآلداب  فقد  الّنفس  و�غذّية  بدنّيا  تر�ي��م  ذلك  من  د 

روسو جاك  جون  د 
ّ

وأك وعقلّيا    J Rousseau -Jوالفنون.  وجسمّيا  نفسّيا  فل 
ّ
بالط االهتمام  ضرورة  ع�� 

الثة  
ّ
فل ع�� املستو�ات الث

ّ
لون واملفّسرون للّتنشئة فإّن ثواب��ا واحدة و�� رعاية الط

ّ
وخلقّيا. فمهما �غّ�� ا�حل

 .2والنفسّية واالجتماعّية ليحّقق نموا متوازنا البدنّية

والبد�ي واالجتما�ّ�،   Childالطفل:  -ه الّنف�ىي  اإل�سان  نمّو  مراحل  من  مهّمة  مرحلة  فولة 
ّ
الط �عت�� 

فولة حيث  
ّ
� أو �س�ي ع�� أسرتھ أو املرافق�ن لھ �� مؤّسسات الط

ّ
فل �� هذه املرحلة باعتماد ك�

ّ
ويعيش الط

 املهّمات ا�ختلفة �ش�ل مستقّل.  الف��ة آداءيصعب عليھ �� هذه 

فل إ��  و 
ّ
اء و�سك�ن الفاء هو  مرحلة زمنّية من حياة اإل�سانيش�� مصط�ح الط

ّ
فل لغة بكسر الط

ّ
، والط

�ل من انت�ى للف��ة العمرّ�ة األو�� من حياة اإل�سان منذ الوالدة ح�ى البلوغ، وهو ما يحدث تقار�ا مع �عر�ف  

�� فل 
ّ
الزمنّية من عمر  علم االجتماع حيث    الط الف��ة  بأ��ا  فولة 

ّ
الط �عّرف قاموس علم االجتماع مرحلة 

اإل�سان الّ�ي تبدأ بوالدتھ وتمتّد حّ�ى رشده، مع اختالفها من ثقافة إ�� أخرى و�حّدد القاموس ��اي��ا بالّرشد  

 .3أو البلوغ أو الّزواج أو االصطالح ع�� سّن تحّدد ��اي��ا

 نتائج الّدراسة المیدانّیة:   تحلیل  -3

 مراحل تنفیذ الدراسة: -3-1
استعّنا بصفحتنا ع�� الفيسبوك للّدخول إ�� هذه الّصفحات وطلبنا من املشرفات عل��ا بالّسماح لنا  

�عد اثن�ن وسبع�ن ساعة  و  أك�� ما يمكن من اإلجابات.  االف��اضّية �جمع بنشر االستمارة �� هذه ا�جموعات  

تحّصلنا   سائية 
ّ
الن الفيسبوكية  ا�جموعات   �� االستمارة  �شر  ال�ي    105ع��  من  العّينة  حجم  وهو  إجابة 

 
1- Henry E. lowood, electronic game; computer game, video game. https://bit.ly/3mzJ8BWdate of viewing 
23/08/2022. 

هداف، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة،  -2
ٔ
  .25ص ،1998محي الدين مختار، التنشئة االجتماعّية المفهوم واال

  .17/09/2022الدخول  تاريخ.https://bit.ly/3BKgHZs محمد عدنان القماز، تعريف الطفولة، على الرابط التالي: -3

https://bit.ly/3BKgHZs.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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ا�جموعات   ع��  املتواجد  ا�جم��  بالعدد  باملقارنة  العّينة  عدد  حول  املالحظات  �عض  وهذه  سنعتمدها، 

 والذي �عّد باآلالف وذلك قد يفّسر ببعض الّنقاط الّتالية:

رّواد    عة تجعلومتسار * عزوف البعض عن �عم�� االستمارة نظرا ملا تنشره هذه املواقع من أخبار عديدة  

هذا الفضاء يتصّفحونھ بلهفة قد تق�ىي ع�� رغب��م �� �عم�� االستمارة الذي �ستد�� جهدا وتفك��ا قد  

 �عزف عنھ البعض. 

روط املطلو�ة �� �عض املنتميات إ�� هذه ا�جموعات (لسنا أمهات أطفال أو أبناؤهّن ال  
ّ

ر الش
ّ
*عدم توف

ون إلك��ونّيا)
ّ
 .يتسل

م الكب�� ألعضاء ا�جموعة ع�� العدد ا�حقيقي ل�حسابات املفّعلة ألّن أدم�ن الصفحة  *قد ال يدّل ا�حج

 قد �عمد إ�� حسابات وهمّية وغ�� �شيطة لإل��ام بأهمية صفحتھ من حيث املتا�ع�ن. 

  �عد أن تجاوزت العّينة املئة �حبنا االستمارة و�دأنا �� تحليل الّنتائج حسب املعطيات الّ�ي تلّقيناها من 

 املستجو�ات. 

   مواصفات الّطفل في العیّنة: -3-2
املولع�ن   �ور 

ّ
الذ األطفال  �سبة  تفّوق  الحظنا  ا�جنس  حيث  من  فل 

ّ
بالط ا�خاّصة  البيانات  تحليل   ��

سلية اإللك��ونّية فهل �ستقطب هذه األلعاب الذكر أك�� من األن�ى؟ أم أّن �عض العائالت تتساهل �� 
ّ
بالت

كر دو 
ّ

باملائة من    65,  4ن األن�ى إلصراره املتواصل ع�� ا�حصول عل��ا حيث وجدنا  توف�� هذه الوسائل للذ

األطفال ذ�ورا. فهل لعامل ا�جنس تأث�� �� الّتوّجھ لهذه األلعاب أم أّن األمر ناتج عن اختالف طرق الّتنشئة  

ساو 
ّ
كر واألن�ى �� مجتمعنا؟ أّما بالنسبة للعمر فقد انقسم األطفال تقر�با بالت

ّ
ي ب�ن الفئات العمرّ�ة  ب�ن الذ

عاما. أي أّن هذه األلعاب استقطبت  12من الوالدة إ�� السّت سنوات، والفئة العمر�ة من سّت سنوات نحو  

ر عن عمرهم. فما�� الوسائل املعتمدة �� االستقطاب رغم أن أك�� من نصف العيّنة  
ّ
�ّل األطفال بقطع الّنظ

عب الّتقليدّي ا�جما�ّ� ب�ن اإلخوة واردة؟ سنحاول اإلجابة عن  املستجو�ة لها إبنان وأك�� أي أن إم�انّية  
ّ
الل

اهرة.   تلك االستفسارات من خالل بقّية األجو�ة.
ّ
 الّ�ي ستساعدنا �� تحليل الظ

 على شكل اللّعب: الّسوسیوثقافیّة وتأثیرھاالتّطور التّكنولوجّي والتّحّوالت  -3-3
واهر االجتماعّية أسباب خفّية  

ّ
نا  ل�ّل الظ

ّ
ومباشرة تقود إ�� ظهورها، لذلك بدأنا �سؤال غ�� مباشر، عل

سلّية اإللك��ونية وهو الّتا��: ملاذا �سمح�ن لطفلك باللعب  
ّ
نظفر بإجابة حول األسباب الرئيسّية لظاهرة الت

 اإللك��و�ّي؟ فاستنتجنا األسباب الّتالية من خالل أجو�ة األّمهات: 

رها 
ّ
وتوف صال 

ّ
االت وسائل  تطّور  فل:   * 

ّ
الط محيط  وأصبح     ��  خدما��ا   �� صال 

ّ
االت وسائل  تطّورت 

املناضد    باألسالك فوق استعمالها �ش�ل فردّي، فانتقل جهاز الهاتف من ش�لھ الّتقليدّي الّ�خم واملثّبت  

را    ش�لھ ا�خلوي وذي استعمال جما��، إ��  
ّ
الذي يتمّ�� بصغر ا�حجم و�االستعمال الواحد ما جعلھ متوف

أ �ّل  عب، مهما  لدى 
ّ
سلية، والل

ّ
الت الّتواصل و يقوم كذلك بدور  �� �عض األسر، يفي بحاجة  العائلة  فراد 



ذار-   مارس )  2023
ٓ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الخامس  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)376( 

ر أجهزة أخرى متنّوعة �� أغلب البيوت تقر�با    األجهزة ذكّية�انت هذه  
ّ
أم عادّية. و��� جانب الهاتف تتوف

فل �الّتلفازوت�ون �� متناول  
ّ
�ها ...ساهمت هذه الوسائل ��  ، والبالي ستا�شن، وجهاز الكمبيوتر، وغ�الط

ره لدى أغلب أفراد  
ّ
فل. ولعل أك��ها حضورا هو الهاتف، نظرا لتوف

ّ
سلّية اإللك��ونية لدى الط

ّ
بروز ظاهرة الت

فل عليھ حيث بلغ عدد األطفال الذين �عتمدون الهاتف ا�حمول �غاية  
ّ
األسرة فتسهل إم�انّية حصول الط

سلية 
ّ
عب والت

ّ
ا حسب ما صّرحت بھ املستجو�ات و�أ�ي �عده مباشرة جهاز الّتلفز�ون  °/° تقر�ب 66نحو    الل

 مثلما يظهره الرسم البيا�ي التا��:    29.9%الذي استقطب

اإللك��ونّية3الصورة سلّية 
ّ
الت  �� املعتمدة  الوسائل  نوع  يبّ�ن  االستمارة  نتائج  من  بيا�ي  رسم  و��  الشاشة  بلقطة   : 

فل مّيال لتقليد سلوك وال
ّ
ديھ، فهو �ائن اجتما�� و�تصّرف وفق هذا االنتماء. فيتّم الّتفاعل ب�ن  إّن الط

فل واألفراد ا�حيط�ن بھ بطرق مختلفة من ذلك تقليد �عض سلو�ات األولياء 
ّ
ات   الط

ّ
الذ  " وأفعالهم ألّن 

" االجتماعّية  الّتجر�ة   �� وتنشأ  اجتماعّية،  بنية  املرحل1باألساس  ميد هذه  جورج هار�رت  اعت��  ة من  وقد 

بيب،  
ّ
د دور األب، واألّم، والط

ّ
ات االجتماعّية �� األنا". فقد �ان طفل األمس يقل

ّ
تقليد اآلخر مرحلة "ظهور الذ

د حر�ات أّمھ  
ّ
فل يقل

ّ
م، وغ�� ذلك من األدوار، أّما اليوم فقد غابت هذه األلعاب تدر�جّيا وأصبح الط

ّ
واملعل

� األوساط العائلّية الّ�ي �عتمد كث��ا �� استعماال��ا الوسائل  ع�� الهاتف. و�� ظاهرة ملفتة لالنتباه خاصة �

الهاتف   باستعمال  و�تظاهر  و�ّقلدها  ا�ّجهاز  ع��  األب  أو  األم  يد  بحركة  فل 
ّ
الط ين��ر  حيث  اإللك��ونّية. 

   ثّم تجذبھو�ضعھ ع�� خّده بنّية الّتواصل  
ّ

رة  األضواء واملوسيقى الّصادرة عن هذه األجهزة �� طفولتھ املبك

ا�ّجهاز �شوة ال تضاه��ا   الّصادرة عن  األلوان وا�حر�ات  تلك األصوات وتبعث فيھ  فيبتسم ويعيد سماع 

ق الّتدر��� بالهاتف.
ّ
ثّم يمّر من مرحلة االن��ار باأللوان واألصوات نحو   �شوة، ومن هذه املرحلة يبدأ التعل

ق باأللعاب املوجودة �� ا�ّجهاز ع�� اختالف أنواعها.
ّ
ر هذه الوسائل    التعل

ّ
من خالل ما تقّدم �ستنتج أن توف

 
1- Habermas Jürgen, théorie   communicationnel, T1, Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, Trd 
,JM , ferry. Paris 1987, p50. 
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جوء إ�� األلعاب  
ّ

فل إ�� تقليد سلوكها �عّد من أهّم أسباب ال�
ّ
فل خاّصة لدى األم وتوق الط

ّ
�� محيط الط

 اإللك��ونّية. 

رت ع�� نوعّية األلعاب الّ�ي يمارسها   *�غّ�� نمط املعمار:
ّ
  هناك نقلة نوعّية �� ش�ل املعمار ا�حضرّي أث

األطفال فبعد أن �انت �غمره املنازل العتيقة الّ�ي تتوّسطها ساحات كب��ة �ستغّل إلعداد العولة، وتجميع  

هو، ولعب األطفال،  أصبح هذا الّنمط من املعمار مهّددا �� وجوده خاّصة مع ارتفاع  
ّ
العائلة، وللّسهر، والل

�وح ،
ّ
والّس�� ا�حثيث نحو التمّدن وما يقتضيھ من �غي��    ثمن األرض، والنمّو الّديمغرا�� ،  وارتفاع �سب الن

�� نمط املنازل، وهندسة املدن، بما يتما�ىى واملقتضيات التحّضر وحياة املدن. فتغّ�� ش�ل املدينة املعمارّي  

نحو البناء العصرّي. فتّم بناء املال�� المتصاص األعداد الكب��ة من الّنازح�ن من األر�اف، واملناطق البعيدة.  

ز ع�� الّتجمعات الّسكنية العصرّ�ة، والّ�ي تك��  و
ّ

�� مرحلة أخرى تّم االنتقال إ�� ش�ل معماري جديد يرك

 �� فل 
ّ
الط ر سلبا ع�� حّق 

ّ
أث التحّول �� ش�ل املعمار  العديدة. هذا  اهقة، ذات الشقق 

ّ
الش العمارات  ف��ا 

عب والتّسلية حيث صّرحت قرابة  
ّ
ة أّن �غّ�� ش�ل املعمار وضيق الّسكن  °/° من العّين33مساحات شاسعة لل

اهرة.
ّ
عب من أبرز أسباب هذه الظ

ّ
فلم �عد" ل�حومة العر�ي" وجود خاصة ��    وا�عدام مساحات خارجّية لل

فل وتوقھ مللء وقت فراغھ.  
ّ
املدن الك��ى. فاضطر الو�� اضطرارا لتلك الوسائل اإللك��ونية ليمتّص قلق الط

ارع، واالختالط بمن   رأى أّن بل أّن قرابة ثلث العّينة  
ّ

فل من ا�خروج إ�� الش
ّ
�ف��ّية تح�ي الط

ّ
تلك الوسائل ال�

ارع ألّ��ا  
ّ

فل ل�خروج إ�� الش
ّ
قد ِيؤذيھ، أي أّن أغلب األّمهات �شّرع ملثل تلك األلعاب �ي ال ت��ك ا�جال للط

عب اإللك��و�ي.
ّ
ارع أ ك�� من خطر اال�غماس �� الل

ّ
 تظّن أن خطر الش

األسرةنقص  * داخل  والّرعاية  غياب  الّرقابة  أمام  املن�ل،   �� اإللك��ونية  الوسائل  هذه  ر 
ّ
توف ساهم   :

اهرة خاّصة  
ّ
أمام  الوالدين وخاّصة األّم وخروجها إ�� العمل، أو ا��ماكها �� األعمال املن�لّية، �� تنامي هذه الظ

ارع وا  شبھ
ّ

ل�ّ� �الّر�اضة والعدو و الغّميضة وغ��ها.  اندثار �عض األلعاب األخرى الّ�ي �انت تمارس �� الش

عب  
ّ
فل بالل

ّ
صت مجملها �� �و��ا    اإللك��و�ي ملسناففي إجابات األّمهات حول أسباب سماحها للط

ّ
أعذارا ت�خ

تلهيھ لوقت طو�ل، وهذا دليل ع�� أّن �عض األطفال قد بلغوا درجة اإلدمان حسب �عر�ف العاملة األمر�كية  

كيم�� �� علم   بما هو   Kembirlyyoung  يو�غ  ��الّنفس  االن��نت  أك�� من    إلدمان  اإلن��نت    38"استخدام 

 
ً
نو��  أي بما يز�د عن خمس ساعات يومّيا    1ساعة أسبوعيا

ّ
�    الوالدين من  مّدة تمك

ّ
قضاء شؤو��ما و�س�

ارع وما فيھ من حوادث 
ّ

فل وتحفظھ من خطر الش
ّ
قول  و�رهاب و�حبة الّسوء ع�� حّد    مرورّ�ة وخطفالط

 �عض املستجو�ات.

 
لعاب االلكـترونية مقال منشور على الرابط التالي:   -1

ٔ
إلهام محمد علي إدمان، االنترنت واال

https://www.noonpost.com/content/12909 ،   2022/ 15/8تاريخ الدخول يوم.  

https://www.noonpost.com/content/12909
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سلّية ،  : بلقطة الّشاشة4صورة 
ّ
 اإللك��ونية.رسم بيا�ّي من نتائج االستمارة حول أسباب ظاهرة الت

أهم سبب يجعلها ت��ك وسائل التّسلية �� متناول اب��ا "أل��ا تحميھ   العينة بأنأجابت أك�� من ثلث  

تلهيھ لوقت طو�ل حّ�ى يتس�ى لألم قضاء شواغلها املتعّددة أّما  و وما فيھ من أخطار  من ا�خروج للشارع"  

ر ع�� مساحات و 
ّ
لث اآلخر من العّينة تذّرع بضيق املسكن والّنمط املعمارّي العصرّي الذي ال يتوف

ّ
اسعة  الث

فل و�مأل وقت فراغھ.
ّ
� ��ا الط

ّ
�ستنتج من     ملمارسة األلعاب األخرى ما يج��ها ع�� مثل تلك األلعاب ليتس�

ارع والّ�ي 
ّ

أجو�ة األّمهات جهلهّن بمخاطر الوسائل اإللك��ونّية الّ�ي تفوق األخطار الواقعّية املوجودة �� الش

 سنتناولها �� ا�جزء القادم من البحث.  

 تّنشئة اإللكترونیّة:مراحل ال -3-4
سلية اإللك��ونّية: -أ

ّ
رات الت

ّ
 مؤث

الّرسائل والّرموز ا�حّملة باإليحاءات" و��دف  1يقوم فعل الّتواصل أثناء التّسلية ع�� "الّتخاطب ونقل 

عبة ت
ّ
ق بالل

ّ
فل ليتعل

ّ
رات املرئّية والّسمعّية إ�� شد ّ انتباه الط

ّ
عب واعتماد املؤث

ّ
در�جّيا،  اس��اتيجيا تنويع الل

عب املتواصل
ّ
.وتجدر اإلشارة إ�� أّن هذه األلعاب ال �ستد�� معرفة  ثّم يمّر من مرحلة الّتجر�ب إ�� مرحلة الل

عب وممارس��اّسالسة والّسهولة �� طرق  كب��ة لتطبيقا��ا، فجّل األلعاب اإللك��ونّية تتمّ�� بال
ّ
غ�� معّقدة.     الل

عب �� حركة مستمّرة بفكره وأناملھ و�حساسھ، فال �شعر  
ّ
وتتمّ�� بالّديناميكية وا�حركة الّدائمة في�ون الال

الفوز، واالنتصار، و الّتوق إ�� بلوغ أرقام قياسّية �� �عض    متواصل لتحقيقبامللل و��ون �� حركة لعب  

 أو �عض املبار�ات الر�اضّية. األلعاب، �لعبة ا�حواجز، أو سباق الّسّيارات،  

 
لة الحقيقة، ترجمة عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، يورغن هابرماس، -1

ٔ
الطبعة  ايتيقا المناقشة و مسا

ولى،
ٔ
 . 8،ص 2010اال
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ر �� تلك األلعاب مجموعة من األدوات   
ّ
ل املوسيقى والّصورة وجمالّية األلوان والّديناميكية الّ�ي تتوف

ّ
تمث

قھ ��ذه الوسائل، ف�ي تمارس  
ّ
فل و�ساهم �� شّدة �عل

ّ
ر ع�� الط

ّ
رمزّ�ا �ي �شّده    عليھ عنفاالّرمزّ�ة الّ�ي تؤث

الذي وص �ل 
ّ

بالش أدوا��ا  ��ا من خالل  ق 
ّ
بورديو  إل��ا و�تعل بيار  ا   PierreBourdieuفھ 

ّ
وقع    مل تحّدث عن 

غة والّصورة، واإلشارات و الّدالالت، و املعا�ي''الذي ‘ العنف الّرمزّي  
ّ
تتنّوع .  1'يوظف أدواتھ الّرمز�ة، مثل: الل

رة ع�� األ
ّ

فولة املبك
ّ
ز �� مرحلة الط

ّ
فل الّنف�ىّي والف��يولو�ّ� حيث ترك

ّ
لوان  هذه األلعاب مراعية نمّو الط

ابة والّصور ا�جميلة فعادة ما �عتمد صور غالل متنّوعة، و أزهار، وحيوانات واملكّعبات لشّد انتباه  
ّ

ا�جذ

�لعبة   فل 
ّ
ابة    Piano tilesالط

ّ
ا�جذ واملوسيقى  ا�جميلة  الّصورة  ع��  ز 

ّ
ترك لعبةوالّ�ي   Sweet fruitأما 

candy  م  ل�حيوانات �لعبةفتعتمد صور الغالل والفواكھ وهناك لعٌب �عتمد صورا
ّ
. ثّم شيئا  األف�� والسل

فل وعمره فتصبح ألعاب املصارعة أو لعب بطر�قة االستدراج  
ّ
فشيئا تتطّور هذه األلعاب مراعية نمو الط

فل قوان�ن ملمارس��ا  
ّ
عب ع�� الط

ّ
عب ا�حر�ّية �الفري فاير. تفرض مختلف الل

ّ
باألسئلة �لعبة مر�م، أو الل

عبومناخا خاّصا ��ا من ال
ّ
قوس تجعلھ أس��ها ويستسلم لها �� سبيل الل

ّ
وهنا  املتواصل والفوز.    ّرموز والط

ل
ّ
فل منطلقا للكشف عن الّسلو�ات العنيفة    �ش�

ّ
طھ هذه الوسائل ع�� الط

ّ
مفهوم العنف الّرمزي الذي �سل

الّ�ي   قوس 
ّ
الط من  مجموعة  ع��  فل 

ّ
الط يتعّود  فعندما  حولھ.  من  مع  �عاملھ   �� تصنعها  فيھ الّ�ي  تحدث 

الّ�ي   ا�خط��ة  األلعاب   �� املوجودة  تلك  خاصة  العنيفة  وا�حر�ات  العبارات  ع��  و�تعّود  وخوفا  اضطرابا 

عب أصواتايمارس ف��ا القتل والضرب و�صدر ف��ا  
ّ
ر ذلك ع�� عالقاتھ بمن حولھ حيث    الال

ّ
مرعبة سوف يؤث

 .2دالالت معّينة..."وصف بورديي العنف الرمزّي بقولھ هو �ّل " نفوذ يف�ح �� فرض 

 األلعاب اإللك��ونية و صناعة التنشئة :  -ب

ل هذه األدوات وسائل تنشئة جديدة �عّمق املسافات ب�ن البشر لشبھ  
ّ
�� العديد من    غياب ا�حوار�ش�

فل ��ذه الوسائل وال مباالة األهل، بل قد �ستحس��ا عديد األولياء ألّ��م يرو��ا 
ّ
األسر �سبب ا�شغال الط

اإلدمان و��   بھ مرحلة  يبلغ  طو�ل  لوقت  عب 
ّ
الل  �� فل 

ّ
الط فينغمس  ارع 

ّ
الش إ��  ا�خروج  تلهيھ عن  وسيلة 

عب وقد يمكث � 
ّ
عب ساعات دون انقطاع و�ّل محاوالت ��يھ  مرحلة ال �ستطيع معها الّتوقف عن الل

ّ
� الل

ھ أصبح أس�� تلك الوسائل ومفعولها فيھ هو مفعول ا�خّدر �� �حيتھ.    شديد منتقابل برفض  
ّ
فل ألن

ّ
الط

 °/° من اإلجابات تؤكد عدم قدرة أطفالهم ع�� االنقطاع:66وقد أحصينا مجموع 

 
1 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 219. 

مة العربّية  اإلنتاج فيبيير بورديــي، وجان كلود باسرون، إعادة  -2
ّ
سبيل نظرّية عاّمة لنسق الّتعليم، ترجمة ماهر تريمش، المنظ

  . 102،ص 2007للّترجمة، بيروت، 
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عب الّشاشة مأخوذ من نتائج   بيا�ّي بلقطة:رسم 5صورة
ّ
فل أثناء الل

ّ
 االستمارة حول سلوك الط

 

اإلدمان   مرحلة  بلوغ  إ��  يؤّدي  اإللك��ونّية  بالوسائل  املتواصل  عب 
ّ
الل أّن  الّسابق  البيا�ي  الّرسم  ي��ز 

عب ��ذه    %  62من خالل مالحظة  اإللك��و�ّي  
ّ
الوسائل  من األّمهات أّن أبناءهّن ال ير�دون االنقطاع عن الل

شّنج والّضرب  و�ات سلبّية متعّددة  سل  تصنع لد��م  ال�ي
ّ
  ،  ولها ا�ع�اسات سلبّيةوالّر�ل والّصراخف��ا الت

واالجتماعّية. والّنفسّية  الف��يولوجّية  الثة 
ّ
الث أقطا��ا   �� فل 

ّ
الط �ّحة  لها    ع��  جديدة  تنشئة  وتصنع 

 خصوصّي��ا.

ألياس   نور�رت  إ��   Norbret Eliasأشار  األفراد  مجتمع  كتابھ  الّتنشئة  ��  ع��  الّسلوك  ل 
ّ
�ش� كيفّية 

ل منذ والدتھ ع�� عالقتھ باآلخر، وشّبھ العالقة ب�ن الفرد  
ّ
االجتماعّية ف"العالقة ب�ن الفرد وا�جتمع تتش�

ا�عة.
ّ
وحرف "نا"    وا�جتمع بوج�ي العملة الّنقدّية ، فالفرد �� نفس الوقت هو العملة املطبوعة واآللة الط

ا �ّل  تتضّمن  ل  ا�جماعة 
ّ
وتتش� الفرد  �خصّية  فتنشأ  ال�ّل.  من  جزء  سوى  ليست  الّ�ي  األخرى  لّضمائر 

لة ��   1......ع�� تواصلھ مع أفراد مجتمعھ..."
ّ

لكن مع بروز ظاهرة األلعاب اإللك��ونّية �غّ��ت األطراف املتدخ

وم�ّوناتھ االف��ا�ىي   عب 
ّ
الل لفضاء  أصبح  بل  بذلك  كفيلة  املؤّسسات  �عد  فلم  الّ�ي    الّتنشئة  والعالقات 

ل ضمنھ سلوكھ، وهو الذي يتكّفل  
ّ
فل وعالم األلعاب الذي يحو�ھ هو الفضاء الذي يتش�

ّ
ل ب�ن الط

ّ
تتش�

 
لدخول تاريخ ا ZMOO0d/ly.bit://httpsعبد الغني الرامي، نوربرت إلياس "الفرد والمجتمع وجهان لعملة واحدة" على الرابط: -1

 . 2020مارس  26



 التنشئة االجتماعّية زمن التكنولوجيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د.  سامية بوعبيد 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)381( 

والعالقات   والّزمان  فامل�ان   ، رمزّي  نحو  لھ ع�� 
ّ
يتمث ما  �� وسط  يوجد  عندما  "فاإل�سان  الّتنشئة  �ش�ل 

ر �� و�� اإل�سان  
ّ
، و�� منظومة عقلھ الباطن ع�� نحو رمزّي، وتتحّول إ��  واألشياء  ومتغّ��ات  الوجود، تؤث

 . 1طاقة برمجة داخلّية، �ش��ط سلوك اإل�سان وتر�طھ بطا�ع من ا�حتمّية والّرمزّ�ة

عب ضغطا  ّ◌ أي أّن الط
ّ
ل ا�حيط الذي يلعب فيھ و�تصّرف من خاللھ، فعادة ما تحدث هذه الل

ّ
فل يتمث

فل ألّن أغل��ا ينت�ي بمنطق ا
ّ
�� الّر�ح والكسب.  و�ّل لعبة  إلّر�ح أو ا�خسارة واإل�سان مّيال بطبعھ  ع�� الط

فل  
ّ
الط د لدى 

ّ
عبة يول

ّ
الل  �� مقّيدة بوقت زم�ّي ال يجب تجاوزه، إّن ضغط الوقت وحّب االنتصار، والفوز 

أّن  أي  الّسلوك  صناعة  مصط�ح  يأ�ي  هنا  ومن  تدر�جّيا،  سلوكھ  ع��  ر 
ّ
سيؤث الذي  واالضطراب،  ر 

ّ
  الّتوت

فل ليس فطرّ�ا، بل هو سلوك مكتسب من ا�حيط الذي    الّسلوك العنيف 
ّ
واملضطرب الذي ي�ون عليھ الط

يحّتم   والذي  فيھ  باعيتعا�ش 
ّ
ات شديد    عليھ  تجعلھ  الّ�ي  وتطبيقا��ا  عبة 

ّ
الل قوان�ن  تفرضها  معّينة  قواعد 

عور اضطرابا كب��ا  ا�حرص ع�� التقّيد بقواني��ا، ومتحّمسا ملمارس��ا،  ومتلّهفا للفوز. ف
ّ

يخلق فيھ ذاك الش

ر لديھ، و�صبح عصبّيا وسيتج��  
ّ
الّتوت أو ارت�اب األخطاء، ف��تفع هرمونات  �خوفھ من مالحقة املنافس، 

�� "ا�خوف من ال��ابرة "    Tzvetan Todorovذلك جليا �� سلوكھ مع من حولھ. يقول تازفيتان تودوروف  

ھ ال ينفجر أبدا من غ�� سبب   "ال يكفي أن ندين العنف إذا أردنا أ
ّ
ن نمنع عودتھ، يجب أن نحاول فهمھ ألن

الّتواصل   ووسائل  بالّتقنّية  العالقة  م��ا   ... ة 
ّ
مستقل متغّ��ات  ثمانّية  معرفة  إ��  بحاجة  كنت  وقد 

وال�لمات،  2االجتما�ّ�" بالّرموز،  مزدحم  عالم  حبيس  فل 
ّ
الط يجعل  الوسائل  ��ذه  املستمّر  عب 

ّ
الل ألّن 

ر هذه األلعاب سلبا ع�� سلوكھ وع��  واأل 
ّ
صوات، ما يجعلھ �ستبطن ذلك املناخ و�تصّرف بمقتضاه، فتؤث

 عملّية الّتنشئة.

نشئة اإللك��ونّية": -ج
ّ
 مواصفات "الت

األلعاب   ع��  تمّر  أغل��ا   �� �انت  الّ�ي  فل 
ّ
الط مات 

ّ
�عل من  سيحّد  الوسائل  ��ذه  املتواصل  عب 

ّ
الل إّن 

فل واستثمار مهاراتھ و��ذيب  التقليدّية الّ�ي �ا
ّ
�بوّ�ة لتوجيھ الط

ّ
عتمد لدى العائلة ولدى املؤّسسات ال�

ُ
نت �

سلوكھ،فينشأ �شأة متوازنة تحرص ع�� �شبيك عالقاتھ وع�� حفظ سالمتھ النفسّية وا�جسدية لي�ون  

ر  فردا صا�حا �� املستقبل. لكن مع األلعاب اإللك��ونّية وما تفرضھ ع�� الفرد من عزلة وع
ّ
نف رمزّي وتوت

ر
ّ
واكتساب    سيتأث خصية 

ّ
ال� ت�و�ن   �� اضطرابات  االجتماعّية  الّتنشئة  عملّية  ل 

ّ
وستتخل سلبا  سلوكھ 

مع هذه    ابنكمن األّمهات عندما سئلن "هل �غ�� سلوك    %77املهارات والّتواصل وهو ما أقّرت بھ قرابة  

 األلعاب؟

 
1- Pierre Bourdieu: capital symbolique et classes sociales, dans L ARC, N72, 2e Trimestre,1978 

بو ظبي للثقافة   -2
ٔ
بو ظبي: هيئة ا

ٔ
تزفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات، ترجمة جان ماجد جبور، ا

 .99، ص  2009كلمة،-والتراث
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سلّية: بلقطة الّشاشة من نتائج 6صورة
ّ
فل �سبب ألعاب الت

ّ
ق �سبة �غّ�� سلوك الط

ّ
 االستمارة توث

قبيل   من  أطفالهّن،  لسلوك  سلبّية  توصيفات  األّمهات  إجابات   �� الحظنا  الّسابق  الّرسم  خالل  من 

فل املتفاعل مع  
ّ
شنج، واالضطراب، و�� �عض األحيان يصدر الط

ّ
عبة أصواتاالت

ّ
�شبھ الّصراخ، وأحيانا    الل

صواتا غ�� مفهومة، أو سّبا، وشتما، ولم تقف الّسلو�ات عند إصدار األصوات الغر�بة فقط  أخرى يصدر أ

أحصينا   والّضرب، وقد  طم، 
ّ
والل �الّر�ل،  حر�ات عنيفة  صاحب��ا  األلعاب    23بل  ف��م هذه  تحدث  طفال 

و شنج 
ّ
عنيفة.    طفال   21الت بحر�ات  والّصراخيقومون  والعنف،  القتل،  مشاهد  ع��  التعّود  عالم  إّن   ��  ،

املصارعة   ألعاب  م��ا  خاّصة  اإللك��ونية  ف��ا من  WWEاأللعاب  وما  الّسيارات  سباق  أو  حّرة)    (مصارعة 

فل يتعّود ع�� مشاهد القتل، 
ّ
مشاهد الّتحطم وا�حوادث، وكذلك �عض األلعاب ا�خط��ة األخرى تجعل الط

ل  والّدم، واإلرهاب، مثل ما أو  �� لعبة ا�حوت األزرق  فاير وتصبح مشاهد العنف، هو موجود  عبة الفري 

فل نظره فيستبط��اوالقتل، والّدمار، مشاهد عادية ��  
ّ
، ثم تظهر �� سلوكھ خاصة �� ا�حيط املدر�ىي.  فالط

خصية ومثل تلك األلعاب  
ّ

م و�ناء املعارف، وت�و�ن ال�
ّ
�� سنواتھ األو�� هو �ائن هّش مازال �� طور الّتعل

التّ  مسار  ع��  سلبا  ر 
ّ
ع��  ستؤث الّنفس  وحّب  باألنانّية  األلعاب  هذه  تصيبھ  ا 

ّ
مل خاّصة  االجتماعّية  نشئة 

عب  
ّ
اهرة �� قضا��ا ع�� الل

ّ
شارك في�ون عدوانّيا تجاه اآلخر�ن وت��ز خطورة الظ

ّ
حساب قيم الّتعاون والت

 املوّجھ الذي �ساعد ع�� تنمية عديد القيم املنتجة لتنشئة سليمة. 

 نتائج التنشئة اإللك��ونية ع�� الفرد وا�جتمع:  -د

عب  
ّ
فالل وا�جتمع  الفرد  ب�ن  العالقة  مسار  ع��  سلبية  تأث��ات  كذلك  استنتجنا  اإلجابات  خالل  من 

و   �� معرفة األدوار واكتساب طرق  املهّمة  التقليدّية  املتواصل سيأ�ي ع�� ا�حوار األسري و�عض األلعاب 

�� تحقيق االندماج االجتما�ّ�، ومن ناحّية أخرى فإّن اإلدمان ع�� هذه األلعاب  أساليب �� التواصل مهّمة  

سيؤّدي حتما إ�� الّتوق إ�� العزلة ما يخلق لديھ تدر�جيا صعو�ة �� التواصل مع اآلخر فيظهر عليھ االرتباك  

خصّية تواصلّية  وا�خجل عندما ي�ون مع ا�جماعة و�فقد القدرة ع�� الّتعب�� عن رغباتھ فيفشل �� بناء �

ن من اكتساب املهارات الّ�ي تت�ّون من خالل الّتفاعل مع اآلخر. والّضغط املتواصل  
ّ

قوّ�ة. كما أنھ ال يتمك
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عب سوف يحدث فيھ �شّنجا، وقلقا، وخوفا �� �عض األحيان. إّن هذه األلعاب  
ّ
فل أثناء الل

ّ
الذي �عيشھ الط

فل إ�سانّيتھ وتجعلھ أس�� قواني��ا  
ّ
مما �غّيب فيھ الّروح اإلبداعّية، ف�ي مجموعة حر�ات تتكّرر  تفقد الط

و�العودة إ�� استنتاج أغلب األمهات بأّن أبناءهّن ال ير�دون االنقطاع عن   وهو مجّرد مج�� لتلك ا�حر�ات.

امل�حة   فا�حاجة  األلعاب  هذه  �سبب  أنانّيا  فل 
ّ
الط أصبح  نفهم كيف  رق 

ّ
الط �ش�ى  ذلك  و�قاومون  عب 

ّ
الل

ا عب 
ّ
 �� سعادتھ، وال يبحث إال عن  لل

ّ
إال ر 

ّ
نتيجة االدمان عليھ خلق ف��م األنانية، فلم �عد يفك ملتواصل 

عب ع�� حساب حق إخوتھ �� ذلك وهنا نذكر بأن أك�� من نصف العّينة لها  
ّ
إشباع حاجتھ هو فقط من الل

ي��افت ع�� هذه الوسائل    أك�� من طفل أي هناك إم�انية لتنمية األلعاب التقليدية لكن نرى الطفل اليوم

را وا�خصام ع�� أشده ب�ن من يملك الوسيلة والذي ال يملك . وهذا ما يؤدي إ��  
ّ

�جار  ما يجعل املناخ متعك

ر، ما يجعل أحد الوالدين يلت�� إ�� استخدام    ب�ن
ّ
عب فيتأّسس داخل البيت مناخ متوت

ّ
اإلخوة ع�� جهاز الل

جار. إ�� جانب ا  أحيانا لفضالعنف  
ّ

فل املدمن ع�� هذه األلعاب بانفصام ب�ن حياة  ال�
ّ
ألنانّية �شعر الط

سم بالّنمط الّسريع وتنّ�ي ملكة ا�خيال، و��ن حياة واقعية ت�ون ف��ا درجة الّسرعة أقّل بكث��  
ّ
إلك��ونّية تت

ة وهادئة،  مّما �عّود عليھ �� عالم األلعاب ما يجعلھ يواجھ صعو�ات كب��ة �� الّتأقلم مع حياة واقعية رتيب

عب وا�خيال يبعده  
ّ
فل إال أّن اإلفراط �� الل

ّ
فرغم مساهمة األلعاب اإللك��ونّية �� تنمية ا�خيال عند الط

عن واقعھ و�صبح تفك��ه وا�شغالھ مشدودين إ�� عالم ا�خيال، وعندما يصطدم بالواقع ا�ّجامد الذي ال  

ر و�صبح
ّ
  عنيفا و�تفّوه �عبارات من نوع "سأصبح وحشا"   يحّقق لھ ما تحّققھ األلعاب من وهم وخيال سيتوت

ره ونقمتھ ع�� اآلخر ومن هنا ُيصنع العنف ��  
ّ
"سأتحّول إ�� رجل آ�ّ�" لكن عدم تحقق ذلك س��يد من توت

رة مع محيطھ األسري وال��بوي فتتعّزز لديھ فكرة الهروب إ�� الوحدة وما  
ّ
سلوكھ تدر�جيا وتب�ى عالقة متوت

� فراغ  من  مع  يكتنفها  وتمارس  فردية   ألعاب  ألّ��ا  االجتما�ّ�،  ومحيطھ  الفرد  ب�ن  الهّوة  �عميق   �� ساهم 

فل مع من حولھ. وح�ى 
ّ
ل تفاعالت الط

ّ
�خصيات اف��اضّية خيالّية تن�ّي مساحة االنفصال عن الواقع. وتقل

خصيات ا�خيالّية حيث ذكرت إحدى امل
ّ

ستجو�ات أّن  عندما يلتحم بالواقع سيتعامل مع اآلخر بمنطق ال�

قوس املوجودة �� ألعاب الرجل 
ّ
اب��ا عندما يتشاجر مع أقرانھ يقول "اآلن سأتحول" أي يقوم بمجموعة الط

فل با�حقيقة، 
ّ
ا�حديدّي الذي يط�� و�حمل �� أظافره أس�حة ليضرب ��ا خصومھ. لكن عندما يصطدم الط

 و�درك عدم إم�انّية تحّقق ذلك التحّول �� الواقع  
ّ
و مضطر�ا وقد ي�جأ إ�� العنف املباشر    را سيصبح متوت

ر والغيظ الذي سكنھ فتتشّنج عالقاتھ بمن حولھ،  وقد ذكرت �عض األمهات ك��ة  
ّ
بأنواعھ لتسك�ن التوت

بمن   اليومي  سلوكهم   �� ألطفالهّن  مالزما  أصبح  والذي  عب 
ّ
الل أثناء  والّصياح،  طم، 

ّ
والل الّضرب،  حر�ات 

فل ع�� االل��ام بأخالقّيات تفرضها قواني��ا و�� غر�بة عن    عاب تج�� حولهم.  إ�� جانب أن �عض األل
ّ
الط

والّسالح   والقتل  والّضرب  الّدم  مشاهد  ع��  التعّود  ذلك  من  وقيمھ  فيھ  �عيش  الذي  ا�جتمع  أخالقيات 

عبة �� مراحلها  
ّ
فقد فيھ شعور حّب اآلخر، فقد تج��ه قوان�ن الل

ُ
املتقدمة  واالنفجار والّتلذذ بتعذيب اآلخر وت

 ع�� قتل صديقھ أو قد ُيقتل أمامھ و�واصل لعبھ �شغف دون أي شعور با�حزن ع�� ذلك الفقد. 

