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 تصدر مجلة نقد وتنوير (مقاربات نقدية يف التربية والمجتمع)، وهي مجلة فكرية تربوية

للدراسات اإلنسانية، تنشر المجلة ورقيا وتوزع يف أنحاء العالم محكمة عن مركز نقد وتنوير 

  .tanwair.comwww.: موقع العربي. وتنشر إلكترونيا عىل

 انبثقت رسالة المجلة من شعور مؤسسها األستاذ الدكتور عيل وطفة بالحاجة إىل إصدار مجلة

م يف توليد ثقافة تنويرية للدراسات التربوية واالجتماعية ذات رؤية نقدية، يمكنها أن تسه

لدراسة التحديات التربوية والثقافية التي تواجه المنظومات التربوية العربية المعاصرة. 

ومن هذا المنطلق فإن مجلة (نقد وتنوير) تسعى إىل إنتاج خطاب تنويري حداثي، يسهم يف 

 تغيير واقع المجتمع العربي، بمناهج علمية ومقاربات فكرية نقدية رصينة.

 وضمن هذه الرؤية، تسعى المجلة إىل التمّيز، يف مجال الدراسات التربوية واالجتماعية

 ة من التأثير يف الوعي والثقافة التربوية باستحضاروالثقافية، وإىل تحقيق أعىل درجة ممكن

 . الفكرية والتربوية البعد النقدي يف مقارباتها لموضوعة التربية والثقافة وقضايا المجتمع

 :تحقيق األهداف اآلتية وتهدف مجلة (نقد وتنوير) إىل

 مميّزة للباحثين وأن تقّدم انتاجا علميا يتميز بالجدة واألصالة. تشكيل مرجعية علمية 

ت التربوية والثقافية المعاصرة. إحداث حركة تنوير ونقد فكرية يف مواجهة التحديا 

 دة يف االنفتاح عىل الثقافات العالمية والعمل عىل ترجمة أهم األفكار والتصورات المتجد

 مجاالت العلوم التربوية واالجتماعية والثقافية. 

عرب، مشرقاً ومغرباً؛ لتبادل مّد جسور التواصل بين المفكرين والباحثين واألكاديميين ال

الخبرات والتجارب، بما يسهم يف خدمة الباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية واالجتماعية 

 والحضارية. 

 إشاعة الفكر التربوي الفلسفي النقدي يف مواجهة مختلف مظاهر الخطاب التقليدي

واألسطوري الذي عفا عليه الزمن، ولم يعد صالحاً لتلبية حاجاتنا الفكرية والحضارية، مواجهة 

 صريحة شاملة. 

 :تعنى المجلة بالدراسات واألبحاث النقدية التي تغطي المجاالت اآلتية :اهتمامات المجلة

 البحوث العلمية الرصينة يف التربية والمجتمع والتاريخ واللغة وعلم النفس واألنثروبولوجيا

ية وفلسفتها، الثقافية، والدراسات المعنّية بأعالم التربية وعلم االجتماع، ومستقبل الترب

والمقاالت والتقارير والترجمات العلمّية، وعرض الكتب الجديدة ومراجعتها واألعمال العلمية 

 التي يمكن أن تسهم يف تطوير التربية ورقّي المجتمع وتطّوره حضاريا.

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة
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 مجاالت التربية وعلم االجتماع  يف النقدية والدراسات األبحاث بنشر المجلة ترحب

جيا والعلوم السياسية ومختلف مجاالت العلوم اإلنسانية، وترحب أيضا بجميع واألنثروبولو 

 والثقافة والمجتمع، وتهتم المجلة بالعلوم البينية التربية بين العالقة المقاالت التي تتناول

أنثروبولوجيا، علم نفس،  اجتماع، علم فن، سياسة، أدب، - العلوم ومختلف التربية بين ما

 صحافة الخ.   طب،

 والتي  األجنبية اللغات عن المترجمة النقدية التربوية بالمقاالت ترحيب أيما المجلة ترحب

يف  الفكر العربي بمستجدات التربوي العقل وتغني العربية الثقافة تتخاصب مع أن يمكنها

 والمجتمع.  التربية مجال

 الشروط  فيها تتوافر التي األصيلة النقدية الفكرية والدراسات المقاالت المجلة تنشر

 عىل واالجتماعية، التربوية العلوم يف ثيق،والتو واالستقصاء واإلحاطة الجّدة يف المنهجية

 العربية.  باللغة مكتوبة أن تكون

 الفرنسية( باللغة وآخر العربية باللغة كلمة 200 حدود يف بملّخص المقال يصحب أن يفّضل 

 . اإلنجليزية) أو

 مكاٍن آخر.   أيّ  يف للنشر قدِّم أو )إلكترونيًّا أو ورقيًّانشر ( قد يكون أال البحث يف يشترط 

 نشره.   يسبق ولم أصيل البحث ا يؤكد فيه أنيجب عىل الباحث أن يقدم تعهد 

 ودّقتها.  اللغة وبسالمة والمعرفية العلمية وبالقيمة باألصالة البحث يجب أن يتسم 

 ملخصات عن المؤتمرات وطروحات ترحب المجلة بالتقارير العلمية ومراجعات الكتب و

الماجستير والدكتوراه والمقابالت والندوات والحوارات الفكرية يف مجال الثقافة والتربية 

 والمجتمع.  