الّروابط   التدر��� ع��  �� القضاء  نتبّ�ن خطورة تلك األلعاب ودورها  األفراد، ألّن    االجتماعّية ب�نوهنا 

مباالة باآلخر الذي �سكن 
ّ
فل أثناءشعور الال

ّ
عب و�تعود عليھ الط

ّ
حتما سيستبطنھ ثّم �عتمده �� حياتھ   الل
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�اور، كما يؤّدي اإلدمان إ��  
ّ
الواقعّية فتتأثر تبعا لذلك �عض القيم االجتماعّية، �الّتضامن، و الّتآزر وال�

شل فقد ذكرت مستجو�ة أخرى أن اب��ا يلت�� إ�� سرقة جهاز  
ّ
ظهور �عض اآلفات االجتماعّية �الّسرقة، والن

عبالهاتف ليواصل 
ّ
 مقتطف من كالمها:  وهذا  الل

ق شهادة مستجو�ةمن نتائج االستمارة : بلقطة الّشاشة 8صورة
ّ
 توث

املدمن عل��ا. فاملدمن ع��   السّن واملاّدةولعّل سلوك الّسرقة مرتبط باإلدمان بصفة عاّمة،  دون اعتبار 

ال�جائر �سرق من أجل توف�� ثم��ا، واملدمن ع�� ا�خّدرات كذلك وهنا نجد أطفاال �� عمر الزهور يتحّينون  

عب. 
ّ
 فرصة غياب األّم وغفل��ا �ي �سرقوا هاتفها من أجل مواصلة الل

قيام بالواجبات املدرسّية.  وعدم  إّن الّسهر املتواصل مع هذه الوسائل سيسّبب تدر�جّيا الّتقاعس ع�� ال

وك��ة   معارفھ   �� ونقصا  فل، 
ّ
الط نتائج   �� ضعفا  �سّبب  ما  القسم،   �� ��ا  واالهتمام  الّدروس،  مع  �ك�� 

ّ
ال�

الفراغ،  أوقات  يفرزه من مشكالت اجتماعّية، كك��ة  املدر�ىّي وما  التسّرب  غياباتھ و�� سبب من أسباب 

ومع غياب ا�حوار داخل األسرة، وضعف إحاط��ا بھ قد يمّر    با�خاطر،  لو�ات ا�حفوفةواالختالط بذوي الّس 

عب إ�� مواقع أخرى أك�� خطورة �املواقع اإلرهابّية ومواقع الّدعارة حيث �سهل  
ّ
فل تدر�جّيا من مواقع الل

ّ
الط

ة ل��رعوا ف��ا أف�ارا مدّمرة للمجتمعات. 
ّ

 استقطاب هذه الفئة الهش

اهرة و�م�انيات  -ه
ّ
ل ظاهرة اإلدمان ع�� األلعاب اإللك��ونّية ظاهرة خط��ة ال ا�حلول:    آفاق الظ

ّ
  تمث

ر
ّ
ع�� الطّفل والعائلة فقط بل ع�� ا�جتمع ك�ّل  وسوف يطفو العنف ع�� ساحاتھ حسب اختالف    تؤث

وارع والفضاء املفتوح وست�ون نتائجھ 
ّ

  الفاعل�ن فقد يظهر العنف �� املدارس أو املعاهد وقد ينتقل إ�� الش

ب�ل   فولة 
ّ
الط مجال   �� املتدخل�ن  جهود  بتضافر  معا�ج��ا   من  البّد  لذلك  وا�جتمع  الفرد  ع��  وخيمة 

ؤون  
ّ

والش �الّ�حة،  العمومّية   املؤّسسات  و�عض  األطفال،  ور�اض  واملدرسة،  �العائلة،  م�ّونا��م 

ل األ 
ّ

فل فقد طرحنا  االجتماعّية، و�عض مؤّسسات ا�جتمع املد�ّي. و�ما أّن العائلة �� املتدخ
ّ
ّول �� تر�ية الط

اهرة؟ وقد وجدنا عديد االق��احات اإليجابّية �الّرجوع إ�� األلعاب  
ّ
سؤاال كيف �سع�ن ل�حّد من هذه الظ

 التقليدّية وممارسة الّر�اضة وهذه �عض االق��احات: 
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ق مجموعة حلول أدلت ��ا  9صورة
ّ
 املستجو�ات: بلقطة الّشاشة من نتائج االستمارة توث

 

اهرة وتوقهّن للمساهمة �� ا�حّد م��ا.  
ّ
من خالل اق��احات املستجو�ات نالحظ و�� األّمهات بخطورة الظ

عب الّتقليدى �ا�خروج  
ّ
عب اإللك��و�ي و�عو�ضھ بالل

ّ
ى �� الل حيث اق��حت �عضهّن ا�حّد من الوقت املق�ىّ

�جيع ع�� املطالعة وترشيد استعمال  إ�� الطبيعة واالنخراط �� الّنوادي الفكرّ�ة والر�اضّية واألدبّية و 
ّ
الت

صلة الفرد با�جموعة    الّ�ي تقّوي االن��نت وتوج��ها نحو ما ينفع.  وتوجد �عض األلعاب التقليدّية ا�جماعّية  

تنشئة سوّ�ة ومتوازنة. خاللها  م من   وتمّرر من 
ّ
يتعل الر�اضّية،  واملبار�ات  والفأر   

ّ
القط ولعبة  �الغّميضة، 

فل ا
ّ
عبة واح��ام اآلخر والّتفاعل معھ. وحّ�ى  خاللها الط

ّ
ح��ام األدوار وقبول االختالف واالنضباط لقواعد الل

ارع �ستطيع األّم ممارسة �عض هذه األلعاب �� املن�ل مع بقّية اإلخوة خاّصة  
ّ

فل إ�� الش
ّ
و�ن لم يخرج الط

جعهّن ع
ّ

�� إيجاد ألعاب جماعّية �عّوض  وقد وجدنا أك�� من نصف املستجو�ات لهّن ابنان فأك��. وهو ما ��

سلية اإللك��ونّية ال�ي تكرس عزلة األفراد واغ��ا��م.
ّ
 ألطفالهّن الت

عل�ي   مجال   �� ا�ختّص�ن   �
ّ
ع��    االجتماعتو� اإللك��ونّية  األلعاب  أضرار  حول  األولياء  ن�ح  والّنفس 

فل و�رشادهم نحو ألعاب أخرى. 
ّ
 الّتنشئة االجتماعّية وسلوك الط

ب�ن   ا�حديثة،  ومن  التكنولوجّية  ورة 
ّ
الث تواكب  فل 

ّ
الط �� مجلة حقوق  أيضا إضافة قوان�ن  املق��حات 

 كفرض غلق �عض مواقع األلعاب ا�خط��ة املسّببة للعنف حّد املوت ومعاقبة �ل من يحاول الّدخول إل��ا.
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 الخاتمة    -4

بأّن األلعاب اإللك��ونية تنتج اضطرابات �� أثبتت نتائج البحث الّ�ي وصلنا إل��ا �ّحة الفرضّية الّ�ي تقول   

فل �� محيط يكّرس العنف والّصدام ب�ن األفراد.  وللمساعدة ع�� 
ّ
فل �األنانية والعزلة و�نشأ الط

ّ
سلوك الط

اهرة سنستع�� محاولة الفيلسوف األملا�ي ها�س يوناس (
ّ
) مراعاة انفطار 1993-1903البحث عن حلول للظ

لّرجائي فأقّر بضرورة �غي�� العالم �� ظّل ا�خاطر الّ�ي ��ّدد البيئة ال�ونّية برّم��ا، لكن  اإل�سان ع�� التخّيل ا

أي عالم آخر   : الّتا��  السؤال  العالم نفسھ فنسأل  انطالقا من  العالم  �غي��   بضرورة 
ّ
يتم ّإال لن  الّتغي��  هذا 

ف ألّن  أ�عاده؟  ب�ل  ا�حا��  واقعنا  إ��  استنادا  �ستحدثھ  أن  مخاطر  �ستطيع  ذا��ا   �� تحمل  اآلخر  العالم  كرة 

�ييف واالغ��اب فال يحّق لنا أن نحلم "حلما
ّ
بي�� الذي   الّتضليل وال�

ّ
أتو�يا" فمسكننا الوحيد هو العالم الط

يكتنفنا والذي أصبح قر�ة صغ��ة منفتحة ع�� �عضها �عض و�شهد عديد التحّوالت االجتماعّية واالقتصادّية  

قلم يجب أن يرا�� �ّل هذه املتغّ��ات. فالّتنشئة �� عصر التطّور الّتكنولو�ّ� وانفتاح العالم  والّسياسّية و�ّل تأ

لة ��  
ّ

ع�� �عضھ �عض يجب أن ت�ون تنشئة ذات خصوصّية ترا�� ف��ا هذه التحّوالت و�ّل املؤّسسات املتدخ

أوجب تفك��ا فلسفّيا �� عصرنا الّراهن    الّتنشئة عل��ا �غي�� آليا��ا ملواكبة التطّور الّتكنولو�� الكب�� وهو ما

) ح�ى �ستطيع أن تدرك fiction-science�ستند إ�� آلّيات الّتصور الّ�ي تنشط �� العلوم االف��اضّية التخيلّية (

طاقات الّتغي�� املمكنة ال�امنة �� صميم حركة الّتار�خ، فالعالم الذي عرفناه م�ىى إ�� غ�� رجعة منذ اجتاحتنا  

املعلوماتّية، والتقنّيات االستنساخّية، والتحسينات البيولوجّية اإللك��ونّية، والتواصلّيات الفضائّية    الرقمّيات

يخت��  –الذرّ�ة   أن  اليوم يجب  التنظيمّية. واإل�سان  الب�ى  �� عمق  الفاعلة  االف��اضّية  ،والعمارات  املوجاتّية 

تفاء بتغي�� رغائبنا، فاملسألة غ�� منحصرة �� ظاهرة طورا جديدا من أطوار فعل الّتغي�� الّتار��ّ� عوض االك

الواقع نحو    والّسيا�ىّي و�غي��اإلدمان فقط بل صاحب��ا انحرافات عديدة �� ا�جانب االجتما�ّ� واالقتصادّي  

رت  
ّ
 إذا توف

ّ
ال.  الفاعل االجتما�ّ� "ألّن فكرة مجتمع آخر أصبح الّتفك�� ف��ا مستحي  اإلرادة لدىاألفضل ال يتّم إال

ط مفهوم جديد فها نحن  
ّ
وعالوة ع�� ذلك ما من أحد �� عالم اليوم �سوق لنا �� شأن هذا املوضوع حّ�ى مخط

 قد حكم علينا بالعيش �� العالم الذي نحيا فيھ". وهذا الّتغي�� لن  
ّ
إذا غّ�� اإل�سان ذاتھ وكيانھ و�رادتھ    يتّم إال

امل أصول  ع��  مبنّيا  �غي��ا  وطبعھ  ومسلكھ  إم�انات  وفعلھ  وتصون  األساسّية  الوجود  ب�ى  تح��م  الّ�ي  عرفة 

ا�ّي والّتقو�م 
ّ

ف ب�ن الّ��ذيب ا�خلقّي الذ
ّ
اتّية املنغلقة �� الو�� اإل�سا�ي حّ�ى �� عهد العوملة، فنؤل

ّ
التحّقق الذ

 البنيوّي املؤّسسا�ّي ا�خار�ّ�. 

مشاعره  عن  للّتعب��  فرصا  ومنحھ  مهاراتھ  وصقل  مواهبھ  تنمّية   �� وحّقھ  الفرد  قيمة  تثم�ن  ضرورة  مع 

الّتفك�� اإلبدا��  تنمّية  عر والعمل ع�� 
ّ

وأحاسيسھ بأش�ال مختلفة، كممارسة املسرح والّرسم والغناء والش

الغ��اب بينھ و��ن عاملھ، ولعّل اعتماد  الذي يث�� فيھ عّدة أسئلة حول العالم من حولھ �ي ال تحصل القطيعة وا

ب�ن   الّصلة  تقو�ة  إ��  والّس��  وتنويعها  األلعاب  ومشاركتھ  �جيع 
ّ
والت كر 

ّ
والش وامل�افأة  الّتحف��  فل  آلّية 

ّ
الط

 األسري واالجتما�ّ� �ي ال �عيش قطيعة مع اآلخر تؤثر سلبا ع�� تنشئتھ.  ومحيطھ
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 السینمائيّ  الّتشکیلي والفنّ  تقنیة توزیع الّضوء والّظّل بین الفنّ 

 

 
 

 : صملخّ 

شكي��  
ّ
الت الفّنان  ّل   والسينمائّي يتعامل 

ّ
والظ الّضوء  تقنية  ليس   مع  ّل 

ّ
فالظ الف�ي،  العمل   �� �أساس 

للضّ  املباشرة  ولكنّ النتيجة  األسا��يّ وء،  الف�يّ   ھ  للعمل  فإّن   ،ا�حّدد  التّ أهمّ   للظّل   لذا   �� ك��ى  العب  ية 

الفّنان مصدرا واحد أن يخلق  إما  الّضوء، و��ذا  أو أن يخلق مداخل  للضّ   ابتوظيف  مثل    ھ،مختلفة لوء 

ولعّل  األملانية.  التعب��ية  "�ارافاجيو" والسينما     لوحات 
ّ

نؤك أن  املفيد  أّن من  ّل تخلق    د 
ّ
الّضوء والظ تقنية 

ّل حامال ملعان روحيّ ة قو�ّ تأث��ات دراميّ 
ّ
الظ ي�ون   ة، ويعّ�� عمّ ة وعاطفيّ ة، حيث 

ّ
خصيات من  ا تحملھ ال�

ّل باأل�خاص واألشياء. أما الّضوء فهو �عب�� عن  فيسبق الغموض اإلبداع، هكذا �س   خوف وفزع،
ّ
مو الظ

ّل   إضافة إ�� �ونھ عنصر جما��.  ،العمق
ّ
�و��ا رحلة إبداعية �� عالم  ب  هنا يمكننا وصف تقنية الّضوء والظ

 .الفّن 

شكي��، الّس  : الفّن يح ال�لمات املفات
ّ
ّل، ا�جما��.  الت

ّ
 ينما، الّضوء، الظ

 

Abstract: 

The plastic and film artist deals with the technique of light and shadow as a basis in the 

artwork, as the shadow is not the direct result of light, but it is the main determinant of the 

artwork. Caravaggio and German Expressionist Cinema. Perhaps it is useful to emphasize that 

the technique of light and shadow creates powerful dramatic effects, where the shadow carries 

spiritual and emotional meanings, and expresses what the characters carry from fear and 

dread, so the mystery precedes creativity, thus the shadow transcends people and things. As 

for light, it is an expression of depth in addition to being an aesthetic element. Here we can 

describe the technique of light and shadow as a creative journey into the world of art. 

Keywords: plastic art, cinema, light, shadow, aesthetic. 

 

 تبر الطرشد. 



ّل بين  
ّ
 تبر الطرشد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السينمائّي   الّتشكيلي والفّن   الفّن تقنية توزيع الّضوء والظ

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)391( 

 : مقّدمة  -1

 
ّ
ية، فنعمد من خالل عنصر الفرجة إ�� فهم  الذي �عتمده �� أعمالھ الفنّ   أسلو�ھ الف�يّ بر فينا الفّنان  يؤث

ا نبحث �� الّتقنيات  ثلمم وطرقھ وغاياتھ،  ة الفّنية ال�ي يطرحها أمامنا، و نبحث �� آليات اإلنجاز  وتحليل املادّ 

 املعتمدة. 

اوقد   بأهمّ حظيت  ا�حضارات  �ل   �� �� يّ لّصورة  أساسا  �عت�� عنصرا  إذ  تأث��،  قوة  لها من  ملا  ك��ى،  ة 

والفّن  املسرح،  الفنون مثل  العامّ   مختلف  حياتنا   �� و كذلك  والسينما،  شكي�� 
ّ
�لّ الت  ��  ة. ف�ي موجودة 

شكيلية،  الصّ   ،�� هذا املقال  بالبحث،  سنتناول و م�ان.  
ّ
إذ تجمع ب�ن هذين الفّن�ن ورة السينمائية والصورة الت

شكيلية والسينما �ع�ن االعتبار    وهو ما سيدفعنا إ�� أنعدة عوامل مش��كة،  
ّ
نأخذ العالقة ب�ن الفنون الت

 . ع�� املستوى التق�يّ 

شكيلية والسينما  وال مراء �� أّن  
ّ
ل وما تزال  العالقة ب�ن الفنون الت

ّ
ا واسعا ال�� نجاحا  مجاال بحثيّ �ش�

الّس   �� تّم م��ايدا  إذ  األخ��ة.  وتظّل   نوات  األحيان،  من  كث��   �� موضوعها  وتناول  بي��ما    تحليلها  العالقة 

  ،مفتوحة
ّ
 ساؤل والبحث �عمق. و�سمح لنا بالت

املشهورة الفنون  من  ب�و��ا  السينما  خصائصها    ،�عرف  �سبب  العالم  إ��  املباشر  الوصول  تتيح  ف�ي 

��يء آخر،   ة ما ي�ون هذا الوصول إ�� العالم أك�� ثراء ومباشرة وواقعية من أّي كنولوجية األساسية. وعادالتّ 

الفّن  يمتلكها  ك��ى  م��ة  أّم   فهو  الفّن السينمائي.  تار�خ    ا  فلھ  شكي�� 
ّ
و�ضّم  الت من  طو�ل،  مجموعة 

إعطاء ة ا�خّصصة ل�جمال أو التعب�� عن ا�خطوط واألش�ال واأللوان، ال�ي ��دف إ��  يّ خّصصات الفنّ التّ 

 ا. األجسام واألشياء تمثيال وانطباعا جماليّ 

شكي��  ��ا من الفّن جماليّ   ت �ّل استمّد قد  ينما الّس وغ�ّي عن البيان أّن  
ّ
تقر�با    ، وهكذا فكالهما �عتمدالت

ل�ل��ماالّتقنيات نفسها،   �ان  أّما  نةطر�قة عمل معيّ   فّن   و�ن  والتّ ،  ما    ،تقر�بافمتماثلة  قنية  الفكرة  وهذا 

 ھ الحقا. سنشرح

الّس  الّتقنيات  عن  ا�حديث  يمكن  الفّن ال  إ��  الرجوع  دون  شكي��،    ينمائية 
ّ
استمّد الت منھ    الفّن   إذ 

 الّس 
ّ
الث  �� جديدة  م�انة  جمهورهتو   املعاصرة،  قافةينمائي  راد  وّسع 

ّ
الفّن وقد  ،  باط تار�خ  من    شهد  عددا 

شكيليةينمائية ال�ي استحوذت عل��ا الفنون  األعمال الّس 
ّ
ع��  هذا املقال  وسنعمل ��  والعكس �حيح.    ،الت

 العمل السينمائي دون أن �غيب عن بالنا أّن العالقة املتبادلة بي��ما، بيان هذه 
ّ
�� ح�ن ا، جماعيّ ال ي�ون إال

شكي�� ي�ون غاليا عمال فرديّ   الفّن أّن  
ّ
ّل �� �ّل الت

ّ
من    ا. و�� هذا اإلطار سنبحث �� تقنية توزيع الّضوء والظ

شكيلية والفّن 
ّ
ّل تقنية مهّمة لتمثيل الفضاء الوه�يّ السينمائّي   الفنون الت

ّ
��    . إذ �عّد تصو�ر الّضوء والظ

أّي الرّ  رؤ�ة  يمكن  الّضوء ال  السينما. فدون   �� أو  يمكن تحديد    ،��يء  سم  ّل 
ّ
الّضوء والظ تباين  مع  ولكن 

 ھ لنا.و�ظهار ما ير�د الفّنان كشَف   ه،الفضاء وتصو�ر 
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ّل  إّن 
ّ
الم، الّس أو  ،الّضوء والظ

ّ
سواء    ،ة خاصةلھ رمز�ّ  ا�خ... الليل وال��ار، واألبيض واألسود  و أطوع والظ

ق ب
ّ
شكي�� أو الفن السينمائي. إ��ا نماذج أصلية تالمس خيوطنا العاطفية كبشر  الفّن �عل

ّ
استعارات  ، و الت

 .ومشاعرنا وصفاتنا األخالقيةل مخاوفنا ية تمث مهمّ  ، �ش�ل عفوّي �سقط عل��ا، 

الو حيث ي�ون الّضوء أك�� إشراقا،  
ّ
ّل ت�ون الظ

ّ
ل أعمق، بمع�ى عندما ي�ون الّضوء شديدا، يصبح الظ

ّل إ�� ا�حقيقة والز�ف، والواقع  :  ة ال تنفصم ثنائيّ   ، إذن،هما، فاملصبوب أك�� قتامة وسم�ا
ّ
يرمز الّضوء والظ

م بوضوح، إنھ يحجب حواسنا وتصوّ والتمثيل. وتماشيا مع ما تّم ذكره  
ّ

ال
ّ
راتنا، وال يمكن  ال يمكن رؤ�ة الظ

الل
ّ
 .تماما الوثوق بالظ

الفّن  يحتاج  إذ  وثيقا،  ارتباطا  شكي�� 
ّ
الت والفن  السينما  الفّن الّس   ترتبط  إ��  ويعتمد    ينمائي  شكي�� 

ّ
الت

أك��ها وضوحا  هذا السياق إ��    و�ش�� ��،  �ن يؤثر أحدهما �� اآلخرعليھ، ثمة روابط وثيقة ب�ن هذين الفنّ 

شكي��،    و�ع�ي
ّ
األفالم    لم يكن من املألوف ازدهارالسينمائي مفتونا لذلك    �ان الفّن فقد  �خصية الفّنان الت

الّس  أو  الذاتية  الوثائقية  س��  ��  تتناول  أّن  ام�ن،  الرّس ال�ي  ح�ن  تقر�با    جّل ��  شكيلية 
ّ
الت الفنون  أش�ال 

 
ّ
 السينمائي. فة �� اإلطار موظ

ّل، حيث تطورت تقنية توزيع  ة بصفة عاّم تقوم الفنون البصر�ّ 
ّ
ة ع�� اإلضاءة �� تفاعل ب�ن الّضوء والظ

ّل �� بداية القرن ا�خامس عشر. و 
ّ
للضوء  إذ  ،  بخطوات عمالقة  ا�حديث  الفّن   أّدت إ�� تقّدمالّضوء والظ

ّل دور كب�� �� تنظيم العملية الفنية سواء �انت �شكي
ّ
تقنية توزيع الّضوء    ف�ي، �ع�ي،ة أو سينمائية،  ليّ والظ

شكي�� أو �� الفن السينمائي.
ّ
 �� العمل الف�ي تجلب الفرح للعمل. سواء �ان ذلك �� الفن الت

شكي��؟  كيف تّم  ،إذن
ّ
ّل والّضوء �� الفن الت

ّ
 توظيف الظ

شكي��؟ ينما هذه التقنية من الفّن وكيف استوحت الّس 
ّ
 الت

ّل �� الفّن وما الهدف من است
ّ
 ؟عمال تقنية الّضوء والظ

 : تمثالت الّضوء والّظّل في الفن الّتشکیليّ  -2

الف�ي ليجلب قيمة مضافة حقيقيّ  للعمل  الّضوء  للغاية، �ش�ل عام هو    ومهّم   ة. وهو ضرورّي يضاف 

ّل نذكر "�ارافات 
ّ
جيو"، الذي  ذ�اء األضواء، ومن أبرز الفّنان�ن الذين اشتغلوا ع�� توظيف تقنية الّضوء والظ

التّ  استعمال هذه   �� عالية  مهارة  السينما  يمتلك   �� أما  أّن فقنية،   Le Cabinet du docteurفيلم  نجد 

Caligari   
ّ

ّل بالش
ّ
ة، و �� حركة  حيح، وهذا الفيلم ينت�ي إ�� ا�حركة التعب��يّ �ل الّ� قد وظف الّضوء والظ

�� شمال  فنّ  العشر�ن،  القرن  بداية   �� ظهرت  �� مجاالت فنية  ية  التعب��ية  أثرت  أملانيا.   �� أورو�ا وخاصة 

�حيح أّن خلود  ينما، واملوسيقى، إ�خ.  دة مثل الرسم، والهندسة املعمار�ة، واألدب، واملسرح، والّس متعّد 

ما �عود إ��    �عض الّصور �� الفّن التشكي��ّ 
ّ
"السينما فن وصناعة  ، حيث أّن  متعّددة  عواملأو �� السينما إن

يقل  وتج للصناعة ال  فالشق االقتصادي  متساو�ة،  بأهمية  تحظى  أن  يجب  لھ أضالع  مثلث  ارة، و�� 



ّل بين  
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 تبر الطرشد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السينمائّي   الّتشكيلي والفّن   الفّن تقنية توزيع الّضوء والظ

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)393( 

الف�ي، ضمانا الستمرار الصناعة وازدهارها فنيا" شكيلّية  ،1أهمية عن الشق 
ّ
الت أّن �عض األعمال  غ�� 

شكيل�نإ�� تقني�ْي الّضوء والظالل من ذلك أّن    تدين �� خلودها  خاّصة
ّ
  ما تزال   أعمال �عض الفّنان�ن الت

 
ّ
الل �� هذه  وا�حا  "�ارافجيو"، ونجد هذا  أعمال  مثل  الزمن  �عد مرور عقود من  أذهاننا   �� وحة  را�خة 

 :الفّنية

 
ّ
ينظر    .�س يوسف مرتديا قميصا بأكمام مطوّ�ة وم��ر يكشف أسفل ساقيھوحة القّد �شاهد �� هذه الل

   �إ�
ّ
   ،فل �سوع من ثالثة أر�اعالط

ّ
قب، وعند قدمھ قطعة من ا�خشب  وهو يميل إ�� األمام و�قوم �عملية الث

الذي سيصلب املسيح عليھ.    ليب ا�خش�يّ يبدو أن قطعة ا�خشب �� الواقع �� الصّ   يحملها بقدمھ اليسرى، 

 تمثيلها �� سن مبكرة.   ليسوع، ومع ذلك فقد تّم  اللوحة �ستحضر املوت املستقب��ّ  لذلك فإّن 

يوس أن  ا�جاذبيّ يبدو  املشهد مثل هذه  �عطي  ما  �سوع، وهو  ينتظر  ما  بالفعل  �عرف  أسفل  ف  و��  ة. 

 
ّ
 وحة أدوات النّ الل

ّ
، فل �سوع الذي يرتدي س��ة جالسا �ش�ل جان�يّ جارة متناثرة ع�� األرض. إ�� جانبھ الط

بل    ،ةة اليوميّ إنھ ليس مشهدا عاديا ل�حيا  وهو يحمل شمعة ت��يء املشهد وتظهر له��ا أصا�عھ �� شفافية. 

 ا. وهذا املشهد مرسوم بدرجات لونيّ مشهدا دينيّ 
ّ
 ة بن

ّ
  ر�ما ألّن  ،وحة قاتمةية اللون وأحادية اللون تقر�با. فالل

 املشهد �� الليل. 

 
ولى، حسين محمد صالح،  -1

ٔ
دب الفن السينمائي، الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة اال

ٔ
 . 92، ص2016ا

our, peinture à huile sur toile, 1638Saint joseph charpentier, George de la T- ,1645: 1رسم توضي�� 

137*102cm, Musée du Louvre . 
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ّ
الل هذه   �� الفّنان  املضيئة  استعمل  فاألجزاء  ّل)، 

ّ
والظ الّضوء  (تباين  ّل 

ّ
والظ الّضوء  توزيع  تقنية  وحة 

   �بدو أّن و   متناقضة مع األجزاء املظلمة.
ّ

 ، و معةالّضوء من اللوحة يأ�ي فقط من الش
ّ
فل  تتقاطع مع يدي الط

 وجھ يوسف.   :الشفافة وت��يء وجهھ

ة توزيع الّضوء  و��ذا تظهر قوّ   ،واإلضاءة  أعطى املشهد قدرا كب��ا من الكثافة البسيط  لشمعة الهيب  إّن 

 
ّ
ّل و�أن

ّ
 املسرح. واملصدر الرئي��ي للضّ   نا ع�� خشبة والظ

ّ
 وء �� الل

ّ
الطفل هو الذي    وجھ  بل  ،معةوحة ليس الش

نالحظ   لعمل الف�يّ الطفل جانبا خارقا للطبيعة. و�� هذا ا  يعطي توزيع الّضوء هنا لهذاو املشهد.  ع��  �شّع  

   اكنة �ستحوذ ع�� �امل اللوحة، لكّن الّد   األلوان  بأّن 
ّ

ل ��    امهيب  ملعا��ا  �انمعة ال�ي  ضوء الش
ّ
والذي تمث

ما    ،توظيف �عض األلوان لإلضاءة
ّ
ّل من حيث شّدتھ  ظر، إضافة إ�� أهمّ وجد لشّد االنتباه ولفت النّ إن

ّ
ية الظ

ّل أسود، ا مهّم أيضا دور يلعب  اللون  فضال أّن  وموقعھ،  
ّ
ا، ألنھ �� الواقع نادرا ما ي�ون الّضوء أبيض والظ

 
ّ
 .  ار �� �عضها �عضفاأللوان �� �ل م�ان وتؤث

 
ّ
شكيلية  ابت  الث

ّ
الت األعمال   �� النظر  خالل  "�ارافاجيو"من  ھ  لـ 

ّ
التّ   أن استخدام  القو�ّ يمكن  ة  ناقضات 

 لوء ولللضّ 
ّ
 و . وموقعھ  وءالم ملناقشة طبيعة مصدر الضّ ظ

ّ
الل ا�حاّدة إ�� حّد ما إ�� مصدر اإلضاءة  �ش�� الظ

 و��ذا يمكننا رؤ�ة مصدر الضّ   .مثل الشمعة
ّ
الظ الل  وء و�مكن استنتاج موقعھ، ور�ما األهم من ذلك أن 

 
ّ
  وحال��ا،  وحةتثبت مزاج الل

ّ
 خصيات.  و�عب�� وجھ ال�

وحة، حيث يمتلك الفّنان عدي  الّضوء ضرورّي   إّن 
ّ
رق ليحيي الل

ّ
وهو قادر ع��    لتوظيفها،  د األسرار والط

ون  
ّ
الل فقدان  دون  بالّضوء  اإلحساس  بالرسمقطعاتوليد  يتعلق  وفيما  عمليّ   ،،  سواء  هناك  وقواعد  ات 

 
ّ
ّل �� الرسم  ، و�� هذا يقول �عضهم:  بتناغم األلوان أو بظهور الّضوء  تق�عل

ّ
"إن استخدام الّضوء والظ

ّل يؤدي إ��  والتصو�ر �عت�� من األساسيات امل 
ّ
همة ال�ي يصعب االستغناء ع��ا، فاستخدام الّضوء والظ

جزء من اللوحة يظهر وجھ : 2رسم توضي�� 

 الطفل وتحديدا يظهر تقنية توزيع الّضوء بوضوح 



ّل بين  
ّ
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الل
ّ
�� املرجع الذي يدلنا ع�� أش�ال األجسام �� تنوعا��ا    إظهار الش�ل املرسوم مجّسما، فاألضواء والظ

اقھ و�ظالمھ ال �ستطيع أن يف�ح عن بروزه و�نما يبدو   ا�ختلفة ألن ا�جسم إذا ما �ساوى �� درجة إشر

ّل يكسب اللوحة شيئا من ا�حياة، ويساعد ع�� تحديد سط
ّ
حا مستو�ا، كما أن استخدام الّضوء والظ

ّل العمل الف�يّ .  1املسافة ب�ن األشياء و�ظهار هيئة وهي�ل ا�جسم"
ّ
قيمة �� ا�حجم   و��ذا �عطي الّضوء والظ

اكنة القر�بة من �عضها  الفاتحة والّد   احة ب�ن املناطقا يخلق تباينات قو�ة قادرة ع�� اإليحاء بالرّ والعمق، ممّ 

 ، وغالبا ما �ستخدم لز�ادة تأث�� ا�حجم أو إلبراز ا�حر�ات والتعب�� عن األجساد والوجوه. ا�عض

ّل، حيث أتقن تباين  ثورة �� الرّ   Caravage 2أحدث
ّ
سم وخاصة �� استعمال تقنية توزيع الّضوء والظ

 �ارفاجيو باإلضافة اكن ع�� خلفية مظلمة، وخلق العمق دون ال�جوء إ�� املنظور ا�خطي.  الفاتح والّد 
ّ

"فإن

ّل، أضفى ع�� الفن رغب 
ّ
ة جديدة �� ا�حقيقة إ�� ا�حجوم وا�خطوط الهندسية، وتأث��ات الّضوء والظ

املأساة" بم�حة  وفنھ  حياتھ  صبغت  ال�ي  الرغبة  تلك  �� ،  3والصدق،  كب��ا  أثرا  "�ارافاجيو"  ترك  وقد 

   ،الفّنان�ن الذين جاءوا �عده
ّ
 وترك أثرا بأعمالھ ال�ي تت

ّ
ّل، سم بطا�ع خاّص يتمث

ّ
ل �� استعمال الّضوء والظ

 و�أنھ مصباح موّج 
ّ
 . �شاهد �� هذا العمل الف�يّ وحة مثل ما ھ إ�� الل

 
ّ

 يضع الش
ّ
ا�خوخ، مرتديا   �يْ اولة، حيث يمكننا رؤ�ة عنقود العنب األسود وحبّ اب مرفقھ ع�� حافة الط

وع�� رأسھ تاج من اإل�ليل، يدير رأسھ نحو املتفّرج كما لو �ان يناديھ، و هو ع�� وشك أن    ،مال�س عتيقة

 
سامة محمد مصطفى الفقي، -1

ٔ
ساسية في رسم اللوحات الفنية، مكـتبة اإلنجلو المصرية،  ا

ٔ
 .46، ص2010القواعد اال

 ، وهو رسام إيطالي. 1610-1571نجلو ميريزي كارافاجيو،  ميكيال -2
حمد، ناشرون وكالة الصحافة العربية،  تر. الفن الحديث، ليونيللو فينتوري،  -3

ٔ
نيس زكي ا

ٔ
 .31، ص2020ا

 ,Le petit Bacchus malade, Carvage: 3رسم توضي�� 

1594, huile sur toile, 67*53cm-1593 . 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ده، و�� هذه اللوحة يب�ن لنا "�ارافاجيو" مهارتھ �� إتقان فن  يأ�ل عنقود العنب األبيض الذي يحملھ �� ي

"وقد احتوت البورتر��ات دالالت رمز�ة وتصو�ر�ة ونفسية من خالل الش�ل واملوضوع املمثل    البورتر�ھ،

تصو�ر�ا، وهو بالنسبة لھ قاموس أو مفردات بصر�ة نقية يوظفها الكتشاف لغتھ البصر�ة والفنية ��  

البورتر�ھ ال�ي يرسمها مستفيدا    التضاد اللو�ي(...)، أي إضفاء ا�جو الدرامي ع�� وجوهالكون��است أو  

الّس وأوّ   .1من ا�خ��ة املعرفية والتقنية بخاصية الّضوء" اللوحة ا�خلفية  �� هذه  ال�ي  ل ما نالحظھ  وداء 

ّل 
ّ
بالّضوء والظ القاتمة، ليتالعب بذلك  �عطي بذلك حياة أن    ومن أجل  ،اعتمد ف��ا "�ارافاجيو" األلوان 

 
ّ

ساهم ذلك كث��ا �� رسم  قد  ب انتباهنا عن طر�ق إتقان تقنية توزيع الّضوء. و ل وليج  ،خصية املرسومةلل�

 
ّ
الل هذه  و��  الوجھ.  مالمح  ع��  وال��ك��  ا�جسد  الشاب  مالمح  مرض  ع��  ز 

ّ
رك �ارافاجيو"  أن"  يبدو  وحة 

 . ھ املزرّق شفتي"باخوس"، مؤكدا �حوب وجهھ ولون  

ّل والّضوء ببعضهما �عضيرتب
ّ
   ا ط الظ

ّ
رسم باللون األسود �ساهم �� إ�شاء    وحة كما �� الواقع، ف�ّل �� الل

  عميق، هو �� ا�حقيقة إبراز ملساحة أخرى من اللوحة تحتوي الّضوء. وال   مساحة قاتمة من أجل إظهار ظّل 

ّل والّضوء �� الرسم �عطي ا�حجم والتباين  مناص من القول بأّن 
ّ
،  احيو�ّ   اوتأخذ اللوحة طا�ع  ،إتقان الظ

الل
ّ
واألضواء ع�� تنشيط األعمال الفنية مثلها مثل املناظر الطبيعية �� ا�حياة الواقعية من    حيث �عمل الظ

ر الفّنان دائما �� تماسك ظاهرة الّضوء  لذا    خالل إعطاء حجم لألشياء.
ّ

�جب أن  و الطبي��،  يجب أن يفك

تّم  إذا  آخر  بمع�ى  نفسھ،  الّضوء  مصدر  عن  سينتج  الذي  ّل 
ّ
الظ الصّ   يخفي  يم�ن  ع��  ّل 

ّ
الظ ورة  إ�شاء 

ھ  ال�خصية،  
ّ
 فإن

ّ
�ل ّل والّضوء، 

ّ
الظ ب�ن  التباين  اليسرى من الوجھ، ف�لما زاد   ما تمّ يجب إضاءة املنطقة 

 تمي�� التخفيف وا�حجم. 

يتيح استخدام هذه األلوان  إذ  ة.  ى باأللوان التكميليّ يختار الفّنان ما �سّ�   سم يجب أنقبل البدء �� الرّ 

مّم  بمكّملتھ،  كسره  طر�ق  عن  ون 
ّ
الل �غميق  اال�ع�اسات  إم�انية  خالل  من  للظالل  مضيئا  تأث��ا  �عطي  ا 

الل و�خت��ها ع�� خلفية بيضاء لتحقيق ا  ،يات صغ��ة من األلواننة. حيث يبدأ الفّنان بخلط كمّ امللوّ 
ّ
  لظ

الّس   أيضا،  �اإلم�انو لة،  املتخيّ  األلوان  إ��  واألسود  األبيض  من  تلميح  األلوان  إضافة  يتيح مزج  إذ  اطعة، 

 
ّ
ونية ا�حصول ع�� درجات ألوان مختلفة، وتمنح الفرصة لل

ّ
،  لواناألعب باملتعارضة تماما ع�� ال�جلة الل

اللوتباينات تضفي حجما وحيو�ة ع�� اللوحة. فبمجرد مزج    وخلق
ّ
املثالية ورسم    األلوان والعثور ع�� الظ

ّل، و�التا��
ّ
ّل    ،الطر�قة  ذه ��  ،املوضوع املراد رسمھ، يمكن البدء �� العمل ع�� الّضوء والظ

ّ
ينتج الّضوء والظ

 .ية�� اللوحات الفنّ 

 �عطي التقنية ال�ي �ستعملها "�ارافاجيو" مظهرا سلسا للتدرّ 
ّ
من دون مبالغة، ومن أجل تحقيق    و�ّي ج الل

أّن إضاءة جيّ  اللوحة نالحظ     دة ع�� 
ّ
الل مع  ّل 

ّ
الظ يمزج  تباين  الفّنان  إ�شاء  بجانبھ عن طر�ق  املوجود  ون 

ون، إ��ا مسألة االنتقال من لون ذي درجة المعة إ�� لون أقّل   تدر���ّ 
ّ
وصوال إ��  ثم إ�� لون باهت    ا،ملعان  لل

ّل ثم الّضوء.  و�تم هذا من خالل االنتقال التدر���ّ  ،بيضاأل 
ّ
 ، و��ذه العملية ين��ئ الفّنان الظ

 
د مازن عصفور،  -1

ّ
 .11، ص 2012، العدد 39دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، المجل



ّل بين  
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 و
ّ

تلف رمادية  درجات  يخلق  ّل 
ّ
والظ بالّضوء  شاملة"  "بتالعبھ  �لية  وحدة   �� و�غرقها  ، 1األشياء 

فاتحة والداكنة  ة ب�ن املناطق الو�تجا�س هذين املفهوم�ن يمكننا ا�حصول ع�� لوحة فنية ف��ا تباينات قو�ّ 

ّل والّضوء ع�� الرّ   ا،القر�بة من �عضها �عض
ّ
 ولم يقتصر توظيف الظ

ّ
ة ��  و�قوّ   اما نجده حاضر سم فقط و�ن

ع��ا�حفر،    فّن  ذلك  السينمائي  و�نطبق  ا�حجمأيضا  الفن  تأث��  لز�ادة  �ستخدم  ما  وغالبا  إلبراز    ،،  أو 

السينما استمدت تقنية توظيف الّضوء    ّن إا أن نقول  عب�� عن األجساد والوجوه. وهنا جدير بنا�حر�ات والتّ 

شكي��. وال يفوتننا أن ننّوه بأن السينمائي أيضا �ستعمل عنصر  
ّ
ّل وما �ع�� عنھ باإلضاءة �� الفن الت

ّ
والظ

 ع�� املشهد وإلبراز الغموض. ينمائية من أجل إضفاء طا�ع درامّي التالعب باإلضاءة �� أعمالھ الّس 

 الّظّل في الفّن السینمائّي: تمّثالت الّضوء و  -1

ّل �عمل ع�� تطو�ر العمل السينمائّي   إّن 
ّ
، فمن  جاز القول ، إنھ ذ�اء األضواء إن  توظيف الّضوء والظ

خالل هذه التقنية يمكن إعطاء فكرة عن الفضاء واملساحة �� ال�ادر السينمائي. عن طر�ق ت�و�ن الصورة  

 بالّضوء. 

الّضوء هو العنصر األك�� ارتباطا با�حياة. فالّضوء الذي    ة هو أّن لتنا ا�جماعيّ الثابت �� مخيّ   حيث أّن 

 
ّ

م �ل ّيأتينا من الش
ّ
فإّن  عالوة ع�� ذلك  و )،  ...�شاط �شري يتألف من(ساعات، أيام، مواسممس هو ما نظ

أوّ   أول يوم للطفل الّضوء. و عند الوالدة هو  إ��  الم 
ّ
الظ فإن غياب    ،العكس تماما��  عل يوم �خروجھ من 

الم أو ر�ّ 
ّ
ّل والّضوء أك��    ،وجود األبيض واألسودل ما املوت، هذه العملية الرمز�ة  الّضوء �ع�ي الظ

ّ
ووجود الظ

عاّمة ا�حياة   �� أهميتھ  ع��  وألن    ،دليل  خاّصة.  الفّ�ي  املستوى  الو�� وع��   �� والّضوء  ّل 
ّ
الظ لعبة   "

ما    ،ة من الدرجة األو��. وال ي�ون عشوائياد اإلضاءة إذا وسيلة �عب��يّ �عت�� وجو   .2األسا��ي �� الفيلم"
ّ
و�ن

 هو 
ّ
 ينمائية.  ورة الّس م للعناصر ا�ختلفة ال�ي تت�ون م��ا الصّ موجود �� �سلسل هرمي ومنظ

 
ّ
 ل التّ و�مث

ّ
  ، ھ من الضروري إما التعامل مع الطقسصو�ر �� املناطق ا�خارجية صعو�ة كب��ة من حيث أن

 
ّ

ومع هذا أحيانا ال يحصل ا�خرج ع��    ،ةل �� هذه اإلضاءة الطبيعية باستخدام أجهزة عرض قو�ّ أو التدخ

 
ّ
 اإلضاءة ال�افية، إذ يمث

ّ
  ل وضع األستوديو دائما حال

ّ
 أسهل مع توظيف اإلضاءة الال

ّ
 م ف��ا، زمة والتحك

شكي�� ت�ون العملية �� السينما ع�� هذا النحو  و��
ّ
   إذ يتّم   تقر�با  الفن الت

ّ
جاه الّضوء من خالل  تقييم ات

فـ  شّد  الّضوء.  تباينات  أو  ّل 
ّ
الظ النفس  ة  خفايا  عن  للتعب��  صارخة  بطر�قة  والّضوء  ّل 

ّ
الظ "توظيف 

   3البشر�ة"
ّ
نحن كمتفرّ �ش� فينا  ا�جانبيّ ل عامال مؤثرا  اإلضاءة  ا�خرج  يختار  ذلك  ال�ي  ج�ن، و�حصول  ة 

ّل والعمق. ورغم وجود ا
ّ
 ف لفالش �� ال�ام��ا  تخلق الظ

ّ
 إن

ّ
تأث�� ل�حجم، وال يجب    ھ يل�� أّي ھ ال �ستعملھ ألن

 ها �� ثالث نقاط: جملحو وسناإلضاءة ع�� هذا النّ   نة، وعادة ما تتّم ة إال �� حاالت معيّ تجّنب اإلضاءة ا�خلفيّ 

 
 . 109، ص2019البعد التاريخي لجماليات الفن التشكيلي، مفهوم الفن وتحوالته، الدار للنشر والتوزيع، ناجي موسى باسيلو،  -1
دب وسينما وتقنيات الخيال العلمي، مؤسسة  -2

ٔ
 . 211، ص2020شمس للنشر واإلعالم، مهند النابلسي، ا

ردن، عكاشة محمد صالح، رائد محمد عبد ربه،  -3
ٔ
 . 25، ص2008المدخل إلى السينما والتلفزيون، المنهج، عمان اال
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  ّل املطلوب. يتّم   اإلنارة الرئيسة: �� ضوء قوّي
ّ
االرتفاع  وضعها ��    فيھ �ستطيع ا�حصول ع�� الظ

 درجة من ال�ام��ا).  40و�ش�ل جان�ي (حوا�� 

  ّ�وضع الّضوء املنتشر �ش�ل متماثل بالنسبة إ�� اإلضاءة الرئيسة، و��دف إ��   ة: يتّم اإلضاءة الثانو

ّل.التّ 
ّ
 خفيف من الظ

  ّدف هذه األضواء منخفضة الطاقة إ��  ة: موضوعة مقابل الّضوء أو �ش�ل جان�يّ إضاءة مضاد�� ،

 
ّ

 خصيات من الدي�ور من خالل خلق هالة خفيفة من الّضوء حولها. تحر�ر ال�

 

  

�عب��ّي هو  " Le Cabinet du docteur Caligari"   :اآل�ياملثال    ولنأخذ أملا�ي    فيلم  "لرو�رت  وصامت 

ة منّوم  �عت�� جوهر السينما التعب��ية األملانية، فهو يح�ي قصّ   .1920صدر �� دور العرض �� عام    1و�ن"

� الفيلم مغناطي��ي مجنون (ف��نر كراوس) �ستخدم (�ونراد فيدت) أثناء النوم الرت�اب جر�مة قتل. يتم�ّ 

بصرّي  حادّ   بأسلوب  بأش�ال   غامق، 
ّ

وتلتف تنح�ي  طبيعية  ومناظر  وهيا�ل  ومنحنية  منحرفة  وخطوط    ة 

 ة مرسومة مباشرة ع�� الدي�ور. بزوايا غ�� عادية، وظالل وضر�ات ضوئيّ 

 
ً
 ة �� السينما؟ا ما �� التعب��يّ إذ

التّ  يتّم �عت��  أملانيا، حيث   �� واقعية مثل    عب��ية حركة فنية ولدت 
ّ
الال �� توظيف  اإلفراط �ش�ل كب�� 

�شو�ھ الواقع من خالل تقنيات مختلفة، ،  �� كث�� من األحيانوللّتخو�ف يتّم،  توظيف ا�جنون وا�خوف،  

مثل هذه املشاعر هو  حاولة خلق  األساس �ّدافع  ة. والهو جعل املشاهد �شعر بمشاعر قو�ّ   والهدف ال��ائّي 

ن تماما �� ��اية ا�حرب العاملية األو��. وسميت بالسينما التعب��ية نظرا  و لوقت متشائمالفّنان�ن �� ذلك ا أّن 

 
ّ
شكي��رها بالتعب��ية وهو تيّ إ�� تأث

ّ
، وهو ما أشار إليھ  ار ف�ي �شكي��، و�التا�� استوحت السينما من الفن الت

شكي�� يقوم بدور رئبوضوح الّناقد تحس�ن صا�ح بقولھ:  
ّ
ي��ي �� العمل السينمائي.  "وا�حق أن الفن الت

 
لماني. 1938-1873روبت وين: ( -1

ٔ
 )، سيناريست ومخرج ومنتج ا

 ) Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene  )1920مشاهد مأخوذة من فيلم : 4رسم توضي�� 



ّل بين  
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ومناظرها.   ديكورا��ا  وتنفيذ  تصميم   �� شكيل�ن 
ّ
الت ان�ن 

ّ
الفن ع��  �عتمد  و��  السينما،  �شأة  فمنذ 

سواء �ان ملونا أو غ�� ملون أصبح ير�� �� عدد قليل من األفالم إ�� مستوى    والتصو�ر السينمائي نفسھ،

شكي�� ا�خالق"
ّ
 . 1اإلبداع الت

 
ّ

قنيات �� الفنون البصر�ة و�تقا��ا هو األصعب. إن  د أن اإلضاءة واحدة من أجمل التّ ومن املفيد أن نؤك

م كيفية ��خ�� الضّ 
ّ
ب  وء املتاح والطبي��ّ �عل

ّ
طاقات    ومعرفة كيفية توظيفھ و��شاء عالم جديد تماما يتطل

وء  توظيف تناقضات الضّ هو أحد ا�جوانب ال�ي م��ت األفالم التعب��ية األملانية و ملهم.  ة إلخراج فّن إبداعيّ 

 
ّ
هذه  والظ األملان  التعب��ية  األفالم  صا�عو  واستخدم  ومخيف.  مرعب  عالم  �خلق  املتناقضة  واألنماط  ل 

يت هذه  التقنية إل�شاء تناقضات و�ضفاء إحساس شامل باليأس ا�جما�� الذي عاشوه أثناء ا�حرب. وسمّ 

�ع�ي   scuro�ع�ي مشرق أو وا�ح و    chiaroاكن، (أي املشرق والّد   » Chiaroscuro «2التقنية بمصط�ح  

 
ّ
وء  الم أو الغامض). ويش�� هذا املصط�ح، الذي �انت جذوره �� فن عصر ال��ضة، إ�� استخدام الضّ الظ

 
ّ
األ�عاد.  والظ ثال�ي  الف�ي  العمل  بأن  وهم  �خلق  الضّ و الم  ب�ن  التوازن  هذا   �ضفي 

ّ
والظ إحساسا  وء  ل 

جم ع�� األشياء واملوضوعات واإلعدادات داخل الفيلم. حيث يؤدي التباين إ�� العمق وخلق  بالغموض وا�ح

 تأث�� درامي أك�� �عز�زا.  