 التحكيم. المّتبعة العلمّية األصول وفق للتحكيم، وتعامل المقدمة البحوث تخضع   

 

 

 

 شروط النشر 

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

critique.lumieres@gmail.com 
.comhotmail@aliwatfa 
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  البحث أو المقالة إلكترونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word عدد ويراعى أال يزيد 

 والجداول والرسوم األشكال ذلك يف ) صفحة، بما40( صفحات المادة العلمية عىل

 والمالحق.   والهوامش

    يزود الباحث المجلة ملخصا باللغة العربية وآخر باإلنكليزية أو الفرنسية عن المادة

 كلمة.   200المرسلة بحيث ال تزيد عدد كلمات الملخص عن 

  اإللكتروني)  البريد( يتوقع من الباحث أن يذكر الصفة العلمية ومكان العمل والعنوان

 للتراسل من جهة وتضمين الضروري منها يف متن البحث.   الهاتف ورقم

  الدقيق.   الموضوع عىل كلمات مفتاحية دالة يرجى من الباحث تضمين البحث 

  مجلة (نقد وتنوير) يف نشره إقرار بعد آخر مكان يف منه جزء أو البحث نشر للباحث يحقّ  ال 

 التحرير.  هيئة رئيس بموافقة إال

  أو الدراسة عنوان المؤلف، التقليدي (اسم التوثيق عىل االعتماد التوثيق يف يفضل 

 علم جمعية أسلوب اعتماد يف ضير النشر) وال تاريخ النشر، بلد النشر، المؤلف، دار

 ) APAاألمريكية ( النفس

  اللغوي ومنهج الضبط ألغراض الجمل بعض صياغة أن ُتعيد يف بحّقها المجلة تحتفظ 

 التحرير. 

  إىل  يرسل ولم سابقا ينشر لم أصيل المقدم العمل أن فيه يعلن بإقرار الباحث يتقدم

 النشر. 

  عىل  سريعا ردا ألصحابها ترسل وأن بجدية المواد مع بالتعامل التحرير هيئة تتعهد

 أو البحث بقبول األقصى الحد يف شهر فترة خالل أيضا إليهم ترسل وأن البحث استالم

 الهيئة.  قبل رفضه من

   يمكن للباحثين االطالع عىل موقع مركز نقد وتنوير.comwww.tanwair  لمشاهدة فعالية

 المجلة واالطالع عىل المقاالت واألبحاث المنشورة فيها 

  اإللكتروني  البريد عىل التحرير هيئة إىل والترجمات والدراسات والمقاالت البحوث ترسل   

gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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الث  الّتاسع  هاعدد  ��  "نقد وتنو�ر مجلة "  �س��ّل 
ّ
�� خدمة الفكر العر�ي املعاصر بحثا �� إش�الياتھ،    عامها الث

ماتھ وتفكي�ا �ختلف معضالتھ وفق مقار�ات من�جّية حديثة و�راد�غمات متنّوعة. و�صدر هذا  
ّ
 ملسل

ً
وزحزحة

تأثي��ا  العدد، كغ��ه من األعداد الّس  أ�اديمّية رصينة شاركت ��  من الباحث�ن    نخبةابقة، زاخرا بماّدة علمّية 

املتمّ��ين مشرقا ومغر�ا. وقد جمع ب�ن مقاال��ا و�حو��ا ودراسا��ا ال�ي �شارف ع�� العشر�ن هواجس  العرب  

واالجتماعّية   م��ا  ال��بوّ�ة  وا�جاالت،  القضايا  مختلف   �� األفهام  واستفزاز  العقول  استثارة  تتقّصد  فكرّ�ة 

 واإلعالمّية والفلسفّية واألدبّية... و�عّد جميعها لبنات �س�� م
ّ
قافة العر�ّية املعاصرة  ن خاللها إ�� إعالء صرح الث

ذين ال يمكن ألّي مشروع ��ضوّي االستغناء ع��ما.
ّ
 ومحاولة إكسا��ا مز�دا من العمق واالنفتاح الل

   وقد طرحت مقاالُت 
ُ
   ھ ع�� �ساط البحث مواضيَع هذا العدد ودراسات

ً
ق �عضها، ع�� سبيل الّتمثيل ال    تراثّية

ّ
يتعل

ب اآلخر  �عضها  و��تّم  العرب،  واملقّدس عند  س 
ّ
املد� بثنائية  موصوال  التأو�ل  بإش�الية  الّس اا�حصر،  يا��ي لفكر 

ھ من الّدرس، الوسيط  �� العصر  ّ◌ اإلسالمي
ّ
ما أخذ حظ

ّ
، واختارت مقار�ة ثالثة أن تبسط ا�حديث �� مجال قل

عند العرب. وهو مجال بحث طر�ف من شأنھ إطالع القارئ ا�ختّص وغ�� ا�ختّص ع�� ا  وفلسف��املوسيقى    �ع�ي

  إلش�اليات ا�حاضر أيضا نصيب وافرعناية األسالف بالفنون عاّمة، شأن �ّل ا�حضارات �� ف��ات ازدهارها. و�ان 

عليم االلك��و�ي واألخالق، املمكنة ب�ن التّ حليل العالقة  �� جهد الباحث�ن، فقد تناول أحد الباحث�ن بالّرصد والتّ 

 ..وقر�ب منھ اهتّم باحث آخر بالعالقة ب�ن التحّوالت اإلعالمّية وواقع التنشئة.

أن الّدي�ي من منظور فلسفّي واجتما�ّ� مثل من�لة الّدين ��  ملقاالت ع�� الّنظر ��  وعكفت طائفة أخرى من ا
ّ

الش

العمومي،   حركة واملالفضاء  ب�ن  املعاصر    قارنة  التدّين  عقلنة  إ��  سعيا  اإلسالمّية  ونظ����ا  املسيحّية  اإلصالح 

، و��ن والّدنيوّي   املعاصر�ن �� إرساء عالقة سليمة ب�ن الدي�يّ   والتماسا لوجوه استفادة ممكنة قد �س��فدها جهودُ 

 ومعطياتھ ا�خ...الّدين والدولة، و�� بناء معقولّيات جديدة تؤّسس لنمط من التدّين متناغم مع العصر 

النّ  �عض  ع��  أيضا  العدد  هذا  النّ وانفتح  الباحث�ن  صوص  �عض  باشر  فقد  األدبّية.  الّدراسات  مجال   �� قدية 

صرف، كما هو الشأن �� املقال الذي انكّب ع�� تحليل العالقة   إّما ع�� نحو تق�يّ   ،وايات حليل عددا من الرّ بالتّ 

يات انحدار الو��، أو �� تحوّ   منظور اجتما��ّ ب�ن املرو�ات واملرجع الّتخيي��، أو من  
ّ
الت فلسفّي شأن البحث �� تجل

 روائّي محّدد. تجارب الهوّ�ة من خالل منجز 



 افتتاحیّة العدد: 
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 تدشین زمن ما بعد الدراسات التراثّیة من أجل 
 

 

 

 

 

 : یاق سؤال التمّدن والّس -1

�س��دف هذا املقال النظر �� ا�خطاَب العر�ّي ا�حديث وهو يب�ي أسئلَتھ و�خت�� إم�اناِتھ لتوف�� األجو�ة  

بدأ  ال�ي  التار�خّية  حظات 
ّ

ال� أهّم  من  و�نطلق  ا�حضارّي.  ر 
ّ

بالتأخ الو��  دها 
ّ
ول ال�ي  األسئلة  عن  ا�حتَملة 

تاح الثقا�ّ� من رصيد  
ُ
بات أسئلة التمّدن.  يت�ّوُن ف��ا و�� تار��ّ� بأّن امل

ّ
السلف لم �عد قادرا ع�� الوفاء بمتطل

وال شّك �� أّن جيل الرّواد من إصالحّيي القرن التاسَع عشر �اَن هو أّوَل َمن تبلور �� خطابھ هذا الو�ُ�. ولم  

م) �� بدايات القرن العشر�ن  1946  -1869يكن السؤال القديم املتجّدد، ذاك الذي صاغھ شكيب أرسالن (

فة ال فقط ل�ح��ة والذهول، عنو 
ّ
 مكتن�ة ومكث

ً
 ترجمة

ّ
ر املسلمون وملاذا تقّدم غ��ُهم؟" إال

ّ
انا لكتابھ "ملاذا تأخ

 إلنتاج األجو�ة أيضا.  
ً
 بل استعدادا

إ��   الَبَصر  يمتّد فيھ  والتقّدم،  ر 
ّ

التأخ ب�ن مسأل�ْي  التقابل  يقوم ع��  السؤال، وهو  أّن هذا  وا�حقيقة 

 إ�� القياس عليھ أو الن�ج ع�� منوالھ. ولم يكن ذلك  معطى جديد وهو أّن  
ً
 محتَمال

ً
"الغرَب" أض�� َمدخال

 الوحيدة املعتمَدة إلعادة ترتيب شؤون املسلم�ن. 
َ
 الت�حيح الذا�ّي الطر�قة

ُ
كذلك ِمْن قبُل. فقد �انت آلّية

 "السلف الصا�ح".  
َ
 �ان املعيار الثابت والصادق هو "العصَر الذه�ّي" وس��ة

َسُب عادة إ�� اإلمام مالك بن أ�س  وا
ْ
ن

ُ
 بما ص�ح بھ أّولها" ال�ي ت

ّ
لعبارة الشه��ة "ال يص�ح آِخُر هذه األّمة إال

بالقضايا�عب�� أم�ن عن كيفّية اشتغال العقل اإلسالمّي    1هـ)179  -93( املطروحة عليھ. �انت    الكالسي�ّي 