عب، و�� هذا اإلطار �عتمد  من سمات السينما التعب��ية توظيف ا�خيال والرّ إ�� أّن  وتجدر اإلشارة هنا  

التالعب   تقنية  ع��  مثلب السينمائي  والّضوء  ّل 
ّ
هو  الظ ��ما  أن 

ّ
 Le Cabinet du docteurفيلم    الش

 Caligariاكب��   ا، فعنصر اإلضاءة �عطي الفيلم عمق   
ّ
األبيض واألسود، مثل ما �شاهد    �نونمع توظيف الل

 
ّ
 بدوره   �عكس  ، ثموال�ي تظهر الّضوء الذي ينعكس من النوافذ  ،قطة املأخوذة من ذلك الفيلمذلك �� الل

 
ّ
هذا ما جعل ال�خصيات املوظفة �� هذا    هم �� خلق تباينات قو�ة ولعّل ا ساها �� ش�ل نور ساطع، مّم ظل

 الفيلم مخيفة وال إ�سانية.   

 
ّ

اإل�سان    سمات   البعد عن  �� السينما التعب��ية األملانية، ف�ي �عيدة �ّل   خصية أيضا حضور خاّص لل�

أل�ّ العادّي  ما،  نوعا  بالقلق  تو��  مخيفة  �خصية  نظرا  اغر �الو   ،�ا  ابة   إ�� 
ّ
املوظ لباس  ملاكياج  وطر�قة  ف 

 
ّ

   و�� با�حزن واأللم، ومع هذا تّم الذي ي   سوداأل لو��ا  بخصية  ال�
ّ
ّل والنور مثلما �شاهد �� الل

ّ
قطة  توظيف الظ

األملانية   التعب��ية  فـالسينما  الفيلم،  من  املأخوذة  ا�جان�ي  السابقة  ل�حوار  وا�ح  باستخدام  "قامت 

واحد، وتناولت الرّمز�ة إلعطاء مع�ى لصا�ح الصورة، و االعتماد    واملناجاة ال�ي يقوم بتمثيلها �خص

القر�بة" اللقطات  ع��  الفضاء  واجتثت  مة، 
ّ
ل
ّ
والظ النور  ب�ن  الضوئي  التناقض  مسألة  و��ذا ،  3ع�� 

هذه ا�حركة الفنية لم �عد موجودة �� عصرنا ا�حا��    نكتشف خصوصية ال�خصية �� الفيلم، و رغم أّن 

 و ال يمكن االستغناء ع��ا مثل    ،ةتقنيات غاية �� األهميّ   �ا تركت لناإ�ّ ف
ّ

ّل والّضوء. ومن املؤك
ّ
د  جمالية الظ

 
دب الفن السينمائي،  تحسين محمد صالح، -1

ٔ
 . 91، صمرجع سابقا

2- Schaden Wight, Chiaroscuro: Renaissance, édition Shaden Wight, 2018, P 3. 
 .53، صنفسهالمرجع  -3
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شكي��،    أّن 
ّ
الت الفن  �� السينما مثلها مثل  ّل 

ّ
الّضوء والظ ة العرض  ختلف من حيث كيفيّ تتوظيف تقنية 

 عامل مع العناصر ا�جمالية.�� التّ  فواحد املبدأ ، أّمافقط

 الخاتمة:   -3

 نحن  
ّ

�ل. فالّضوء هو ما �سمح لنا برؤ�ة األشياء �� العالم، وأثناء  بحاجة إ�� الّضوء من أجل رؤ�ة الش

ّل تبينا أّن 
ّ
رسم    الّضوء يجعل الصورة تبدو أك�� إشراقا، بينما يمكن للظّل   حديثنا عن تفاعل الّضوء والظ

ّل    ق �� توزيع �ّل ورة. حيث هناك حاجة إ�� توازن دقيجزء مع�ن من ت�و�ن الصّ   ��  الدراما
ّ
من الّضوء والظ

إ��سواء   الّس   الفّن   بالنسبة  أو  شكي�� 
ّ
التّ الت ي�ون  اإلطار  هذا  و��  املفهوم�نينمائي،  هذين  ب�ن  أو    ،وازن 

 باين وتوف�� البعد. باألحرى هذه التقنية عن طر�ق جذب ال��ك�� وتقو�ة التّ 

ال
ّ
�ّل ل  و�ناء ع�� ذلك فالظ  �� لك��ا غالب  منتشرة  تمّر م�ان،  ال  ا ما 

ّ
الظ أن يالحظها أحد.  ة مهمّ ل  دون 

أّن  را ع�� 
ّ

مبك دليال  باستمرار    تار�خيا أل��ا قّدمت  البشر  �� خطوط مستقيمة، �ستخدمھ  ينتقل  الّضوء 

الل  أّن إ��  ولكن دون و��، ونظرا  
ّ
استخدامها    تكشف الكث�� عن امتداد ا�جسم �� الفضاء، فغالبا ما يتّم   الظ

 ينمائي. � اللوحة و�� اإلطار الّس لز�ادة وهم العمق �

القلق وا�خوف ا�جما��، الذي حّل  محورها  �عطي السينما التعب��ية األملانية رؤ�ة ذاتية للعالم    وهكذا

�ن اهتمام  هة واملرعبة. ولم يكن لدى التعب��يّ ور املشوّ بالبالد �عد أهوال ا�حرب العاملية األو�� من خالل الصّ 

ي�ون عملهم ممتع  بأن  ا�جما��ّ كب��  املستوى   �� وتّم ا  �ّل   .   ذلك  وصف  الّضوء    تقنية  توظيف  طر�ق  عن 

شكي��
ّ
الت الفّنان  ال�ي �ان �عتمدها  ّل 

ّ
"�ارافاجيو"    ،والظ أبرز   ، بحّق،�عت��الذي  مثل ما ذكرنا سابقا  من 

نافلة  من  شهد. و ولز�ادة الشّدة العاطفية للم  ،الفّنان�ن الذين اعتمدوا هذه التقنية إلضفاء طا�ع دراماتي�ّي 

بأّن  القول   �ان عمال �شكيليّ التذك��  ال��اء والدراما ع�� املشهد سواء  الداكنة يضفي  ا أو  حضور األلوان 

أّم  اإلضاءة  سينمائيا،  والتأث��    فتضفيا  االعمق  جوّ ع��  ّل 
ّ
والظ الّضوء  ب�ن  التباين  و�خلق  الف�ي،  ا  لعمل 

 
ّ
 واألسود. ھ يف�ح ا�جال لألبيض  غامضا. �� ح�ن أن

 

 

 

 

 

 



ّل بين  
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 "العولمة وتداعیاتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّیة"

 للدکتور نجیب جراد: قراءة تحلیلّیة نقدّیة
 

Globalization and its effects in the contemporary 
Islamic World: Western approaches" of Dr. Nejib 

Jrad: an analytical critical reading. 
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 غربّیة""العولمة وتداعیاتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات 

 للدکتور نجیب جراد: قراءة تحلیلّیة نقدّیة 

 

 

 : تقدیم الکتاب  -1

"العوملة وتداعيا��ا �� العالم اإلسالمّي املعاصر: مقار�ات    ھ بــتقديمَ   الذي نزمُع   الكتاَب   الباحثوسم  

  22رسالة دكتورا نوقشت �� �لية اآلداب والعلوم اإل�سانّية واالجتماعية بتو�س ��    وهو �� األصلغر�ّية"،  

الّصادر    . وقد تّم إنجازها تحت إشراف د. فت�� القاس�ي الذي قّدم للكتاب املنشور. و�قع الكتاب2020  -2-

   349��    2022نة  س
ّ
 سة بقائمة مصادر ومراجع وعدد من الفهارس: فهرس اآليات القرآنية وفهر صفحة. مذيل

 لألعالم وفهرس لألماكن وفهرس للمصط�حات. 

 تقدیم الباحث:   -2

نجيب جراد باحث مختص �� القضايا ا�حضارّ�ة ا�حديثة، متفّقد عام للمدارس االبتدائية، حاصل ع�� 

نظر�ة  عن بحث لھ موسوم بـ:    2012شهادة املاجست�� سنة    وع��)،  2006لعر�ية وآدا��ا (األستاذية �� اللغة ا

). وشهادة  2015-(الدار التو�سية للكتاب  ��اية التار�خ عند فر�سيس فوكو�اما ع�� محّك التار�خ اآل�ي.

وم 2020سنة    ةالدكتورا عّدة مقاالت  ولھ  تقديمھ.   �
ّ
الذي سنتو� الكتاب  �� . وموضوعها هو هذا  شار�ات 

ضمن كتب   وأخرى  مفردة  املقاالت  دولية، و�شر عددا من  وطنّية  وندوات  دراسّية  وأيام  علمّية  ملتقيات 

يھ الّتدريس �� مؤّسست�ن جامعّيت�ن هما: املعهد العا�� للعلوم االجتماعّية وال��بية  
ّ
جماعّية. فضال عن تول

 نيات بقفصة. بقفصة، واملعهد العا�� للّدراسات التطبيقّية �� اإل�سا

 د. امبارك حامدي

 صورة غالف الكتاب :1صورة: 
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 البناء:   -3

 مقّدمة وخاتمة و�ي��ما أر�عة أبواب �اآل�ي:  

 فصول،   2:  مدخل تمهيدي للعوملة: بھ Iالباب -

 فصول،   2: طر�ق العالم اإلسالمي والعر�ي إ�� العوملة: التحوالت والتجليات: بھ IIالباب -

 فصول،  4: تداعيات العوملة �� العالم اإلسالمي املعاصر عر�ّيا و�سالمّيا: و�ھ IIIالباب -

 فصول.  3: قراءة �� العوملة ومستقبلها �� العالم اإلسالمي املعاصر: و�ھ IVالباب -

انتبا  اس����  حجمهاوقد   �� من�جمة  الكتاب  أقسام  توزيع  أّن  الرئيسّية    وتوزيعها   هنا  اإلش�الّية  مع 

الباب الثالث بأر�عة فصول، والباب الرا�ع    وخّص   ،للكتاب، إذ عقد الباحث فصل�ن للباب�ن: األول والثا�ي

لبحث عن املآالت  ھ صوب ا، وتوّجهَ ن انخراط البحث �� الّراهن العوملّي يبثالثة. و�كشف وزن الباب�ن األخ�� 

� الباحث  
ّ

ع�� قاعدة نقدّية �� ضرب من االستشراف يتجاوز مجّرد الّنظر الوصفي النظرّي ا�جّرد. وقد تو�

� �� االنتقال من التجر�د إ�� اإلجراء/التطبيق، ومن الّتعميم إ��  
ّ

�� هذا املنجز العل�ي ضر�ا من التدّرج تج�

 وصوال إ�� اق��اح البدائل. ،تھالّتخصيص، ومن وصف الواقع إ�� رصد تحّوال

الذي استقدمھ الباحث �� معا�جة مختلف    ويعود ثراء هذا البحث وغناه، كما سن�ى، إ�� ا�حشد امل����ّ 

أثارها ال�ي  مقّدم��ا  القضايا  و��  الّتحلي��،  ��  النقدّي   املن�ج  خاّصة  الفكر�ة    (ونجده  واألسس  املفهوم 

تحليل التداعيات    (ونجده خاّصة ��  واملن�ج الكّ�ي  ،األمركة)  -لعوملةالتعر�فات: ا  /-واملرتكزات الفلسفية

تحوالت العوملة السياسية    (ونجده خاّصة �� رصد  واملن�ج التار���  ،)  االقتصادّية واالجتماعّية للعوملة

اف:  وقد برع الباحث �� توظيف هذه املنا�ج، ف�انت مناسبة تماما ملا رسمھ من أهد  .)  واالجتماعّية الك��ى 

النظري   واإلحصائيات  –التأصيل  الرقمّية  املعطيات  التار�خ،    -تحليل   �� العوملة  ظاهرة  حركة  رصد 

 واستشراف مآال��ا. 

 : محاور الکتاب وقضایاه: قراءة تحلیلّیة نقدّیة  -4

بس فيھ: أع�ي املباحث ا�حضار�ة املعاصرة، وهو منجز عل�ّي  
َ
ينتسب الكتاب وصاحبھ إ�� مجال بح�ّي ال ل

 كثيف مكتن� باملعطيات واملعلومات واألرقام... ومن الصّ 
ّ

� ��  عو�ة بم�ان اخ��الھ أو ت�خيصھ، لذلك سنتو�

�عض   ذلك  خالل  وسنبدي  بي��ا.  �ساو  غ��   �� األساسّية  والقضايا  املهّمة  ا�حاور  ع��  ال��ك��  تقديمھ 

 املالحظات النقدّية.  
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 مدخل تمھیدي للعولمة:  ):I( الباب -4-1
سم هذا ا

ّ
لباب األّول بحرص الباحث ع�� توسيع أفق النظر، إذ يقول: "حرصنا خالل هذا البحث ع��  ا�

اإلحاطة بما توّصل إليھ الفكر الغر�ي �� هذا ا�جال ال الستنقاص ما توّصل إليھ الفكر العر�ي واإلسالمي  

  .1من نتائج و�نما لإلغناء واإلضافة والتماس املوضوعّية"

  ::العولمة: المفھوم واألسس الفكریة والمرتكزات الفلسفیة)1( فصل -4-1-1
باشر الباحث �� هذا الفصل محاولة �حاصرة مفهوم العوملة لغة واصطالحا، فبّ�ن اختالف املصط�حات  

) �وكبة  مصط�ح  استعمال  يرى  إنجل��ي  تداو��  مجال  يفّضل )Globalisationب�ن  فر���ي  فضاء  و��ن   ،

ل �� سهولة حركة  )tionMondialisaمصط�ح عوملة (
ّ
، ولكّ��ما يلتقيان �� أّن "جوهر عملية العوملة يتمث

  .2الناس واملعلومات والسلع ب�ن الدول ع�� نطاق �و�ّي"

يا املوازنة ب�ن اآلراء ا�ختلفة كما ��  
ّ

فت أّن الباحث قد أجاد �� استحضار  مختلف املقار�ة متوخ
ّ
والال

"اعت ل�ن  العوملة:  اعت��ها  قولھ وهو �عرف  البعض اآلخر  فإّن  الرأسمالية،  البعض مرحلة من مراحل  ��ها 

و �� قولھ وهو �ستحضر خلفيا��ا: "شاع االعتقاد بأن الكتابات الغر�ية  أ،  3مصط�حا متماهيا مع األمركة"

الدو��   البنك  وأن  األمر�كية  األس�حة  وشر�ات  األبحاث  مراكز  وراءها  تقف  ا�حضارات  صدام  نوع  من 

ا أّن مفكر�ن آخر�ن  وصندوق  غ��   (...) توماس فر�دمان  الباحث�ن مثل  ندوات عشرات  يمول  الدو��  لنقد 

 . 4اعت��وا هؤالء الباحث�ن مجرد دعاية زائفة"

� املوضوعّية، باملوازنة ب�ن اآلراء ا�ختلفة، بل عمد إ�� عرض تلك اآلراء  
ّ

ولم يكتف الباحث، وهو يتو�

ل العر�ي للعوملة ع�� محّك الّنقد، فنقد  
ّ
: "الظاهر أّن أغلب الدراسات والبحوث العر�ية تناولت  بقولھ  التمث

أ�اديمية   تقار�ر دولية و�حوث  إ��  الثقا��، ولم �ستند  �عدها   �� العوملة  العر�ي لظاهرة  الفكر  ل 
ّ
تمث مدى 

سم وعلميّ 
ّ
جلها برفض االنصهار    ة �عكس األثر ا�حقيقي للعوملة �� العالم العر�ي املعاصر، إذ بنت مواقف ا�

. مثلما نقد العوملة، بقولھ استنادا إ��  5�� العوملة باعتبارها تجسيدا حقيقيا ملرحلة من مراحل الرأسمالية "

البعيد   قبل  و�القر�ب  "اآلخر  قبل  بـ"األنا"  البدء  إ��  الوا��  �اظم  ا�جليل  عبد  "دعا  بقولھ:  ر�ن 
ّ

املفك �عض 

التصور القائل بأن إعالم العوملة هو الذي أج�� ا�ح�ومات ع�� االهتمام  و�املوروث قبل الوافد (...) ونفى  

بقضايا اإل�سان ومشا�ل األقليات واختصروا املسافات والزمن ب�ن العالم. وأكد آخرون أن إعالم العوملة  

  .6هو الذي دفع الناس إ�� السلوك االس��ال�ي و�شر قيمھ"

 
.  2022 د.ط. نجيب جراد، العولمة وتداعياتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّية، تونس، الشركة التونسية للنشر، -1

 . 21ص
  . 34المصدر نفسه، ص -2
 14المصدر نفسه، ص  -3
 . 19المصدر نفسه، ص  -4
 15نفسه، ص المصدر  -5
 16المصدر نفسه، ص  -6
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عر�فات إ�� إثارة مسألت�ن مهّمت�ن: أطوار العوملة،  مختلف التّ وانتقل ال�اتب، �عد �عر�ف العوملة ونقد  

التّ  عملّية   �� اعتمد  وقد  با�حداثة.  العوملة  رو�ر�سون    تلك  حقيبوعالقة  رونالد  ) Ronaldتقسيم 

) Robertson   ّإ�� منتصف    15: من ق  مرحلة جنينية-1:  ع�� الّنحو اآل�ي  لنشأة العوملة وتطورها  ا�خما��ي

إ�� عشر�نات    1870من    مرحلة االنطالق  -3.  1870إ�� ح�ى    18من منتصف ق    :النشوء  مرحلة-  2.  18ق  

:  مرحلة عدم اليق�ن  -5.  20إ�� ستينات ق  20من عشر�نات ق  مرحلة الصراع من أجل الهيمنة:  -4.  20ق

    هيلد  . وانتقل �عد الّتحقيب إ�� رصد عالقة العوملة با�حداثة مستندا إ�� دايفد1من الستينات إ�� اليوم

(David Held)    :رة)،  1500(قبل    عوملة ما قبل ا�حداثةوآخر�ن ع�� الّنحو اآل�ي
ّ

  العوملة ا�حداثية املبك

 . 2العوملة املعاصرة)،  1945. 1850( العوملة ا�حداثية)، 1850 -1500(

�� أورو�ا ال يخلو من إسقاط تار��� تماما مثلما تحدث �عضهم، وم��م    15إّن اعتبار ظهور العوملة منذ ق  

ذلك أّن الوضع الذي �عيشھ البشرّ�ة اليوم لم �سبق لھ  أدونيس، عن حداثة عر�ية �� القرن الرا�ع ال�جري.  

جل تكريس هوّ�ة نمطّية واحدة، وفرض  مثيل �� التار�خ، فالقوى العظ�ى تتوّسل �ّل الطرق والوسائل من أ

 .  3نمط عيش واحد ع�� املستو��ن الرمزّي واملاّدي 

الثانّية،   العاملّية  ا�حرب  �عيد  بدأت  قد  العوملة  ظاهرة  أن  ر�ن ع�� 
ّ

واملفك البّحاثة  إجماع  ينعقد  و��اد 

  �� برل�ن  جدار  �سقوط  تبلورها  أو  االش��ا� 1989نوفم��    9و�لغت  املعسكر  وا��يار  االتحاد  ،  �سقوط  ي 

ون ع�� بداية العوملة بظهور مؤسسات ومنظمات دولّية، �ان هّمها  .199د�سم��  26 ��  السوفيا�ي  
ّ
، ويستدل

مة األمم املّتحدة  وأخالقّية .... واحدة، وم��ا:    واقتصادّية وسياسّية  قواعد قانونّيةتنميط الشعوب وفق  
ّ
منظ

) ومنظمة  1945) وصندوق النقد الدو�� (1946أعمالھ سنة    و�دأ  1944) والبنك الدو�� (تأّسس سنة  1945(

 ). 1995التجارة العاملية (

تلك   أو  ا�جهة  هذه  لصاح  توظيفها  أّن  غ��  محايدة،  ظاهرة  ذا��ا   �� العوملة  إّن  القول  اإلنصاف  ومن 

ف ع�� اختيارات تلك ا�جهات ومواقفها. 
ّ
 متوق

لعوملة يمّ�� فيھ ب�ن مستو��ن: العوملة  ا  اهرة كيك لظيذهب �عضهم إ�� ضرب من التفو�� هذا السياق  

التطّورات االقتصادّية والسياسّية والثقافّية   بأّ��ا مجموع  املاّدّية  العوملة  النظرّ�ة. ويعّرف  املاّدية والعوملة 

انية و�ان من نتائجها الس�� إ�� إزالة ا�حواجز
ّ
بيم    واملعلوماتّية...ال�ي شهدها العالم �عد ا�حرب العاملّية الث

فة  
ّ
ت متخل

ّ
املاّدّية، بل ظل التطّورات  فة، فلم �ساير تلك 

ّ
ت متخل

ّ
الّنظرّ�ة فقد ظل العوملة  أّما  العالم.  دول 
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 .40 -39المصدر نفسه، ص -2
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ّ
ة العربيية والترجمة، المجل

ّ
، ديسمبر/كانون 28، العدد 8للتوّسع، ينظر: امبارك حامدي، الترجمة والعولمة واالختالف، مجل

ول 
ٔ
 . 169 -145. ص2016اال
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م �� مسارا��ا، وفرض مفاهيمها و�شكيل  
ّ

ع��ا، ف��كت ا�جال فسيحا لبعض القوى وا�جهات العاملّية للتحك

 .1"العالم وفق طموحا��ا ومصا�حها

و�اتت البشرّ�ة جميعها �عيش    العوملة قد باتت قدرا ال يمكن االنف�اك منھ،  فإّن ومهما يكن من أمر،  

أبت   أم  بيل (ت.    ظّل   ��شاءت  دانييل  الصناعية كما سّماها  �عد  (2011ا�حضارة ما   (Daniel Bell   أو  (

حضارة املوجة الثالثة أو حضارة اإلعالميات. وأصبح العالم قر�ة صغ��ة كما أشار إ�� ذلك الكندي مارشال  

(ت.   ( 1980ما�لوهان   (Herbert Marshall McLuhan:كتابھ  �� والسالم )  القر�ة   �� ا�حرب 

  .2)1968ة(العاملي

ذ ا�حداثة نمط عيش، والعوملة صفة لتشابك  أّما التمي�� ب�ن العوملة وا�حداثة، فيكت��ي أهّمية ك��ى إ

 
ّ

لذلك    والعوملة ش�ٌل   عوب واألمم. وقد نذهب إ�� أّن ا�حداثة مضموٌن العالقات ب�ن األفراد وا�جماعات والش

 املضمون.

وقد تطّرق الباحث إ�� قضّية �عّدد العوملات ولو �� مستوى اإلم�ان واالف��اض استنادا إ�� يان ندرف�ن 

العوملات"  )ersePiet  Jan (  بي��سھ من  حشدا  نتصور  أن  "�ستطيع  و��   ،3قائال:  االجتماعية  العلوم   ��

االقتصاد و�� العالقات الدولية و�� السوسيولوجيا و�� الّدراسات الثقافية. وهذه اإلشارة إ�� �عدد العوملات  

  ، اجتما�ّ� ... مهّم جّدا، غ�� أّن األهّم من ذلكو ، ثقا��ّ و  ، سيا��يّ منظورا إليھ وفق �عّدد ا�جاالت: اقتصادّي 

التّ  ينب��  ال�ي فك�� فيھوما  ا�خلفيات والقيم  بتعّدد  تتعّدد  العوملة  أّن  ال�اتب ذلك الحقا، هو  ، وقد فعل 

التوّح  القائمة ع��  القائمة ع�� مضام�ن ت��ض عل��ا، فالعوملة  العوملة  ا�خ... غ��  ش واالستغالل واألنانّية 

د  إذ بات من املسلم بھ أنھ "إذا �ان السوق ي   إ�سانّية �التعاون واح��ام االختالف.
ّ
نتج ثروات، فإنھ ال يول

وهذا يذكرنا بموقف ا�جابري من ا�حداثة. وقد دعا فيھ إ�� حداثة .  4بذاتھ �عاضدا وقيما ومشروعا ومع�ى"

 .5نا�عة من ال��اث ا�ح�ّ�... وهو ما يمّهد منطقّيا لظهور حداثات �عدد الثقافات واألمم... 

العقالنية.    -الفردية  - املبادئ اللي��الية: ا�حر�ة  �عة �� وطرح الباحث األسس الفكر�ة للعوملة، وحّددها بأر 

أ�ّ  رأى  ال�ي  املرتكزات،  عن  إّياها  النّ ممّ��ا  ع��  كذلك  أر�عة  الرأسمالية�ا  اآل�ي:  ا�جديدة و   حو  اللي��الية 

 الديمقراطية اللي��الّية.و اقتصاد الّسوق و (الفردية والتعاقد) 

إذ األو��    ع�� قدر غ�� قليل من الوجاهة،للعوملة و��ن مرتكزا��ا  مي�� ب�ن األسس الفكر�ة  عّد هذا التّ ويُ 

عاقد تنتسب  ة والتّ أّن الديمقراطية والفرديّ   نا والثانية تميل إ�� ا�جانب املاّدي. و�بدو ل  ،ذات طا�ع معنوّي 

 
ث -1

ٓ
 ارها على العالم العربي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، (مجلة علمية دورية مختّصة، يصدرهامحمد غربي، تحديات العولمة وا

ول، م
ٔ
 .18، ص 2009خبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا بجامعة حسيبة بن علي بالشلف، الجزائر)، السداسي اال

 ق. للتوّسع، ينظر: امبارك حامدي، الترجمة والعولمة واالختالف، مرجع ساب -2
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ٔ
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ٔ
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الفكر�ّ  باعتبارها قيما معنوّ�ةإ�� األسس     ،ة 
ّ
االت إل��ا شب�ات  أن نضيف  يمكن  ال�ي  املرتكزات  إ��  صال  ال 

النّ   اإللك��و�ّي  ووسائل  الفضائي  واإلعالم  االتصالّية  ا�ختلفةوالثورة  أن  1قل  الّتمي��  هذا  بمناسبة  ولنا   .

تجر�ة  تثبت  ؟  والقي�يّ   أم الفكرّي   نتساءل: أ��ما أسبق بالنسبة إ�� العوملة أو ا�حداثة: املادي االقتصادّي 

في�� ماكس  وفق  برجر  )Max Weber(  أور�ا  الذه�يّ   )Berger Peter( و�ي��  التّ   / والفكرّي   أّن  حديث  أي 

ال�اتب: مال��يا و�ندونيسيا وتركيا    الفكرّي  ال�ي ذكرها  أما تجر�ة دول شرق أسيا (وم��ا الدول  �ان أسبق، 

 فتثبت العكس. ،و�يران) واليابان

 : ثاق العولمة: حول تسویغ می)2( الفصل -4-1-2
جعل الباحث مدار الفصل الثا�ي ع�� مسّوغات العوملة، فذكر م��ا الطبيعة اإل�سانّية بما ت��ض عليھ  

من تنّوع وعدم اكتمال، ومنھ صرف اهتمامھ إ�� األسس األخالقّية واملعنوّ�ة ال�ي تقوم عل��ا العوملة، أو ما  

ة ("عقيدة تدعو إ�� االع��اف والتواصل والتبادل فيما  ار�ّ ة املعيالتعدديّ   وسمھ بـ "ميثاق العوملة"، وع�ى بھ

. وقد أجاد  3املعاصر  لقانون الدو��لالن�عة األبو�ة والوصاية السياسية  ، من جهة، و 2ب�ن الناس ا�ختلف�ن"

العوملة    إذ ت��ّيا  ،�� كشف الطا�ع املزدوج ملسا�� �سويغ العوملة، وهو طا�ع يقوم ع�� ظاهر و�اطنالباحث  

و   ّ�اظاهر  النبيلة،  باط��ا   ضمرتبالقيم  العالم وفق    ��  االستغالل والّسيطرة والوصاية والعمل ع�� تنميط 

أحادّية. فإّن   رؤ�ة  الوسائل    وفعال  �ل  و�ستعمل  وتقاومھ،  االختالف  ترفض  عنيفة  ظاهرة  تبدو  العوملة 

صالّية
ّ
من��ا و�دامة استغاللها لسائر الشعوب. ورغم  من أجل فرض هي  ، السر�ة والعلنّيةالّتكنولوجّية واالت

ال تصّدر ثقافة نقدّية �ساعد ع�� ال��وض والتقّدم، بل منتوجاٍت لالس��الك �ّل املزاعم، فإّن الّدول الك��ى  

 . 4تماما كما �� ا�حال �� الّتقنيات: �سّوق البضائع دون العلوم املساعدة ع�� إنتاجها

 :یاتإلى العولمة: التحّوالت والتجلّ  والعربيّ  الميّ : طریق العالم اإلس)II( الباب -4-2
يا��ا منطقّيا، وقد فصل ب�ن 

ّ
اهرة وأسسها إ�� رصد تحّوال��ا وتجل

ّ
يبدو انتقال الباحث من �عر�ف الظ

والفصل   السيا��ّي،  ا�جانب  األّول ع��  الفصل  االجتماعّية، وجعل مدار  والتحّوالت  الّسياسية  التحّوالت 

اهرة    الثا�ي ع�� ا�جانب
ّ
� تر�سم عليھ مالمح االعوملة، مثلما �� عوامل �شأت الظ

ً
االجتما�ّ�. وكالهما مج�

 ضمن شروطها وسياقا��ا. 

 : ة الكبرىیاسّی الت السّ : التحوّ )1( الفصل -4-2-1
قضايا   الفصل  هذا   �� الباحث  الوطنيّ الّس أثار  والتّ ب�ن    ةيادة  ي، �لآ التصّدع 

ّ
والتشظ االن��اك  و��ن   ،

ومظاهرا�جديدو القديم    بوجهيھ  االستعمار ومسألة   استعراض  .  5ھعتوّس   ،  إ��  ذلك  �عد  حر�ات  وانتقل 

 
ول ثورة االتصاالت، مرجع سابق، ص -1

ٔ
باه، اتجاهات العولمة، الفصل اال

ٔ
 22-6السيد ولد ا
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الفلسطينّيةب   ، وأثار عالقة العوملة�ات العوملةحرر ومحرّ التّ  ، و�ّ�ن من وجهة نظر رو�� جارودي  القضية 

)Roger Garaudy(  ومارتن بو�ر  )Martin Buber(  ف عندحدود القومية
ّ
بواك�� العوملة زمن ا�حرب    ، وتوق

ل أنموذجا ل�حرب �� عصر  ادوليّ   ا تحالف  بوصفها   حرب ا�خليج الثانية  ، ونظر ��الباردة
ّ
  ، وام��اج 1عوملةال  ش�

 .�� عصر ا�جشع الرأسما�� املعولم الدمبالنفط 

هذا   واإلسالمي.  العر�ي  العامل�ن   �� للعوملة  مخصص  برصد  البحث  التوّسع  يمكن  �ان  ولكن  �حيح. 

ر وسائلها وأسالي��ا وميلها نحو مز�د من القسوة  وتطوّ   ،دها جغرافّياتحّوالت العوملة �� الغرب نفسھ وتمّد 

التّ  البالد   �� مختلف عنھ  الغرب   �� فعلها  أّن  ز�ادة ع��  والّد والتوّحش،  أّن ا�عة،  ذلك  االختالف    ليل ع�� 

فا  الّنا��ئ �� الدول املتقدم 
ّ
ة �سبب العوملة ال وزن لھ وال �عت�� ��ديدا للّتجا�س/ الّتنميط الّرا�خ. يقول مؤل

العوملةكتاب:   املتقدمة  ؟ما  البلدان   �� املركز�ة  أهميتھ  "القومي"  املستوى  ع��  الثقا��  التجا�س  "يفقد   :

�� نمط ا�حياة أن تتوسع ��  املرتبطة بأسواق العالم (...) لذا �ستطيع التعددية الدينية واإلثنية والتعددية  

القومية كبؤر والء بديل ألعضا��ا؟" وقد ضرب    2مثل هذه الدول، وتزداد أهمية ا�جماعات داخل الدول 

فان ع�� ذلك مثل ال��يتون (
ّ
)، وكيف أّن ثقاف��م ومصا�حهم ال�ي ظهرت �� ظّل العوملة   Les Bretonsاملؤل

من  هذا من جهة ومن جهة أخرى �ان     واملوت مع أملانيا مثال.لم �عد عامل إضعاف لفر�سا �� صراع ا�حياة  

املمكن اإلشارة �� املقابل إ�� املقاومة من جانب املضطهدين واملهّمش�ن وتنوع حر�ا��م وأسالي��م �� العمل 

 ونجاحهم أو فشلهم �� ذلك. 

ش�لتھ    ا مأسو�ّ   ،حسب ال�اتبقد بدا،  طر�ق العالم اإلسالمي والعر�ي إ�� العوملة    وأّيا ما �ان األمر، فإّن 

�سّ�  بما  تقنينھ  تّم  الذي  الّسيادة  وفقدان  والهوان  واالنقسامات  وا�حروب     ىالفواجع 
ّ

التدخ ل  بحق 

ا�حّد 3اإل�سا�ي إ��  جعل    .  شومان  )Peter Martin-Hans(  مارت�ن  بي��-ها�سالذي   Harald(  وهارالد 

Schumann(  ف عن موقف سل�ّي   .4فصال يتساءالن فيھ: ملن الدولة؟  �عقدان
ّ
 هذا املؤل

ّ
فال غرابة أن �شف

 من العوملة. 

 : الت االجتماعّیة الكبرى : التحوّ )2(الفصل  -4-2-2
طرح ال�اتب ع�� �ساط البحث �� هذا الفصل �عض الّسمات االجتماعّية ال�ي وسمت الوجود االجتما��  

و  ع��  ومنھ  عموما،  ا�حديث  العالم  إ��  ��  أشار  أن  ف�ان  واإلسالمّية،  العر�ّية  ا�جتمعات  ا�خصوص  جھ 

"، ثورات الر�يع العر�ي والعوملة"  ، ومنھ انتقل إ�� تحليل5علومات ومعرفةتحّول ا�جتمعات إ�� مجتمعات م
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لمة: االقتصاد العالمي وإمكانات التحكم، تر. فالح عبد الجبار، (الكويت: سلسلة عالم  بول هيرست وجراهام طومبوسون، ما العو -2

داب)، عدد 
ٓ
 .389. ص2001، سبتمبر 273المعرفة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

لفية الجديدة، -3
ٔ
باه، اتجاهات العولمة، إشكاليات اال

ٔ
 بعدها.  وما 49صمرجع سابق،  السبد ولد ا

بيترمارتين وهارالد شومان، فخ العولمة، االعتداء على الديمقراطية والرفاهّية، تر. عدنان عباس علي، مرا. رمزي زكي،   -هانس -4
غسطس 

ٔ
داب، الكويت، ا

ٓ
 وما بعدها. 313. ص 273. عدد 2003سلسلة عالم المعرفة، عدد المجلس الوطني للثقافة والفنون واال

 .133ة وتداعياتها في العالم اإلسالمّي المعاصر: مقاربات غربّية، مصدر سابق، ص نجيب جراد، العولم -5
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)411( 

��دف إ��    "سلطة الدولة وأضعف��ا وأجهضت أّي مشروع سيا��يّ وانت�ى إ�� القول: "إّن العوملة قد قّوضت  

بفضل تحليل، بّ�ن   الديمقراطيةبالعوملة    ، وحظيت عالقة1االستيالء ع�� سلطة الدولة بما �� ذلك الثورة"

من جزء  و��  صعو�ا��ا.  ال�اتب  العر�ّي تجليّ   فيھ  العالم   �� العوملة  ال املعاصر  ات  وتحّديا��ا  سياسّية  ، 

و جتماعيّ اال و  الع2ثقافّيةالة  أساليب  إ�� وسم  وانت�ى  با�،  ��  وملة    �ّ واالجتما�   ّي االقتصاد املستوى  خاتالت 

صاالتوالثقا�
ّ
 . 3ّ� وع�� صعيد االت

أّن   القول  إ�سا�ّي يرى  الباحث  وصفوة  �شاط  �ل  ع��  سلبية  آثارا  للعوملة     ،أّن 
ّ
الث ذلك   ��  ،وراتبما 

العر�ّي  (الر�يع  ثقافّية  أو  أو سياسّية  �انت  م   اجتماعّية  من  تفرغها  ف�ي  ألّن أنموذجا)،  لطات  الّس   حتواها 

هل سّدت املنافذ ع�� الثورات ا�حلّية، ولنا هنا أن نتساءل:  قمة والثورة ليس بيدها ��يء.  ة موضوع النّ ا�حليّ 

االم��يالّية؟   ، أي  ولم يبق أمام ا�جزء املضطهد من العالم سوى ثورة عاملّية ع�� مصادر الّسلطة ا�حقيقّية

 العاملّية؟ واملهّمش�ن ة التقليدّية، وم��ا ثورة العمال قوالت املاركسيّ هل �عيدنا العوملة قصرا إ�� امل

 :المعاصر عربیّا وإسالمیّا : تداعیات العولمة في العالم اإلسالميّ )III(الباب  -4-3
الن مركز ثقل هذا  

ّ
أّ��ما يمث يليھ  الباب والباب الذي  ال�اتب هذا  ��ا  ال�ي خّص   من املساحة 

ّ
�ستشف

األ�ادي�ي، فقوام هذا الباب الثالث أر�عة فصول، وقوام الباب الرا�ع ثالثة فصول. و�جوز لنا، بناء  البحث  

ع�� ذلك، أّن الباحث قد عمد إ�� الّتخصيص بدل التعميم، و��� الّتطبيق بدل الّتجر�د، وهو ما �ع�ي كذلك  

د تماما من أجل ا�خروج بخالصات مراهنتھ ع�� البحث التطبيقّي الذي �ع�ى بتجارب �عي��ا، وهو أمر محمو 

 متينة مؤّسسة ع�� معطيات وا�حة صلبة. 

 : داعیات االقتصادّیة واالجتماعّیة للعولمة: التّ )1(الفصل  -4-3-1
  �� بالّنظر  الفصل  الباحث هذا  املؤّس افتتح  العامليّ تأث��  �� االقتصاد من خالل كتابات  سات  الك��ى  ة 

املأسسة    �ا، وثّ�ى بالبحث �� واقع مساو�و   ،محاسن العوملة  ن ) ع�� بياJoseph Stiglitz(  جوز�ف ستيغلي��

العر�ي. الوطن   �� �  والعوملة  القول  إ��  ھ 
ّ
�ل ذلك  من  و�ر�اكوخلص  ا�جاالت  �ل  ع��  العوملة    �ّل ل  ها�يمنة 

ّن "العوملة جعلت السوق وآلياتھ  إ  ، من ذلك قولھ:وخاّصة م��ا ا�جال االقتصادّي   ،القطاعات بصورة عاّمة

من    أقوى  ومتطلباتھ  السوق  أصبح  إذ  االنتاج،  مفاصل  ع��  املسيطرة  السلطة  تأث��ات  من  املرات  �عديد 

عرض و�يع واستخدام واستغالل هو من يحدد كيفية العمل وأصولھ وماهيتھ، فضال عن نوعية استخدامھ  

  ، التبعّية االقتصادّية  م��اوعّدد ال�اتب تلك التداعيات الّسلبية، و   .4واختبارها �� امل�ان والزمان والش�ل..."

 و  ،استن�اف ال��واتو 
ّ

  ، والبطالة ا�خ.رائيةتدهور املقدرة الش

 2الفصل 
ّ
 داعيات الّسياسّية : الت
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ووسمها   العر�ّية،  البالد   �� للعوملة  الّسياسّية  الّتداعيات  عن  الثا�ي  الفصل  هذا   �� الباحث  فحص 

 عّما �حق ا�جسد العر�ّي من  
ً
ت  با�جراحات، تكنية

ّ
أذى �سبب الهيمنة األمر�كّية، والغطرسة ال�ي ما انفك

عوب
ّ

الذي  اإلرهاب  . إّما بطر�قة سافرة ومباشرة أو بالو�الة، بما �� ذلك توظيف  1تمارسها ع�� األنظمة والش

 . 2تّمت عوملتھ، فظهرت عقيدة عسكرّ�ة جديدة قائمة ع�� البطش واإلذالل

 :داعیات الثقافّیة:  التّ )3(الفصل  -4-3-2
العوملة االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية   تداعيات  الباحث من  العالم اإلسالمّي خلص  والعر�ّي ��     

واخ��اق  املعاصر وتنميط  �شّوه  من  العوملة  فرضتھ  وما  الثقافّية،  التداعيات   �� الّنظر  صوب  جھ 
ّ
وات  ،

أ ال�ي  العر�ّية  غة 
ّ
الل ع��  تأث��  من  لها  �ان  وما  الثقافّية،  اللغة  ل�خصوصّية  اكتساح  أمام  عاجزة  صبحت 

، وتدّرج �عد ذلك نحو الّنظر �� وضع  3اإلنجل��ية خاّصة، وانحسارها املتفاقم من مجاالت الّتداول ا�ختلفة

�� ظّل العوملة، ف�انت ا�خالصات سلبّية تنّم عن ��ميش و�جز عن الفعل �� الواقع، وتخّل    املثقف العر�ي 

نب�� أن يقوم بھ، �حذا للو��، وحفظا للّرموز املؤّسسة ل�خصوصّية ال�ي  عن الّدور الطلي�ّ� الذي �ان ي

إ��   الباحث  �� ثقافة اآلخر. واستند  و�ان 
ّ

الذ �� Gérard Leclerc(   ج��ار ليكالركمن دو��ا ال مناعة من   (

يقول   املثّقف.  إل��ا  انت�ى  ال�ي  العطالة  �حالة  الّتفس��  من  إّن ليكالركضرب  العالم  وضعية  "  :   �� املثقف 

بل    (...)  من طبقة املتعلم�ن والعقيدة والعنف �� العالم العر�ي  العر�ي واإلسالمي لم تكن نتاج تطور داخ��ّ 

  .4�انت وضعية مستوردة، أي دخيلة أل��ا ثمرة تطعيم خار�� أدخل ع�� هذه الطبقة"

الب  إ��  وليس شأن اإلعالم بأفضل حاال، فقد حّولتھ العوملة، كما يقول   لصناعة  احث، 
ّ
، مثلما  سليةلت

كما   العصر،  لروح  منافية  وممارسات  وأف�ارا  قيما  أحيت  سلفّية  ودعوّ�ة  دينّية  تّيارات  ظهور  ع��  ساعد 

  .5والعنف �� العالم العر�يساعد ع�� �شر 

 : ةة اآلسیوّی : راھن العولمة في نسختھا اإلسالمّی )4(الفصل  -4-3-3
قراءة    فيھ الباحث  صد والّتحليل النقدي، إذ يباشرفضاء للرّ   الثالرا�ع من الباب الث  �عّد هذا الفصل

   ع�� الّنحو اآل�ي:  أر�ع دول إسالمّيةتجارب ة لتحليليّ 

نقل  و   ،ةاالنفتاح والديمقراطية الغر�يّ مع  مال��يا  طرق الباحث �� هذا النموذج تجر�ة  :  التجر�ة املال��ية

الباحث عن محض�� بن محمد قولھ: "لم ُيفقد األمل �� �غي�� الوضعية لصا�حهم [الدول اإلسالمية] إن هم  

  �� وتصب  اإلسالمّية  الدول  قضايا  تخدم  نتائج  عن  ض 
ّ

تتمخ أن  يمكن  فالعوملة  استثمارها.  أحسنوا 

ى تتيّسر عملية استيعا��ا  مصا�حها، واملطلوب هو ��خيص األدوات والكيفيات ال�ي �شتغل ��ا العوملة ح�

إسالمي   ما��  نظام  بإ�شاء  [و] سارعت   (...) والواردات  الصادرات  القيود عن  التجارة ورفع  تحر�ر  [و]   (...)
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النظرة   مع  يتفق  حديث  ما��  نظام  أي  يوفرها  ال�ي  والفرص  املنافع  من  اإلفادة  ع��  املواطن�ن  ليساعد 

  .1اإلسالمية لهذا ا�جال"

بالديمقراطية واح��ام    ھ رغم إيمان  ، إذعّدلةاملديمقراطية  �ة محض�� بن محمد حول الوعرض الباحث رؤ 

األغلبية لألقلية...."نبھ إ�� أن املنظمات غ�� ا�ح�ومّية يمكن أن ت�ون نقيض الديمقراطية، ذلك أّ��ا تمثل  

  .2ألغلبية"األقلية أو ح�ى األفراد الذين �سعون إ�� فرض وجهات نظرهم ع�� الناس وع�� ح�ومة ا

العوملة    �� ظّل العوملة، ورصد آثار  اإلسالمبتركيا    عا�ج الباحث �� هذه التجر�ة عالقة  :ةال��كي  التجر�ة

 �� 
ّ
ھ �� قولھقافية الث

ّ
: "باتت عملية التحديث ال��كية منذ ثمانينات القرن العشر�ن  ال��كية، وأجمل ذلك �ل

قتصادّية وانتعاش الن�عة التقليدية الداعية إ�� نوع من العودة  م��ايدة االنطباع بطا�ع �عا�ش اللي��الية اال

إ�� األصالة. فالعوملة الثقافّية تؤدي إ�� إضفاء الصفة ال�ونية الشاملة ع�� القيم الغر�ية وأنماطها الثقافّية  

التجر�ة    3حياة"الغر�ية مع القيام �� الوقت نفسھ بنفخ الروح �� جملة القيم والتقاليد ا�حلية و�عاد��ا إ�� ا�

��  :  ةندونيسيّ اإل  �� وضع اإلسالم  الباحث  ��    االنفتاح  �� ظل العوملة، وتحّدث عن ضر�بةأندونيسيا  نظر 

صا
ّ

ع نتائج �ارثّية. يقول الباحث م�خ
ّ
: "سلكت أندونيسيا سياسة  الّتجر�ة اإلندونيسّية، بما يّ�ئ القارئ لتوق

خاّصة والوطنية واألجنبية، ودعم عالقا��ا مع الدول ا�جاورة  انفتاحية، فعلمت ع�� ��جيع االستثمارات ا�

�� جنوب شر�� آسيا. فانطلقت نحو بناء جسور قو�ة من العالقات مع الواليات املتحدة األمر�كية ودول  

صها "الصورة ال�ي التقطت للرئيس األندوني��ي سنة    .4غر�ي أورو�ا"
ّ

  1998فماذا �انت النتيجة؟ النتيجة ت�خ

يو  �امودوسو  وهو  ميشال  للّصندوق  العام  املدير  أنظار  تحت  للنوايا  خطابا  مهانا    Michelle   قع 

Camadessus) 19335)، وهو واقف قا��ي الّنظرة مكتوف اليدين �� استعالء ظاهر. 

اإل  عندّية:  يرانالتجر�ة  ف 
ّ
وتوق الباحث،  لها 

ّ
حل ال�ي  الّتجارب  ختام   �� اإليرانّية  الّتجر�ة  أ�عاد   �انت 

لو�رهاصات العوملة  املناخ السيا��يّ ، وعند  العوملة �� إيران
ّ
  وهو يرزح تحت   املناخ االقتصادي اإليرا�ي  ، وحل

العوملة  �ان متسما    ومحاوالت مراوغا��ا.  ضغوط  العوملة  ظاهرة  إيران مع  �عامل  أن  "يبدو  الباحث:  يقول 

ارعت إيران إ�� اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  با�حيطة وا�حذر لتشابك مفهومها مع مفهوم "األمركة". إذ س 

لت هذه اإلجراءات �� سع��ا إ�� توف�� األجواء  
ّ
والتداب�� ملقاومة تداعيات العوملة وا�حّد من تأث��ا��ا. وقد تمث
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املالئمة لالستثمار الداخ�� واألجن�ي وحرصها ع�� تبّ�ي اس��اتيجية التصدير وتحر�ر سعر الصرف واألخذ 

  .1ق الرأسمالّية..."بقواعد الّسو 

 :: قراءة في العولمة ومستقبلھا في العالم اإلسالمي المعاصر)IV(الباب  -4-4
خذ فيھ الباحث  

ّ
يقوم هذا الباب ع�� ثالثة فصول، ويعّد، كسابقھ، جوهر هذا املنجز العل�ّي. وقد ات

مص��ها، أي البالد العر�ية واسالمّية،  موقع املستشرف ملآل العوملة �� البالد العر�ّية واإلسالمّية، أو إن شئنا  

 �� ظّل العوملة، وذلك �عد أن تبّ�ن واقعها، ورصد حاضرها املدّمر ع�� جميع األصعدة.

 : الفكر الغربيّ  : العولمة على محكّ )1(الفصل  -4-4-1
مستندا   ،2، وما ين�ئ بھ مص��ها من انحدار�� العالم الغر�ّي اس��ّل ال�اتب الفصل برصد ظاهرة العوملة 

رات    �� أح�امھ إ�� 
ّ

مؤّدٍ حتما، كما  لرأسمالية  لمن ا��يار  ، و��� ما يراه  الّسقوط ا�حر القتصاد السوق مؤش

ھ تقوقٌع  3��ا التاّمة��ايف نفسها، ا��يار العوملة  يرى، إ��
ّ
، مش��ا إ�� طا�عها القب�ّ�، و�� صفة ملا رأى ال�اتب أن

ال ب�ن  وتضامن  االقتصادّي،  املستوى  الدائم  ع��  واستعدادها  العالم،  بقّية  ع��  املهيمنة  الغنّية  ّدول 

وهو    �� شأن القبلّية،  الباحث  . و�ضيف4لالنقضاض ع�� �ّل من ��ّدد امتيازا��ا من خارج دائر��ا "القبلّية"

وي�حب ذلك ع�� العوملة: "هكذا فإن ا�جتمع املغلق �� صميمھ ليس إال قبيلة،    ،س��طة� يتحدث عن أثينا و 

ون  ) "مجتمع يتعاضد أعضاؤه وال ��تمّ Henri Bergson ( )1859-  1941هو، ع�� حّد �عب�� هن�ي بركسون (ف

"أن مخاوف الشعوب  . وما �عدها.  غ��  5ببا�� اإل�سانّية وهم ع�� أهبة االستعداد إما لل�جوم أو للدفاع "

ذي أصبح من أك�� وجوه االنحدار العام  تزايدت، واستياءها تنامى �سبب التوزيع غ�� العادل ملنافع العوملة ال

جاه  .  6مدعاة للقلق"
ّ
وهو رّد فعل طبي�ّ� تماما، إذ ل�ّل فعل رّد فعل مساو لھ �� القّوة، ومعاكس لھ �� االت

د بال شّك انفجارا، لذا 
ّ
"بدا اال��يار أمرا ال مناص منھ    كما هو معروف �� العلوم الف��يائّية، و�ّل ضغط يول

، واحتفوا  ح�ن تجاهل املس 
ّ
تثمرون، �� حقبة االقتصاد ا�جديد، واش��وا شر�ات ما �ان لها مستقبل قط

، ووثقوا بإرشادات خ��اء �� شؤون األسهم تبّ�ن أ��م ما �انوا خ��اء، بل نصاب�ن  
ّ
بأبطال ما �انوا أبطاال قط

 . 7ال ضم�� لهم"

وجوه التناقض الذي �سم العوملة، ف�ي  مفهوم القبلية االقتصادّية دقيق تماما إذ يكشف وجها من  إّن  

من جهة �سّوق �خطاب يدعو إ�� �شابك اإل�سانّية �� جميع ا�جاالت، ومن جهة أخرى تحّصن حدودها من  

 ال�جرة واقتصادَ 
َ
ق السلع...ونمط

ّ
عيشها ضّد "ال��ابرة الهمج" الذين يحيطون ��ا. إ�� ا�حّد الذي   ها من تدف
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 Graham(  وجراهام طومبسون   )Paul Hirst(  يقول بول ه��ستل�ونّية:  جعل �عضهم �شّك �� وجود هذه ا

Thompson(:    أنصار غالة  �عض  بذلك  �ع��ف  كما  بحّق.  "�ونيا"  ي�ون  أن  عن  أ�عد  يزال  ال  العالم  "إن 

 .1العوملة، بل الواقع أن تدفقات التجارة واالستثمار واألموال ت��كز �� ثال�ي أورو�ا واليابان وأمر��ا الشمالية"

 : : فخاخ العولمة في العالم اإلسالمي)2(الفصل  -4-4-2
ھ يوّسع من نطاق النقود ال�ي وّجه   �� هذا الفصل  بدا الباحث 

ّ
وذكرها �� �عض    ،إ�� العوملة   ها كما لو أن

بمز�د    مساوئ العوملة)، ولكْن   -: وفيھ مبحث:  ستيغلي��: محاسن العوملة1فصل  - IIIالفصول الّسابقة (الباب

وقد تمّحض هذ الفصل إ�� ا�حديث عن خمسة فخاخ للعوملة، فبدا هذا الفصل    .تدقيق.من التفصيل وال

  :�� الفخاخ  واختفا��ا. وهذه  العوملة  ا��يار  ع 
ّ
توق ع��  إذ مدارهما  قبلھ،  ذي 

ّ
لل االقتصادي    الفّخ استئنافا 

 ...الثقا�� الفخاخ االلك��ونية الفّخ و  االجتما��ّ  الفّخ ، و السيا��يّ  الفّخ و 

: رصد ال�اتب �� هذا املستوى من البحث الفخاخ العوملّية املنصو�ة من خالل  للعوملة االقتصادّي  الفّخ -

ابة �الّت�امل و 
ّ

 2، وكشف عّما تخفي وراءها من نزعة ت�الب ع�� خ��ات املنطقة العر�ّيةاالندماجمقوالت جذ

"استحالة �� أن يج�ي العالم بدولھ املتقدمة والفق��ة معا ثمارا ناجحة   هناك  وأف��ى بھ الّرصد إ�� ا�جزم بأّن 

 . 3نجاحا مطلقا لالقتصاد املعولم (...) وهذا �ع�ي ببساطة أن ا�جميع قد وقع �� "فخ العوملة"

الّس - ع��  ةللعومل  يا��يّ الفخ  الفقرة  هذه  مدار  والّد :  وا�حربالعوملة  مظاهريمقراطية  وع��   ،   
ّ
  � التع�

�سبب العوملة، وع�� احت�ار الّدول العظ�ى لسلطة القرارات الّدولّية، وهو   �� العالم اإلسالمي يمقراطّي الّد 

صها    .4ما ي��جمھ غياب التمثيلّية الدولّية �� املنظمات العاملّية ع�� قاعدة العدل واملساواة ب�ن الّدول 
ّ

وقد �خ

انتقادات من البلدان النامية واملهتم�ن بالبيئة ومناصري  : "تواجھ املنظمات متعددة األطراف  بقولھالباحث  

إ��   تفتقد  الدو��  النقد  وصندوق  الدو��  للبنك  التنفيذي�ن  واملدير�ن  األعضاء  اختيار  فآليات  الفقراء. 

الشفافية ال�املة. (...) وقد ال ي�ون واقع الديمقراطية �� املنظمت�ن �عيدا عن واقعها �� مجلس األمن ألن  

اختيار األعضاء الدائم�ن فيھ مازالت �� األخرى �عيش فخاخا سياسية تقدم األقوى عسكر�ا ع��  معاي��  

. من ذلك أّن الناتج ا�ح�� لل��از�ل مثال أك�� من فر�سا ومن أنجل��ا، والهند يفوق ناتجها  5األو�� اقتصادّيا"

تا مقصيت�ن
ّ
  . 6العضو�ة الدائمة �� مجلس األمن"  من  )!(كذا  ا�ح�� فر�سا و�نجل��ا مجتمعت�ن. "ومع ذلك ظل

، ل ورأس املالاب�ن العمّ  عدائّيةروح  ّتھ العوملة منبث : مدار هذا العنصر ع�� ماالفخ االجتما�� للعوملة -

ر العالقات ب�ن فئات ا�جتمع الواحد غر�ّيا �ان او شرقّيا، يقول الباحث:  
ّ
"يف��ض أن  وهو ما ساهم �� توت
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تتأسس �سو�ة مؤقتة ب�ن القوى العاملة ورأس املال �� إطار العوملة ألن رأس املال بحاجة إ�� القوى العاملة،  

لبلدان النامية وخاصة البلدان اإلسالمية ال يفسر  والقوى العاملة بحاجة إ�� رأس املا. غ�� أن ما حدث �� ا

بالعالم اإلسالمي و�حالل عالقة   الشراكة االجتماعية  ا��يار   �� العوملة  الت�امل، فقد �سببت  طبيعة هذا 

واال��جام" التعا�ش  محل  والتصادم  انتشار    ،1العداء  عن  أنواعها  ا�جر�مةفضال  من    بجميع  مستفيدة 

ب�ات اإلجرامّية وسرعة انتقالها، وتنّوع أسالي��ا واآلليات املساعدة عل��ا، ا�خ... سهولة الّتواصل و��شاء ا
ّ

لش

"يبدو أن العوملة �سهم �ش�ل وا�ح �� ازدياد معدل ا�جر�مة ع�� املستوى العاملي،  وعّ�� عن ذلك بقولھ:  

. 2عزلة والتطرف"ر أخرى �السياحة ا�جنسية والهو�سهل نمو الشب�ات العاملية اإلجرامية" فضال عن ظوا 

ك األسرّي، وغياب السلطة  
ّ

ف ال�اتب عند واحدة من أخطر الفخاخ ال�ي نصب��ا العوملة، وهو التفك
ّ
وتوق

ا�خ... مة 
ّ
االباحث:    ،3املنظ القائمة  يقول  املؤسسات االجتماعية  بنية   ��  �� [العوملة] خلال عميقا  "أحدثت 

عاد زواج املسيار واملتعة  أ ظهور برامج دينية وخطاب دعوي    . و�رصدووظائفها" و�داية أفول العائلة األبو�ة

 . 4والعر�� �� نوع من رد فعل عك��ي ضّد العوملة

ل، �� أّن   :الفخ الثقا�� للعوملة
ّ
ل، أك�� ما يتمث

ّ
الثقافة العر�ية    يرى الباحث أّن الفّخ الثقا�� للعوملة يتمث

 ، بل إّ��ا  ��ادة �� هو���ا وخصوصيّ مهّد 
ّ
غة االنجل��ية وسرعة انتشارها.  ع�� حافة ا�خطر �سبب اخ��اق الل

   الذي أنتجتھ العوملة  يديائي أو شب�يوأّن املثّقف امل
ّ
وح التحليلّية والّنقدية  صانة والرّ ة والرّ يفتقر إ�� الدق

�� ظّل العوملة،الدول وا�ح�ومات هذا فضال عن س��  .  5كما يقول فه�ي جدعان  ،د اهتماماتھلتعّد  إ��   ، 

، وفقد املثّقف  مؤّسسات ومراكز بحث مغر�ة ماليا. ف�ان أن تدهورت القيم إ�� استدراجھ ف و تدج�ن املثّق 

لي��، ولم �عد،
ّ
 . 6كما �ان ينظر إليھ قديما، ضم��ا لألّمة وذا رسالة �� مجتمعھ ومحيطھ دوره التوعوّي الط

 :: العولمة والعالم اإلسالمي من خطاب النقد إلى خطاب النقض)3(الفصل  -4-4-3
تدّرج ال�اتب من عرض ا�خطاب النقدّي إ�� خطاب النقض الذي يدعو بوضوح إ�� مقاومة العوملة ع��  

�يديولوجيا  و   ونظر�تھ �� االخ��اق  محمد عابد ا�جابري كشف أخطارها وال إ�سانّي��ا. و�ان نموذجھ األّول هو  

أو�ح  .7السوق  إلغ"  فقد  ير�د  العوملة  تمارسھ  الذي  الثقا��  االخ��اق  وا�حلول  أن  اإليديولو��  الصراع  اء 

محلھ. ونفى أن تموت اإليديولوجيا بحلول االخ��اق الثقا�� (...) بل اعت�� أن االخ��اق الثقا��، ع�� العكس  

التبعّية وتكريس  الهيمنة  مع  التطبيع  االخ��اق"  إيديولوجيا   �� معينة  بإيديولوجيا  محمل  ذلك،   . 8من 

، و�دعو إ�� طر�ق ثالث هو  والقبول التامّ   فض التامّ من العوملة هما: الرّ   واملالحظ أن ا�جابري ينتقد موقف�ن
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موقف ا�جابري من �ّل قضايا التقّدم وا�حداثة  وغ�ّي عن التذك�� أّن  .  1العمل من داخل الثقافات ا�حلية

 
ّ

ص �� ضرورة االنطالق من معطيات الذ
ّ

مع    ،منھ  االستئناف  وانتقاء ما �ستحّق   ،ات ال��اثيةوالعوملة يت�خ

 . من إم�انات تقّدم، وذلك من أفق ا�خصوصّية  تطعيمھ بما يتيحھ الفكر العاملّي 

العوملة  )، و Walden Mauricio Bello(  والدن بيلو  ال�ي دعا إل��ا  العوملة البديلةفهو  أّما املثال الثا�ي  

من مواقف أك��    روجيھ غارودي ، �� مقابل ما تبّناه  جوز�ف ستيغلي��ال�ي تبّناها  املثمرة والبدائل املنقذة  

نموذج التنمية الذي تلهث وراءه دول    أّن ، معت��ا  البدائل املنافقة" صرامة، جعلتھ �سم العوملة القائمة بـ"

 
ّ
بتبعيّ العالم الثالث �ساعد دائما ع�� ازدياد تخل دا��م.  فهم املرتبط 

ّ
أن وحدة العالم تكمن فقط ��  "  مؤك

الناجمة عن عوملة منافقة. و�رر اعتناقھ اإلسالم    �� الوحدة االم��يالية تناسقة ل�ل الشعوب ال  الوحدة امل

  .2بانحيازه إ�� نموذج العقائد الداعية إ�� التحر�ر من إيديولوجيا املهيمن�ن"

لھ  
ّ
، وهو صوت يمث

ً
  و�ساءل الباحث: . 3مهدي املنجرةوختم الباحث بصوت يدعو إ�� نقض العوملة جملة

عاد ف��ا إ��    ا،صفحت�ن ونصفلإلجابة ع�� هذا السؤال  خصص الباحث  و العوملة �� العالم املعاصر إ�� أين؟  

ومدى مساهم��م ��   ،صعو�ة االندماج العر�ي �� ا�حيط ا�حضاري القديممبّينا    ،التار�خ العر�ي الّ�حيق

�س  ما   �� نظره  وجهة  عرض  عن  املقابل،   �� وأعرض،  اإل�سا�ي،  وتحّوالت  التقّدم  أحوال  من  تشرفھ 

 وا�ع�اسات ستطرأ ع�� العرب واملسلم�ن �� ظّل املّد العوملي. 

 : خاتمة  -5

العوملة  نخلص من هذه املقار�ة التحليلّية النقدّية إ�� راهنّية املباحث ال�ي تّم طرحها �� هذا الكتاب:  -

باحث قد حشد من املصادر واملراجع، ، و��� أّن الوتداعيا��ا �� العالم اإلسالمّي املعاصر: مقار�ات غر�ّية

وأعمل من املنا�ج واملقار�ات ما جعلھ قادرا ع�� �عميق الّنظر �� أهّم القضايا واإلش�اليات، وع�� توسيع  

أفق النظر ف��ا ع�� مقابلة املوقف بنقيضھ أو بما يخالفھ �� مس�� إ�� اإلحاطة بظاهرة مركبة متحّولة لم  

 تتبلور �عد �ش�ل ��ائّي.  

املاّدية  - العوملة  ب�ن  تحليل  أضاف فضل  لو  وددنا  مهّما، وقد  تمي��ا  والعوملة  ا�حداثة  ب�ن  الباحث  مّ�� 

�حت أك�� مساوئ العوملة وم�اسُ��ا، والنفتحت أمامنا سبل جديدة لالستفادة  
ّ
والعوملة النظرّ�ة، إذن الت

 من هذه الظاهرة العاملّية.  

إسالمّية  - نماذج  بوصفها  ومال��يا  وأندونيسيا  و�يران  تركيا   :�� إسالمّية،  بلدان  أر�عة  الباحث  اختار 

ھ اختار معها أحد البلدان العر�ّية لقر��ا من أذهان املتلّق�ن العرب  
ّ
لكيفّية التعامل مع العوملة، ووددنا لو أن

��ا. ظّننا    واهتمامهم  ع��  نجاحهاويغلب  ال    أّن  أن  يالنس�ّي  النماذج  نب��  حساب  ع��  ��ا  االهتمام  ي�ّ�ر 

. يقول السيد أباه: "ال  1997العر�ّية، ال سيما ح�ن �ستحضر هشاشة هذا النجاح الذي كشفھ ا��يارات  
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، وامتد إ�� أندونيسيا ومال��يا  1997اديات اآلسيو�ة الذي بدأ من تايلند  صمندوحة �� اإلقرار أن ا��يار االقت

ل أحد التحوالت األبرز �� ��اية القرن ؤ يابان، و�اد يصل إ�� اليقبل أن  
ّ
دي باالقتصاد الرو��ي الهش، يمث

 .1املنصرم"

الكتاب:    - غر�ّية"تضّمن عنوان  املعاصر: مقار�ات  اإلسالمّي  العالم   �� وتداعيا��ا  التباسا    "العوملة 

ع القارئ وظّنھ ألوّ 
ّ
ل وهلة إ�� أّن مدار البحث �� الكتاب  محّ��ا �� جزئھ الثا�ي: مقار�ات غر�ية، إذ يذهب توق

سي�ون تحليال لتداعيات العوملة وآثارها �� العالم اإلسالمّي من وجهة نظر غر�ّية. ال شك أّن الباحث قد  

ر�ن واملنظر�ن الغر�ي�ن ومواقفهم من أوضاع الدول العر�ية واإلسالمّية و�� تنوء  
ّ

استد�� آراء كث�� من املفك

ن�� العوملة، أو أّن ا�حضور األبرز واألك�� كثافة هو    تحت   من ضغوطا��ا. غ�� 
َ

تكييفها والتخفيف تحاول 

 ملفكر�ن وفاعل�ن سياسي�ن من الضّفة ا�جنو�ّية.   

أّن    غ��غلب ع�� الكتاب أبواِبھ وفصوِلھ �جاُء العوملة والتماس نقود ترّجح الّرغبة �� نقدها ونقضها،    -

ل، كما تبدو اليوم، قد
ّ
را ع�� اإل�سانّية الّتعا�ش معھ، وغاية ما يمك��ا فعلھ هو تحس�ن مواقعها  العوملة تمث

وشروِط املشاركة ف��ا، وما تجارب الّدول اإلسالمّية األر�ع سوى دليل ع�� ذلك، فضال عن نماذج دولّية من  

   العالم الثالث يبدو واقعا أك�� مرارة.
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ٔ
باه، اتجاهات العولمة، إشكاليات اال

ٔ
 .26ص مرجع سابق، السبد ولد ا
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 : تقدیم کتاب 

 "  اتالخصائص والخلفیّ   ،خطاب االستعراب بتونس في عهد الحمایة"

 لنجاة قرفال  

 

 

 : مقّدمة  -1

  للباحثة نجاة قرفال  "خطاب االستعراب بتو�س �� عهد ا�حماية ا�خصائص وا�خلفيات"  :كتابصدر  

ا�ختّص  للكتاب  األطرش  مجمع  األو��  عن  طبعتھ  املشروع  2020سنة    ��  ضمن  موضوعھ  تن�يل  و�مكن   .

ق بالفكري ا
ّ
الت الفكر التو���ي وعالقاتھ الثقافية واأليديولوجية الذي تخّصص ة سا در ملتعل

ّ
فيھ �عض  تمث

أمثال التو�سية  با�جامعة  والتار�خ  ا�حضارة  قسم  عمران    أساتذة  وكمال  السالم  عبد  أحمد  املرحوم�ن 

 ومنجية عرفة منسية وفت�� القاس�ي وغ��هم. والبش�� التلي��

مثل � التخّصصات  متعّددة  مقار�ات  ع��  االنفتاح  ضرورة  ما  خطاب  خصائص   �� البحث  ستد�� 

الثقا�� وعلم االجتماع السيا��ي. وهو    اللسانيات وتحليل ا�خطاب  لوالتار�خ وعلم االجتماع 
ّ
  ا أفق   ما �ش�

ال سيما أّن املوضوع يفتح بابا واسعا للنقاش �� قضايا حيو�ة مّتصلة بالهو�ة والغ��ية والب�ى   اواعد  ابحثيّ 

العميقة والصورة النمطية وال�خصية القاعدية والسياسة الثقافية وال��بو�ة �� منعطف حاسم من تار�خ  

 تو�س ا�حديث واملعاصر. 

�سمات   مّتصلة  إش�الية  ظاهره   �� يطرح  الكتاب  �ان  املعلنة  و�ذا  وخلفياتھ  االستعرا�ي  ا�خطاب 

ووضعها   التو�سية  ال�خصية  ل 
ّ
�ش� �عوامل  يّتصل  محور�ا  سؤاال  يتضّمن  باطنھ   �� ھ 

ّ
فإن واملضمرة، 

وهو    ا�حضاري القائم ومن�ل��ا �� عيون اآلخر االستعماري و�ناه العميقة املوّجهة لسياساتھ واس��اتيجياتھ.

متّ  فرعية  أسئلة  د 
ّ
تول إ��  أف��ى  وآلياتھ  صلةما  االستعراب  بالسياسة  ،بخلفيات  البيداغوجيا    ،وعالقة 

ومن�لة االستعراب ضمن االيديولوجيا    ،وصالت التعليم باإلعالم وعالقات املستعر��ن برجال الدين واألها��

 االستعمار�ة وتأث��ات ذلك �� صراع الهو�ة بتو�س املعاصرة وتقييم إم�انيات تجاوز الوضع الراهن. 

ال نصوصا  تكمن  ف 
ّ
خل بتو�س  االستعرا�ي  ا�خطاب  �ون   �� الكتاب  عل��ا  يقوم  ال�ي  األساسية  فكرة 

قراءة معّمقة وتقليب زوايا النظر    متنّوعة من مقاالت وخواطر ورسائل وكتب وصور ورسومات تف��ي قراء��ا 

ل من أش�ال  ومن ثمة فنحن أمام ش�  ،ف��ا إ�� كشف جوانب مغّيبة من تار�خ ا�حضارة التو�سية املعاصرة

بالتار�خ املن��يّ  الذات    االهتمام  ل 
ّ
العميقة وطرق تمث الب�ى  �� توجيھ  الذي غالبا ما ت�ون لھ أدوار خط��ة 

 واآلخر. 

مة �� تأليف الكتاب رؤ�ة سليمة بحكم تقّيدها بجملة من ا�حّددات:
ّ

 تبدو الرؤ�ة املتحك

 عبد الباسط الغابريد. 
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 .1956إ�� سنة  1881ة ا�حّدد التار��� بتحديد مرحلة تار�خية دقيقة تمتد من سن-

فة بحدود-
ّ
من مجال تخّصص تحليل ا�خطاب وحرصها    اق��ا��ا   ا�حّدد املفاهي�ي من خالل تذك�� املؤل

 البّ�ن ع�� تحديد ما يتناغم مع خطة عملها مثلما سنفّصلھ الحقا. 

وامل����ّ - املعر��  ال�يا�حّدد  ا�حديثة  ا�حضارة  تخّصص  ضمن  املندرج  البحث  هو�ة  توضيح  تتقّيد    : 

  ق �� القضايا املطروحة. بتحليل نصوص مدّونة محّددة مع االستعانة بمقار�ات متعّددة التخّصصات للتعمّ 

 و�مكن إجماال توزيع أبرز قضايا الكتاب ع�� ا�حاور اآلتية:

 منطلقات خطاب االستعراب ودالالته:  -2

فقّل عن  توقع االعتماد ع�� مدّونة �خمة من املصّنفات املتنّوعة ال  
ّ
. و�مكن  اأي مستعر�  ا خمس�ن مؤل

 أن نذكر م��ا:

 والتعليم اإلسالمي �� تو�س.  عليم العمومّي الذي اهتم بالتّ  Machuel مصّنفات لويس ماشو�ل-

 .الذي اختّص بتار�خ افر�قية �� العهد ا�حف��يّ  Bronschvig برو�شفيق رو�ار-

 الذي بحث �� موضوع اعتناق اإلسالم. Jossot جوّصو عبد الكر�م قوستاف-

 شارل منش�ور الذي درس تار�خ �عض القبائل واألماكن التو�سية مثل الفراشيش وماجر.-

جول  أبر�با  أمثال  آخر�ن  عن  ليون    Abribat Jules  فضال  وهودا    BercherLeonو�ر��ي  وديمرسمان 

 أكتاف وغ��هم. 

العود انطالقا من  تّم تحديد مع�ى االستعراب  األو�� وتار�خيّ وقد  جذور استخداماتھ  إ��  تھ ومقارنتھ  ة 

فة الرأي الذي يذهب إ�� أّن مصط�ح "مستعرب" استعمل أساسا باألندلس  
ّ
ت املؤل

ّ
بمع�ى االستشراق. وتبن

اإلسالمي ا�حكم  ظّل   �� �عيشون  �انوا  املسيحي�ن  من  جماعة  املستعر��ن ع��  لفظ  أطلق  أّن  1ح�ن  كما   .

اال  من  جزء  مح�ومةاالستعراب  بي��ما  والعالقة  عن  ب  ستشراق  فا�حديث  با�خاص.  العام  عالقة  منطق 

واالست��اك. ومن ثمة يختّص االستشراق بدراسة الشرق وآدابھ    االستعراب يماثل ا�حديث عن االستفراس

هو مثبت ��   بينما يقتصر االستعراب ع�� دراسة حضارة العرب وآدا��م. وتطلق �لمة املستعرب �� ضوء ما 

وترجمةامل وكتابة  دراسة  بالعر�ية  اشتغل  من  �ّل  الغر�ية ع��  لغة    ،دّونة  اإلسالمية  العر�ية  ا�حضارة  أي 

 .2وآدابا وحضارة

فة توزيع املستعر��ن وفق ثالث آليات: آلية التعليم واإلعالم
ّ
لها لويس ماشو�ل الذي    ،أجادت املؤل

ّ
و�مث

يقارب   ما  بتو�س  العمومي  التعليم  وز�ر  خطة  ل ر من  شغل 
ّ
ش� ال�ي  والتصنيف  ال��جمة  وآلية  قرن،  �ع 
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وكتاب اإلسالم وأصول    ،املستعرب بر��ي أبرز رموزها بحكم تخّصصھ �� ترجمة مصّنفات فقهية إسالمية

 كما قام املستعرب أكتاف هودا ب��جمة �حيح البخاري. ،ا�حكم لع�� عبد الرازق 

ة السياسية ال سيما اإلقامة العامة واملؤّسسات  لطأّما اآللية الثالثة ف��ّم ا�خدمات والعالقات مع الّس 

 الدينية �الكرادلة وأساقفة كنيسة قرطاج. و�� آلية �شمل جّل املستعر��ن.

وقد عمدت الباحثة إ�� تحديد مفهوم ا�خطاب تحديدا وظيفيا. إذ بدت ع�� و�� كب�� بأّن مسألة تحليل  

نية ال�ي لها نواميسها و�احثوها ا�ختّصون.  ا�خطاب تحليال نقديا مسألة اختصاص ضمن املدارس اللسا

 
ّ

ق �� اإلش�الية األساسية  دت ع�� أّن انفتاحها ع�� ذلك التخّصص �ان ع�� سبيل االستئناس للتعمّ لذلك أك

  ، ية ال�ي صيغ ف��اموضوع بح��ا. و�مقت��ى ذلك فّرعت أش�ال ا�خطاب االستعرا�ي بحسب القوالب الفنّ 

 لة واملقال والكتاب والصورة والرسم. فمّ��ت ب�ن ا�حاضرة والرسا 

آخر أهم يّتصل باملضام�ن والدالالت. إذ ال يمكن اخ��ال    يوازي ذلك التعّدد �� مستوى األش�ال �عّددٌ 

وال��اغماتية   والبيداغوجيا  واأليديولوجيا  املعرفة  ب�ن  تراوحھ  بحكم  واحد  حّد   �� االستعرا�ي  ا�خطاب 

ذلك   أفرز  وقد  والدعاية.  لھ  واإلرشاد  محّددة  نزعات  ومضامينھ  االستعرا�ي  ا�خطاب  أش�ال   �� التنّوع 

لة �� نزعة  
ّ
فة �� ثالث نزعات متمث

ّ
مة فيھ والرهانات املو�ولة إليھ. ضبط��ا املؤل

ّ
مرتبطة بالسياقات املتحك

 ثم�ن واالعتبار.فن�عة التّ  ،ثم نزعة التحق�� واالستصغار ،التعا�� واالستكبار

 اب االستعرابي: الوجه والقفا في الخط  -3

املباشر ب�ن االستعراب واالستعمار  آليا  ير�ط ر�طا  السائد  �ان االعتقاد  ا�حديث عن    ،إذا  غالبا  فيتّم 

ا�حضارّي  والغزو  التغر�ب  نزعة  التار���    تزامن  االستقصاء  فإّن  بتو�س،  الفر�سية  ا�حماية  انتصاب  مع 

واالقتصادّي  الثقا��  االخ��اق  أّن  أشارت  قد    والعسكرّي   يكشف  ول�ن  عشر.  الثامن  القرن  بداية  منذ  تّم 

فة إ�� أّن تأسيس أّول منشأة �عليمية فر�سية سنة  
ّ
ية ��  Bourgarde  ع�� يّد القس بورقارد  1845املؤل

ّ
متبن

فإّ��ا أغفلت دور ا�جامع املاسونية �� توف�� مهاد سوسيوثقا�� لالخ��اق    ،1وجهة نظر لويس ماشو�ل  ذلك

إذ ترجع أحدث الدراسات حول املاسونية تأسيس ا�حافل املاصونية بتو�س إ��  ،  الغر�ي للبالد التو�سية

ر قبل انتصاب "ا�حماية" الفر�سية �سبع�ن سنة. إذ تّم تأسيس أوّ 
ّ

تحت اسم    1812ل محفل سنة  وقت مبك

Jean d’ Ecosse L’ impériale  -Sant    ع�� ايدي مجموعة من املرسيلي�ن (أهل مرسيليا). كما �عث الشرق

 .2وتلتھ محافل أخرى بتو�س 1838سنة   Carthagineed Uticaوأوتيك  الكب�� لبالرمو محفال بقرطاج

اال  ا�خطاب   �� وا�حة  بالتعليم  العناية  برزت  ما  سنة  و�قدر  �شر  الذي  ماشو�ل  مع  خاّصة  ستعرا�ي 

كتابا حول التعليم العمومي باإليالة التو�سية، فإّن ذلك االهتمام �ان متفاوت املستو�ات وموّجها    1889

ما �� خدمة االس��اتيجيا االستعمار�ة مثلما توّ�حھ �عض النقاط اآلتية: 
ّ

 توج��ا محك
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نمط- ال  ايوجد  �عليم  التعليم:  من  أ�انت  ن  سواء  املهنية  الن�عة  عليھ  �غلب  االبتدائية  املرحلة  يتجاوز 

يا لألها�� التو�سي�ن املسلم�ن، و�عليم ثانوي متطّور اختّص بھ الفر�سيون منذ  
ّ
فالحية أم صناعية موّجھ �ل

ر من دخول االستعمار املباشر. 
ّ

 وقت مبك

اللغة- أبنا��ا  �عليم  ع��  هة 
ّ
املرف التو�سية  العائالت  ر  إقبال 

ّ
مبك وقت  منذ  قبل    ،الفر�سية  حّ�ى  بل 

بجامع   للدراسة  أبناءها  ترسل  واملتواضعة  اآلفاقية  العائالت  ت 
ّ
ظل بينما  قرن.  بنصف  املباشر  االستعمار 

 الز�تونة وفروعھ. 

ال�ي بول  املستعرب  اختيار  فة 
ّ
املؤل أحسنت  البيداغوجيا    paulLapie  وقد  عالقة  لتحليل  أنموذجا 

د هذا املستعرب للسلطة الفر�سية استحالة اخ��اق الثقافة التو�سية دون  بالسياسة االستعمار�ة
ّ

. إذ أك

ا�خّصص   االمتحان   �� اش��اطها  خالل  الز�تو�ي من  التعليم   �� حّ�ى  الفر�سية  اللغة  بفرض  املرور وجو�ا 

ما ال يقّل  إلعفاء طلبة ا�جامع األعظم من ا�خدمة العسكر�ة. ففي ظّل هذا املعطى أشار إ�� إم�انية كسب  

م  عن خمسمائة  
ّ
لغة الفر�سية وثقاف��ا. ووقعت االستعانة �� سبيل تحقيق ذلك الهدف  إ�� المنتسب  متعل

 بمؤّسسة القّياد ملا تحوزه من سلطة إدار�ة ومعنو�ة ع�� األها��. 

مت �� ا�خطاب االستعرا�ي خلفيات ثالث موّزعة ب�ن النوا�� التشريعية واألمنية والعقائ
ّ

دية،  ول�ن تحك

فة حصر  
ّ
ھ قد اعتمد آليات متعّددة للتغطية ع�� تلك اآلليات وتضليل جمهور املتلّق�ن. وقد أجادت املؤل

ّ
فإن

آلية ال��بية وال��جمة    :آلية التعليم واإلعالم ثم ثانيا  :تلك اآلليات وتبو���ا �� ثالث آليات متعاضدة: و�� أّوال

 .1فثالثا آلية ا�خدمات والعالقات

�ان ا 
ّ
مختلف  ومل إثارة  ع��  االستعرا�ي  ا�خطاب  حرص  فقد  واإلعالم  التعليم  ب�ن  جدلية  العالقة  ت 

إش�اليا��ا. فع�� سبيل الذكر أ�ّح ماشو�ل مرارا وتكرارا ع�� أّن �غي�� العقليات أو الذهنيات ال يمكن أن يتّم  

و� وامل�ابدة.  املثابرة  الكث�� من  ب 
ّ
تتطل هو مس��ة  ما 

ّ
و�ن تر�ية  ب�ن عشية و�حاها،  التعليم  بواسطة  مكن 

حافة الفر�سية. وهو ما جعل شارل  العقول وفق األجندات الفر�سية االستعمار�ة. واملعّول �� ذلك ع�� الّ� 

كتاب   فة 
ّ
مؤل ذلك  إ��  نت 

ّ
تفط مثلما  قتال  �حافة  ب�و��ا  الفر�سية  ال�حافة  يصف  جوليان  أندري 

 االستعراب.

ما وظفت 
ّ
م فيھ. ف�ي    لم تكن آلية ال��جمة عفو�ة، و�ن

ّ
ضمن آليات التعّرف ع�� اآلخر للسيطرة والتحك

الذي اختّص ب��جمة أمهات   Leon Bercherترجمة انتقائية. وقد برز �� هذا الصدد املستعرب ليون بر��ي 

 : نذاك. ف��جم ع�� سبيل الذكرآكتب الفقھ اإلسالمي املعتمدة �� التعليم الز�تو�ي 

مختصر سيدي خليل تحت عنوان الفت للنظر "الرّدة والتجديف والتمّرد  مسألة الرّدة من كتاب  كتاب:  -

 اإلسالمي املال�ي".  �� الفقھ

 ..2الورقات بحث �� املن�جية اإلسالمية ترجمة و�عليق :كتاب الورقات أل�ي املعا�� ا�جو��ي تحت عنوان-
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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اضطل ا�حقيقة   �� فإّ��م  وقلم،  فكر  حملة  ش�ل   �� املستعر��ن  جّل  برز  املهام  ول�ن  من  بالعديد  عوا 

  Jule Abribas  واملهمات ا�خط��ة صلب السلطة الفر�سية االستعمار�ة. فقد شارك املستعرب جيل أبر�با

سنة   تو�س  ع��  الفر�سية  ا�حملة  ا�حرب    1881ضمن  خالل  الفر�سية  العسكر�ة  الوحدة  ضمن  و�ان 

 
ّ
ف بكتابة التقار�ر من املقيم العام أثناء ف��ات  العاملية األو��، ثم أ�حق با�خدمة املدنية لشؤون األها�� و�ل

 القالقل واالضطرابات االجتماعية. ف�ان يتنّقل ب�ن مختلف املدن التو�سية.