شَتّق من االج��اد �� الداخل. و�ان الظفر  
ُ
� 

ُ
.  األجو�ة

ً
فا

َ
ر فيھ سل

َّ
باألجو�ة ال يحتاج سوى إ�� التفك�� �� املفك

أشهرها   لعّل  وسائط،  من  نفَسھ  االج��ادّي  العقل  بھ  جّهز  ما  ُييّسره  ناط 
ُ
امل لتحقيق  الوسع   

ُ
واستفراغ

ھ ُمِنَح 
َ
ل

َ
تّم �� إطار تقر�ب املوضوع من األصل، فإْن شا�

َ
ت �َ�م وا�حادث 

ُ
 امل

ُ
  وأمضاها القياس. �انت معا�جة

االصطال�ّ�  حّده   �� القياس  لعّل  بل  باستبعاده.  ِ�َي 
ْ
ف

ُ
وأ وضالال  انحرافا  عُت�َ� 

ُ
ا بايَنھ  و�ْن  الوجود،  شرعّية 

ْم َيُقل اإلمام األوزا�ّ� ( 
َ
ل

َ
ِة.  هـ): "157  -88األصو�ّ� لم يكن �� أع�ن كث��ة مرغو�ا فيھ. أ � السنَّ

َ
ْفَسَك َع�

َ
اْصِ�ْ� ن

ْل 
ُ
 القوُم. وق

َ
 وقف

ُ
 حيث

ْ
ھ َ�َسُعُك َما    َوِقف

ّ
ِفَك الّصا�ح، فإن

َ
ْك سبيَل َسل

ُ
وا عنُھ. َواْسل فُّ

َ
ا ك  عمَّ

َّ
ف

ُ
وا. وك

ُ
بَما قال

 

ر: "... عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا وال يقوم -1
َ
ث
ٔ
ّنها التصقْت به. فقد جاء في اال

ٔ
ّن مالكا رواها عن غيره غير ا

ٔ
 الراجح ا

ر: محّمد بن عبد البّر القرطبي، 
ُ
نظ

ُ
ّوله". ا

ٔ
صلح ا

ٔ
 ما ا

ّ
مر إال

ٔ
خر هذا اال

ٓ
ّنه ال يصلح ا

ٔ
بدا حّتى يقول لنا اعلموا ا

ٔ
 من  التمهيد لما في الم ا

ٔ
وطا

سانيد
ٔ
وقاف والشؤون اإلسالمّية، المعاني واال

ٔ
د الثالث والعشرون، (الرباط: وزارة اال

ّ
عراب، المجل

ٔ
حمد ا

ٔ
)، ص: 1991، تحقيق سعيد ا

10 . 

 علي الصالح مولیأ.د. 
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ٔ
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ٔ
 علي الّصالح مولى  د. ا
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ضك الّناس. و�ّياك ورأَي الرجال و�ْن زخرفوا لك    1َوِسَعُهْم"
َ
ُمنكرا األخذ بالرأي: "عليك بآثار السلف و�ْن َرف

ها لرّد "الفروع" إليھ. و�ان الزمان دائرّ�ا �عود باستمرار إ��   .2القول"
ُ
ُع �شغيل

َ
 َيق

ً
 مرجعّية

ً
�اَن األصُل سلطة

 الكمال واالكتمال. ففي تلك النقطة 
ُ

 يوَجد السلف الصا�ح واإلسالم ال�حيح.    نقطة البداية حيث

رة يَرْون حضارَ��م  
ّ

و�ان ذلك مفهوما ومعقوال �� سياقھ ا�حضارّي. فقْد �ان املسلمون إ�� أوقات متأخ

��يمون.  الضاللة   �� ف�انوا  غ��هم  وأّما  عندهم.  واكتمالھ  الدين  كمال  إ��  نظرا  واألكمل  األر��  ا�حضارة 

ھ زعزع يق�ن املسلم�ن �� آلّية لذلك، اعت��نا حضور الغرب �
ّ
� سؤال شكيب أرسالن تحّوال غ�� مسبوق ألن

ھ شرع �� عملّية تمهيد ك��ى لالع��اف بأّن الدين قد  
ّ
ِر بتفّوقھ، ولعل

َ
 لآلخ

َ
الت�حيح الذا�ّي من جهة، واع��ف

ر ليس �� 
َ

ھ ال يضمن دوام عطا��ا وازدهارها من ناحية، وأّن اآلخ
ّ
، غ�َ� أن

ً
ضالل أبدّي من ناحية  يب�ي حضارة

 ثانية. 

ر �� سياق املقار�ة  
ّ

ُيْمكُن القوُل إّن طْرَح األسئلة ع�� قاعدة املقارنة ساهَم �� إدراج مسأل�ْي التقّدم والتأخ

ى 
ّ
َل أبرَز ُمْنَجز للعقل اإلصال�ّ� ا�حديث. وتتأ�

ّ
التار�خّية. وليس من املبالغة الذهاُب إ�� أّن هذا اإلْدَراَج مث

تمتاز    أهمّيُتھ املقدور  بالقَدر  ُهما  فما  ر. 
ّ

التأخ وكذا  اإل�سان،   
ُ
صنيعة التمّدَن  أّن  العقل  هذا  قدير 

َ
ت من 

بالكْسب وليسا معطَيْ�ن ما   ونان فْعال حادثا 
ُ
ي�  

ْ
و�ذ بثان��ما غ�ُ�ها.  ُب 

َ
ْنك

ُ
وت دين،  أو  أو حضارة   

ٌ
أّمة بأّولهما 

مهار  وفق  فينحُتھ  مص��ه،  أمام  اإل�سان  يضعان  ،  قْبلّيا، 
ً
استتباعا الو��،  هذا  وساَق  واستعداداتھ.  اتھ 

التار�خ وشروط   الدينّية املتعالية فوق أح�ام  أّمة" بحمول��ا  التفك�� خارَج مدار "كنتم خ��  إ��  املص�ح�َن 

  التحّقق املوضو�ّ�. 

 : سؤال التمّدن والمرجع  -2

ه القادم�ن، م�حونة بأعاجيب  �� الغانية ا�حسناء الباسم �غرها �� وجو   !"باريس.. وما أدراك ما باريس 

لآلخر" األّول  ترك  كم  بقولھ:  الزاخر  عمرا��ا  لسان  ينطق  ا�حاسن،  ألشتات  جامعة  ر  3الدنيا، 
َ

ك
َ
ذ هكذا   .

م) العاصمة الفر�سّية وهو يصل إل��ا رفقھ  1874- 1804املص�ح واملؤّرخ التو���ّي أحمد بن أ�ي الضياف (

 سطُح الكالم. و�ّن �عميق النظر فيھ َ�ْ�ِدي إ�� موقفْ�ن ما �انا  ). وما هذا "الغزل" 1866-1806أحمد باي (
ّ
إال

باع والقياس  
ّ
ْتھ ثقافة االت

ّ
�� السابق جائزْ�ن ع�� مع�ى ما تقّدَم قبل قليل: اخ��اق سياج املرجع الذي ر�خ

  والزمن الدائرّي، و�روز إم�انّية تأسيس مرجع جديد تخ��لھ مدينة باريس.

ر�ج مساٌر من مسارات الفكر العر�ّي ا�حديث �عمل ع�� افت�اك الراهن من سلطان  و��ذا، سينشأ بالتد 

) استشعر، 1890  -1822املا��ي، ويس�� إ�� اإلفادة من األمم والثقافات األخرى. و�أّن خ��الدين التو���ّي (

 

لكاني،  -1
ّ
بي القاسم الطبري الال

ٔ
هل السّنة والجماعةنقال عن ا

ٔ
صول اعتقاد ا

ٔ
د  شرح ا

ّ
حمد بن سعد الغامدي، المجل

ٔ
، تحقيق ا

ّول، (الر
ٔ
 . 174، ص: )ياض: دار طيبة للنشر والتوزيعاال
، الجزء الثاني، (القاهرة: إدارة الطباعة جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهنقال عن ابن عبد البر القرطبّي،  -2

 . 144المنيرّية)، ص: 
بي الضياف،  -3

ٔ
حمد بن ا

ٔ
مانا

ٔ
خبار ملوك تونس وعهد اال

ٔ
هل الزمان با

ٔ
د  ، تحقيق ٕاتحاف ا

ّ
لجنة من وزارة الشؤون الثقافّية، المجل

 . 99الثاني، الجزء الرابع، (تونس: الدار العربّية للكـتاب)، ص: 
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وو��   ر��ى  عن  املعاصرة  ا�حضارة  َمْجَرى   �� املسلم�ن  انخراط   
َ
حتمّية االستشراف،  طر�قة  أْن ع��  قبل 

ْسرُِع نحوه: "
ُ
م الذي �

َ
 نظرا إ�� األفق املعول

ً
ق سيلھ �� األرض، َيْدَهَمُهم تّيارها َدْهما

ّ
إّن التمّدن األوروّ�اوّي تدف

  
ّ
ى ع�� املمالك ا�جاورة ألوروّ�ا من ذلك التّيار إال

َ
 استأصلتھ قّوة تّياره املتتا�ع، فُيخ��

ّ
فال �عارضھ ��يء إال

حذوه وجَروا حذوا  الغرق"  إذا  نجا��م من  فيمكن  الدنيوّ�ة  التنظيمات   �� ع��  1مجراه   �
ّ
التو� ولكّن هذا   .