االستعرا�ي متناقضا �� خصوص موقفھ من اإلسالم. إذ لم يتجاوز موقفھ دائر�ي االحتواء    بدا ا�خطاب

فع�� سبيل الذكر يذهب املستعرب هن�ي صلدان   واملهادنة. وهو ما حرمھ من صياغة توّجھ إ�سا�ي عميق

Saladain  لكنھ ��   ،�� تفس��ه النتشار اإلسالم السريع إ�� الدور التمهيدي الذي لعبتھ ال��ودية واملسيحية

التّ  هذا  عن  ي��اجع  آخر  الفتوحات  موضع  صاحب  الذي  العنف  بنوعية  اإلسالم  انتشار  ف��بط  فس�� 

 ة. اإلسالميّ 

 تعرابي: أبعاد الخطاب االس  -4

�عّد كتاب ا�خطاب االستعراب حفرا �� ممّ��ات الب�ى العميقة املوّجهة ألنظمة التعب�� والتفك�� �� تار�خ  

الت شب��ة �� نظام اشتغالها بحركة  
ّ
ل التصّورات والتمث

ّ
تو�س املعاصر والراهن. فال جدال �� أّن أ�ساق �ش�

الظواه  �عض  طو�ل  بأمد  �سبق  ال�ي  ا�جيولوجية  تختمر  الطبقات  إذ  وال��اك�ن.  الزالزل  مثل  الطبيعية  ر 

رة �� ال�خصية القاعدية
ّ
مّدة طو�لة قد �ستغرق عشرات بل مئات    1األف�ار املوّجهة لأل�ساق الفكر�ة واملؤث

 ن لتعطي مفعولها. �السن

ھ ��
ّ
من  عطى املشار إليھ آنفا واملفّصل �� كتاب األستاذة قرفال يمكن تفّهم جوانب هامة  امل  ءوض  لعل

فطفى   ،ةصراع الهو�ة القائم �� تو�س ال سيما �� العشر�ة األخ��ة ال�ي تراجعت ف��ا سلطة الدولة الشموليّ 

 ا أو مس�وتا عنھ أو مكبوتا أو مقموعا.ع�� السطح ما �ان مخفيّ 

�ان   الّصعبول�ن  ال��اثية    من  املصّنفات  �عض  إحياء   �� أساسا  لة 
ّ
املتمث االستعراب  إيجابيات  إن�ار 

نسية ونفض الغبار ع��ا ومحاولة إقناع غالة االستعمار��ن بضرورة إشراك التو�سي�ن �� تدب�� شؤو��م، امل

ھ لم يكن بمعزل عن األيديولوجيا االستعمار�ة ال�ي �انت أذ�ى من أن تباشر أهدافها دون تز��ن 
ّ
فإّن ذلك �ل

مة ف��ا بما يصرف ع��ا �خط األها�� ومق
ّ

 اوم��م لها.آليا��ا وخلفيا��ا املتحك

  وحاول �عص�� التعليم الز�تو�ّي   ،وقد ر�ط االستعراب شبكة من العالقات املعّقدة مع املؤّسسة الدينية

مثلما أف�ح عنھ مشروع ماشو�ل الذي ��دف إ�� بناء جامعة عصر�ة ع�� أنقاض املؤّسسة الز�تونية. غ��  

قو�ّ  مزدوجة  بمعارضة  جو�ھ  ھ 
ّ
التأث��أن غالة    ،ة  من  أو  ا�حافظ�ن  الز�تونة  شيوخ  �عض  من  سواء 

 
 انظر:  -1

 Ralph Linton, Le Fondement culturel de la personnalité, Dunod: Paris : 1986. 
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 أّن ذلك املشروع سيجد النور �� جوانب جوهر�ة منھ خالل قانون توحيد التعليم سنة    ،االستعمار��ن
ّ
إال

 مع املتفقد الفر���ي جان دو�ياس الذي هندس مشروع توحيد التعليم و�عميمھ. 1958

 بدع ا�خطاب االستعرا�ي �� إخراج عدأول�ن  
ّ
سيان إ�� مجال النشر  يد املصّنفات املطمورة �� غياهب الن

ذلك   إ��  أشارت  مثلما  ال��جمة  خالل  نقائص معرفية ال سيما  املنجز قد شابتھ  ذلك  فإّن  ��ا،  والتعر�ف 

فة عن سعة أفق معر��ّ 
ّ
فة الكتاب. و�قدر ما عّ��ت املؤل

ّ
من خالل إدراكها ألهمية التحليل اآل��   وم����ّ   مؤل

حليل الغر��ي �� تفكيك بنية ا�خطاب االستعرا�ي لكشف آليات  حليل التوزي�� والتّ ليل اإلحصائي والتّ حوالتّ 

ط والهيمنة، فإّن �عض املسائل واألف�ار �� حاجة إ�� مرا
ّ
عة وتوضيح أك��. يمكن حوصلة أهّمها ��  جالتسل

 النقاط اآلتية:

فة عن اخ��اق ا�خطاب-
ّ
ستعرا�ي للعقلية الفر�سية؟ أ�ان ذلك اخ��اقا  اال   إ�� أّي حّد ي�ّح حديث املؤل

 حّقا أم اس��اتيجيا خطابية �� التنو�م والتضليل؟ 

ة  -
ّ
ما املقصود بالقول: "إّن دراسة ا�خطاب االستعرا�ي من جهة ا�خصائص املائزة لھ وا�خلفيات املطل

يا عن دراسة االستعراب"؟ فهل فعال عند املمارسة التطبي
ّ
ة يمكن االل��ام بذلك  قيّ منھ تختلف اختالفا �ل

 الفاصل ب�ن دراسة ا�خطاب االستعرا�ي ودراسة االستعراب؟  التحديد امل����ّ 

فة عن التّ --
ّ
ا  عطيل الذي �عّرض لھ مشروع املستعر��ن و�شاطهم من غالة االستعمار��ن ممّ تحّدثت املؤل

مطية  ورة النّ بحث �� جذور الصّ ألم يكن من األجدى ال  ،ة حقيقية. لكنيّ نحال دو��م وصياغة تصّورات إ�سا

ت ا�خيال الغر�ّي 
ّ

بأصناف    ال�ي يحملها الو�� األورو�ي عن املسلم�ن؟ أال نجد �� اآلداب الب��نطية رواسب غذ

 من االعتقادات ا�خاطئة حول اإلسالم واملسلم�ن؟

�قيا األورو�ية  �� فلسفة التار�خ ع�� تو�س وشمال إفر�قيا معت��ا تلك املنطقة إفر  Hegel تحّدث هيقل-

ع�� حّد �عب��ه: أال يمكن أن ت�ون الفلسفة التار�خية الهيقلية إحدى موّجهات ا�خطاب االستعرا�ي خاّصة  

 واستعادة عمقها االس��اتي��؟  أّن هيقل دعا إ�� ضرورة قيام أورو�ا بواج��ا ا�حضارّي 

تضاه يختّص العر�ي املسلم  ا لنظام العمل وا�حضارة بمق وضع االستعراب مع منش�ور تقسيما عنصر�ّ -

عموما بالتسي�� واإلدارة فإ�� أّي    بينما ينفرد الفر���ي واألورو�ّي   ،و�م��ن ال��ودي التجارة  ،با�حراث والفالحة

صنا من �ّل أش�ال هذا التصّور النمطّي 
ّ
 ونظرتھ العنصر�ة؟  حّد �عد سبع�ن سنة من االستقالل تخل

فة ع�� التّ -
ّ
الذي �ان معتمدا �� عملها األص�� ا�خطوط   )ّدمة عملها وخاتمتھ �� مق(فريع  حافظت املؤل

بحكم �ون كتا��ا أطروحة دكتورا نوقشت �� �لية العلوم اإل�سانية واالجتماعية بتو�س. وهو أمر �� حاجة  

ھ ل�ّل من الكتاب واألطروحة أعرافهما ا�جاري  
ّ
إ�� مراجعة و�عادة نظر عند طبع الكتاب طبعة جديدة بما أن

 إنجاز صياغة تأليفية لعناصر املقّدمة وا�خاتمة.  العمل ��ا. لذا �ستحسن
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إجماال قام كتاب االستعراب ع�� معا�جة مسألة مغّيبة �� تار�خ تو�س ا�حديث واملعاصر مّما استد��  

باملكتبة   الدور�ات  بقسم  نادرة  أساسية  البحث عن مصادر   �� سواء  مضنية  بذل مجهودات  الباحثة  من 

و�� وثائق �� معظمها �� حالة سيئة بحكم التقادم    ،واألرشيف الوط�ي و�عض املكتبات التار�خيةالوطنية  

ب نفسا طو�ال وقدرة بّينة ع�� تمحيص اآلراء    واإلهمال، أو مشاّق 
ّ
ترجمة النصوص. ومن ثمة فهو عمل تطل

باّن كتا� بنتائج موضوعية. لذلك يمكن اإلقرار  ل إضافة نوعية  وترجيح املواقف واألح�ام ل�خروج 
ّ
�ا �ش�

 سية والعر�ية �� مجال الدراسات ا�حضار�ة والنقدية. �للمكتبة التو 



 

 

 

 

 

فون املسلمون  �� تخليص دراسة األديان من االستعمار: .21
ّ

 ومشروع الدراسات الدينّية التنو�ريُّ املثق
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 في تخلیص دراسة األدیان من االستعمار: 
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 ي
ّ
اإلسالمّي    فكر ولكن مهمال من مالمح ال  ركنا محور�ا  -2ّياِخطاببوصفھ مصط�حا  -  ل مصط�ح "دين" مث

) وصوال إ�� 1905بدءا بمحّمد عبده (تـ  فكرون العرب املسلمون منذ القرن التاسع عشر. فقد استعمل امل

(تـ أبو ز�د  ر�ن ا�جدد من أمثال نصر حامد 
ّ

باعتباره مصط�حا نقدّيا، قصد    مصط�ح)،  2010املفك الدين 

  الدراسات الدينية تيجّية للتجديد. وقد تتسّ�ى لنا مقارنة هذا ا�خطاب ب�حداثة، واس��الإ�شاء نقد للتقليد و 

منذ القرن التاسع عشر، وال�ي استعملت أيضا الدين من أجل إ�شاء منظور يتناول تار�خ البشر الدي�ّي. و�� 

�ي أعت�� أّن التقليديْ 
ّ
فا الدين  فكرّ�ْ�نن الهذه املساهمة، فإن

ّ
انطّي واإلسالمّي  ال�التقليدْين    أع�ي-اللذين وظ

إ��  -ا�حديث النظر   �� بأسلو��ن مختلف�ن  يتم��ان  السيا��ّي. إنما  ا�حداثة  و"اآلخر" ووضع  والذات  العالم 

ف هذا    الفكر لتقييمالغر�ّي املهيمن    اتجاهات الفكرو�دال من توظيف  
ّ
�ي أوظ

ّ
  الفكر اإلسالمّي ا�حديث، فإن

ع��  ذاتھ  اإلسالمّي   النظر  ط 
ّ
للفكرألسل املم��ة  و   االتجاهات  اإلسالميالغر�ّي.  الفكر  من  انطلقت    ل�ن 

واحد  ، انطالقا من موقف �ّل  فكر�ن الغر�ي واإلسالميالتحقيق �� كال ال  ، فإن�ي �� ا�حقيقة أرمي إ�� ا�حديث

 اآلخر.  منم��ما 

املفاتيح: اإل   ال�لمات  اإلسالمّي،  التحديث  اإلسالمّية،  الدينّية،  الدراسات  الدراسات  اإلسالمّي،  صالح 

 .3استعمارّي -االستعمارّي، ال-�عد-الدين، طالل أسد، ما
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Abstract: 

The term ‘religion’ as a discursive term occupies a dominant, but neglected feature of 

Muslim intellectual reflections since the 19th century. Intellectuals from Muḥammad ʿAbduh 

(he died in 1905) to recent scholars like Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (he died in 2010) have used 

religion as a critical term to develop a critique of tradition and modernity, and a strategy for 

renewal. This discourse may be compared with the study of religion since the 19th century that 

has also used religion to develop a perspective on the religious history of human kind. In this 

contribution, I argue that the two intellectual traditions that have employed religion–Kantian 

and the modern Islamic–point to very different ways of relating to the world, to the self and 

the ‘other’, and to the political condition of modernity. Rather than using the hegemonic 

Western tradition to make a judgment on the modern Islamic, I use the latter to point to the 

former’s  peculiar proclivities. Using the modern tradition among Muslim intellectuals, I invite 

an inquiry into both from each  other’s positions. 

Keywords: Islamic studies, Islamic modernism, Islamic reform, religious studies, religion, 

Talal Asad, postcolonial, decolonial. 
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صارت و  لقد  ا�جنو�ّية  إفر�قيا   �� بال ��  ا�جامعات  من  العالمغ��ها  األسس    د  مراجعة  إ��  مدعّوة 

خذ  
ّ
ات و�ذ  ومنا�جها.  اختصاصا��ا  عل��ا  تقوم  ال�ي  واإلم��يالّية  "ال  الباحثون االستعمارّ�ة  -مصط�ح 

ضديدا   بوصفھ  و   ملصطل��ْ استعمارّي"  �عد  "استعمارّي"  فقد  -"ما  الت   دعْوااستعمارّي"،  من  إ��  ص 
ّ
خل

وقيمھ  الفكر فرضّيات   وممارساتھ  Grosfoguel  (2011 )(  لغروسفوغا (  الغر�ّي  نا�اتا  ونا�اتا  Nakata؛   (

-املا  املفكر�ن  اتإّن مساهم  ).Mignolo  (2007(  مينيولو؛   2012)  Nakata, Keech&Boltوكيش و�ولت (

 Partha) و�ارتا شاتر�� (Giyatri Spivakسبيفاك (  االستعمارّ��ن من أمثال إدوارد سعيد وجياتري -عد�

Chatterjee  ،ا�� مع��فا  �انت  غ��هم،  وكث��ين  ا�جذور  قد  و بل  )  ع��  النقدّية  بردودها  أحيانا  أشيد 

ت  ورغم ذلك.  ةلعلوم االجتماعّية واإل�سانيّ ال�ي قامت عل��ا ااالستعمارّ�ة  
ّ
مّ��مة  هذه املساهمات  ، فقد ظل

ّ� ع�� الهي�ل اإل�ستيمولو�ّ� االستعمارّي.  
ّ

االستعمارّ�ون  -�عد-املا  املفكرون  �مِا�ُّ ،  فعموما�عدم انقال��ا الك�

أسس  املهيمنة   بتوظيف  النصوص  لتفكيك  غر�ّية  فكرهم  ومصط�حات  (ع��  فو�و  و�ظّل   .Foucault  (

جاهات �� هذه اال  رائدين )  Gramsci) وغرام��ي (Derridaودّر�دا ( 
ّ
)  Grosfoguelالنقدّية (غروسفوغال (  ت

 الغر�ّي املهيمن. فكر أس��ين لل-ع�� نحو ما-ظلوا قد، فرغم ذلك). و Mignolo (2007؛ مينيولو (2011

فإذا نظرنا عن كثب    .االستعمارّ��ن ال يمكن أن ت�ون مطلقة-�عد-املا  املوجهة إ�� املفكر�نإّن هذه اإلدانة  

ا تار�خ  امل��  الفكرّ�ة  قدلالستعمار،  ناهضة  �حر�ات  فكرة  إ��  ف  توصلنا  ببال.  لنا  تخطر  تحتاج  ال  ال  قد 

رة  -الدراسات املهتّمة ��ذه النصوص املا
ّ

االستعمارّي املهيمن،    الفكر  تظل أس��ة�� أن  إ�عد االستعمار�ة املبك

.  غر�ي ا�جذور تار�خا فكرّ�ا مختلفا    بنتحر�ات املقاومة والبناء الفكرّ�ة ال�ي  لعلها أحوج إ�� االنطالق من  بل  

يمحو مساهمة  من شأنھ أن  املستعِمر،    الفكر الغر�يحقل  �ّل النصوص املناهضة لالستعمار إ��    نردّ فأن  

استعمارّ�ة عميقة،   ممارسةالطرف املستعَمر املغلوب وقيمَتھ. إّن تجاهال من هذا القبيل يؤكد من جديد  

سبيفاك بذلك  رنا 
ّ

تذك مثلما  م، 
ّ
يت�ل أن  بھ  يجدر  ال  املستعَمر  أّن  اال1و��  فهذا  الفكري .  أّن    تجاه  �عت�� 

ب�ن  الذين  فكر�نامل ت��اوح  مشاريعهم  واملا  �انت  االستعمارّي  فقط    ،االستعمارّي -�عد-العاملْ�ن  �انوا  ما 
ّ
إن

إنتاج   الغر�ي�عيدون  الفكر  درسنا    فإذا.  مقوالت  موضوع  أ�انت  جعلنا  سواء  السابقة،  املقاومة  حر�ات 

 استعمارّ�ة. -قلب هذه ال�حظة الال ��املستعِمر واملستعَمر  وضعنا كال من، فكر�ةفكرّ�ة أم غ��  

�ي �� هذه املساهمة، أعيد النظر �� الت
ّ
��    انبثق"ال��ضة"، والذي    "التجديد" أو بـ  الدي�ّي املسّ�ى بـ  يارإن

إسالمّية   مجتمعات   �� عشر،  التاسع  التيار .  مختلفةالقرن  هذا  أن  فكرّي    وأعتقد  مشروع  إ��  انقلب  قد 

  و�ركز ب�ن املا��ي وا�حاضر.  ير�ط  جديد  إسالمي  متواصل يرمي إ�� إعادة البناء، و��� خلق خطاب فكرّي  

الدي�يّ  ا�خطاب  املقال ع��  �عت��  هذا  للتجديد،    الذي  قا 
ّ

خال بناء  �ان  قد  ھ 
ّ
إعادةأن حملھ من  �عر�ف    ملا 

�ي أعت�� أّن    أعمال �ل منأنطلق من  راجعھ اللغوّ�ة. و�ذ  مللدين، و ل
ّ
محّمد عبده ونصر حامد أبو ز�د، فإن

الفكرّ�ة هذه قد   البناء  بامتيازع�� خطاب    انبنتإعادة  أنھ خطاب.  دي�ي  الدين    ذلك  أغوار جوهر  �س�� 
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عّما هو علما�ّي. لقد �ان ا�خطاب   اختالفھووظائفھ، ومعناه، وم�انھ �� ا�حياة العاّمة وا�خاّصة، وأحيانا  

ظائفھ ولغتھ، بالنسبة إ�� اإلسالم و���  معناه وو ال�ّ� اإلسالمّي محاولة إلعادة التفك�� �� أصل الدين و اإلص

   مرتكزات املسلم�ن. وعالوة ع�� ذلك، فإّن  
ُ
  ة جوانب مفيدة م��ان إنار ِك مْ هذا ا�خطاب الفكرّ�ة والسياسّية ت

  هذا املقابل الغر�ي هو ما و   :بأورو�ا  نبثاق اال   طور �� تلك املرحلة ��  بمقابلها الغر�ّي الذي �ان  ع�� مقارن��ا  

علم  "أو أحيانا    "األديان املقارنة "أو   "تار�خ األديان"أو    "الدراسات الدينّية"  بـمنذ ذلك الوقت    صار ُ�شار إليھ

 ."الدين

 : االستعمارّیة - بعد - ا والم   الحداثّیة - بعد – الدراسات الدینّیة من زوایا النظر الما  -3

�ي أوّد أن أتطّرق إ�� خطاب الدراسات  
ّ
ل�ي أّدقق النظر �� هذا التجديد الدي�ّي بما هو خطاب فكرّي، فإن

منذ الر�ع األخ�� من القرن العشر�ن. فع�� غرار مباحث أخرى �� اإل�سانّيات    موضع نقدالدينّية الذي صار  

ما لنقد  األديان  دراسة  خضعت  االجتماعّية،  و -�عد- والعلوم  بأصولها  -�عد-ماحدا�ّي  ق 
ّ
�عل استعمارّي، 

ز البعض ع��  
ّ

ز آخرون ع��  االتجاهات املوجهة للدراسات الدينيةومنا�جها وأهدافها. فقد رك
ّ

، �� ح�ن رك

من تواطؤ إم��يا�ّ� استعمارّي. وقد تأّسست زوايا النظر النقدّية هذه ع��  تلك الدراسات  ما تنطوي عليھ  

أسس مبحث الدراسات الدينّية،    أ�حاب هذا االتجاه . وقد زعزع  1ّي تفكيك ميشال فو�و للمشروع ا�حدا�

اتجاه فكري  لدراسة    موظفا�ان "علم" دراسة األديان �� السابق    فبعد أنع�� تحو�لھ إ�� موضوع للتحليل.  

التحديث اإلسالمّي،    دي�ي ما ال�ي قد يحتلها أي اتجاه فكري دي�ي آخر، مثل  اليوم نفس امل�انة  لھ  صارت 

 . تبار تحولھ إ�� خطاب قد ي�ون هو نفسھ موضوعا للتمحيص والتحليلباع

من املفكر�ن األوائل الذين تصدوا  باعتباره    �� هذا السياق  )Jonathan Smithوقد برز جوناتان سميث (

بالنقد اللذين يف��ضهما  لهذا املبحث  . و�انت �عض مالحظاتھ األو�� �سائل أنطولوجيا املقّدس والدنيوّي 

بحث. فإذ �ان علماء الدين �عت��ون أّن املقّدس والدنيوّي هما موجودان �� العالم املس�ون بالتقاليد  هذا امل

(سميث،   واملمارسات  والنصوص  الدينّية  املعتقدات  من  خلقا  ما 
ّ
إن �ل��ما  أّن  سميث  زعم  فقد  الدينّية، 

مة �� املقّدس والدنيوّي،  ) يكشف عن اآلليات املEliadeلياد (إ). و�� الوقت الذي �ان فيھ  97:  1978
ّ

تحك

املمارسات. فع�� سبيل املثال، لم يكن الطقس سبيال ملالقاة    أ��ما إنما انبثقا من رحم�ان سميث �ش�� إ��  

ھ
ّ
تة، تحديدا  أمر مقّدس موجود، بل إن

ّ
ب، ت�ون فيھ متغّ��ات ... ا�حياة العادّية مشت

َ
ل خلق مجال مراق

ّ
يمث

انت حاضرة وفاعلة ع�� نحو عارم. إّن الطقس هو وسيلة تحس�ن األسلوب الذي  ألّ��ا ُ�شَعر ��ا كما لو � 

ر الوا��، إ�� األسلوب الذي ت�ون عليھ األشياء، بحيث ي�ون ذلك  
ّ
تميل األشياء إ�� أن ت�ون عليھ �� التوت

 ).63: 1980م�ّجال �� ا�حياة العادّية، غ�� مراقب، مسارا لألشياء (سميث  2التحس�ن املطقسن

 
حد ولم   إذ -1

ٔ
شار إلى النتائج التي لم يفّكر فيها ا

ٔ
عمال نيتشه، فقد ا

ٔ
استعمل فوكو المقاربة الجينيالوجّية التي طّورها انطالقا من ا

حد لما انطلق بوصفه مساعي عقالنّية موضوعّية لفهم الوضع اإلنسانّي (فوكو، 
ٔ
 ).1977يتوّقعها ا

 اإلنجليزّية. (المترجمة).  "ritualisedاستعملنا هذا اللفظ تعريبا لكلمة " -2
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"ليس  �ان �عت�� أنھ  سميث    غ�� أنهو �ائن وما يف��ض أن ي�ون.    �سمح بالتمي�� ب�ن ماقد �ان الطقس  ل

ثّمة ��يء مقّدس أو دنيوّي بطبيعتھ. فليست هذه أصنافا جوهرّ�ة، بل �� أصناف ذات طبيعة مقامّية أو  

مقّدس �� حّد ذاتھ، بل ثّمة   حدود متحّركة تتغّ�� حسب ا�خارطة املستعملة. فليس ثّمة ��يءإ��ا  عالئقّية،  

  ).55: 1982مقّدسة ضمن عالقة ما" (سميث  تص��  أشياء 

سميث  و  �عد  ب�ىً يستعمل  (  ةمستلهمحداثية  -ما  سوس��  دي  الصلة De Saussureمن  إ��  ليش��   ،(

س��ورات  عبارة عن    (املقّدس). وقد �انت تلك الدواّل   مدلولھاالعتباطّية ب�ن الداّل (الطقس، الدين، إ�خ) و 

منخرطة �� نظام األشياء ع�� نحو خالق.    إنما ��األديان    و��ذا أمكنھ القول إن ثقافّية.  و ومنتجات اجتماعّية  

. وقد الدراسات الدينيةإعادة النظر �� الدور الذي يلعبھ الدين ��    ، وأّدت إ��لقد �انت هذه مرحلة قص��ة

. و��ذا انخرطت دراسة األديان �� بناء  الستجابة �حاجة ماوقع اخ��اعها ل  قد الدين"  "سميث أّن مقولة    اعت��

 : خطا�ي محوره مقولة الدين

ھ مصط�ح استنبطھ �عض العلماء خدمة ألغراضهم الفكرّ�ة، و�التا�� 
ّ
ليس "الدين" مصط�حا أصلّيا؛ إن

�� تأسيس أفق    يتمثل دوره،  لنقل إنھ مفهوم �ج�نأو    فتحديده مو�ول إل��م. وهو مفهوم من درجة ثانية،

الذي  ��  ،  محدد  معر��ّ  الدور  بھنفس  أو    يقوم  اللسانّيات،   �� "اللغة"  ��    مفهوممفهوم  "الثقافة" 

 ).269 :1998األن��و�ولوجيا (سميث  

لتحديد  علماء الدين    استعملهاأفالطونّية، بل �� مقولة متخّيلة، مستنبطة،    الدين ليست"فكرة"    إن

بنية، ووظيفة، وجوهر، تنتظر أن يقع اكتشافها. فالقول    حقيقة �امنة لها   دين"ال" وليسالظواهر وتأو�لها.  

ما هو قول غ�� صائب.  مبأّن لفظا كهذا يحيل ع�� حقيقة ما، غامضة أو  
ّ
لقد  و ثالّية، إن

ّ
هذا النقد �جمة    مث

الدين ع��  ظاهرة  تمثيل  ���  ، و أديان معينةتمثيل    تفكيكّية ع�� مشروع دراسات األديان ال�ي �انت ترمي إ��

 الوجھ األعّم.

 املشروع) هو الذي ألقى بذور هذا  Immanuel Kant)، �ان إيمانو�ل �انط (Cappsبالنسبة إ�� �ا�س (ف

ل
ّ
��    ا�حدا�ّي ح�ن اق��ح تمي��ا مبدئّيا ب�ن األديان الطبيعّية واألديان املوحاة. فالدين املو�� هو الدين املمث

و��   الدين    نصوصالتوراة  الطبي�ّ� هو  الدين  أّن  ح�ن   �� مماثلة،  أخرى  مثاليادينّية  ي�ون  ف�ون  ،  الذي 

�عكس   ة ر�اضجذوره   التار�خّية  األديان  إّن  األخالق.  متفاوتة-��  النومينون - بدرجات  الذي  ال�انطّي    1هذا 

  باستعمال الن�ج  من  ). و�� القرن التاسع عشر، بلغت دراسة األديان درجة  7:  1995(�ا�س  ُ�عت�� مثاليا  

دراسة األديان �� التار�خ  ��  ال�انطّي    األنموذجهذا  ل   مناوئ��م  وكذلكن  �رجال الدين ال��و�ستانت الليب��اليّ 

ق بالدين    مع  دي��م يتناسبأن  أك�� باملسيحّية، فقد وجدوا    املتمس�ون وا�جتمع. أّما أولئك  
ّ
النومينون املتعل

درجة   إ��  مرفوعة  مسيحّية  إ��  �انط  بلوره  كما  الطبي�ّ�  الدين  تحّول  لقد  �انط.  وضعھ  الذي  الطبي�ّ� 

 
الذي استعمله   )nooúmenon / νoνοούμενال يوجد في اللغة العربّية عدا هذه العبارة المنحوتة للتعبير عن اللفظ اإلغريقّي ( -1

فالطون للتعبير عن الحقيقة كما يستوعبها العقل، في مقابل العالم الماّدّي الملموس. وللكلمة رديف فرنسّي هو (
ٔ
ّما  )noumèneا

ٔ
. ا

 ) الذي هو مستعمل في هذا المقال. (المترجمة).noumenonباإلنجليزّية، فنجد اللفظ (
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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)  Mircea Eliadeإلياد (  املثالّية، أو إ�� دين مرفوع إ�� درجة املثالّية. وقد بلغت هذه الن�عة أوجها مع م��سيا

 ).146-117: 1995�� القرن العشر�ن (�ا�س 

مجموعة مختلفة  اعتماد  الدين ب قضية  أّما أولئك الذين لم يكن لهم ميل إ�� علوم الدين، فقد تناولوا  

األسئلة.   الوظائفّية  فمن  األسئلة  بعوا 
ّ
ات و ب  املتعلقةقد  األديان،  السياسة  �أثر   �� وتبعا��ا  املمّ��ة،  لغ��ا 

املتواترة ال�ي    األ�ساقو العليا  النماذج    يبحثون عندوما  )، ولكّ��م �انوا  209،  158:  1995واالقتصاد (�ا�س  

 ) في��  بنماذج  األمر  ق 
ّ
أ�عل وسواء  واملعتقدات.  واألساط��  الطقوس  باألساليب  Weberتمّ��  أم  املثالّية،   (

  نماذج عليا ، فإّن مفهوما ضمنّيا للدين (نومينونا) ذا وج��املبحث منذ وقت هذا ا�جمالّية ال�ي هيمنت ع��  

، ولكّ��ا ال��ايدال�انطّي ��    فكرة النومينون تجسيد    خذت صعو�ة. لقد أقد �ش�ل �عدممّ��ة لم يكن    أنماطو 

الفكري  االتجاه  لهذا  األديان"  مثلت خلفية  لدراسة  العاملّية  ا�جمعّية  "مجلة  أّن  الصدفة  باب  . وليس من 

)of the International Association for the Study of ReligionsJournal   1954) ال�ي تأّسست عام  ،

"قّوة أو تأث��ا روحّي�ن غالبا ما يقع تحديدهما ���يء طبي�ّ�   و�ع�ي هذه العبارة  ،)Numenنومان (�انت �سّ�ى  

). إّن اسم  ary 2018Webster Diction–Merriam) (2018وا�ستار  قاموس- أو ظاهرة أو م�ان " (مار�ام

ة
ّ
ھ  ا�جل

َ
مختلف    ذات التار�خ  لهذا  نقد  ففي  العميقة.  املبحث  فرضّية  مايدحض  حد  مور��  إ��  �عت��   ،

)Murphy  ��وسواء أ�انت دراسة  9548:#2014) أّن دراسة الدين �انت تتبع تحقيق الروح الهيغ�� (مور .(

لة  الدين يمكن أن ُيَتعّقب ف��ا أثر �انط كما يدعو إ�� ذل
ّ
ك �ا�س، أم هيغل، فإّن حّجة جوناتان سميث املتمث

 ملتطلبات هذا  ما اعتمادهاستنباطهما و �� أّن الدين بوصفھ مقولة أو مفهوما عاّم�ن، وقع  
ً
املبحث،   استجابة

ما �� أمر وا�ح. إّن  
ّ
فاتوهيغل ��    تذك�� بروح �انط للوسيلة    مثلت سميث النقدّية    نزعةإن

َّ
علماء الدين    مؤل

 �� القرن�ن التاسع عشر والعشر�ن.  ظهروا الذين 

ولكن �� حالة    .خيال علماء ا�حداثة ا�خصُب   قد أنتجھ ، فإّن الدين  أخرى حداثّية    منجزاتوع�� غرار  

األديان هذ  ،دراسة  روح  الن�عات    ��  ةالنقديّ   ن�عةال  ه�انت  ضّد  خاصة  بصفة  موّجهة  الدراسات  هذه 

فت أف�ار سميث النقدّية إل   هذا   العقائدّية الثاو�ة ��
ّ
القناع عن علم العقيدة هذا،    ماطة املبحث. وقد وظ

، صارت علوم العقيدة املباحث دون االع��اف دوما بجذورها ا�حداثّية ال�انطّية أو الهيغلّية. و�� �عض  ولكن  

الغر�ّي ا�حديث للدين النقد املباشر. وقد    تصور ال  جنبت  وهكذا،  من الدرس.  ة �� الهدفالقديمة وا�جديد

االتجاه  هذا    ضمن)  Russel McCutcheonروسال ماك �ا�شيون (  ) و Donald Wiebeبرز دونالد فيبھ (

الدين�� البحث العقيدة الذي يقّوض مبحث دراسة  ز فيبھ اهتمامھ ع�� علم 
ّ

أبر -. فقد رك ز  بدءا ببعض 

ب). وهو يلمع أحيانا ���يء من ا�حن�ن  1994أ؛  1994؛  1991(فيبھ    عاصر�نإ�� رّوادها املوصوال  مؤّسس��ا  

إ�� أّن مؤّس��ي هذا املبحث األوائل قد وقع االنقالب عل��م ع�� يد علماء دين منغلق�ن قّوضوا أسس املبحث  

زا  
ّ

ع�� فكرة أّن علم عقيدة من هذا    اهتمامھالعلمّية. و�تبع ماك �ا�شيون من�جا مماثال �� التفك��، مرك

ما وجد سبيلھ إ�� هذا املبحث ع�� ال��ك�� ع�� أّن الدين هو أمر فر�د وال يمكن أن يتّم تفس��ه  
ّ
إن القبيل 

�ا�شيون   (ماك  تنموّ�ة أخرى  أو وجوه  يكن أحد).  1997؛  302:  1995بواسطة وقائع اجتماعّية  من   فلم 

ا بالبعد  العامل�ن �عتّد  الفلسفة الوضعّية وع�� ا�حداثة، و -�عد-لنقدّي املاهذين  ط ع�� 
ّ
لم  ا�حدا�ّي املسل
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 جيهان عامر   د. ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تخليص دراسة اال
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��    يكن العلمانّية. وحّ�ى  الغر�ّية  �� الدول  أحد م��ما �سائل بجّدّية م�انة هذا االختصاص ومدى هيمنتھ 

 
ّ
ما �عود أصلها إ�� �عض املناسبات القليلة ال�ي أقّر ف��ا ماك �ا�شيان بأّن املفردات املستعملة �� األديان إن

ھ يتجاهل هذه النقطة الهاّمة (ماك �ا�شيون 
ّ
). ول�ن ال��م فيبھ وماك  300: 1995الغرب و��� املسيحّية، فإن

فكرة خاطئة بناء ع�� مفهوم    قّدما�ا�شيون بتقديم أطر تفس��ّية للعلوم اإل�سانّية واالجتماعّية، فإّ��ما قد  

 . التحرر و�عض التبّصر �� هذا ا�جال�عض    يحّققون ّي�ن وغ�� الغر�ّي�ن قد  الغائّية، مفادها أّن العلماء الغر�

ّية �� الدراسات الدينّية.  خطابم�ان��ا ا�نظرا إ��  للعقيدة �ستحّق تفك��ا نقدّيا    ناهضةإّن هذه الروح امل

دراسة الدين حافظت ع�� صلة ممّ��ة �علم العقيدة، وال سّيما �علم العقيدة املسي��ّ 
ّ
. وقد ظهر  وذلك أن

قد بقي . فيتحرر م��ا دون جدوى ، وحاول دون جدوى أن  جامعات دينيةأسوار    ب�نهذا املبحث �� أورو�ا،  

عليھ   يخّيم  العقدّي  نحو عميقالظّل  ھ  بل  ،  ع�� 
ّ
ال  بقي متخفيا ولعل ال�ي    دراسات��  �علن  �انت  النقدّية 

اللذين    لھ. وعالوة ع�� فيبھ وماك   مناوء��ا  النابذ  هذا  حدود    بقيا حر�ص�ن ع�� حماية�ا�شيون  املبحث 

لالجتياح العقدّي، فلنا أن نقارن فكرة جوناتان سميث القائلة بأّن الدين ليس مقولة أصلّية فينا، بفكرة  

هو  قبل عشر�ن سنة، و ) أّول من جاء ��ا �� دراستھ للدين  Wilfred Smithمماثلة �ان و�لفر�د سميث (

  الذي لقي صدى كب��ا الذي ال تخفى اهتماماتھ املسيحّية العقدّية ع�� أحد. �عت�� و�لفر�د سميث �� كتابھ  

استبعاده  ج(باإلن يحسن  ھ 
ّ
فإن للدرس،  دا  مجسَّ موضوعا  باعتباره  الدين  أّن  و��ايتھ"  الدين  "مع�ى  ل��ّية) 

ما �ان اخ��اعا جاءت بھ  ). ومثل جوناتان س1962لفائدة التدّين (سميث  
ّ
ميث، يرى هو أيضا أّن الدين إن

ھ �عتقد بناء ع�� األسس العقائدّية أّن  ات الدينيةدراسال
ّ
أن املصط�ح قد حرم العلماء من فهم  هذا  ، بيد 

هو معطى التدّين    فإنن. و�النسبة إ�� و�لفر�د سميث،  و أل�خاص املتدّينال�ي �عيشها االتجر�ة العميقة  

حداثّيا، بل من�جا عقائدّيا هو مدين فيھ  -�عد-باالهتمام العل�ّي. ولم يكن �عتمد من�جا ما  حقيقّي جدير

تيلليش ( �ا�س  Paul Tillichلبول  (انظر  وال��و�ستانتّية  ل�انط  الدين ال  289:  1995) ورّ�ما  إّن جوهر   .(

حقيقة الدين، ولكّنھ  يكمن �� تقليد ما، بل �� إحساس ما أو تجر�ة معيشة. و�رفض جوناتان سميث كذلك  

ھ �ان اخ��اعا مفيدا
ّ
لعلماء الدين. إّن هذا التقارب الشديد ب�ن رجل دين برو�ستان�ّي و�احث ناقد    �عتقد أن

 ليس مصادفة كما يبدو عليھ األمر. 

  الذين اع��فوا  االستعمارّ��ن-�عد-املا  والعقائدّي، والعلماء  ا�حدا�ّي -�عد-حرّي بنا أن نمّ�� ب�ن سميث املاو 

ھ مقولة تحليلّية، ولكّ��م ذهبوا شوطا أ�عد إذ بّينوا كيف أّن هذه املقولة �انت  
ّ
أيضا باخ��اع الدين ع�� أن

جاه. فهو إذ يتتّبع �شوء الدين، يبّ�ن  
ّ
متأّصلة �� تار�خ الغرب. وقد �انت لطالل أسد الصدارة �� هذا االت

وقع   قد  ومقولة  ممارسة  بوصفھ  الدين  أّن  مر   نقلھكيف  معّينة  �عد  ف��ة  مجال ور  الفكر  و   الكنيسة   إ�� 

، يلفت النظر إ��  لھ  ). و�� كتاب الحق1993ألديان (أسد  املتعلقة باالقضائّي الغر�ّي والدراسة األ�اديمّية  

هنا يبّ�ن أسد كيف أّن فكرة الدين �� خطاب الدولة ا�حديثة  و ما هو علما�ّي. الذي يم�� �ل  ا�خطا�يالبناء 

�� املدرسة و�� الدولة    معا وقع خلقهما    إنما. فالدين والعلمانّية  إطار علما�ي وأخال��  لوضع �� فكرة ضرورّ�ة  

صياغٍة ت�نا�حديث و�عادة  عملّية،  وفضاءات  أزمنة  �شكيل  إعادة  من  جزءا  الدين  �ان  "لقد  للمعارف    : 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ب:    2001اثة" (أسد  ا�حد  من ل�ل ما ُيتوقع وللقوى العملّية، ولسلوك ذا�ّي، ول�حساسّيات، واالحتياجات، و 

221.( 

ا�ف الدين  قّوة  إ��  �ش��  ومن  خطابأسد  سميث  جوناتان  من  العكس  وع��  الغر�ّية،  ا�جتمعات   �� ّية 

ھ يصرف اهتمامھ إ�� الدور الذي قد لعبھ هذا املبحث �� تار�خ أورو�ا. إّن نظرة أسد  
ّ
و�لفر�د سميث، فإن

أخرى استعمارّ�ة    قد استدل عل��ا �� أعمالشكيل الدين  النقدّية الثاقبة إ�� سياسات الدول ا�حديثة �� �

 Dubuissonوسايرز (   ؛ دو�ويسون 2011)  Dressler & Mandairومانداير (  (دراسل��  استعمارّ�ة-�عد-وما

& Sayers (2003) ؛ كينغKing (1999(1. 

مما  أ�عد  شوطا  )  David Chidester) م��ى دافيد �شايداس�� (Cape Townو�� جامعة �ايب تاون (

ما  ال�ي ألفها من الكتب  عدد. ففي الغر�يان تار�خالدرسة و امل بلغتھ
ّ
، بّ�ن كيف أّن الدين بوصفھ مصط�حا إن

بّ�ن  وقد  ّ�ة.  ستعمار اال -�عد-وقعت إعادة إنتاجھ �� الب�ى ال�ي أّسس��ا الدولة ا�حديثة والدولة ا�حديثة املا

فة 
ّ
. فقد �انت النظرّ�ات ال�ي  جال�ن االستعماري اإلم��يا�� السابق�ن�� ا�كيف أّن �عر�فات كهذه �انت موظ

. فلم  ح�ى إ�� تصفيتھ عرقياو   اآلخر �� مشاريع ترمي إ�� إخضاع تطّبق صاغها العلماء من أجل فهم األديان، 

مطّبقة �عنف ووحشّية �� حروب استعمارّ�ة  �انت  تكن أنظمة تصنيف الذات و"اآلخر" دواّل حيادّية، بل  

(�شايدس��  هدف واالحتالل  الغزو  وقع  2014؛  1996؛  2004ها  قد  مصط�حا  بوصفھ  الدين  ي�ون  فقد   .(

ھ لم يكن منفصال انفصاال تاّما عن مالمح التار�خ السياسّية والدينّية  فعال  اخ��اعھ  
ّ
ع�� يد علماء، غ�� أن

 ون ضم��ا. شتغلواالجتماعّية ال�ي �ان العلماء �

ترك��    وأنھ �ان لهاأّن لدراسة األديان تار�خا �� املشروع التنو�رّي،  �ن لنا  تبهذه املراجعة ا�ختصرة  إن  

املتسم بن�عة    هذا املن�جفاخ��اعھ.  ح�ى  خاّص ع�� تجديد علم العقيدة الليب��ا�ّ� وال��و�ستان�ّي املسي�ّ�، أو  

ط االهتمام ع�� املناو�ل واألطر ا�حاو دراسة األديان،  أك�� ��  علمانّية  
ّ
ة بالشأنالذي �سل

ّ
يبتعد    الدي�ّي، لم  ف

ال�انطّية جذوره  عن  مفرطا  مور��    ابتعادا  هذا  عن   
ّ

(�شذ (2014والهيغلّية  راشكھ  ).  Raschke  (2012؛ 

مع   متضافرة  األديان  دراسة  �انت  شك،  املسي��ّ فدون  العقيدة  هذا  علم  استئصال  من  بد  ال  و�ان   ،

ل أحد وجوه هذا  
ّ
املبحث. وعالوة ع�� هذا، فقد ازدهر هذا املبحث ع�� تمثيل "اآلخر"  التضافر: وهو ما مث

ھ حيادّي، أو  
ّ
ِ�� أن الذي اندمج مع املصا�ح الوطنّية واالستعمارّ�ة. لقد �انت �ّل هذه العوامل جزءا مّما ادُّ

ق بالدين،  -2015منذ سنة -)nskiStreمّما �سّميھ س��ا�س�ي ( 
ّ
�� كتابھ الذي تّمت مراجعتھ، "فضوال" يتعل

ّ�ة  ستعمار اال -�عد-واملا  ا�حداثّية-�عد-). وقد أماطت املعارف املا171:  2015و�عناصره، و�آثاره (س��ا�س�ي  

 اللثام عن هذا الفضول. 

 
 Hansفي عمل هانس كيبنبارغ (ونجدها  .حداثية-بعد-ما لئن كانت واضحة جلّية، فهي ليست هاإّن ثّمة مقاربة مشابهة ولكنّ  -1

Kippenbergّن الدين
ٔ
وروربا -مقولة في دراسة الدين بوصفه-) الذي بّين كيف ا

ٔ
وسع في ا

ٔ
إّنما كان جزءا من حركات سياسّية وفكرّية ا

 ).1994؛ 2000؛ 1983(كيبنبارغ 



ديان من االستعمار 
ٔ
 جيهان عامر   د. ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تخليص دراسة اال
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نقد،  أي  ملبحث ومنا�جھ بدون  من العس�� استعمال مصط�حات هذا ا  �ون مع هذه ا�خلفّية املعرفّية، ي و 

ل��ّية) "ما وراء الدراسات الدينّية؟"، يق��ح �شايدس��  جو�دون قدر كب�� من االح��از. ففي مقال عنوانھ (باإلن 

بـ قا 
ّ
متعل هيغلّيا  ( موقفا  (�شايدس��    )Aufhebung"األوفهيبو�غ"  وتحو�ل"  حذف  و�بقاء،  "إلغاء  هو  بما 

�ي أق��ح أن نبدأ النظر عامة  أسالف آخر�ن أملان وغر�ّي�نه و�� إسار  البقاء �� إسار ). وعوض  75:  2017
ّ
، فإن

�� دراسة األديان باعتبارها خطابا يندرج �� سياقات ثقافّية وتار�خّية وسياسّية أخرى. فحرّي بنا أن نلتفت  

أنفسنا ��   بجّدّية أك�� إ�� دراسة الدين من منطلق أفضل هو زاو�ة نظر الطرف املستعَمر، بدال من حصر

من أجل مواصلة إسباغ املوضوعّية ع�� حر�ات  وذلك  ،  ال االكتفاء بتجو�دهإعادة صياغة ا�خطاب الغالب  

أ  �� دينّية  املقال،    صقاع وظواهر  هذا  و��  العالم.  من  ا�فإ�ي  أخرى  بالتقليد  ھ  خطا�أبدأ 
ّ
اس��ل الذي  ّي 

رون املسلمون، 
ّ

 بأهداف ونتائج مختلفة. ولكن الدين،  مبحثا محوره  قد أسسواكيف أّ��م ألب�ن املفك

 : ما هو التحدیث اإلسالمّي أو اإلصالح اإلسالمّي؟  -4

  �س�ى عامة تطّور ما �ان  االهتمام ب��    منحصرة قبل صعود األصولّية والّتطّرف، �انت النظرة العلمّية  

هذا التحديث    ودالتحديث اإلسالمّي. وثّمة �عض الدراسات السوسيولوجّية املتعّمقة ال�ي أجر�ت حول صعب

جديدة أنتجها االستعمار والرأسمالّية. و�شمل هذه الدراسات أعمال �ّل من   جماعاتو�روزه ب�ن  اإلسالمي

) وأباظةSchulzeشولتسھ   (  ) (Moaddelوموادال  وفا�سمان   (Weissmann(    مقار�ة    اعتمدواالذين

(فا�سمان   ا�جديدة  االجتماعّية  وا�جموعات  الدينّية  التطّور  وجوه  ب�ن  تر�ط  كالسيكّية  ؛  2001فيبارّ�ة 

ف ( 2001؛ موادال  2000شولتسھ  
ّ
ق باألف�ار  Talattof  (2000، موادال وتلط

ّ
ال�ي وقع  ). إّن اهتمامي يتعل

نطاق  إنتاجها و   ��  اإلسالمي،  فكرّي �التحديث  خطاب   �� إسالممساهم��ا  اإلسالمّي ي  فالتحديث  هو  -.  بما 

)، �انت  Salvatoreلم ُ�عتدَّ بھ اعتدادا كب��ا. وع�� غرار ما خلص إليھ مسعود وسالفاتوري (-حركة فكرّ�ة

ق بال�جز املتأّصل �� اإلسالم عن التأقلم (...)  
ّ
املعرفة الغر�ّية �� الغالب تحوم "حول ا�حور الرئي��ّي املتعل

). ورغم هذا، فمنذ الثمانينّيات أخذت أعمال طالل أسد تفتح  50:  2009ود وسالفاتوري  مع ا�حداثة" (مسع

  خطابية. غ�� أّن تطبيق مقار�ة  عامة واإلسالم خاصةالدين  ا�خطابية ال�ي تم��  طبيعة  المجاال للنظر ��  

تقليد  الفكرة    أسد وأولئك الذين حذوا حذوه  وظفقد  ف.  متناسقاع�� األعمال الفكرّ�ة اإلسالمّية لم يكن  

ب�ن    ا�خطا�ي االختالف  ع��  الضوء  و اإل خطاب  ا�لتسليط  وقد غر�ّي.  العلما�ّي  ال  حدا�ّي ا�خطاب  ا�سالمّي 

ب   تو��أعمالهم    �انت يتمّ��  ثابت،  مزدوج  إ��  اعتبار  بمنطق  ينت�ي  ال  اإلسالمّي  التحديث  خطاب أي  أّن 

لوا أف�ار أسد الثاقبة لإلشارة إ�� التحّوالت  آخرون استعممفكرون  . وثّمة أيضا  ، وهذا أمر مؤسفإسالمّي 

نطاق  �� حصلت  قبوال    ال�ي  أك��  بالتا��  و�انوا  اإلسالمّي،  القراءت�ن لا�خطاب  ب�ن  إّن  اإلسالمّي.  لتحديث 

ق بتحديدهما �خطاب فكرّي إسالمّي حديث، وتمثيلهما لھ. 
ّ
 اختالفا جلّيا، يتعل

قراءة أسد، ال�ي اعت��ت التحديث  ب) ما تمكن �سميتھ  dHirschkinوقد حّدد �ّل من محمود وه��شكند (

ّية، قاما  سلفعن ا�حر�ات ال   ال�ي لقيت صدى واسعاإم��يالّيا ثقافّيا غر�ّيا. و�� دراسا��ما    اإلسالمّي اجتياحا 

أطار�ح   أّ��ا  ع��  اإلسالمّية  ا�خطابات  ��  مناقضة بتمثيل  الغر�ّية  واألخالق    ل�خطابات  الذات  يخّص  ما 
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�� املساجد بمصر ال تمكن دراستھ    ئي حراك النساا��عت�� محمود أّن  و ).  2005؛ محمود  2006ند  (ه��شك

ف فكرة التقاليد األخالقّية
ّ
ق با�حرّ�ة والو�الة. و�ذ توظ

ّ
مات إطار �انطّي متعل

ّ
املتجّسدة،    انطالقا من مسل

، وال أية  �حرّ�ة والو�الة واالختيارإ�� اصقلها وتنمي��ا دون أن ت�ون ثّمة حاجة    تبّ�ن كيف أّن التقوى تّم   فإّ��ا

فكرة قراءة املقاومة �� ممارسات النساء الدينّية، كما يذهب إ�� ذلك عديد    خاصة�� ترفض  . و ضرورة لها

(محمود   النسوّ��ن  ر�ن 
ّ

ا�جندّي 23:  2005املفك (1981؛  ما�ليود  ه��شكند  Macleod  (1991؛  و�نت�ج   .(

من خالل األشرطة    ودراس��امن�جا مماثال �� تحديد املمارسات األخالقّية ع�� االستماع إ�� ا�خطب الشعبّية  

اإلذاعّية. وهو أيضا يحّدد خطابا أخالقّيا يقوم ع�� التعامل مع الذات واالستماع إل��ا    ا�حطات و الت�جيلية  

ھ �ستخلص أيضا أّن 
ّ
  و�صالحها. ول�ن �ان ثّمة قدر من الو�الة مقبول �� ا�خطاب الذي حّدده ه��شكند، فإن

تحدي�ّي   تحّول  "مجّرد  تكن  لم  التقوى  تحقيقحركة  إ��  التدينش�ل    يرمي  فردّية  ال  من  عقال�ّي ذي سمة 

ھ �عتقد أّن  4:  2001م��ايدة، وال توظيفا للدين من أجل توطيد ثقافة وطنّية" (ه��شكند  
ّ
ا�خطاب  هذا  ). إن

تحليلھ   يتّم  أن  إ��  والسياسية،"يحتاج  ال�خصية  للفضائل  مخصوص  اعتماد  نطاق  خطاب    ��  ضمن 

معاصر"   وه��شكند  4:  2001د  ه��شكن(إسالمّي  محمود  من   
ّ
كال أّن  ا�ج�ّ�  ملن  ھ 

ّ
إن اعتماد).  إ��    يميالن 

ّية) لتمثيل خطاب إسالمّي 
ّ
 . ليس خطابا غر�يا فر�د، مصط�حات داخلّية (محل

ھ من  
ّ
ي وجدت أن

ّ
و�مكن اإلطناب أك�� �� ا�حديث عن تمثيل محمود وه��شكند ل�خطاب اإلسالمّي، غ�� أ�

ز ع�� ت
ّ

تحديث  المثيلهما للتحديث اإلسالمّي. ففي عمل �حمود ُ�عتّد بھ كث��ا، فإّ��ا تصف  األجدى أن أرك

ھ ليس سوى صدى للهيمنة األمر�كّية اإلم��يالّية  ب أبو ز�د وأستاذه حسن حنفي  اإلسالمي الذي حمل لواءه  
ّ
أن

رنة مع خصومھ  ). وقبل ذلك بكث��، حاول ه��شكند إجراء تحليل لعمل أبو ز�د باملقا337:  2006(محمود  

(باإلن هو  الداللة  بالغ  عنوان  تحت  ه��شكند  جاإلسالمّي�ن  ف 
ّ
وظ و�ذ  البدعة".  أو  "اله��مينوطيقا  ل��ية) 

، فقد خلص إ�� أّن أف�ار أبو ز�د �� إنتاج �� دراستھ  عيارامل  باعتباره هواإلسالمّي�ن    أبو ز�د  خطاب منتقدي 

�� ما ُيطلق ع�� �عض املفكر�ن  ملرء أصداء لهذا ا�حكم  ). وقد يجد ا1995هيمنة فكرّ�ة غر�ّية (ه��شكند  

  ھتحديثّيون مسلمون �� �عض البحوث ال�ي كت��ا أسد حول ا�خطابات اإلسالمّية ا�حديثة. ففي كتاب  من أ��م

ھ  جالرائد الذي عنوانھ (باإلن
ّ
ل��ية) "وجوه �شوء الدين: مبحث القّوة وأسبا��ا �� املسيحّية واإلسالم"، فإن

االنتقادات املوّجهة إ�� ا�ح�ومة السعودّية ح�ن استدعت ا�جيوش األمر�كّية �حماية اململكة خالل  يناقش  

. و�خّص بالذكر العلماء الشّبان الذين استعملوا خطاب "النصيحة" لتوجيھ "نقد  1992حرب ا�خليج سنة  

إ�� امللك (أسد   أّن "النصيحة" �� وعظ صو�214:  1993إصال�ّ� أخال�ّ�"  ّي، فقد �انت جزءا من  ). و�ما 

لت "األرضّية ال�ي  
ّ
). و�ذكر  236:  1993عل��ا هذا الضرب من التفك��" (أسد    يقوم"التقليد اإلسالمّي" ومث

�� قرارها  ا�حديث�ن ذوي ال��بية الغر�ّية الذين عارضوا ا�ح�ومة  باملفكر�ن    أولئك الذين �سم��مأسد أيضا  

قلقهمذاك،   عن  عالنية– وعّ��وا  أو  نقدهم  ل-سّرا  يصفون  "ال  أّ��م  يضيف  أسد  أّن  غ��  األمراء.  بعض 

ھ ال  إذن  ). فيبدو  45الهامش  222:  1993"النصيحة" اإلسالمّي" (أسد    مثل مصط�حبمصط�حات  
ّ
إال    ��تمأن

رون    متجاهل�نعلماء الدين باعتبارهم مساهم�ن �� خطاب إسالمّي ما،  �
ّ

الدور التار��ّ� الذي ��ض بھ املفك

غ�� الدينّي�ن من أمثال الشعراء والكّتاب واملتصّوفة والفالسفة، الذين تصّرفوا بوصفهم ن�حاء ل�خلفاء  
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و�� عمل آخر حول �غّ�� الشريعة �� ا�حاكم الشرعّية املصرّ�ة، يناقش    والسالط�ن والزعماء العسكرّ��ن.

سأتناول عبده  و سالمّي�ن أمثال محمد عبده وأحمد صفوت �� إعادة التشكيل هذه.  أسد دور التحديثّي�ن اإل 

ھ "محام تدّرب ع�� يد بر�طانّي�ن، ومناصر إلصالح الشريعة، 
ّ
أن بالنقاش الحقا. ويعّرف أسد صفوت ع�� 

ر�ن الفكتورّ��ن النشوئّي�ن-نظر إ�� القرآن
ّ

ھ نّص دي�ّي عفا عل-مثلھ مثل غ��ه من املفك
ّ
يھ الزمن، يخلط  ع�� أن

 ب�ن األح�ام األخالقّية والقانونّية. و�� أح�ام يجب أن تحّدد دالال�ِ 
ٌ
   �ا غائّية

ٌ
).  10أ:    2001" (أسد   ماتار�خّية

من منظور  -صفوت ع�� هذا النحو يضعھ خارج ا�خطاب اإلسالمّي كما يرسم أسد حدوده. أّما عبده  �عتإّن  

ت   يتمّحض لي�ون فلم  -أسد  علمانّيا �سبب 
ّ
ر  ر أث

ّ
املبك لتصّوف. ولكن، و�ش�ل عاّم، يقّر أسد بمساهمة  باه 

ل  
ّ
  �خطاب اإلسالمّي ااملسلم�ن التحديثّي�ن فقط �� دعمهم "للسياسات العلمانّية" ومساهم��م ف��ا. إّن تمث

ةشرعية القول ب يضمن    هذا ِو�َّ
َ

ق ال�ي    أصالة األف�ار التحديثّية اإلسالمّية، لفائدة ا�خطابات اإلسالموّ�ة والتَّ

ھ يّتصل باملا��ي ويعارض الغرب. و�الرغم من اح��از أسد الصر�ح الذي  
ّ
حافظت ع�� إطار عقائدّي بدا أن

 يقع تجاهلها �� دراسة اإلسالم، فإّن 
ّ
هذا تحديدا هو ما قام بھ    مفاده أّن تلك األصوات املنشّقة يحسن أال

 ). 16: 1986(أسد  هو وقراؤه

الذي �ان لھ صدى كب��، والذي  من مقالھ    خاصة، مستفيدين  مختلفةقراءة  أسد  أعمال  و�مكن أن نقرأ  

ن   ،موضوعها اإلسالممعينة  : "إّن أن��و�ولوجيا  يقول فيھ
ّ

يجب أن �س�� إ�� فهم الظروف التار�خّية ال�ي تمك

  ، و��� جهود أهل املمارسة لتحقيق اال��جام أو �غي��هامحّددة وا�حفاظ عل��ا،    خطابيةمن إنتاج تقاليد  

ھ �عتقد   ؛ واإلبراز هو من عندنا). و�ذ يحيل أرماندو17:  1986" (أسد  ملرجّو ا
ّ
سالفاتوري أيضا ع�� أسد، فإن

محاور�ن   مع  بالتحاور  إنتاجھ  تّم  قد  واإلسالمّي�ن،  التحديثّي�ن  من   
ّ
كال يجمع  حديثا  إسالمّيا  مشروعا  أّن 

ھ يدعو إ�� حداثة إسالمّية توازي ا�حداثة األورو 
ّ
). و�� عديد  1997�ّية وتتقاطع معها (سالفاتوري  غر�ّي�ن. إن

املنشورة،   (  استلهماألعمال  بوون  ل�خطابات    أعمال)  John Bowenدجون  دراستھ  إلنجاز  أسد  طالل 

با�حداثة (بوون   التقا��ا  (إندونيسيا وفر�سا)، و��  ّية 
ّ
�� السياقات ا�حل ؛  1993؛  1989؛  1987اإلسالمّية 

سم�� 2004؛  2001 �عمل  و�ذ  الثامن  ).  القرن   �� اإلصالحّية  الوّهاب  عبد  بن  محّمد  مشاريع  ع��  ا�حاج  ة 

عشر، وع�� مشاريع محمد عبده اإلصالحّية فيما ب�ن القرن�ن التاسع عشر والعشر�ن، فإّ��ا تقتدي بأسد  

�غّ�� ا�خطاب اإلسالمّي اإلحيائّي واإلصال�ّ� (ا�حاج   اب-أّن عبده  تبّ�ن  إ��ا).  2009وتبّ�ن  ن عبد  ع�� عكس 

ا�  أسسيضع  -الوّهاب بإطارها  مل��مة  إسالمّية  إسماعيل  خطا�حداثة  لسلوى  دراسة  و��  التار��ّ�.  ّي 

  �� بمصر  محافظة  األك��  للتّيارات  ل�خطاب    ��ايةخّصص��ا  كب��ا  اهتماما  تو��  فإّ��ا  العشر�ن،  القرن 

ْقِص املساهمات  ). إّن �ّل 2003اإلسالمّي املستن�� بالسياسة و�املصا�ح الطبقّية (سلوى  
ُ
 هذه الدراسات لم ت

 منفتح ع�� التغّ��. وهو خطاب  التحديثّية �� خطاب املسلم�ن عن الدين، 

دراسة اإلسالم. فهو يقّدم نافذة    �� سياقحدا�ّي  -�عد-�� فتح الباب أمام نقد ما  دور كب��سد  أل لقد �ان  

ن من التعامل مع التحديث اإلسالمّي، ال باعتباره موضوعا للدرس، بل باعتباره تقليدا  
ّ

�� حّد    خطابيا تمك

ضمن   اإلسالمّي�ن  التحديثّي�ن  دور  يثّمنون  الذين  أولئك  ب�ن  أسد  قراءة   �� اختالف  فثّمة  ذاتھ. ومع هذا، 

و��م متطّفل�ن غر�اء، رفضوا أسس ا�خطاب وجوهره. فأسد نفسھ والذين  خطاب إسالمّي، وأولئك الذين ير 
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ثّمة  أّن  بيد  الغر�ّي.  ا�حداثة  �خطاب  النقيضة  األطروحة  بمثابة  هو  إسالمّيا  خطابا  لون 
ّ
يمث حذوه،  حذوا 

أو    علماء يقّدرون تار�خ اإلسالم الطو�ل، و�حاولون تحديد ا�حداثة اإلسالمّية ع�� أّ��ا أسلوب �� التفك��

). وهؤالء  Hoebink  (1998؛ هو�بنك (1982؛1983)  Vollاستجابة مجّسدة �� تار�خ اإلسالم (انظر فول (

 أيضا يولون عناية خاّصة للتحّول �� ا�خطاب اإلسالمّي. 

 : التحدیث اإلسالمّي باعتباره خطابا فکرّیا  -5

وهم نتجاوز  أن  إ��  أدعو  وا�حداثة،    إن�ي  اإلسالم  ب�ن  ناااللتحام 
ّ
تقييمنحس   عل املسلم�ن   ن  عمل 

. فالتحديث اإلسالمّي ليس مجّرد ت�ّن غ�� نقدّي وال واع لبعض األف�ار الغر�ّية ا�حديثة،  التحديثّي�ن الفكريَّ 

قرؤوا   الذين  أولئك  فكر   �� رت 
ّ
أث غر�ية ال�ي  ر�ن    أعماال 

ّ
املفك ببعض  التقوا  حّ�ى  أو  الغرب،   �� درسوا  أو 

أو و  ق بالدين و�الشأن الدي�ّي، يتّم فيما الغر�ّي�ن. فهم �ش�ل تلقائّي 
ّ
اع، يبتدعون �عر�فات ومقوالت تتعل

ھ  
ّ
�عد تطبيقها ع�� اإلسالم واملسلم�ن �� املا��ي وا�حاضر. إّ��م يقومون بما �عتقد العلماء االجتماعّيون أن

 ا�حصرّي. اختصاصهم

ر�ن ما
ّ

عمال االستعارات النمطّية  وجاهة استعن  أسد   يتساءل �ن آخر�ن،  استعمار�ّ -�عد-وع�� غرار مفك

 والنظرّ�ات ال�ي تّم استحدا��ا �� دراسة اإلسالم �� األن��و�ولوجيا. 

مفهومنا للدين يحّدد نوع األسئلة ال�ي نتصّور أّ��ا قابلة ألن تطرح وأّ��ا �ستحّق الطرح. ولكن ما أقّل    إّن 

لة عناية جاّدة. فهم بدال عن ذلك غالبا  الذين يولون هذه املسأو �� اإلسالم،    ّصص�نختاألن��و�ولوجّي�ن امل

علماء   كتابات  من  مستقاة  أف�ار  إ��  تمي��  دونما  �ستندون  وفي��  اجتماعما  ماركس  أمثال  (من    عظام 

لودور�ايم) من أجل وصف  
ّ
 ).12: 1986(أسد  فال ت�ون النتيجة دوما مجديةاإلسالم،  وجوه �ش�

ھ ي�ّح  السابق  و�� سياق الحق من املقال 
ّ
ما �� ا�حجة األبرز �� دراسة  إذ يبّ�ن    ،أك�� ع�� هذه املسألة، فإن

 : التقليد اإلسالمي

ا�جدل   م�انة  ��ّمشون  ما  غالبا  فإّ��م  اإلسالمّي،  للتقليد  األن��بولوجيا  وعلماء  املستشرق�ن  تمثيل  و�� 

أّن    هو الدليل ع��  ا�جدلاعتبار أن  ن املمارسات التقليدّية. فع�� وجھ العموم، يقع  يمّ��اوالتفك�� اللذين  

"التقاليد �� أزمة"... غ�� أّن وجوه التناقض هذه واملعادالت �� نفسها عمل دافع تار��ّ�، يب�ن �� التعارض 

) ب�ن "التقليد" و"العقل"،Edmund Burkeاإليديولو�ّ� الذي يقّدمھ إدموند بوركھ  �عارض أقامھ    وهو  ) 

رون
ّ
دِخ  املنظ

ُ
 ). 16 :1986ل إ�� حقل السوسيولوجيا ع�� يد في�� (أسد ا�حافظون الذين اقتدوا بھ، فأ

ق  و 
ّ
يتعل فيما  الذا�ّي  بالنقد  وا 

ّ
يتحل أن  العموم  وجھ  ع��  الدين  وعلماء  اإلسالم  علماء  من  أسد  �طلب 

خاّص   تار�خ  املصط�حات  فلهذه  الغرب.  تار�خ  ومن  املسيحّية  من  املستقاة  يقع  يحسن  باملصط�حات   
ّ
أال

األن��و� علماء  من  يطلب  وهو  أخرى.  وتقاليد  ثقافات  ع��  نقدّي  غ��  �ش�ل  من  تطبيقھ  وتحديدا  ولوجيا 

  لتقديم�ا ثّم �ستعملو��ا  يتبّنْو�العلماء املنتم�ن إ�� املدارس الغر�ّية، أن ي�ونوا واع�ن بتعر�فات الدين ال�ي  

الت معينة
ُّ
علماء األن��و�ولوجيا وعلماء االجتماع عاّمة، طالبا م��م أن ي�ونوا أك�� حذرا   يخاطب. فأسد  تمث

إ�� املصدر الغر�ّي الذي أخذت    و�� مراجعة لألعمال الهاّمة ال�ي تتطّرق ل.  فيما يقّدمونھ من تقييم وتمثي
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) بوجود هذا املش�ل الذي طرحھ  McCutcheon، يقّر ماك �ا�شيون (صط�حات مجال دراسة األديانممنھ  

ن  التحرر م، فإّن ماك �ا�شيون عاجز عن  النقادع�� غرار أغلب  ف  ).Ninian Smartأسد ونينيان سمارت (

 ).300؛ 290: 1995املدرسة الغر�ّية (ماك ما�شيون  حدود

وجلّية األمر أّن التحديثّي�ن املسلم�ن منذ القرن التاسع عشر، قاموا بابت�ار مفاهيم و�عر�فها من أجل  

الدراسات  التحليل والتصنيف و�صدار األح�ام. وما حصل أّ��م استعملوا نفس املصط�حات املستعملة ��  

كما  -�عر�فا للدين  الغر�ّية. والعديد من الباحث�ن �� اإلسالم الذين يتبّنون بوع��م الذا�ّي   األ�اديمّية  الدينية

ر�ن مسلم�ن يقومون بال��يء نفسھ. -ين�ح أسد بذلك
ّ

ر�ن املسلم�ن  ب  ولذلك فقد وَعْواوجدوا مفك
ّ

أّن املفك

أو ملا أفّضل أن أسّميھ    لتحديث اإلسالمّي وتطو�ره،ا  تقليد معر�� محوره  من أجل تأسيساستعملوا الدين  

ر�ن املسلم�ن يدعونا إ�� أن    إّن اإلقرار ��ذا ا�جهد املعر��ّ   التجديد اإلسالمّي.
ّ

�ع��ف بوجود خطاب  للمفك

�� أوساط املص�ح�ن املسلم�ن، الذين غالبا ما تقع دراس��م بوصفهم مجّرد مواضيع للتحليل. فبدال    دي�ي

هم  ، �شوبمحدودينن  �حديثمجرد مفكر�ن  أّ��م  بالتحديثّي�ن املسلم�ن    �عر�ف من مجّرد  
َ
 الُ�   أعمال

ُ
ب�ن   جنة

�ي أهتّم ��م بوصفهم مبدع�ن ومساهم�ن �� خطاب  بأ��م اإلسالم والغرب، أو
ّ
 .دي�ي مع�نأهل بدعة، فإن

 ) سالفاتوري  أمثال  من  علماء  عدا  (Salvatoreوفيما   (1997) ك��س�ن  و�ارول   (CaroolKersten  (

العمل  2001( تتجاهل  باإلسالم  قة 
ّ
املتعل الدراسات  أغلب  فإّن  من  )،  عدد  أنجزه  الذي  الذا�ي  النقدي 

قة بالدين و�الشأن    املفكر�ن
ّ
املسلم�ن. إّن خطابا عن اإلصالح اإلسالمّي مصدره التأّمالت واالبت�ارات املتعل

بناءات   بوصفهما  إنخطابيةالدي�ي  ع��  مبدعيھ  �ساعد  أن  شأنھ  من  ودينّية  ،  سياسّية  موضوعات  تاج 

و  للمستقبل.  القائمةتقاليد  الانتقاد  ع��  جديدة،  جديدة  األف�ار    فهو، ورسم مالمح  �ستفيد من  خطاب 

قة بالدين و 
ّ
��   انموجود  ذلك أن لفظْي "الدين" و"األديان" اإلصالح، وال�ي �عود إ�� ما قبل ا�حداثة.  �املتعل

باستفاضة �� األعمال الدينّية والفلسفّية والصوفّية السابقة    ماقش��تار�خ اإلسالم الفكرّي، وقد تّمت منا

التفك�� فيھ، وصار يقوم بدور  و  الدين  للعصر ا�حديث. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، تّمت إعادة �عر�ف

 . �� أوساط الباحث�ن واملفكر�ن املسلم�نبّناء �� النقاشات وا�جادالت الدائرة 

 : الدین   محوره دیث: خطاب  اإلصالح اإلسالمّي الح  -6

أقّدم مساهمت�ن   أن  �� تتن�الن  بوّدي  التاسع عشر  القرن  األو�� من  تأ�ي  الفكرّي.  ا�خطاب  ضمن هذا 

 ) ر�نان  و�ر�ست  أو��،  جهة  من  عبده  ومحّمد  األفغا�ّي  الدين  جمال  ب�ن  ووز�ر  Ernest Renanاملناظرة   (

(خارجية   هانوتو  غابر�ال  هو  وعبده  Gabriel Honotauxفر���ّي  األفغا�ّي  وُيعَت��  ثانية.  جهة  من  هما  ) 

اإلصال�ّ�،    امؤّسس أثرهما  إذ  التّيار  ع��  الفكري  يمتّد  فقط  ز 
ّ

سأرك و�ذ  العشر�ن.  القرن  حّ�ى  وتأث��هما 

مصط�حا   بوصفھ  الدين  ف 
ّ
يوظ ھ 

ّ
أن كيف  سأبّ�ن  �ي 

ّ
فإن املناظرة،  هذه   �� عبده  لتحديد    خطابياكتابات 

رسات االستعمارّ�ة، ولتخّيل مستقبل مختلف للمصرّ��ن وللمسلم�ن. و�أ�ي األنموذج  اإلسالم، وانتقاد املما

ھ �ستعمل مقولة الدين لنقد ا�خطاب  
ّ
الثا�ي الذي أعتمده من عمل نصر حامد أبو ز�د، إذ سأبّ�ن كيف أن

 الدي�ّي ولصياغة أسلوب جديد �� قراءة القرآن. 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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أفضل من ال��بية    �� صباه يتوق إ�� ��يء�ان  و ،  1849سنة  لد عبده �� عائلة ر�فّية بمصر السف��  وُ   لقد

ال�ي بدأت تزدهر  وّجهھ أحد عمومتھ نحو التصّوف ثّم نحو العلوم ا�حديثة  فالتقليدّية ال�ي تلّقاها �� طنطا.  

األّول  . ففي كتابھ  عبده  أثر �خ��ّي وفكرّي عميق ��  1872. و�ان لز�ارة األفغا�ي ملصر سنة  �� تلك الف��ة

فھ سنة  
ّ
بـ1874الذي أل مھ الرو�ّ�. وقد أتّم    يصف األفغا�يَّ نجده  "رسالة الواردات"،    ، واملوسوم 

ّ
ھ معل

ّ
بأن

بات السياسّية ��  و دراستھ �� األزهر واضطلع بمنصب مدّرس ملّدة وج��ة.  
ّ
تلك  سرعان ما انخرط �� التقل

ا . و الف��ة
ّ
 1882-1879لالستعمار (  ا�ي باشا املناهضِة �� ثورة أحمد عر   وقع االشتباه �� توّرطھ   مل

ُ
في عن  )، ن

وج��ة   مّدة  عبده  أم��ى  وقد  حياتھ  مصر.  "العروة  من  اسمها  جمعّية  �ّونا  حيث  األفغا�ّي،  مع  باريس   ��

جھ
ّ
عبده �عد ف��ة    الوثقى" و�شرا جر�دة تحمل االسم عينھ. ولم تدم ا�جمعّية وال ا�جر�دة مّدة طو�لة، فات

ب��و  إ��  من  وج��ة  سلسلة  ألقى  وقد  والقانون.  بالتعليم  مباشرة  أك��  �ش�ل  مرتبط  عمل  ملواصلة  ت 

(عبده   التوحيد"  "رسالة  عنوان  تحت  الحقا  �شرها  تّم  العقيدة  علم  حول  سنة  1368ا�حاضرات  و��   .(

و�بدو  1889 مهّمة.  و�عليمّية  قضائّية  عّدة مناصب  إليھ  سندت 
ُ
وأ القاهرة،  إ��  بالعودة  لعبده  ُسمح  أّن  ، 

نزعتھ اإلصالحّية واعتدالھ ناال إ�جاب خديوي مصر ومراقبيھ ال��يطانّي�ن. وقد كّرس عبده نفسھ إلصالح  

ھ قد تصا�ح مع السلطة االستعمارّ�ة ولكّنھ ظّل  1905التعليم والدين والقضاء، حّ�ى وفاتھ سنة  
ّ
. و�بدو أن

مشقّي الشه��، امل�جب �عبده واألفغا�ّي،  ، قدم العالم الد1897متمّس�ا برفض ا�حكم األجن�ّي. و�� سنة  

ة م
ّ
قد  فعال، فاإلسالمّي. و اإلصال�ّ�  لفكر �� اخّصصة ت محّمد رشيد رضا إ�� القاهرة، من أجل تأسيس مجل

ة املوسومة بـ
ّ
. و�انت املقاالت الصادرة �� 1940وتواصلت حّ�ى سنة    1898"املنار" بالصدور سنة    بدأت ا�جل

 ��ا لعبده. فوضعت كتاباتھ املتنّوعة األساس الفكرّي لإلصالح اإلسالمّي.األعداد األو�� �� أغل

ھ 
ّ
ھ  فطرّي،  أمر    يحّدد عبده الدين بأن

ّ
:  تان ّ�ة يصعب محوها من ال��كيبة والتجر�ة اإل�سانيّ �شر صفة  و�أن

مھ والدا�� إليھ البشُر 
ّ
 .1)8: 2011" (عبده "إّن الدين وضع إل�ّي، ومعل

 فيھ رسم الدين، ثّم ينبعث إ�� سائر األعمال بدعوتھ  "و�أّن اإل�سان �� �ش
ّ
أتھ لوح صقيل وأّول ما يخط

 
ّ
ما هو نادر شاذ

ّ
حّ�ى الصفات، بل تبقى طبعتھ فيھ �أثر ا�جرح    و�رشاده وما يطرأ ع�� النفوس من غ��ه فإن

 ). 8: 2011�� البشرة �عد االندمال" (عبده 

 ع�� نحو    بوصفھ  ن هللا ولكن يمارسھ البشرفطرّي وتجر��ّي معا. وهو ممنوح مإذن  الدين  ف
ً
  بالغ تجر�ة

العمق. و�� تصنيف عبده، ال �ستحّق أثر الدين السل�ّي الدائم أّي عناء، وهو يضيف سمت�ن أخر��ن للدين 

يتان مباشرة من علم العقيدة اإلسالمّي 
ّ
ر�ن واملنذر�ن فهو   ، فيقول:يبدو أّ��ما متأت

ّ
"تتلّقاه العقول عن املبش

 
ّنه "اإلسالم دين العلم والمدنّية"، ولم نجد العنوان على هذا النحو في مختلف الطبعات  - 1

ٔ
ف إلى عنوان كـتاب عبده با

ّ
يشير المؤل

بل وجدنا صيغة العنوان هي التالية: "اإلسالم بين العلم والمدنّية". وكذا لم يتيّسر لنا العثور على الطبعة   التي تيّسر لنا الوقوع عليها.
حلنا عل

ٔ
وردها هو. فا

ٔ
صلّية من هذا الكـتاب على تعريب صيغتها اإلنجليزّية التي ا

ٔ
ف، وقد خّيرنا اعتماد الشواهد اال

ّ
ى التي اعتمدها المؤل

. وهذه الطبعة هي التي سنحيل 2011تي اعتمدناها وهي طبعة كلمات عربّية للترجمة والنشر، القاهرة، الشواهد بناء على الطبعة ال
 .عليها في ترجمتنا للمقال. (المترجمة)
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(عبده  منسو  بالو��"  هللا  يختّصهم  ملن  الوجود  8:  2011ب  متّممات  أحد  هو   (...) األنبياء  إرسال  ما 
ّ
"و�ن  (

 ).10794:  1368البشرّي، وهو من ب�ن احتياجاتھ الهاّمة لالستمرار �� الوجود" (عبده 

دان قيمة
ّ

 الدين. و�لعب الفكر واألنبياء دورا هاّما �� ت�ّون الدين وديمومتھ: فهما حسب عبده يؤك

وال يمكن ألسس الدين �� ا�خلق والتجر�ة والنبّوة والعقل أن تنفصل عن قيمتھ االجتماعّية. فالعقل 

 ينتجان التقّدم.-ح�ن ي��افقان-والدين

السماوات   و�بلغ  العالم؛  و�متّد ع�� مدى  املعرفة،  العقل  ينشر  خاللھ  من  الذي  ال��يء  الدين هو  إّن 

�ساعد   (فهو  استخالص  الع��؛  ع��  أو  خليقتھ؛  أسرار  اكتشاف  وع��  هللا،  آيات   �� التأّمل  ع��  العقل) 

ما �ّل العلوم �� مراع لألذهان ل�ي تج�ي م��ا ما �شت�ي، ول�ي تبلغ املتعة إ�� ا�حّد الذي تبتغيھ. 
ّ
أح�امھ. و�ن

ب الوثوقّية املطلقة، حي��ا تقف املعرفة و�أفل نج
ّ
ف الدين، وتتغل

ّ
ھ  ولكن ح�ن يتوق

ّ
مها. وال يحصل هذا �ل

 ). 160: 1989دفعة واحدة، بل يتبع منطق التار�خ (عبده 

ر. وقد ي�ون من شأن الدين أيضا  إذن  الدين  ف
ّ

يدعم الفكر والنمّو. ولكّن الدين بال فكر يقود إ�� التأخ

ّن عبده لم أن يقود إ�� الفو��ى والدمار ح�ن ُ�ستغّل ألغراض سياسّية، كما حصل �� تار�خ اإلسالم، غ�� أ

 . للدين املشاريع االستعمارّ�ة توظيف�غفل عن 

لقد ذكرت الدين من ب�ن عناصر القّوة ألّن السيد هانوتو ال ينفي أن أوروّ�ا تر��ن إ�� الدين فيما يخّص  

لتحض��  متلك 
ُ
ت ال�ي  األدوات  أهّم  ب�ن  من  هما  الدينّية  وا�جمعّيات  ر�ن 

ّ
املبش وأّن  االستعمارّ�ة.  السياسة 

وب لقبول سلط��ا ح�ن يناس��م ذلك، ول�ي تحّضرهم لتحّمل القّوة ال�ي يرزحون تح��ا وال�ي تحتو��م  الشع

 ). 86: 1989(عبده 

و�� تأّمالت عبده، ال يبعد الدين والفكر والقيمة االجتماعّية �عضها عن �عض كث��ا. وهو �شرح هذه  

�عتقد أّن الذي    ألطروحة قّدمها إر�ست ر�نانب�ن الدين والتقّدم بوضوح أك�� �� دحضھ  الفكرّ�ة  العالقة  

الدين اآلري يدعم التقّدم وا�حضارة، �� ح�ن أّن ا�حضارات واألديان السامّية تقوم بالعكس. و�� الرّد ع��  

كما هو  -ذلك، فإّن عبده �عت�� أّن الدين اآلرّي هو السبب األصيل �� تدهور ا�جتمع. وهو �عتقد أّن الدين

�ان حامال للتقّدم والنمّو. و�لقي عبده بتبعة تدهور املسلم�ن ع�� غ�� العرب  -رة السامّيةمتجّسد �� ا�حضا

ھ  . السامّية البسيطة نحو دين آرّي   تلك ا�حضارة  وغ�� السامّي�ن �سبب توجيھ جذور 
ّ
دائما    ال يبدو   غ�� أن

إذ    من�جما تفك��ه،  التار�خمعاكسة  نماذج    يقّدم��  آر�ّ ،  من  (وهم  البوذّي�ن  (وهم  عن  والفينيقّي�ن  ون) 

جاَهھسامّيون)، تتعارض  
ّ
ھ �ان  ).  69:  1989�� التفك�� (عبده    وات

ّ
وجود    االستدالل القطّع ع��واعيا بأّن  ولعل

رب�ن الدين والتقّدم، عالقة ثنائية �سيطة 
ّ

 . هو أمر متعذ

ص شديد االقتضاب ألف�ار عبده، ولكّنھ يكفي للداللة ع�� كيفّية توظيف
ّ

ھ ملفهوم الدين  إّن هذا م�خ

  �� ر 
ّ

كهذه.  محنللتفك مقار�ة  �عّقد  مدى  و��  التغي��،  إحداث   �� الدين  قّوة  و��  اإلسالمّية،  ا�جتمعات  ة 

ع��  ف اإلسالم   �� ر 
ّ

يفك فهو  املمكن.  واملستقبل  وا�حاضر  للما��ي  رؤ�ة  يخلق  عبده  لدى  الدي�ّي  ا�خطاب 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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أك�� رواجا �� أوساط    خ�� اجتما��،منبع  تباره  هذه باع  سالمقيمة اإل   صارتمفهوم الدين و�عر�فھ. وقد  

 جماعات واسعة من املسلم�ن �� القرن العشر�ن.