 وعيا جنينّيا. ففقدان القدرة ع�� استيعاب التحّوالت ال�خمة ال�ي 
ّ
االستشراف، رغم أهّمّيتھ، لم يكن إال

 إ�� �سليم ا
ً
ع ابن أ�ي الضياف مثال

َ
طيُح بمجد حضارة وترفع َمجد أخرى هو الذي دف

ُ
"إّن القوم ألمر �:  ت

  
ّ

قوا ��ا وصارت من طباعهم. و�يننا و�ي��م بون بائن. و�
ّ
سبقونا إ�� ا�حضارة بأحقاب من السن�ن حّ�ى تخل

  .2فينا علم غيب نحن صائرون إليھ"

 �� باريس استضافهما إل��ا  
ً
قال ابن أ�ي الضياف ما قاَل وهو يحاور أحمد باي �عد حضورهما مسرحّية

فر�سا َم  ملك 
ْ

ُحك يتحّدى  املسرحّية  من  ملقطع  استحسانا  امللك  تصفيق  من  الباي  اندهش  ا 
ّ
مل ذلك  قال   .

. ولم يكن حال  3السلطان و�دافع عن ا�حّرّ�ة: "بأّي شْرع يتصّرف السلطان �� أرواحنا بالقهر ونحن أحرار؟"

ضَل من حال ابن أ�ي  ) وهو مأخوذ بإبداعات األورو�ّ 1847  -1794الرّحالة املغر�ّي إدريس العمراوي (
ْ
ّي�ن أف

ھ بھ مخّيلُتھ الشرقّية  
ْ
 ما زّودت

ّ
ة ا�حديد إال

ّ
 وسك

َ
الضياف. لْم يجْد ِمن تفس�� الكتشاف األوروّ�ّي�ن التلغراف

ِح�ُ� ف��ا األذهان، وَ�ْجزم الناظر  
َ
فقال: "... و�� من �جائب الدنيا ال�ي أظهرها هللا �� هذا الوقت ع�� أيد��م، ت

ھ ليس �� طوق اإل�سان"إل��ا بد��
ّ
 أّن ذلك من فعل ا�جاّن وأن

ً
  .4ة

 منغرسة �� واقعها ال�و�ّي ومستعّدة للتحّرك خارج  
ٌ
ر حّ�ى تظَهر قراءة

َ
نا سننتظر م��ء جيل آخ

ّ
و�بدو أن

) حس�ن  طھ  ينقُل  سوف  الرّواد.  جيل  خطاب  داخلها  انحبس  ال�ي  التفك��  قرابة  1973  -1889أطر  َ�ْعَد   (

َبة بقراءة  سبع�ن   صَّ
َ

 إ�� أرضّية أخرى ُمخ
ً
سنة أطروحة خ��الدين �� التمّدن ا�خلوطة بالو�� وا�خوف معا

جاه دون ترّدد نحو ِقبلة  
ّ
جاعة والصر�حة إ�� االت

ُ
نقدّية تقوم ع�� ا�حْسم وتصفية تركة املا��ي والدعوة ال�

م ا�جديدة: أوروّ�ا، والدوران �� فلكها. وال يمكن وْضُع رس
َ
 �� إطار املقار�ة اإلس��اتيجّية. إّن سبيل  العال

ّ
التھ إال

 بّينة مستقيمة ليس ف��ا عوج وال التواء، و�� أن �س�� س��ة األور�ّي�ن و�سلك  
ٌ
التمّدن، كما يراها، "وا�حة

ون لهم شر�اء �� ا�حضارة خ��ها وشّرها، وحلوها ومّرها، وما ُيَحبُّ م��ا و 
ُ
ون لهم أنداًدا ولَن�

ُ
ما  طر�قهم لَن�

. وهو بذلك يجيب عن سؤال  5ُيكَره، وما ُيحمُد م��ا وما ُ�عاب، ومن زعم لنا غ�� ذلك فهو خادع أو مخدوع"

 التمّدن و�رفُع عن ابن أ�ي الضياف وتّياره ا�ح��ة والذهول، ورّ�ما اليأس.  
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ٔ
 علي الّصالح مولى  د. ا
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ُم وهو  ا قال عن ح��ة �أّ��ا اليأس من صالح ا�حال. ولكم  ���حيح أّن ابن أ�ي الضياف َيْصُدُر   ّنھ ُيقّدِ

عر 
َ

عاَد    مهموم محزون، ش ما  الذا�ّي  ا�خزون  من  األجو�ة  استمداد  بأّن  االع��اف  �شبھ  ما  �شعر،  لْم  أم 