�عد مائة عام من عبده. وقد بدأ أبو ز�د الكتابة عن القرآن    �شأأنتقل اآلن إ�� نصر حامد أبو ز�د الذي  

. وقد  2010ّ�ى وفاتھ سنة  دون هوادة حعملھ  والتفس�� واللسانّيات �� ثمانينّيات القرن العشر�ن، وواصل  

حھ لرتبة أستاذ �عليم عال �� جامعة القاهرة سنة  
ّ

قحم �� دائرة ا�حياة العاّمة ح�ن تّم رفض تر�
ُ
.  1993أ

وح�ن فشلت محاولة تجميد رتبتھ، التجأ مناوئوه إ�� ا�حاكم املصرّ�ة إللغاء زواجھ، ع�� خلفّية أّن عملھ 

ل ارتدادا عن الدين. و�ما أّن ال
ّ
، فقد اضطّر  �ل مفكر جريء القلمزمن حي��ا �ان زمنا ي��ّدد فيھ االغتياُل  يمث

��    تصّدى إل��اال�ي  ��  أبو ز�د إ�� ال�جرة. لقد �ان ناقدا ل�ّل من ا�ح�ومة وا�جماعات الدينّية �� مصر، و 

� هولندا  ا�خصبة �الفكرّ�ة  . وقد ق��ى الف��ة املوالية من حياتھ  كت��ا  مقاالت عديدة ومحاضرات و�حوث

 ).2001، شأَن العلماء �� �ّل أنحاء العالم اإلسالمّي (أبو ز�د بقضّيتھ دوما مل��ما ولكّنھ ظّل 

إّن ثّمة موضوع�ن بارز�ن �� أعمال أبو ز�د، يحتّل الدين م�انة الصدارة �� �ل��ما. فلقد أقبل ع�� دراسة  

هيمنت ال�ي  وا�خطابّية  اللسانّية  التّيارات  خالل  من  القرن    اإلسالم  ثمانينّيات   �� االجتماعّية  العلوم  ع�� 

)  Ferdinand de Saussureاملا��ي. ولم أجد أثرا ال ألسد وال لفو�و �� أعمالھ، بل لفاردينان دي سوس�� (

� سنة  
ّ
) والكالم  la langue)، بخصوص نظرّ�تھ �� اللغة. و�تبّ�ى أبو ز�د التمي�� ب�ن اللسان (1913(الذي تو�

)parolela (-ق ا�-لغة ما  أّية  �� عمل
ّ
ا�ي ع�� استعمالها. و�تعل

ّ
  حور باعتبار أّن األّول يحيل ع�� بنية اللغة والث

اللسان) أي ا�جهاز الّدال�ّ� الذي �سمح بتحّقق مع�ى النّص �� أي  األّول �� أعمالھ بتحديد خطاب القرآن (

.  "ديَن اإلسالم "ص التأسيسّية األو�� لإلسالم  سياقھ ا�حّدد. وهو �سّ�ي هذا ا�خطاب الذي تحملھ النصو 

ل  
ّ
(ا�و�تمث الكالم  تحديد   �� الثا�ي  الدين  paroleحور  و�حيل  التار�خ.   �� القرآن   �� من  لديھ  )  جملة  ع�� 

ة لھ. (أبو ز�د  هذه  النصوص ال�ي ظهرت �� التار�خ، والقرآن أحد أبرز  
ّ
). وحسب  197:  1994النصوص املمثل

�عتقد أّن معناه ال ينحصر �� الثقافة  هو  و   ،و خطاب تتعّ�ن قراءتھ �� سياق عصره ولغتھرأيھ، فإن القرآن ه

 :  ملسو هيلع هللا ىلص العر�ّية وحسب، بل �� تجر�ة الن�ّي محّمد

منا شيئا أ�عد عن "القانون" و"السياسة" ��  
ّ
فالقرآن بما هو أسلوب �� التواصل ب�ن هللا واإل�سان، �عل

ھ �
ّ
فظ�ن االثن�ن. إن

ّ
منا أّن التأو�ل ا�حر��ّ املع�ى القر�ب لل

ّ
   عل

ُ
نا ن

ّ
تج �لمة هللا �� وقت التبش�� التار��ّ�  رْ �ع�ي أن

أف وُ ���ا.  �� سياق مختلف،  ن  القرآن  م    �ان علينا أنضع 
ّ
بنائھ    كيفنتعل أّول جملة من   �� نحصر معناه 

 ).15: 2000التار��ّ� (أبو ز�د 

  أّية قراءة   قد يقبل  ھقيم أساسّية لقّرائھ، وأّن نصّ أية  أّن القرآن ال يقّدم    ينفي  أبو ز�د  فإنو�ناء ع�� هذا،  

نا سنو�� اهتمامنا إ�� بحث كتبھ عن العدل �� القرآن.  ممكنة
ّ
  فهو يقّر . ولبيان هذه النقطة الدقيقة، فإن

رة �� العهد بب
ّ

�ن  مع�ى العدل الدقيق �� عديد اآليات، ولكّنھ يلفت االنتباه إ�� ما �سّميھ "ر�ائز" الدين املتجذ

الذي �ع�ي عنده  -الفطرة). وهو يرى أّن العدلأي  هللا واإل�سانّية، و�� الطبيعة األصلّية لل��كيبة البشرّ�ة (

ة
ّ
. وع�� خطاب القرآن، يقع تذك��  فيھ  مع�ى جوهرّي   ، أي إنھهو محورّي �� رسالة القرآن-معيارا بالَغ الدق

ّسد بھ العدل �� ا�جتمع يتغّ��. و�التا��، فإّن قراءة  ال�ائنات البشرّ�ة ��ذه القيمة. ولكّن الش�ل الذي يتج 



ديان من االستعمار 
ٔ
 جيهان عامر   د. ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تخليص دراسة اال
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�� خطاب    إنما يتجسدالقرآن �� سياقھ تقود إ�� قيمة تطبيقھ السيا�ّ� وتقييمھ. إّن العدل بما هو قيمة  

 ). 2001(أبو ز�د  الدين

هل ثّمة نظام من القيم األزلّية �� القرآن؟ يبدو أحيانا أّن األمر كذلك �� بحث أبو ز�د، ولكّنھ واع ��ذا 

هة املش�ل �� ضوء اإلطار الهرمينوطيقّي الذي اعتمده �� عملھ. وهو ال ين��ى اإليديولوجيا   أّي  قراءة  ل  املوّجِ

دراسة مقارنّية ب�ن قاسم أم�ن والطاهر ا�حّداد،   ). و��1988كتاب، بما �� ذلك قراءتھ هو للقرآن (أبو ز�د  

يرفض أبو ز�د هذه اإلم�انّية �ش�ل قط�ّ�: "فليس جوهر اإلسالم معطى جامدا بل هو معطى خاضع �ش�ل  

 ).219: 1999ثابت لالستدالل وإلعادة االكتشاف �� صلة بنمّو الو�� البشرّي وتطّوره" (أبو ز�د 

ما ��  بحث  أن ي، يجدر باملرء  من ثّم و 
ّ
يةعن القيم، ولكّ��ا ليست ثابتة وال دائمة، و�ن

ّ
�� فعل القراءة.   متجل

ر الباكستا�ّي فضل  
ّ

و�النسبة إ�� قيمة العدل ع�� وجھ ا�خصوص، بلور أبو ز�د أطروحة وضعها أّوال املفك

   ت�ون بالنسبة إ�� فضل الرحمان،  ف  :الرحمان
ً
رحمان  فضل ال(  �� ح�ن تتغّ�� السياقات  ،القيم القرآنّية ثابتة

ھ  ��  ). و�ما أّن أبو ز�د يق��ح أّن القيم األعمق  9:  1997
ّ
للفصل  م��انا دقيقا    يقيم نفسها يمكن أن تتغّ��، فإن

 .الذي يطرأ عل��ا ك التغي��اواألثر الذي يحدثھ القّراء �� ذلتلك القيم ب�ن املع�ى العميق 

�ي  
ّ
أعمال أبو ز�د، محورها  ��  خطابية  اس��اتيجيا    رضأعو�ذ آخذ هذه البيانات جميعا �ش�ل إجما�ّ�، فإن

قة بالسياقات و   حول الدين وقيمھ وجوهره، 
ّ
 . غّ��والت  الثباتأسئلة متعل

إ�� ا� ��    حور و�النسبة  القرآن  اعمأالثا�ي   �� ال�ي يقرؤها  القيم  ب�ن  يمّ��  ھ 
ّ
أبو ز�د، فإن "  تالوتھ "  عندل 

عھ من ال  النقدّي   ، واملوقفو��األ 
ّ
و��ذا، يمكن القول إن مضمون  .  لتلك التالوة  قّراء املعاصر�نالذي يتوق

 ا�حور الثا�ي يتمثل �� الفقرة التالية: 

ھ علينا أن ن�ون واع�ن باللفظ  
ّ
موننا أن نحصر مع�ى القرآن �� لفظ تركيبھ التار��ّ� األّول... فإن

ّ
وفيما �عل

تطاع القرآن حس��ا أن ي�ّون حياة املسلم�ن  (أو األلفاظ) األخرى من أجل استيعاب الديناميكّيات، ال�ي اس

لها. فقد يحمينا الو�� بالسمة ا�جوهرّ�ة للغة الدينّية عاّمة من أن ن�ون منغمس�ن �لّيا �� مناخ مشوب  
ّ
ويش�

 ).15:  2000بالتلق�ن ونفقد بالتا�� هوّ�تنا اإل�سانّية (أبو ز�د 

ألّول، والقراءات ال�ي تضاعف عددها �� القرون بتار�خّية قراءة القرآن لدى جيلها ا�ع��ف  أبو ز�د  إن  

رمن امل  ينتظر املوالية. وهو  
ّ

ھ    فك
ّ
أن ي�ون واعيا بالفروق ب�ن هذه التأو�الت وهذه القراءات. ولبيان هذا، فإن

الفكر الدي�ّي أو ا�خطاب الدي�ّي).  أي  يخّصص حّ��ا هاّما لتحديد هذه القراءات الدينّية املتنّوعة ونقدها (

فإّن  سوس��،  دي  باع 
ّ
تمثل    و�ات القراءات  املع  كالمتلك  وا�جتمعات  التار�خ   �� اس��ّل  القرآن  وقد  اصرة. 

ر�ن من أمثال ا�حسن البصرّي  
ّ

مس��تھ �عمل بارز حول هرمينوطيقا العلماء املسلم�ن الكالسيكّي�ن واملفك

ز�د   (أبو  ا�جّبار  عبد  والقا��ي  والغزا�ّ�  قراء��م1996أ؛  1996؛  1993والشاف�ّ�  أّن  كيف  بّ�ن  وقد   ب). 

  كشفض��ا من أجل أهداف سياسّية وعقائدّية. وقد  لإليديولوجيا وعلم العقيدة غّ��ت معا�ي القرآن وقوّ 

ن �� النحو العر�ّي الذي ب�ى عليھ علماء ما قبل ا�حداثة  اإليديولوجيا وعلم العقيدة الثاو��ْ   عن  أبو ز�د أيضا

�سعينّيات القرن املا��ي، ح�ن هاجمھ أبناء بلده، صار أك��    مطلع). و�عد  1988مباح��م املتنّوعة (أبو ز�د  

ز اهتمامھ    اهتماما
ّ

ھ خطر السياسة الدينّية �� مصر و�� بالد إسالمّية أخرى. ومنذ ذلك الوقت، رك
ّ
بما رأى أن
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جديد حديث  دي�ّي"  "تفك��  يرفض    ع��  خطابا  باعتباره  الدي�ّي  ا�خطاب  فحّدد  سماتھ.  أبرز  التسليم  بّ�ن 

أو يخف��ا لفائدة فاعلّية هللا  بي��ما  ة  السببيّ   اتما أو يحجبھ، و�حّد من العالق  اإل�سا�ّي �� قراءة نّص   بالفعل

ف مصط�حات تق��ي ع�� التمي�� ب�ن ف��ات مختلفة من التار�خ (أبو ز�د  
ّ
ھ 81:  1994املطلقة، و�وظ

ّ
إن  .(

ا�جديد يتغلغالن �� التّيارات الدينّية اإلسالمّية املعاصرة (أبو ز�د    الكالم �عتقد أّن هذا الفكر الدي�ّي وهذا  

1994 :94.( 

ف أبو ز�د مفاهيم الدين والشأن الدي�ّي  وع��
ّ
�� �� قراءة القرآن و لوضع أسلوب جديدغرار عبده، يوظ

باعتباره خطابا يحتاج إ�� أن يقرأ باهتمام    الدين  حّددفوجوه التحّدي املعاصرة ال�ي تواجھ املسلم�ن.  تناول  

إّن   ، بلن �� سياقھ إلغاء قيمھ العميقةوحذر كب��ين، وخاّصة بالنظر إ�� نّصھ األّول. فال �ع�ي قراءة القرآ

قاعدة لفهم معناه األص�ّ�. ولكّن القراءات  من شأنھ أن يوفر  ،  التار���  �� سياقھ  و��" األ تالوتھ ال��ك�� ع�� "

 يجب أن ت�ون منفتحة ع�� القراءات املعت��ة "الالحقة  
ً
فهو  .  يتجاهلهاع�� القارئ أال    وال�ي يتعّ�ن  "،باطلة

ب تقييما نقدّيا عميقا. يحّدد "ال إذن
ّ
 فكر الدي�ّي" باعتباره قراءات إيديولوجّية تتطل

 : مالحظات ختامّیة: التجدید الدینّي بما هو خطاب  -7

اإلسالمّي   للتحديث  أنموذج�ن  قّدمت     اخطاب  يحمالنلقد 
َّ
موظ الدين  ما    اف عن  ورؤ�ة  ما  نقد  لتنمية 

هما
ُ
ا�حديث بخصوص مع�ى   صر�غي�� ا�جتمع. وع�� الزمان وامل�ان تجادل العلماء املسلمون �� الع  هدف

هذ  �� اللغوّ�ة  ومدلوالتھ  الدين  ا�جدلاإلسالم، واستعملوا  الدراسات  ا  بخطاب  تتس�ى مقارنة هذا  . وقد 

واألسطورة، إ�خ) من    الدينّية، ال�ي �ستعمل أيضا مصط�حات مماثلة (أي الدين، والشأن الدي�ّي، والطقس،

اإلصالح   معاملة  تّمت  بينما  نقدّية،  ملراجعة  الدينّية  الدراسات  أخضعت  وقد  فكرّي.  مبحث  خلق  أجل 

 . ، ال غ�َ� اإلسالمّي والتحديث عاّمة باعتبارهما موضوعا تتعّ�ن دراستھ وتمثيلھ

 مصط�ٍح  ا�خطاب،    هذا  فتحّول الدين إ�� مصط�ح تأسي��ّي ��
َ

ر�ن املسلم�ن  من    عتَمدر وممبتك
ّ

قبل املفك

ر
ّ
ا تصّور القيم واملشاريع  م تّم ع��ه  لذيناإلطار والوسيلة ال  هؤالء املفكرون  منذ القرن التاسع عشر. لقد وف

ثّم توظيفها �� ا�حوارات واملبادالت والسياسة. لقد التفت عبده إ�� الدين، و��� صلتھ بالعقالنّية وقيمتھ  

تصّور مشروع   أجل  اإلسالم  االجتماعّية من  نصوص  �سيطا من  اقتباسا  املشروع  يكن هذا  ولم  لإلصالح. 

هذا    وال   لتأسيسّيةا خلق  تّم  الدين. وقد  ملفهوم  تصّور  إعادة  بل شمل  السابق�ن،  املسلم�ن  ر�ن 
ّ

املفك من 

ف�ن وجدير�
ّ
ن  املشروع بالتفاعل مع محاور�ن استعمارّ��ن أرادوا أن يبّينوا أّن اإلسالم واملسلم�ن �انوا متخل

َسها من أجل  
َ

مشروعھ. ولم تكن هذه املبادرة  دعم  بأن ُ�ستعمروا. وقد أخذ عبده �عضا من هذه األف�ار وعك

بداية خطاب، أو تأّمالت ذاتّية �� وضع حدود وقيم منسو�ة  �انت  عابر، بل    ع�� نحو  مجرد خطة اعتمدها

آخر القرن العشر�ن، بالعمل ع�� مفهوم لنا أبو ز�د هذا ا�خطاب ��    قّدمقد  و الشأن الدي�ي. ���  إ�� الدين و 

عيد النظر فيھ باعتباره خطابا طّوره انطالقا من دي سو 
ُ
حدا�ّي، -�عد-��. ومع هذا، فلم يتبع تّيارا ماسللدين أ

خذت موقفا  ذاتّية  تأّمالت نقدّية اعتمد  بل  
ّ
فرق ب�ن الدين والفكر الدي�ّي. وقد  يقوم ع�� اف��اض وجود  ، ات

خاّصة �� مناقشة أبو ز�د    تفاعل ي��زل ب�ن املسلم�ن أنفسهم �� هذا ا�خطاب، وهو  فاعتقّدمت �حة عن ال



ديان من االستعمار 
ٔ
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مستمّر فيما يخّص مع�ى الدين    لقاسم أم�ن والطاهر ا�حّداد وفضل الرحمان. وأشار آخرون إ�� حوار نقدّي 

دراسالر  ؛  Senturk  (2009؛ سنتورك Tayob  (2009)وقيمتھ ووظيفتھ ع�� مدى القرن العشر�ن (طّيب ( 

)Dressler (2015.( 

وقد يبدو أّن هذا ا�خطاب إنّما �ان ا�ع�اسا للهيمنة الفكرّ�ة الغر�ّية ال�ي سيطرت ع�� السياسة وع��  

العلوم االجتماعّية ع�� وجھ العموم. وهذه �� ا�حّجة املّتبعة �� أعمال أسد وآخر�ن، وع�� نحو أوسع �� 

درسالر (  أعمال  املنشو Mandairومنداير   ( �� الدول  ت�و�ن   �� الدين"  "صنع  هيمنة  لكيفّية  ق 
ّ
توث ال�ي  رة 

يھ من    املستوى العاملّي. إّن جملة أبحاث درسالر 
ّ
ومنداير تبّ�ن كيف أّن اإلطار الغر�ّي للدين تّم فرضھ وتبن

ومنداير    شمال أمر��ا وأورو�ا وآسيا (درسالربلدان  �� بلدان غ�� مسيحّية، أي    الساسة وعلماء الدين قبل  

�� هذه ا�جموعة    �خ��نا). و 2011 )  Turnerمقاومة لهذا التحّول، وهو بحث تورنر (عن وجھ  بحث وحيد 

). وقد يبدو أّن التمي�� ب�ن 2011حول كيف أّن الرهبان البوذّي�ن قاوموا صنع الدولة للدين ونبذوه (تورنر  

�عملون   الذين  أولئك  ع��  فرضا  نفسھ  فرض  والعلما�ّي  ر�ن    ��الدي�ّي 
ّ

املفك وع��  عاّم،  �ش�ل  الهامش 

قة    األّولّيةعرفة  املإذ تكشف    ،ا�حديث�ن املسلم�ن خاّصة
ّ
بالدراسات الدينية عن مصدر ا�حدود واألطر املتعل

رون املسلمون.    �عمل ضم��ابالدين، وال�ي  
ّ

مصط�حات من قبيل "دين" و"جوهر" و"وظيفة"    وذلك أناملفك

مؤّس�� إ��  �سب��ا  تمكن  (وخطاب،  مولر  ماكس  أمثال  من  الدينّية  الدراسات  (Max Müllerي   (1823-

 Chantepie de la) وشانتو�ي دي ال سو��ي Cornelius Tiele) (1848-1902)تيلھ (  )، و�ورنيليوس9001

Saussay) (1848-19201) و�ر�ده كريستنسان (Brede Kristensen) (1867-1953  لنا    يبدو)، ولكن ال  ��

انخراط ج�ّ� �� مبحث الدراسات الدينّية الغر�ّي. وع�� وجھ أهّم، فإّن أصول املبحث الغر�ّي  هذه األعمال أّي  

�� عم�� سالف الذكر، تو�� بأّن األف�ار األو�� حول ا�جوهر والوظيفة، ال�ي نقع عل��ا لدى    ناقشُ��اكما  

ن لنا أن نقيم حّجة قوّ�ة  عبده وآخر�ن �� القرن التاسع عشر، �انت فقط آخذة �� الظهور �� الغرب. و�مك

ر فيھ ع�� نحو أفضل باعتباره خطابا مواز�ا أو تطّورا متقاطعا مع  
ّ

ع�� أّن هذا ا�خطاب ا�جديد يمكن التفك

 مع �عض الفروق املمّ��ة.  ،خطاب الدراسات الدينّية الغر�ّي 

رون املسلمون صياغة وجوه استعمال  
ّ

لفالسفة السابق�ن  �� أوساط علماء الدين وا  الدينلقد أعاد املفك

بتلك االستعماالت  قصد إ�� إعادة العمل  ال ع��  و بذلك  ل�حداثة. وال وجود إلشارات مباشرة تدّل ع�� و��  

ر�ن الذين درس��م، ولكن ال شّك �� أّن   ذلكمنذ  
ّ

باعتباره مقولة    الدين  اإلشارة إ��  التار�خ �� أوساط املفك

ر�ن �� تار�خ اإلسالم. فع�� سبيل املثال، كتب  مجّردة يمكن الوقوع عل��ا �سهولة �� أوساط �
ّ

عض أهّم املفك

(تـ ب�ن  1198ابن رشد  ال1976والفلسفة (حورا�ي    الدين) عن العالقة  ��   ابن خلدون   كب��). وتفكّر املؤرخ 

خلدون   (ابن  السيا��ّي  النظام  بھ  يتقّوم  الذي  الدين  الرومّي  1967وظيفة  الدين  جالل  الصو�ّ�  واعت��   .(

). وقد يتسّ�ى لنا االعتقاد  1961" (الرومي  فيھ ما فيھمعا�ي الدين واإليمان املتنّوعة �� كتابھ الن��ّي الشه�� " 

يبنون ع�� هذه   �انوا  التاسع عشر  القرن   �� ر�ن 
ّ

املفك ��    األسسأّن  ابت�ارا  األمر  يكن  فلم  ضم�ّي.  �ش�ل 

 
صلّي  -1

ٔ
 (المترجمة).  192جاءت في النّص اال
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هو مصط�ح �ان موجودا �عُد، وأعيدت صياغتھ  الدراسات الدينّية كما أشار إ�� ذلك جوناتان سميث، بل  

 لهدف جديد.

�ان   عشر،  التاسع  القرن  فقبل  ا�حديث.  ا�خطاب  لهذا  مغر�ا  اسما  تمنح  التجديد    التجديد إّن فكرة 

ع منيصاغ حول ما يُ 
ّ
). فثّمة  النبو�ة  سّنةالأي  بأنموذج نبوّي ال ير�� إليھ النقد (  ستعانة�اال ما و   مجّدد  توق

تن نبوّي  بأّن حديث  (  مجّددا  ّبأ  وتار�ن  (مو��ى  اإلسالم  لتجديد  قرن  �ّل  أواخر   �� سيظهر   & Moosaما 

Tareen  (2012  ولذا، يبدو أن    ).2014؛ طّيب 
َ

الذي أنا بصدد مناقشتھ قد استغ�ى    خطاب الدين ا�حديث

   السّنةعن فكرة ا�جّدد، و�عّرضت قيمة  إ�� درجة ما  
ُ
إّن خطاب    ).Lee  (1997ها إ�� جدل شديد (�� (وش�ل

صوص. فتقع  باألساس مجموعة من النالدين اإلسالمّي يحوم حول قيمة الو�� وش�لھ وجدواه، باعتباره  

ق بما  
ّ
.  هو دين أو شأن دي�ّي وما هو علما�ّي مقار�ة النصوص ودراس��ا من خالل تحديدات وفرضّيات تتعل

ري القرن العشر�ن من
ّ

ري القرن التاسع عشر ثّم مفك
ّ

يقوم  �عدهم، هو الدور املركزّي الذي    وما يمّ�� مفك

ت�ون عليھ معا�ي    بھ �� وجوه �شكيل ما  بھ وُيعمل ع�� أساسھ، وُيعتمد  د  باعتباره مصط�حا يحدَّ الدين 

تحّول إ�� خطاب. وع�� غرار ا�خطابات  إذ  النصوص. و�� العقود القليلة املوالية، صار الدين أك�� من فكرة،  

االستعارة من األف�ار الغر�ّية وغ�� الغر�ّية املعاصرة، ولكن    بمعزل عنت  التحديدا  هذه   األخرى، لم تكن 

 ترسم حدود هذا ا�خطاب.لم تنفّك نصوص الو�� التأسيسّية 

وال    مقّدسو�� ذا�ّي، ولكن ما من مناقشة شاملة �حضور    ال يقوم  إّن ا�خطاب اإلسالمّي هو خطاب دي�يّ 

شديد"مل قان  يل 
ّ
يتعل الك��ى "،  الدينّية  ال  و   بالعقائد  الدراسات  خطاب   �� املرء  يجدها  ال�ي  باالف��اضات 

دي�ّي، ولكّنھ ال ينخرط �� مناقشات "عقدّية" محورها الالمرئّي أو  خطاب  الغر�ّي. إّن ا�خطاب اإلسالمّي هو  

ق بالو��. فال وجود لدين مخفّي �� النومينا، جوهر الدين الذي ال بّد من االضطالع بھ  ما يتاملقّدس أو  
ّ
عل

إل  والو�برازه،   النقدّية  املراجعة   �� جاء  مّما  فكث��  الظواهر.  تبسطها  ال�ي  األنماط  لعلماء  و   لياد�� 

علم عقيدة  بوصفھ    أن يتحدد هذا ا�خطابفينومينولوجّي�ن آخر�ن، ال ينطبق ع�� هذا ا�خطاب. و�دال من  

ھ سياسة تقوم ع�� األصالة  ما  يتحّدد باعتباره سياسةفإنھ  أو جملة من األنماط الروحّية صعبة املنال،  
ّ
. إن

ظهرت �� ذروة ا�جد االستعمارّي، ع�� مدى مرحلة زمنّية سيطرت عل��ا أوروّ�ا    ،والهوّ�ة والقيم األخالقّية

ة.  مستعَمر عبده �� دولة    تجر�ة�حديثة ا�جديدة، كما نرى ذلك ��  ما من شرعنة الدولة ا  حّد   والغرب. وثّمة 

العاّمة. وتقّدم حالة أبو ز�د   السياسة الشعبيةالدولة و   ةا�خطاب احتّل دورا هامشّيا �� سياسهذا  غ�� أّن  

 ب�ن شرعنة الدولة، والدين الشع�ّي. وقوعھأنموذجا جّيدا ع�� 

�سمھ  ودي�ّي وسيا��ّي    ثقافّيا "لآلخر"، بل هو مشروع عمل ثقا��ّ إّن خطاب التحديث اإلسالمّي ليس تمثيال  

   نحوتجديد. وليس هو خطابا موّجها  ال
ُ
-�عد-ااملنقد  ال  ضمن  مرذولةظهر الذات منتصرة، أو  اآلخر �� صورة ت

مشروع  ستعمارّي اال -�عد-ااملو   يا�حدا� ھ 
ّ
إن بھ  .  ت��ض  االل��ام،  النقدّي  مذات  عميق  التقييم  ع��  نفتحة 

 راجعة، ومحمول بحاجة إ�� التجديد بدال من مجّرد التصنيف.وامل

ھ  استعمارّ�ة-والال  ستعمارّ�ة اال -�عد-فما �� مقتضيات هذا ا�خطاب املا
ّ
منبوذ من عّدة وجوه.  خطاب  ؟ إن

   افإذ
ُ
ھ ببساطة  ط

ّ
ھ تحديث إسالمّي أو ع�� أن

ّ
ھ    ا��مھ �عض املفكر�ن املسلم�نتحدي�ّي،  خطاب  رح ع�� أن

ّ
بأن
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أو    مفرط الغر�ّي�ن  �� غر�ّيتھ،  ��  ا��مھ �عض معارضيھ  ھ مفرط 
ّ
ھ  تدّينھبأن

ّ
إن   ضمن�عا�ي �شّدة  خطاب  . 

ل ال�ي �سود  التمّسك بسياسة  
ّ
 . وقد فشل هذا ا�خطاب �� أن يّد�� األصالة، ع�� نطاق واسعالهوّ�ة والتمث

وا�حاضر،   املا��ي  مع  �عمل  ھ 
ّ
وال�و�ّي،  و ألن  �ّ

ّ
ا�ح� فإّن  و مع  بّينت،  وكما  هذا،  ورغم  و"اآلخر".  الذات  مع 

رون املسلمون ع�� مدى هذه الف��ة،    يخطاب الدي�ا�
ّ

ف��ة    �شهد ع�� فرادة دامتا�حديث الذي جاء بھ املفك

ھ ا�ع�اس باهت ملقار�ة غر�ّية    يمكن �عتھا�خطاب ال  هذا  زمنّية طو�لة. وقد بّينت أيضا أّن  
ّ
للدين. لقد  بأن

ق  خطابا تجديدّيا�ان  
ّ
فو   .من املا��ي  قاةباملصط�حات املست  فيما يتعل

ّ
  هاقد طّور أنھ    مصط�حات إّما  قد وظ

اإل�سانّية  الغر�ّية  التقاليد  بالتحاور ع�� نطاق أوسع مع  أو  ھ    ع�� نحو مستقّل، 
ّ
إن العلمّية.  واالجتماعّية 

ق �ستحّق 
ّ
ا أوفر من التقييم النقد مشروع خال

ّ
 ّي ومن العمل.حظ

ع�� لفت االنتباه إ�� النحو الذي تّم عليھ  �ساعد  هذا ا�خطاب    فإّن دراسة األديان،    و�� نطاقوأخ��ا،  

نقدّيا   باعتباره خطابا  الدين  ا استعمال  ليس فقط  يتناول  ھ خطاب 
ّ
إن تقليد مختلف.   �� �جتمع والتار�خ، 

ل خطابا بمحاذاة خطاب الدراسات الدينّية املهيمن، املنخرط �� أعمال مماثلة.  
ُ
محورا للتمثيل، بل هو َيْمث

ا�خطاب الغر�ّي، يتعّ�ن ع�� علماء الدين أن يحّولوا اهتمامهم �� مثل هذه    الذي �سمو�إدراك ضيق األفق  

أخرى. فنحن نحتاج ال فقط إ�� أن نصقل التقليد املهيمن القائم �عُد، بل أن نقّيم    وجهات إ��    ا�خطابات

  �� الدين  هذا    جهاتخطابات  نماذج  أحد  إ��  االنتباه  لفت  قد  املقال  هذا  أّن  وآمل  نقدّيا.  تقييما  أخرى 

ر�ن املسلم�ن.
ّ

 ا�خطاب �� أوساط املفك
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Abstract:  
The world today has witnessed several crimes of hatred against Islam in the Western world. At 

the same time, the Islamic world is witnessing staunch extremism in the understanding of religion 

and the application of the “Shariaa”. This article is an attempt to correct the image of Islam and 

renew its beautiful meanings by explaining the concepts of Islam and clarifying how this religion 

actually calls for peace. A central aim is to clear and free the image of Islam of all the violent and 

rebellious connotations and stereotypes, and to call for peace regardless of the different religions, 

races and cultures. 

Key words: believers, hatred, Islam, justice, peace, Quran, religion, reconciliation, stereotypes, 

tolerance. 

 

 

 ملخص: 

�عرفھ العالم الغر�ي من جرائم الكراهية ضد اإلسالم، وما �شهده عاملنا اإلسالمي من تيارات  �� سياق ما  

وأجدد   اإلسالم،  صورة  أ�حح  أن  املقال  �� هذا  ارتأيت  الشريعة؛  وتطبيق  الدين  فهم   �� والتطرف  الغلو 

   ، �� القرآنوردت  كما    م، ال إ�� السهذا الدين  بيان مفاهيم اإلسالم و�يضاح دعوة    معان��ا ا�جميلة، من خالل

�غض النظر عن اختالف األديان واألعراق  ،  والسلمم��أة من �ل نوازع التمرد العصيان، وداعية إ�� األمن  

 .  وامللل والثقافات
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1- Introduction: 

Islam is a religion of peace and tolerance. It is a strong belief that includes all social and 

human virtues people would enjoy. Indeed, peace is one of the principles that Islam has deeply 

rooted in the souls of Muslims to the extent that it has become a part of their being. To be a 

real Muslim implies commitment to peace, tolerance and respect of all religions and beliefs.  

This article adopts a perspective where Islam and peace combine in providing peace and 

tranquility. It is not surprising that the word Islam consists of the same letters of peace in Arabic. 

Even war in Islam was originally legislated in order to combat injustice and harm, and to repel 

the aggression that afflicted the Prophet, peace and blessings be upon him, and his 

companions in Mecca. Muslims were first authorized to resort to war only when Quraysh 

expelled Muslims from their homes, harmed them, and undermined their livelihood. In this the 

call for was out of legitimate defense. The word Islam and its derivatives are mentioned in the 

Qur'an in about one hundred and fifty places describing the religion, and meaning the same 

as benevolence, righteousness, and serenity as in the following verses: 

Al-Omran / 85: (And whoever desires other than Islam as religion - never will it be accepted 

from him). 

Al-Omran / 20: (And if they submit [in Islam], they are rightly guided). 

Luqman / 22: (And whoever delivers his face to God in the right way). 

Al-Zomor / 54: (And return [in repentance] to your Lord and submit [in Islam]). 

Alhajj / 34: (For your god is one God, so to Him submit. And, [O Muhammad], give good 

tidings to the humble [before their Lord]). 

This paper aims at answering a series of questions, the most important of which are: 

What does the term “Islam” indicate? What is the Islamic approach in spreading its call? To 

what extent was this call peaceful? The answer is in the first and second sections. 

2- The principal requirements of promoting a culture of peace in Islam: 

2-1- The first requirement: defining the concepts of Islam: 

In most Arabic usage, the root(S.L.M) revolves around the meaning of health and well-

being. And from it comes the word "safety" which is to be free from disability and getting hurt. 

The term can also indicate a state of submission when you get free of pride and abstinence.  
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"Peace" is also called “loan”, as if it is money that you gave and did not refrain from giving it. 

In the same vein, the term can mean reconciliation ( الصلح), because with it, man can be 

protected from being hurt, and therefore they can enjoy wellness. 

Noting the several concepts that are attributed to the term “Islam” and that range from 

obedience and safety to abstinence in these linguistic uses of the root, Islam in the Holy Quran 

wore special concepts, in addition to those general linguistic uses, and the meaning of 

"absolute submission and surrender to God exclusively". The term “Islam” means total 

obedience to God and willingness to follow his command. These concepts are understood from 

the following verses: 

Al-Baqarah / 130, 131:(And who would be averse to the religion of Abraham except 

one who makes a fool of himself. And We had chosen him in this world, and indeed he, 

in the Hereafter, will be among the righteous. When his Lord said to him, "Submit", he 

said "I have submitted [in Islam] to the Lord of the worlds). 

Al-Imran / 83: (So is it other than the religion of Allah they desire, while to Him have 

submitted [all] those within the heavens and earth, willingly or by compulsion, and to 

Him they will be returned?). 

Luqman / 22:(And whoever submits his face to Allah while he is a doer of good - then 

he has grasped the most trustworthy handhold. And to Allah will be the outcome of [all] 

matters). 

Ghafir/ 66: Say, [O Muhammad], "Indeed, I have been forbidden to worship those you 

call upon besides Allah once the clear proofs have come to me from my Lord, and I have 

been commanded to submit to the Lord of the worlds". 

In addition to its Quranic meaning, which is applicable in the universe and man, Islam is 

considered the religion of God. The complete system and the comprehensive law which the 

Lord of servants has accepted for man's intellectual, moral and practical life does explain why 

this religion has been attributed to God as the main source of its teachings as in: “Indeed, the 

religion in the sight of Allah is Islam” (Al Imran/19). There are no discrepancies in this 

religion. Itis attributed to Abraham, and the prophets of his offspring, who are the majority of 

the prophets of the Jews and the Christians as indicated by the following verses: 
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Al Baqara 132/133: And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] 

Jacob, [saying], "O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not 

die except while you are Muslims. Or were you witnesses when death approached 

Jacob, when he said to his sons, "What will you worship after me?" They said, "We will 

worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ismael and Isaac - one 

God. And we are Muslims [in submission] to Him." 

Al Imran 19/20: Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam. And those who were 

given the Scripture did not differ except after knowledge had come to them - out of 

jealous animosity between themselves. And whoever disbelieves in the verses of Allah, 

then indeed, Allah is swift in [taking] account. So, if they argue with you, say, "I have 

submitted myself to Allah [in Islam], and [so have] those who follow me." And say to 

those who were given the Scripture and [to] the unlearned, "Have you submitted 

yourselves?" And if they submit [in Islam], they are rightly guided; but if they turn away 

- then upon you is only the [duty of] notification. And Allah is Seeing of [His] servants. 

Al Imran 52: But when Jesus felt [persistence in] disbelief from them, he said, "Who 

are my supporters for [the cause of] Allah?" The disciples said," We are supporters for 

Allah. We have believed in Allah and testify that we are Muslims [submitting to Him]. 

Al Hajj 78: And strive for Allah with the striving due to Him. He has chosen you and 

has not placed upon you in the religion any difficulty. [It is] the religion of your father, 

Abraham. Allah named you "Muslims" before [in former scriptures] and in this 

[revelation] that the Messenger may be a witness over you and you may be witnesses 

over the people. 

The religion of Islam is, therefore, a public religion, which includes self-surrender to God. In 

this sense, the inclusion and support for those who believe in religions, and who recognize and 

believe in God, especially the heavenly religion, help to accept this call for public fraternity. 

This fraternity is attributed to their prophets, well and quickly, only if they get rid of 

apprehension, arrogance and stubbornness. 

In its inclusion of the meanings of peace and pacification and moving away from harm and 

disobedience, the word Islam includes all the concepts attributed to the term peace and 

reconciliation in the Holy Quran. In this regard, God has ordered all Muslims to embrace peace 

and not to follow the steps of Satan as stated in this verse: 
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Al Baqara 208: “O you who have believed, enter into Islam completely [and perfectly] 

and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy”. Here, He 

explained that following the steps of the devil is against embracing peace, and that the devil’s 

path is definitely against Islam. Hence, following the devil entails following the undesirable 

innovations, whims and excesses in the religion of God, and that inevitably leads to get away 

from moderation and enter into extremism and tyranny. The best witness to that is the terrorist 

bombings that have spread in recent years, and in different parts of the world because of 

following of the oppressors of every religion. The consequence is that the lives of peaceful and 

safe people were lost. God has ordered Muslims not to fight all who show peace and 

reconciliation, and warned them that He did not allow them to use force against them as stated 

in this verse: An-nisaa 90: “So if they remove themselves from you and do not fight you 

and offer you peace, then Allah has not made for you a cause [for fighting] against 

them”. He commanded them not to harass and not harm those who called for peace, even if 

they thought that they did not do so honestly, as in this verse: An-nisa 94: ”O you who have 

believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allah, investigate; and do not say 

to one who gives you [a greeting of] peace "You are not a believer" He ordered them to 

go for peace if the enemies ran aground: (And if they incline to peace, then incline to it)Al 

Anfal 61. 

God ordered His prophet to tell people his message, then forgive them, and cheer for peace: 

(So turn aside from them and say, "Peace" so they are going to know) Al Zukhruf: 89. 

Therefore, we can understand from the meanings of these words in the Qur'an that the Islamic 

call and its objectives area call for peace and Islam, and it does not involve any intent of 

harassment, injustice, provoking and aggression. It also welcomes those who respond to it or 

stand by the position of neutrality and pacifism. 

Perhaps following some of the verses of the Qur'an - in order of their delivery- does increase 

these lofty concepts in depth and clarity, and highlights the wise path taken by the Qur'an and 

the prophet in spreading this religion and the call to follow it. That is going to be the focus of 

the following section. 
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2-2- The second requirement: the Quran’s call for peace: 

The Lord of Glory says to His prophet at the beginning of Revelation while he was in the 

reef of Mecca, eagerly awaiting permission: “O you who covers himself [with a garment], 

arise and warn” Al-Muddaththir 1. He did not say: "Go kill" he is ordering him to start the jihad 

of preaching, starting with the closest people to him as in the following verse: “And warn, [O 

Muhammad], your closest kindred” Shuara: 214. He also said: “that you may warn the 

mother of Cities and those around it” Al Anaam 92. After the call to Islam was delivered to 

the prophet – peace be upon him - He was ordered to speak out what he was ordered to. 

“Then declare what you are commanded and turn away from the polytheists” (Al hijr: 

94). He, therefore, explained what polytheism is after being warned. The prophet openly 

spread the order of God, regardless of who follows God’s orders or who preferred polytheism.  

Because of this, the polytheists intensified their harm to the prophet and the few believers with 

him. God did not authorize his weak followers to fight the polytheists, and hurt back those who 

meant to harm them, but called them to embellish patience and forgiveness. The prophet was 

ordered, by Allah, to declare on the heads of polytheism that he is one of the messengers who 

were sent to warn them and to call for the way of his Lord with wisdom and argue with people 

in a reasonable and kind way. Allah, the Almighty, said to His messenger:  "and endure with 

patience whatever people may say [against thee], and avoid them with a comely 

avoidance ("Al Muzzammel: 9).  

The prophet used to tell his unfairly treated companions: (I am ordered to pardon, not fight 

the people), and said: “I have only been commanded to worship the Lord of this city, who 

made it sacred and to whom [belongs] all things. And I am commanded to be one of the 

Muslims [those who submit to Allah]. And to recite the Qur'an. And whoever is guided 

is only guided for [the benefit of] himself; and whoever strays - say, "I am only [one] of 

the warners (Annaml: 91-93). And He also said:  "Call for the way of your Lord with wisdom 

and good instruction, and argue with them in a way that is best” (An-nahl: 125). 

The prophet continued to spread the call, without a fight or tribute, paving its rugged ways 

with patience, forgiveness and exhortation, in compliance with the command of his Lord His 

awaited reward, and in order to facilitate the ways of guidance for violators. Then, God 

authorized him to emigrate, and therefore, he and his companions acquired a peaceful home 
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and a supportive shelter. God provided the prophet and his companions with the shelter where 

they can enjoy their freedom of religion. 

Then, Allah authorized the immigrants in particular to fight for the first time. Those were the 

ones who were attacked by Quraish in themselves and their money. They were allowed to fight 

those who forced them out of their homelands for their religion and faith. God says: 

“Permission [to fight] has been given to those who are being fought, because they were 

wronged. And indeed, Allah is competent to give them victory. [They are] those who 

have been evicted from their homes without right - only because they say, "Our Lord is 

Allah". And were it not that Allah defends the people, some by means of others, there 

would have been demolished monasteries, churches, synagogues, prayers and 

mosques in which the name of Allah is much mentioned. And Allah will surely support 

those who support Him. Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might” (Al Haj 39-40).  

These verses have shown that the greatest intent of the fighting, after the prevention of 

injustice and aggression and the establishment of security, is to protect all religions from 

persecution or coercion. The major purpose is to protect the temples and their people from 

demolition, and to ensure the freedom of worship of Muslims to God alone, and to raise His 

word and secure His call, along with the implementation of His law. Clearly, there is no intention 

to jeopardize people’s security or force them out of the Muslim community or terrorize peaceful 

people. 

The migrants went on their way, authorized to fight the polytheists, without ordering it, with 

the incentive to embellish patience and pardon because the permission to fight did not negate 

the order of pardon and patience: “So forgive and be indulgent” (Al Baqarah: 109). Perhaps 

hearts would relent. When The Great Battle of Badr took place, it was not planned, and the 

fighting was imposed on all Muslims, not exceeding Quraish and Bani Bakr(بني بكر, قریش) and 

some of the Jews of the city “Al Madinah” who were descendants of Banou Qenaqaa(بنو قینقاع). 

They were the first Jews to violate their agreements with the Messenger of Allah: “Fight in 

the way of Allah those who fight you but do not transgress” (Al Baqarah: 190). Without 

injustice or aggression, and ordered not to fight those who called for peace. 

The following verse showed the purpose of this command: “And fight them until there is 

no “fitnah” and [until] the religion, all of it, is for Allah. And if they cease - then indeed, 

Allah is seeing what they do” (Al Baqara193). The verse ordered to fight them in order to 
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establish the religion of God, secure freedom with it, and advocate for it, so there is no 

possibility to distract Muslims away from their religion, and repel people from Islam, and 

Muslims from calling to it. And if the Muslims prevailed, expressed by thickening, and secured 

themselves, the Almighty would command them to stop killing and be confined with captivity, 

and would not allow over-killing. There is also a choice between redemption or release without 

redemption, and that is the Almighty saying: “So when you meet those who disbelieve [in 

battle], strike [their] necks until, when you have inflicted slaughter upon them, then 

secure their bonds, and either [confer] favor afterwards or ransom [them] until the war 

lays down its burdens” (Muhammad: 4). 

And if the enemies stop fighting and stray to peace: “And if they incline to peace, then 

incline to it [also] and rely upon Allah. Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing” 

(Al Anfal: 61). There is no illusion when reading this verse that Muslims are meant to call for 

peace only when they are weak, but rather to call for peace when they are strong, as evidenced 

by the verse that Almighty mentioned before: “And prepare against them whatever you are 

able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your 

enemy” (Al Anfal: 60). 

In order to preserve peace and prevent aggression and charity around, Muslims were 

allowed to establish treaties between themselves and others to stop the war temporarily or 

permanently. They were also allowed to establish military alliance to fight a common enemy, 

and they would make treaties except if the other party showed treason or financial support of 

the enemies: “And if they break their oaths after their treaty and defame your religion, 

then fight the leaders of disbelief, for indeed, there are no oaths [sacred] to them; [fight 

them that] they might cease” (Al Tawbah: 12). And He previously said: “Excepted are those 

with whom you made a treaty among the polytheists and then they have not been 

deficient toward you in anything or supported anyone against you; so complete for them 

their treaty until their term [has ended]. Indeed, Allah loves the righteous [who fear 

Him]” (Al Tawbah: 4). “So as long as they are upright toward you, be upright toward 

them. Indeed, Allah loves the righteous [who fear Him]” (Al Tawbah: 7). 

In order to preserve peace, God also ordered Muslims to leave the peaceful people alone, 

and even urged them to treat them well, in recognition of the principles of religious freedom 

and absolute justice. Muslims were also ordered to consolidate the creation of affection and 
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mercy, and to prevent aggression and persecution so that peace would prevail throughout the 

world: “Allah does not forbid you from those who do not fight you because of religion 

and do not expel you from your homes - from being righteous toward them and acting 

justly toward them. Indeed, Allah loves those who act justly” (Al-Mumtahanah: 8). 

Yes, Islam has established a great edifice for peace. Its cornerstone is Jihad al-Dawa al-

Wa'aith, and its last cornerstone is Jihad al-Dawa al-Fatih. For thirteen years, the Muslims and 

the polytheists lived in peace. The purpose was to allow the latter to listen to the Holy Qur'an 

and its true logic. Therefore, peace and goodness were established, and the world was saved 

from polytheism and corruption. This was achieved by pushing the aggression of those who 

repel the call-in good will, by fighting without sabotage, abuse and destruction. When the 

infidels were safe and fulfilled their vows and promises, the peaceful people were left alone 

and were treated fairly. 

The history of Muslims in all its roles has demonstrated the originality of this principle. It is 

the principle of peace in the hearts of Muslims. It was not proven that they have annihilated a 

sect of people for religious purposes, or persecuted a sect because of their beliefs. They have 

guaranteed religious freedom for their subjects. They did not prevent the bells of monasteries 

and churches just like the mosques. They also guaranteed their lives under the contract of 

“dhimma” with them. They treated Muslims and people of other religions equally mainly in 

retribution, compensations, punishment and the application of judicial laws that apply to 

Muslims except those related to matters of religion and Islamic laws. People of other faiths 

could also receive state financial aid the same as Muslims, and it was permissible for a Muslim 

to marry women from these religions. These are a few examples of peaceful coexistence with 

people of different beliefs. It is this coexistence that spread Islam by listening to the Qur'an and 

watching its principles represented in the morals of Muslims. 