م الواجب التار��ّ�. وال شّك  
ْ

ر صار �� ُحك
ّ

َر عن أسئلة التمّدن والتأخ
َ

 مجال بح�ّي آخ
َ

ُمْمكنا، وأّن استحداث

طوة األو��  
ُ

ون ا�خ
ُ
لنا  �� أّن االقتباس سي�

ُ
ّية جديدة للتفك��. وقد ال ن�ون مبالغ�ن إْن ق

ّ
جاه بناء معقول

ّ
�� ات

ل �� ابتداع االقتباس واالشتغال بھ �� مستو 
ّ
ْضَل جيل الرّواد من إصالحّيي القرن التاسع عشر تمث

َ
ن:  ��ْ إّن ف

ل ا�خطاُب من التمركز ع�� مرجعّية "السلف الصا�ح" إ�� التمركز
َ

 فانتق
ً
بُتِدَع موضوعا

ُ
ع�� مرجعّية أوروّ�ا.    ا

 فانفَتَح باٌب ع�� �سويغ العبور إ�� أوروّ�ا وتدّبر قوان�ن تقّدمها والنظر �� إم�انات اإلفادة م��ا. 
ً
بُتِدَع آلّية

ُ
 وا

لْت �� ضو��ا بواك�� التفك�� �� سؤال التمّدن.  
ّ
تلك إذْن أبرز مالمح املقّدمات التار�خّية الك��ى ال�ي �ش�

للقضايا  و�شأت،   م���ّ�  تصنيف  يات 
ّ
عمل  �� داخلها  العاملون  وانخرط  املسارات.  من   

ٌ
جملة لذلك،   

ً
َبعا

َ
ت

النواظم   وكسر  االنحطاط  زمن  من  ل�خروج  زمة 
ّ
الال الرؤى  لبلورة   

ً
أساسّية مفاتيَح  اعَت��وها  ال�ي  الك��ى 

مة فيھ وتمهيد السبل لصياغة التصّورات القاضية باالندراج �� زمن
ّ

 يد.جد املتحك

   : سؤال التمّدن والمعالجة  -3

نا �ستطيع  
ّ
ال يمكن إرجاع هذا القصور �� استحداث مسارات تحديثّية مجدية إ�� سبب واحد، غ�� أن

عن   لإلجابة  املستخدمة  الوسائط  أّن  ُصھ 
ّ

فم�خ امل���ّ�  فأّما  ومضمو�ّي.  م���ّ�  كب��ْين:  رافدْين   �� وضعھ 

إ�� حّد اليوم عاجزة عن الوفاء باملطاِلب املعقودة عل��ا. وقد ال    سؤال التمّدن، رغم تنّوعها وك����ا، بدْت 

ّية ينب��  
ّ
 أدواِت قراءة. لكّن تحو�ل �عضها إ�� حقائق �ل

ّ
ي�ون ال�جز �امنا ف��ا كمونا أصلّيا، فما الوسائط إال

 االعتقاد �� نجاع��ا دون غ��ها، هو من األسباب ال�ي نرّجح أّ��ا ثاو�ة خلف ذاك ال�جز. 

الواقع أّن أعماال كث��ة سقطْت �� مثل هذا االعتقاد. وغ�ّي عن البيان أّن �ّل �عامل مع اآللة (الوسيلة)  و 

ھ ينقل املمارسة الوظيفّية لألداة إ�� هدف.  
ّ
 عمال إيديولوجّيا تز�يفّيا ألن

ّ
من زاو�ة تصديقّية مغلقة ال ي�ون إال

جاهات "القرائّية" ع�� قاعدة الوسيلة.  وآثاُر هذا التحو�ل كث��ة. والظفر ��ا �س��. ولعّل 
ّ
َل االت

ُّ
�

َ
ش

َ
 من أبرزها �

سانّية  
ّ
والل والنفسّية  واألن��و�ولوجّية  والتفكيكّية  البنيوّ�ة  مثل  التمي��ّية  بالعناو�ن  واالحتفاء 

نا �عارض تنويع الوسائط ملقار�ة املوضوع. فال تفك�َ� د
ّ
ون آلة.  والهرمنيوطيقّية عالمة عل��ا. هذا ال �ع�ي أن

ُق مالحظتنا هو فْعُل "أد�جة" اآللة من جهة التبّ�ي، وا�خروُج ��ا من حّد الوظيفة إ�� ما �شبھ "املوضة"  
َ
ُمنطل

 من جهة االستدعاء.  