Based on the above, the crimes committed today in the name of Islam or against it do not 

belong to Islam and to the call of Islam, and they do not undermine its greatness and holiness 

nor do they correspond to the unity of the nation of prophets in slavery to God, as Almighty 

said: “Indeed this, your religion, is one religion, and I am your Lord, so worship Me”(Al 

Anbiya 92). They do not correspond to the Qur'an's call for acquaintance and synergy, as He 

said to the people: “O you mankind, surely We created you of a male and a female, and 

We have made you races and tribes that you may get mutually acquainted” (Al Hujurat: 
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13). They rather contradict His saying to the safe believers: “O you who have believed, enter 

into Islam completely [and perfectly]” (Al Baqarah: 208). And with His prohibition to the 

People of the Book on excessive religion: “do not exceed limits in your religion beyond the 

truth” (Al Maidah: 77). This is a call to unity, acquaintance, cooperation, peace, brotherhood, 

tolerance, and lack of exaggeration in God's religion. 

These crimes also do not count against the Messenger of God’s call for peace, which says 

to the individual and the group alike: “A Muslim is one who frees Muslims from his tongue 

and his hand” and “three of them have combined faith: equity from the soul, making 

peace to the world, and giving charity in spite of poverty” and who says to it Peace: “You 

will not enter heaven until you believe, and you do not believe until you love one 

another. First, I will show you something if you do it you will love. Spread peace between 

you.” And he said: “Do not kill an old man, nor a child, or a woman. “Do not betray, do 

not exaggerate, do not mutilate, do not kill the newborns, or the religious men". 

These are the principles of Islam, free from all aggression. So, how can we achieve peace 

in this time in which man - both individual and group - has lost spiritual security and internal 

and external peace? 

3- Conclusion and implications of what it takes to spread peace between 
people: 

Peace cannot happen, it cannot become fascist among people except through the 

substitution of the principles of Islam in the reality of people, and peace cannot divulge and 

spread among people, as a shining manifestation of acquaintance, cooperation, and the 

culture of coalition and harmony, unless it explains its reasons, which are one of three: 

3-1- The administration of justice: 

And justice is the equality in taking rights and performing duties, without inclination to the 

right or to the left, regardless of passion and hatred and friendliness. In this regard, the Qur’an 

decided that the heavens and the earth were based on justice, in the Almighty saying: “And it 

is He who created the heavens and earth in truth” (Al Anam: 73). A planet - for example - 

does not lean towards another planet nor does it go out of its orbit. It does not deviate from its 

true position, otherwise it perishes and destroys lives. Thus, justice was a means to prevent 

corruption, as God Almighty said: “Were the Truth to follow their desires, the order of the 
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heavens and the earth would have been ruined” (Al Muminun: 71). Clearly, world peace 

was an effect of the entry into force of the principle of justice in the universe and beings. 

God chose Islam as religion amongst other religions for its moderation. This moderation 

has made its principles of justice, the basis of legislation and rulings, and the balance of 

perceptions, behaviors, and sayings. Under the umbrella of Islam, every person who is entitled 

to his right is given, and people are equal in rights and duties, and he/she is not subject to 

excessive injustice and great corruption, so individual and collective peace occurred in early 

Islam. 

The Islam teachings support the premise that for the individual person if justice is 

established with himself, with his Lord, with the universe around him, with the people, and with 

the community in which he lives; he has security and stability, and he has become peace, and 

anxiety and turmoil have been removed from him; It is a justice by which a person enters into 

the sanctuary of Islam, and first of all: a testimony that there is no god but God, and performing 

acts of worship with perfection and the presence of a heart. 

It is fair to fulfill the right of beings, to respect them, not to attack them. It is a justice that 

leads man to peace with beings. It also includes the fulfillment of the right of people in measure 

and weight, as God Almighty said: “And give full measure and weight in justice“. And in the 

saying: “And when you testify, be just” (Al Anaam: 152). And in writing contracts: “And let 

a scribe write [it] between you in justice” (Al Baqarah: 282). And in the money: “And those 

within whose wealth is a known right. For the petitioner and the deprived” (Al Maarij: 24-

25). And in testimony and the judiciary: “when you judge between people, judge with 

justice” (Al Nisa: 58). And in the right of assuming responsibility of fair treatment towards 

others, as peace be upon him said: “Give them their right, because God asked them about 

what he holds them responsible for.” It was mentioned in the justice, which guarantees the 

rights of a Muslim and controls his relations in the treatment of wives and children, and justice 

in genealogy, the Almighty saying: “Allah has not made for a man two hearts in his interior. 

And He has not made your wives whom you declare unlawful your mothers. And he has 

not made your adopted sons your [true] sons. That is [merely] your saying by your 

mouths, but Allah says the truth, and He guides to the [right] way. Call them by [the 

names of] their fathers; it is more just in the sight of Allah” (Al ahzab: 4-5). 
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Hence, if individuals were brought up to create justice, and weigh their behavior and words 

with the balance of justice, their hearts would reconcile, their thoughts and minds would be 

enlightened, and they would enjoy a state of peace. When the Messenger - peace be upon 

him - said: “Spread peace” He wanted to spell out the causes of peace. One of its greatest 

causes is the presence of justice and the absence of injustice by restoring rights to their owners 

and preventing their aggressors from excluding them without their people. 

The same perspective can be applied to the relationship between one society and the rest 

of societies, where Islam is exempt from attacking the treacherous, who are pledging their 

fulfillment of the rights of the covenants, and He said: “Leave the peaceful ones alone”, and he 

even urged Muslims to forgive them, and to be fair in their treatment, as he said: “Allah does 

not forbid you from those who do not fight you because of religion and do not expel 

you from your homes - from being righteous toward them and acting justly toward them. 

Indeed, Allah loves those who act justly” (Al Mumtahanah: 8). 

There is no doubt that the nation of Islam adhered to justice, and did not exceed the good 

intention when it chose the religion of Islam, nor did it initiate in the face of violators a sword 

or a spear. However, when persecuted and deprived of practicing its legitimate right to call for 

the religion of God for the sake of reforming the land, he was authorized to triumph over those 

who did wrong. When Muslims spread justice in the east and west, peace prevailed, and the 

true saying of the Lord of Glory was fulfilled: “We have not sent you, except as a mercy to 

the worlds”. 

Thus, the presence of injustice and the absence of justice lead to aggression in all its forms 

and at all levels. Adultery - for example –is a form of injustice because it is violation of the pure 

purpose of sexual relationships, which is the preservation of offspring and maintenance of 

honor, which is provided by the legal marriage that God commanded, according to the criteria 

ofhonesty and justice. Besides, Usury is aggression against money dueto the injustice in 

collecting money and putting it in its wrong places. It is considered as injustice because it 

results in giving the money to those who do not deserve it, unlike what God Almighty required: 

“And those who have in their money a known right of the needy and deprived”. 

The country that attacks another country - for example wants to subdue it, interfere in its 

own affairs and drain its goods, is an unjust state, ignorant of the limits of its hegemony and 

its spheres of influence and tilted intentionally in dealing with the destinies and rights of 
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others.This is just an example among others that clearly demonstrates the importance of 

justice in Islam. The premise is that the presence of justice and the absence of injustice always 

lead to peace because there is neither an oppressor or a victim. 

3-2- Charity and patience: 

In spite of the overwhelming prevalence of corruption and injustice, Muslims need patience 

and forgiveness rather than punishment, in order to win reward and grace, and that is the 

purpose of charity. Seemingly, an ignorant, arrogant, unjust would get back to righteousness 

and to integrity, and move from extremism to moderation and from ill intentions to peaceful 

ones if you patiently enlighten him by enlightening his thoughts and displacing the veil of his 

ignorance, and kindly arguing with him. 

3-3- Responding to aggression: 

 If justice were not achieved, and injustice prevailed, and incase patience and advice did 

not succeed in deterring the aggressor. Then, the last undesirable option should be taken, 

meaning that if the peace of the individual or society was threatened, in any of his rights, the 

individual and society would be quick to push the aggression and put an end to the aggressor’s 

actions even if he were a Muslim, as God Almighty said: “And if two factions among the 

believers should fight, then make settlement between the two. But if one of them 

oppresses the other, then fight against the one that oppresses until it returns to the 

ordinance of Allah. And if it returns, then make settlement between them in justice and 

act justly. Indeed, Allah loves those who act justly” (Al Hujurat: 9). 

God made us among the Muslims who are fair, and those who call for peace, who work for 

it, who adhere to him, without humiliation and surrender. 
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La raison arabo-musulmane: 

 Une conceptualisation de Mohamed Abed AL Jabri, 

 

 
 

Résumé:  
L’intention générale d’Abed Al Jabri est une réhabilitation du patrimoine, en refondant l’histoire du 

savoir arabo-musulman et ainsi désacraliser ces concepts. Son analyse critique s’appuie sur une 

‘épistémè moderne’ selon une terminologie de Foucault et place sa démarche dans le cadre théorique 

des sciences de l’homme et de la société, privilégiant ainsi le recours à l’histoire, la sémiologie, et plus 

important encore l’épistémologie. Ce cadre théorique lui fournit les outils méthodologiques et les 

concepts opératoires de son analyse critique, cette déconstruction pour ainsi dire du patrimoine, vise 

nécessairement le dévoilement des dérives par rapport à des énoncés sacralisés, qui manifestaient 

depuis l’époque de la codification la sclérose. Abed Al Jabri mènera un combat politique jusqu’à ces 

derniers jours pour instituer une nouvelle idéologie caractérisée par l’exhumation de l’universalisme de 

la raison arabe. 

En conséquence l’analyse épistémologique suivra trois temps méthodologiques selon une 

dialectique de Bachelard:  

1. Cerner les obstacles épistémologiques: décoder les champs cognitifs de la raison arabe. 

2. adopter une rupture avec ces obstacles: rupture avec l’idéologisation du patrimoine, le fiqh, etc. 

3. Opter pour une récurrence épistémologique: refonder le patrimoine sur des axiomes. 

Quant à notre but, c’est d’initier le lecteur à une pensée aussi complexe que pertinente, dans la 

mesure où la philosophie d’Abed Al Jabri est d’une profondeur qui acquiert une connaissance fine de 

l’épistémologie moderne, par conséquent notre examen sera non exhaustive exhaustif en ciblant la 

première étape de son analyse critique, à savoir, “la structure”, autrement dit, comment on a érigé les 

fondations cognitives qui dérigent la logique et le raisonnement d’al- 'aql al- 'arabî. 

En effet, la raison arabe se structure selon trois champs typologiques: où la raison théorique pure et 

la raison politique représentent un pouvoir corrompu qui se voit renforcer par une éthique du pouvoir 

pour devenir “l’éthique de l'obéissance» (tâ'a). 

AL Jabri démontre ainsi que le sens immuable unique a été construit selon des strates 

d’interprétation perméables aux influences du pouvoir des différents écoles du fiqh. 

Mots clés: Epistémologie-AL Jabri-Raison- raison pure-raison politique- raison éthique-fiqh- turath-  

Hdyli Jihane 
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Abstract:  
Abed Al Jabri's general intention is to rehabilitate heritage by recasting the history of Arab-

Muslim knowledge and thus desacralise these concepts. His critical analysis is based on a 
'modern episteme' according to Foucault's terminology and places his approach within the 
theoretical framework of the sciences of man and society, thus favouring recourse to history, 
semiology and, more importantly, epistemology, This theoretical framework provides him with 
the methodological tools and operational concepts for his critical analysis, this deconstruction, 
so to speak, of heritage, necessarily aims to unveil the drifts concerning sacralised statements, 
which have manifested sclerosis since the time of codification. Abed Al Jabri led a political 
struggle until the last few days to establish a new ideology characterised by the exhumation of 
the universalism of Arab reason. 

Consequently, the epistemological analysis will follow three methodological steps according 
to the dialectic of Bachelard: 

1. Identify the epistemological obstacles: decode the cognitive fields of Arab reason. 

2. Adopt a break with these obstacles: break with the ideologisation of heritage, the fiqh, 
etc. 

3. Opting for an epistemological recurrence: refounding heritage on universal axioms 
As for our goal, it will be to introduce the reader to a thought that is as complex as it is relevant, 
insofar as Abed Al Jabri's philosophy is of a depth that acquires a fine knowledge of modern 
epistemology, therefore our examination will be non-exhaustive by targeting the first stage of 
his critical analysis, namely, "the structure", in other words, how the cognitive foundations that 
a priori derive the logic and reasoning of al-'aql al-'arabî have been erected. 
Indeed, Arab reason is structured according to three typological fields: pure theoretical reason 
and political reason represent a corrupted power, which is reinforced by an ethic of power to 
become the "ethic of obedience" (tâ'a). 

AL Jabri thus demonstrates that the single unchanging meaning has been constructed 
according to layers of interpretation permeable to the influences of the power of the different 
schools of Fiqh. 

Key words: Epistemology - AL Jabri-Mind - pure Mind - political Mind - ethical Mind-Fiqh – 
turath. 
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«La raison arabe est un esprit qui traite plutôt avec les mots 

qu’avec des concepts et ne privilégie qu’une réflexion à travers un 

fondement. Ce fondement porte en lui le pouvoir des ancêtres 

(salaf) aussi bien dans ses termes que dans sa sémiotique. Le 

mécanisme de cette raison, réside dans l'acquisition des 

connaissances, et non dans leur production, c’est ce qu’on nomme 

al moqâraba (l'analogie indicative [qiâsbayâni]) et al moumâthala 

(l'analogie gnostique [qiâs 'irfâni]) qui se base sur la contingence 

(tajwiz) comme principe et comme règle générale et qui fonde sa 

méthode de pensée et sa vision du monde» 

Abed Al Jabri 

 

1- Introduction: 

Dans sa critique de la raison arabo-musulmane, Al Jabri propose trois ordres cognitifs qui 

déterminent le savoir arabo-musulman ayant émergé à l'époque de la Codification 

('AslAttadwine) pendant les VIIIème et IXème siècles. À l’époque, presque toutes les bases des 

sciences arabo-musulmanes ont été remises en question, modifiées, précisées et transcrites. 

L'ensemble des données de ce savoir peut être évalué suivant des ordres qui concernent les 

champs linguistique, théologique, doctrinal et gnostique. Quant à la raison politique arabe, elle 

ferait l'objet d'une autre étude et serait soumise à la critique jabrienne selon d'autres normes, 

de même que la raison éthique qui est soumise, elle aussi, à une autre typologie d'un autre 

ordre. On va procéder à mettre en relief la conception de ces ordres qui structurent la raison 

arabe. 

2- La Raison pure: 

 Pour Al Jabri, la raison arabo-musulmane est structurée selon trois concepts clés: Al 

Bayân(“l’indication»), Al 'Irfân («la gnose») et Al Borhân («la démonstration»).  

D'abord, en parlant d’Al Bayân, c’est une raison qui comprend un ensemble de sciences 

englobant la linguistique ('ilm al lougha), la loi première (Al Fiqh) et la théologie dialectique (Al 
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Kalâm)1. Ces branches du savoir musulman trouvent leurs fondements dans le texte coranique 

et dans les dires et les faits du prophète (Hadîths). Elles s’insèrent autour du texte sacré sans 

aucune critique et se contentent seulement de l'interpréter. Al Jabri constate qu’ (Al fiqh) 

occupe une place centrale dans les fondements de la raison arabe et stipule que cette place 

est similaire à celle occupée par les mathématiques dans la civilisation occidentale, 

caractérisée par le cartésianisme. Bref, «l'indication» essaie d’interpréter le texte dans le 

contexte paradigmatique de l'époque du prophète et ses compagnons ('Asr Assalaf Assaleh), 

en gardant les mêmes dimensions épistémologiques, 

 Al Jabri estime que la raison arabe a évolué dans les sciences relatives à cet ordre et 

ajoute que ses dernières constituent ce qu'il appelle «le miracle arabe»2. Par ailleurs, Al Jabri 

précise que ces sciences (Fiqh, Kalâm et grammaire) sont arrivées à leur stade de maturation 

au début même de leur élaboration (à l'époque de la Codification) et c’est pourquoi la raison 

arabe est restée figée à cette période3.Ceci explique l’importance de la tradition dans la 

pensée arabo-musulmane contemporaine et la difficulté qu’éprouve cette dernière pour 

rompre, ou au contraire, pour se concilier avec son passé, ce qui engendre l’obstacle 

épistémologique. Ceci est dû, principalement à l'objet même des sciences de «l’Indication», 

c'est-à-dire le Texte (norme linguistique pour la grammaire et la langue, et norme religieuse 

pour le fiqh et le kalam). Al Jabri ajoute qu'une fois la période de la Codification s’est achevée, 

les sciences de "l'Indication" entrent dans une phase de stagnation caractérisée par la 

répétition4 qui s'est prolongée jusqu’à l'époque actuelle. 

 Que ce soit dans le Fiqh ou dans la grammaire, ce sont toujours les mêmes idées et 

principes qui se répètent, sans tenir compte de l'évolution du monde. Al 'Irfân, à l'opposé du 

premier ordre, trouve ses fondements théoriques dans la théosophie hermétique et essaie 

 
1- AI Jabri, Mohamed Abed, binyat al- 'aql al- 'arabî:dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzumal-ma 'rifa fi althaqâfa 
al- 'arabiyya [La structure de la raison arabe: étude analytique et critique des ordres cognitifs dans la culture 
arabe], Beyrouth, Casablanca, al markâz at-thaqâfi al-'arabî [Le Centre Culturel Arabe], 21Ème édition, 1991, 
p.13. 
2- Al Jabri, Mohamed Abed, takwîn al-'aql al-'arabî. [La genèse de la raison arabe], Beyrouth; Casablanca, al 
markâz at-thaqâfi al-'arabî [Le Centre Culturel Arabe], 4 lème édition, 1991, p. 80. 
3- Ibid., p. 339. 
4- Ibid., p. 343. 
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d'interpréter le texte sacré pour en extraire un «senssous jacent» (Bâtin)1. Elle est l'ossature 

fondamentale de la culture soufie et chiite en islam2. D'après Al Jabri, «la gnose” est un 

système épistémologique d'acquisition de la connaissance et une vision du monde ainsi 

qu'une position par rapport à ce dernier. L'origine de cet ordre est étrangère au paradigme 

arabo-musulman. «La gnose” provient des cultures arabes de la période antéislamique qui 

étaient présentes dans l'espace du Moyen-Orient (surtout de l'Égypte, la Syrie, la Palestine et 

l'Irak)3. Al Jabri  constate que la gnose, en tant que théorie et système de représentation du 

monde, est une prosternation de la structure générale des cultures anciennes, où la magie et 

les explications en termes de forces surnaturelles (et non en termes de la science) en 

constituent le fondement: «C'est une position irrationnelle, qui écarte le monde et fait du "moi" 

gnostique et "connaisseur" la seule vérité existante»4.  

Ainsi, la connaissance gnostique provient de Dieu directement, elle transcende en 

conséquence de l'espace et du temps. Par ailleurs, Al Jabri ajoute que cet ordre, qui a régné 

pendant des siècles dans la culture arabe savante, a beaucoup altéré la pensée, voire toute 

la civilisation arabo-musulmane. Cette dernière est entrée dans un état de sclérose lorsque de 

célèbres penseurs (notamment Al Ghazali, 1058-1111) ont articulé leurs pensées au sein de 

cet ordre. Dans cette perspective, le «salut» de la pensée arabo-musulmane ne peut venir 

qu'à travers une négation totale de la gnose et de l'irrationnel dans cette culture. En effet, on 

ne peut effectuer une renaissance qu'en rejetant la vision superstitieuse et irrationnelle qui est 

celle de la gnose5.  

Quant à Al Borhân, elle correspond aux «sciences arabes de la démonstration» qui sont 

nées avec le philosophe al-Fârâbî (872-950) et de l'école philosophique de Bagdad 

 
1- Al Jabri, Mohamed Abed, binyat al-'aql al-'arabî:dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzum al-ma'rifa fi althaqâfa 
al- 'arabiyya [La structure de la raison arabe : étude analytique et critique des ordres cognitifs dans la culture 
arabe], op. cit., p. 272. 
2- Ibid., p. 371. 
3- Al Jabri, Mohamed Abed, takwîn al- 'aql al- 'arabî. [La genèse de la raison arabe], op. cit., pp. 162-175. 
4- Al Jabri, Mohamed Abed, binyat al-'aql al-'arabî:dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzum al-ma'rifa fi althaqâfa 
al- 'arabiyya [La structure de la raison arabe : étude analytique et critique des ordres cognitifs dans la culture 
arabe], op. cit., p. 379. 
5- Al Jabri, Mohamed Abed, takwîn al-'aql al-'arabî. [La genèse de la raison arabe], op. cit., p. 343. 
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subséquente1. Cet ordre fut transmis ensuite au Maghreb et à l'Andalousie avec Avempace/Ibn 

Badja (v 1095-1139), Averroès/Ibn Rushd (1126-1198) et puis Ibn Khaldoun (1331-1406)2. Il 

faut savoir qu'AlJabri exclut le philosophe et médecin musulman Avicenne/Ibn Sina (980-1037) 

de la sphère rationnelle de l'ordre de la «Démonstration»3. Il considère qu'Avicenne est le 

précurseur de la léthargie de la pensée arabe qui a contribué à l'édification d'une irrationalité 

incurable dans la pensée arabo-musulmane4. En outre, Al Jabri attribue toute la philosophie 

avicennienne orientale à la conscience idéologique et nationaliste persane vaincue par des 

tribus arabes sous la bannière de l'Islam5. Par ailleurs, dans le projet jabrien, l'ordre 

«démonstrationnel» trouve ses racines dans le système aristotélicien mis en place dans le 

paradigme grec. Toutefois, comme le précise Al Jabri, la culture savante arabe avait moins 

besoin de ce système que le monde occidental (logique et science) parce que le pouvoir 

référentiel cognitif musulman avait ses propres mécanismes et sa raison «indicationnelle».  

Al Jabri ajoute que le système aristotélicien a été introduit dans la culture arabo-

musulmane, non pour une éventuelle constitution de la pensée religieuse, mais pour une 

instrumentalisation des mécanismes de la pensée aristotélicienne en vue de combattre 

l'irrationnel de l'ordre de la gnose. Or, cette raison arabo-musulmane n'est pas homogène ;son 

articulation autour des trois ordres de connaissance a provoqué un choc, ce qui a abouti au 

déclin de la raison démonstrative, et ce, dès l'époque de la décadence islamique jusqu'à l'ère 

moderne. Cette raison arabo-musulmane fut soumise à trois pouvoirs: le pouvoir du terme 

(lafz) comme système de discours qui structure la raison6,le pouvoir du fondement (asl) (celui 

du salaf oucelui de Dieu à travers les combattants mystiques ou les imams chiites infaillibles, 

comme source de connaissance), et le pouvoir de la contingence (tajwiz), (qui ne laisse 

 
1- Ibid., p. 236, et pour plus de détails voire Al Jabri, Mohamed Abed, binyat al-'aql al-'arabî:dirâsa tahlîliyya 
naqdiyya li-nuzum al-ma'rifa fi al-thaqâfa al-'arabiyya, op. cit., pp. 418-445. 
2- Al Jabri, Mohamed Abed, al-turâthwa al-hadâtha [tradition et modernité], Beyrouth, Casablanca. Al 
markâz At-thaqâfial-'arabî [Le Centre Culturel Arabe], 1991, pp. 201-215. 
3- Al Jabri, Mohamed Abed, binyat al- 'aql al- 'arabî : dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzumal-ma 'rifa fi 
althaqâfa al- 'arabiyya, op. cit., pp. 454-476 
4- Al Jabri, Mohamed Abed, nahnuwa al-turâth, op. cit., p. 100. 
5- Ibid., pp. 157-158. 
6- Al Jabri, Mohamed Abed, binyat al- 'aql al- 'arabî, op. cit., p. 560. 
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aucune place au principe de la causalité,ce qui ouvre la porte au miraculeux comme dans 

l'ordre de la gnose1).  

Al Jabri résume cet état de cette raison ainsi: “La raison arabe est une raison qui traite avec 

les mots plus que les concepts, et ne pense qu'à travers un fondement et sous sa direction. 

Ce fondement porte en lui le pouvoir des ancêtres (salaf), soit dans ses termes ou dans son 

sens. Le mécanisme de cette raison, dans l'acquisition des connaissances, non dans sa 

production, est al moqâraba (l'analogie indicative [qiâsbayâni]) et al moumâthala (l'analogie 

gnostique [qiâs 'irfâni]) et dans cela, il se base sur la contingence (tajwiz), comme principe et 

comme règle générale, qui fonde sa méthode de pensée et sa vision du monde”2. 

Au demeurant, les trois ordres élaborés par Al Jabri lui ont permis d'établir plusieurs 

résultats, très contestés par d'autres penseurs arabes contemporains3. En effet, Al Jabri 

estime que si la civilisation grecque est philosophique, la civilisation occidentale, quant à elle, 

est scientifique et technique, tandis que la civilisation arabo-musulmane est une civilisation 

fonder duFiqh, vu l'importance de l'ordre indicationnel dans la culture arabe savante4. Mais la 

thèse jabrienne la plus controversée de sa critique de la raison arabe reste la coupure 

épistémologique qu'il a opérée symboliquement entre le Mashrek (Orient arabe) et le Maghreb 

(Occident arabe) en estimant que ce dernier est rationnel grâce à la philosophie andalouse et 

surtout Averroès. Paradoxalement, le Mashrek demeure gnostique à cause de la philosophie 

avicennienne d'origine néoplatonicienne et aussi à cause de la philosophie d'Al Ghazali et de 

sa position négative envers la philosophie et les mathématiques5.  

3- La Raison politique: 

Dans le troisième volume de sa Critique de la Raison Arabe, Al Jabridonne, par ailleurs, 

une autre lecture de l'histoire politique de l'Islam. Ainsi, il stipule que la pratique politique ne 

relève pas totalement du religieux, mais d'autres normes ont aussi conditionné le champ 

 
1- Ibid., p. 561. 
2- Ibid., p. 564. 
3- Voir la troisième partie de ce chapitre. 
4- Al Jabri, Mohamed Abed, takwîn al- 'aql al- 'arabî. [La genèse de la raison arabe], op. cit., p. 393. 
5- Al Jabri, Mohamed Abed, Binyat al-'aql al-'arabî:dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzum al-ma'rifa fi althaqâfa 
al-'arabiyya [La structure de la raison arabe : étude analytique et critique des ordres cognitifs dans la culture 
arabe], op. cit., pp. 490-491. Ce qui a été critiqué par Tarabishi, voir la troisième partie de ce chapitre 
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politique islamique, et on peut les déceler dans l’histoire arabo-musulmane. Ainsi depuis 

l'avènement de l'Islam, le fait politique avait obéi à trois déterminants essentiels: la Tribu 

(Qabila), le Butin (Ghanima) et le Dogme ('Aqida). Il est à noter, comme le signale Al Jabri, 

que la raison politique arabe reste toujours dominée (d'une façon ou d'une autre) par ses trois 

déterminants. Le déterminant de la Tribu correspond chez Al Jabri à la solidarité tribale ( 

'asabiya), telle que nommée par Ibn Khaldoun ou encore à la “parenté” nommée par les 

anthropologues dans leurs études des sociétés primitives. 

Cette conjonction prend alors une dimension “à la fois psychologique et sociale 1. Par 

ailleurs, Al Jabri introduit un autre élément dans son analyse de la raison politique arabo-

musulmane:la conjonction économique, le Butin, qui renvoie soit à la distribution des biens 

gagnés après une conquête, soit à l'argent collecté de l'aumône (Al Zakat), soit au Tribut (Al 

Kharaj) que le vainqueur impose au vaincu après une guerre2. Le Butin est ainsi “la pierre 

angulaire de la société tribale»3 et le seul lien matériel qui garantit l'appartenance d'une tribu 

à l'islam ou l'acceptation de cette religion comme garante de la sécurité de la tribu, comme le 

faisait toute tribu d'Arabie devenue puissante. Si Mahomet a constitué sa communauté de 

fidèles sur la base d'un seul dogme (la foi issue des principes qu’il a prêchés auprès de sa 

tribu Qoraïch). Il est néanmoins certain que l'appartenance tribale a joué un rôle important 

(positif ou négatif) dans la pratique politique de l’époque. En effet, Mahomet, lui-même, a 

bénéficié du support tribal de Qoraïch pour former son État mahométan, après plusieurs 

guerres contre sa propre tribu. Donc, l'esprit du clan fut un moteur primordial dans la formation 

des alliances en quête du pouvoir. Ainsi, même la théorie du Califat, élaborée plusieurs années 

après la mort du prophète, n'a pas échappé à ce déterminant clanique. Ce dernier est 

considéré par Al Jabri comme la structure de tout enjeu politique et social.  

Le troisième déterminant est le Dogme. Pour Al Jabri, il ne correspond ni à une religion 

révélée, ni à une idéologie positive, mais c'est plutôt à “l'effet que l'une ou l'autre peuvent avoir 

 
1- Al Jabri, Mohammed Abed, La raison politique en islam, hier et aujourd'hui, Paris, La Découverte, “Textes 
à l'appui/islam et société », 2007, p. 31. Dans cette section, on utilise la traduction française de l'ouvrage, 
puisqu'elle est disponible. 
2- Ibid., pp. 31-32. 
3- Ibid., p. 74. 
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sur le plan de la croyance et de l’endoctrinement»1. Al Jabri précise que l'Islam, pour continuer 

à se répandre à l'époque, avait besoin d'un État. Celui-ci ne pourrait pas résister seulement 

par le seul déterminant religieux “le Dogme”. Al Jabri cite à ce propos le calife Moua'wia Ibn 

Abi Souflane, fondateur de la dynastie des Omeyyades (661-750), qui, grâce à sa bonne 

gestion des affaires de l'État, une meilleure distribution des biens et un fonctionnement 

administratif, plutôt séculier, a fait que l'État musulman s'est érigé en tant que puissance 

invincible de l'époque. Ainsi, le pouvoir en Islam est loin d'être purement religieux et toutes les 

tentatives actuelles d'exclure les deux autres déterminants (la Tribu et le Butin) relèvent de la 

nostalgie et de l'illusion.  

4- La raison éthique: 

Dans sa critique de l’approche éthique de la Raison arabo-musulmane2, Al Jabri pénètre 

dans un domaine peu exploré par la culture savante arabo-musulmane. Un domaine qui ne 

contient ni “critique et analyse des systèmes de valeurs dans la culture arabo-musulmane [...], 

ni d'ouvrages d'histoire de la pensée éthique arabe”3. En fait, Al Jabri propose une autre 

typologie pour l'étude de l'éthique dans la culture arabo-musulmane. Les systèmes de valeurs 

dans la culture arabo-musulmane sont dus à l'héritage perse ou “l’éthique de l'obéissance» 

(tâ'a), à l'héritage grec ou «l'éthique du bonheur» (sa'âda), à l'héritage soufie ou l’ «éthique de 

l'extinction» (fanaâ), à l'héritage arabe ou 1'«éthique de la virilité ou sens de l'honneur» 

(mouroû'a),à l'héritage islamique ou “1'éthique religieuse». 

De ce fait, Al Jabri n'a pas pris en considération l'héritage chrétien comme partie essentielle 

de l'éthique musulmane, d'autant que les premiers musulmans étaient en contact direct avec 

les chrétiens d'Arabie. Cependant, Al Jabri fonde sa démarche d'analyse sur deux principes: 

Premièrement, il appelle à la Raison éthique, une raison collective et non individuelle, “en tant 

 
1- Ibid., p. 32. 
2- Al Jabri, Mohammed Abed, Al- 'aql al-akhlâqî al- 'arabî : dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzum alqîyam fi 
althaqâfa al- 'arabiyya [La raison éthique arabe : étude analytique et critique des systèmes de valeurs dans la 
culture arabe], Beyrouth, Casablanca, Al markâz At-thaqâfî al-'arabî [Le Centre Culturel Arabe], 2001, 640 
pages. 
3- Ibid., p. 8. 
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que système de valeurs qui guide le comportement groupal intellectuel, spirituel et mental.”1. 

Autrement dit, c'est une raison «générale» qui permet de déterminer ce qu’on doit faire. 

Deuxièmement, il traite chacun des systèmes de valeurs comme un vecteur de comportement 

collectif à part entière et comme un système de valeurs morales utiles à la politique, conçu 

comme le dirigeant du groupe: un groupe qui pourrait être soit l'État, un mouvement 

d'opposition au pouvoir en place, ou encore un groupe religieux ou mystique. Al Jabri les 

identifie comme des “groupes éthiques»2. En outre, Al Jabri opte non pas pour l'éthique vécue 

ou expérimentée mais pour l'éthique produite dans la culture arabo-musulmane savante. Dans 

cette perspective, Al Jabri ne mène pas des recherches anthropologiques, sociologiques ou 

psychologiques mais produit plutôt une analyse historico-critique au niveau de la culture 

savante dans le but d'écrire une histoire de la pensée éthique3. Ainsi, on pourra ouvrir la porte 

à la critique de cette pensée qui dispose des valeurs négatives qui affectent encore le 

comportement et structurent les visions arabo-musulmanes actuelles. 

Mais qu’en est-il de l’héritage pluriel au plan éthique ? D'abord, Al Jabri précise que 

1'«éthique de l'obéissance» était absente dans l'héritage arabe et présente plutôt dans 

l'héritage persan. La présence de cet aspect de l'héritage perse dans la culture arabo-

musulmane est précurseur d'une manière ou d'une autre de la formation des systèmes de 

valeur dans la culture arabe. Ce discours de l'obéissance a trouvé sa prolifération dans de 

nombreux textes d'origine perse et a été repris par les historiens arabo-musulmans. Tous ces 

textes s'articulent autour de deux relations principales: celle qui existe entre la religion et la 

monarchie (ce qu'allait traduire l'adage “la religion et le roi sont des jumeaux»), et celle existant 

entre l'obéissance et la justice (où l'obéissance au sultan fait partie de l'obéissance à Dieu4). 

Al-Jabri défend l'idée que la culture arabo-musulmane depuis l'islam originel ne connaissait 

pas de système d'éthique basé sur l'obéissance.  

 
1- Al Jabri, Mohammed Abed, al- 'aql al-akhlâqî al- 'arabî : dirâsa tahlîliyya naqdiyya li-nuzum alqîyam fi 
althaqâfa al- 'arabiyya [La raison éthique arabe : étude analytique et critique des systèmes de valeurs dans la 
culture arabe], op. cit., p. 24. 
2-  Ibid., p. 24. 
3- Ibid., p. 428. 
4- Ibid., p. 153. 
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L'obéissance inconditionnelle est hissée au rang du rapport au divin, et l'obéissance au roi 

c’est l'obéissance à Dieu. Cette forme d'obéissance a donné une priorité absolue de l'obéi sur 

l’obéissant. Le roi est devenu un Dieu et ses sujets sont devenus des esclaves, qui ne trouvent 

le bonheur que dans son adoration.  

Du point de vue d'Al-Jabri, il y a une séparation sur le plan éthique entre la tradition persane 

et la tradition grecque. Si la morale de l'obéissance dans le patrimoine perse a été associée à 

la politique, l'éthique chez les Grecs est historiquement liée à la philosophie, dans le but de 

construire une vision de l'univers, et non seulement du strict empire. Après cette distinction, Al 

Jabri traite de l'adoption de l'héritage grec par la Tradition islamique. La grande aporie 

qu'AlJabri met en évidence est celle que l'héritage grec, qui était en concurrence avec 

l'héritage perse, ne tarde pas à tendre vers une réconciliation avec ce dernier jusqu'à la 

confusion entre les deux héritages, sous la plume de Miskawayh (932-1030) et de son 

contemporain le philosophe Abou Al Hassan Al'Amiri (mort en 992). Cette aporie est manifeste 

dans l'adoption de la morale du bonheur au niveau du discours et face à l'hégémonie des 

valeurs khosrôiennes sur les producteurs de ce discours qui sont les intellectuels des 

muqabasat («conversations»), comme Miskawayh et al-Tawhidi (922-1023). En vertu de cette 

logique, cette confusion a pour conséquence inévitable la superposition des deux valeurs 

principales: le bonheur et la tyrannie. Plus tard, la littérature éthico-politique arabo-musulmane, 

initiée à la tradition grecque, a exclu l’existence du bonheur chez l'être humain dans le bas-

monde, soit en le transportant à la vie de l'au-delà, soit en le reliant au bas-monde du modèle 

d'Ardashîr: le despote juste, gardien et garant de la religion. 

Al Jabri avait déjà exprimé son point de vue sur l'héritage soufi en soulignant principalement 

que «le Kashf (dévoilement) gnostique ne dépasse pas la raison, comme le prétendent les 

gnostiques, mais il est plutôt le plus bas niveau de l'efficacité rationnelle»1. Al Jabri pense que 

l'héritage mystique, vecteur de la raison démissionnaire arabo-musulmane,  était à son apogée 

quand la culture arabo-musulmane était prospère pendant l'ère de la Codification. Mais le 

dilemme présenté par cette lecture jabrienne est de savoir comment l'islam, tout en prônant 

des valeurs positives à la vie, peut-il accepter une éthique de l'extinction (al-fanaâ), comme 

elle est recommandée par l'héritage soufi ? 

 
1- Al Jabri, Mohamed Abed, binyatal-'aqlal-'arabî, op. cit., p. 378. 
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Al Jabri attribue l'éthique de l'extinction à l'héritage soufi, qui fonde, lui aussi, le principe de 

l'obéissance à la relation fondamentale du disciple (mourid) à son maitre (cheikh). Cette 

relation est considérée par Al Jabri comme mutante à la culture arabe et à l'islam en général. 

En effet, l'idée de l'extinction ne concorde pas avec le dogme de l'Unicité, tel que déterminé 

par le Coran. Al Jabriestime que la mystique musulmane a été introduite dans la culture arabo-

musulmane par l'héritage grec à travers les écoles néoplatoniciennes d'Alexandrie (en 

Égypte), d'Antioche (en Turquie) et d'Apamée (en Syrie), et en attribue la propagation à 

l'héritage perse. En fait, Al Jabri impute à cet héritage tous les maux et les malheurs du déclin 

de la raison arabo-musulmane. D'une part, il y a un système étatique arabo-musulman sunnite 

qui a bénéficié de l'introduction de l'éthique de l'obéissance (ayant servi aux rois perses) et 

d’autre part, se trouvent les mouvements d'opposition passifs face à l'État sunnite, surtout les 

soufis, qui ont utilisé l'éthique de l'extinction et d'autres morales gnostiques pour tourner le dos 

à la politique et à la vie (argent, participation à l'armée), et ce, afin de nuire au mécanisme 

étatique, qui avait besoin d'hommes et d'argent1.  

En fait, l'héritage perse est responsable de la propagation du chiisme et du soufisme dans 

la culture arabo-musulmane. Ce sont là, les deux éléments externes de l'héritage musulman 

dans sa forme arabe proprement dite. Dans son analyse de l'héritage arabe “pur”2, Al Jabri 

met en valeur la virilité ou le sens de l'honneur (mouroû'a) comme expression centrale de ce 

patrimoine. Cette forme d'éthique est présente comme valeur sociale depuis l'époque 

préislamique jusqu'à aujourd’hui, en particulier, pendant la période omeyyade à part 

l'expansion des valeurs de l'héritage perse dans la culture arabo-musulmane, (que ce soit 

sous son l'impact, ou comme en réaction contre lui). Dans sa recherche, Al Jabri pense que 

seules la prose et la poésie constituent le corpus fondateur de l'éthique dans l'héritage arabe. 

Pour des fins méthodologiques, il fait une distinction entre trois catégories de sources. Mais, 

au-delà de la validité de ces sources, dont la vérification ne figure pas parmi ses priorités, Al 

Jabri3 avance que l'essentiel est de mettre en évidence la présence et l'impact de ces valeurs 

 
1- Al Jabri, Mohammed Abed, al-'aqlal-akhlâqîal-'arabî, op. cit., p. 431. 
2- Al Jabri ajoute l'adjectif pur (khalis), pour différencier cet héritage de celui musulman. 
3- En fait Al Jabri évite ici d'entamer un long débat qui a pris naissance avec l'ouvrage “de la poésie 
préislamique » de l'écrivain égyptien Taha Hussein en 1926. Hussein y postule que cette poésie est pour la 
plupart, apocryphe. Il soutient que plusieurs poèmes ont été composés vers le 8 lème siècle et attribués aux 
poètes de la période préislamique, qui étaient, et qui sont toujours, la fierté de la littérature arabe. L'un de ses 
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portées par l'héritage de l'époque préislamique dans la raison arabe et qui a pris naissance 

dans la foulée du vaste mouvement culturel à l'époque de la Codification.  

Pour Al Jabri, la mouroû'a appartient à l'éthique sociale. C'est un comportement social basé 

sur le respect de ce qui est souhaitable par la société. Al Jabri conclut que c'est “l'autorité du 

groupe qui décide dans la question de la mouroû'a, et non celle de la raison”. Dans les faits, 

Al Jabri définit la mouroû'a comme valeur primordiale de l'éthique de l'aristocratie tribale arabe. 

Ce qui est frappant chez Al Jabri, c'est qu'il définit la mouroû'a comme une vertu 

essentiellement arabe, jusqu'à en faire une vertu qui traverse l'histoire arabo-musulmane 

depuis les omeyyades jusqu'à aujourd'hui. S'appuyant ainsi sur un autre auteur 

contemporain1. Al Jabri fait le lien entre le retour à l'éthique de la mouroû'a et la réalisation de 

la cité vertueuse arabo-musulmane. Ce qui es évident, c’est qu'ALJabri opte pour un retour à 

l'éthique de la mouroû'a, essentiellement dans la sphère politique.  

5- Conclusion: 

On peut à l’issue de cette étude conclure qu’il existe trois idées majeures de l’analyse 

critique d’Al Jabri, en sachant que la récurrence épistémologique s’incarnerait dans le retour 

à l'éthique de la mouroû'a. Ainsi, l'appel à la rupture totale avec le Turâth est une réflexion 

«non scientifique et non historique”2. En fait, cette critique assez sévère envers l'approche 

laarouiste se définit ,elle-même, comme historiciste. La coupure jabrienne n'est pas une 

rupture avec le Turâth mais plutôt avec un genre de relation entretenu avec le Turâth, une 

rupture qui changera les Arabo-musulmans «d'êtres-appartenant-au-Turâth à des êtres- avec-

un-Turâth, c'est-à-dire des personnes, dont le Turâth constitue l'un des composants. Un 

composant commun d'une personnalité plus globale, celle de l'Umma, maîtresse de ce 

Turâth»3. Ainsi, en s’attachant à perdurer, le lien aboutira systématiquement à la réalisation 

 
compositeurs fut Hammad Ar-Rawiya (713-771), qui était aussi le contemporain et le rival d'Al Mufaddal  
AdDâbi, utilisé par Al Jabri dans son corpus. Pour plus de détails sur la poésie arabe apocryphe de Hammad  
ArRawiya, voir Hussein, Taha, fi chi'r al-jahilî [De la poésie préislamique], Le Caire, Dar al-kotob al misryia, 
1926, pp. 118-124. 
1- Al Jabri, Mohammed Abed, al-'aqlal-akhlâqîal-'arabî, op. cit., p. 532. 
2- Al Jabri, Mohamed Abed, nahnuwa al-turâth. qirâ'âtmu'âsira fi turâthinâ al-falsafî [Nous et notre tradition. 
Lectures contemporaines de notre tradition philosophique], Beyrouth; Casablanca, Al markâz At- thaqâfial-
'arabî [Le Centre Culturel Arabe], 6lème édition 1993, p. 20. 
3- Ibid., p.21. 
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de la cité vertueuse arabo-musulmane. Autrement dit, Al Jabri instaure nettement une 

idéologie du retour à l'éthique de la mouroû'a, essentiellement dans la sphère politique, en 

dépit du gnosticisme d’al Mashrek, conséquence de la philosophie avicennienne d'origine 

néoplatonicienne et aussi celle d'Al Ghazali et sa position négative envers la philosophie et 

les mathématiques. Enfin, on sait avec Al jabri que le pouvoir en Islam est loin d'être purement 

religieux et toutes les tentatives actuelles d'exclure les deux autres déterminants (la Tribu et 

le Butin) relèvent de la nostalgie et de l'illusion. 
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