اإليديولوجّية   الن�عات  هيمنة  �سبب  أشتاتا  أ�حْت  العر�ّي  الفكر  جغرافّية  بأّن  يفيد  ما  والوقوع ع�� 

كب جهد  إ��  يحتاج  ال  والدي�ّي  الوثوقّية  والسيا��ّي  الثقا�ّ�  النقد  حقول   �� املتداولة  النقدّية  فاملشاريع   .��

  
ّ
واالجتما�ّ� اكتسبْت عن طر�ق هذه الن�عات حصانة ضّد املراجعة والتعديل. وصار أ�حا��ا يمل�ون، كال

أ �عضهم ما  ع�� حدة، مفاتيح التمّدن. وقد ي�ون من باب االّدعاء القوُل إّن أ�حاب هذه املشاريع ال يقر 

ُھ إ�� ما ينشر من نقد. ولكّنھ اّدعاء لھ    َيطيق الواحد م��م ما ُيوجَّ
ّ
ر. بل ليس مستبعدا أال

َ
يكتب �عضهم اآلخ



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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يھ. فالغالب ع�� تلك املشاريع اال�غالق. و�دا لنا �� ضوء املستحَصل من النتائج أّن غياب �شبيك  
ّ

ما يزك

 قد وقفا حائال دون تطو�ر فعل القراءة نفسھ.الوسائط القرائّية وضعف استثمار منافعها مُ 
ً
عة  َجمَّ

وال ي�ون، بناًء ع�� مشهد ا�جغرافيا ا�جّزأة واملؤد�جة، إطالُق �سمية "العقل العر�ّي" أو "الفكر العر�ّي"  

املوضو�ّ� وجود عقول   فالثابت  والتجّوز.  ا�جاز  ع�� مع�ى   
ّ
إال املفرد  صيغة   �� العر�ّية"  "اإليديولوجيا  أو 

ھ قائم ع��  و 
ّ
أف�ار و�يديولوجّيات عر�ّية. والتعّدد �� هذا السياق ليس �عّدد إغناء ومراكمة وجدل وتطو�ر. إن

التنازع حول امتالك "ا�حقيقة"، وناهض منذ الت�ّون ع�� أساس اإللغاء. "العقول العر�ّية" معطى موضو�ّ�  

ت الثقافة العر�ّية املعاصرة وليس جزءا أصيال يتوّجب الو�� بھ، و�نب�� إدراجھ ضمن العوامل املنِتجة ألزما 

 من ا�حلول املمكنة.  

الن�عات   طغيان  �سبب  التمّدن،  مسألة   �� "املعر��"  املنَتج  أّن  إ��  نميل  نا 
ّ
فألن رأينا،  ما  نرى   

ْ
إذ ونحن 

وال �جَب  ا�خ��ات.  مراكمة  األد�ى من  ا�حّد  يْضمن  واحد  أفق   �� تنتظم قضاياه  لم  عليھ،    اإليديولوجّية 

حينئذ أن يفتقر هذا املنَتج إ�� "بوصلٍة" توّجهھ و��� ال��ام نو�ّ� يحّدد مساره. وسؤال ا�ح��ة "ملاذا �عود دائما  

جاهات  
ّ
إ�� نقطة الصفر؟" الذي ال نظّن أّن باحثا موضوعّيا �ستنكف من طْرِحھ يكشف عن "فو��ى" االت

املاّسة ا�حاجة  وعن  العر�ّية"  "العقول  ف��ا  تتحّرك  املق��حة    ال�ي  ا�حلول   �� فقط  ال  النظر  إعادة  إ�� 

أن   التمّدَن من  َحَرم  الذي  "املعر�ّ�"/اإليديولو�ّ�  التطّرف  �� مخاطر  أيضا  ولكْن  املستخَدَمة،  والوسائط 

 ي�ون رهانا ثقافّيا عمومّيا.  

التمّدن من � بأّن إخراج  املعالم. و�عتقد   إس��اتيجيا وا�حة 
ُ
ا�حال صياغة �� هذه  ونھ مطلبا  وَيْعسر 

ع��   املراِهنة  املقار�ات  حيث  إ��  بھ  والتنائي  للمنا�ج  الشك�ّ�  االختبار  مجال  إ��  وعمومّيا  أفقّيا  حضارّ�ا 

 وضعانّية إ�ستيمولوجّية جوفاء عّقد كث��ا أزمة الثقافة العر�ّية املعاصرة. 

صھ أّن املاّدة الوحيدة تقر�با ال�ي ا�شغلْت �
ّ

�ا "العقول العر�ّية" �ان مداُرها  وأّما الرافد املضمو�ّي فم�خ

ف من أجل فهمھ وتفكيكھ �� مرحلة أو��، ومن أجل القطع معھ أو  
ّ
ُل دون توق

َ
بذ

ُ
. فقد �انت ا�جهود ت

َ
ال��اث

االنتفاع بھ �� مرحلة ثانية. و�كفي إلقاُء نظرة عابرة ع�� التآليف ال�ي اختار لها كّتاُ��ا عناو�َن تحمل مفردة  

 إ�� أّي مدى أخذت هذه املاّدة من وقت وجهد.  ال��اث أو ما يدور 
َ

كها حّ�ى �عرف
َ
ل

َ
 �� ف

 �ّل تلك ا�جهود لم يكن اعتباطّيا أو من باب ال��ف الفكرّي. فال��اث العر�ّي واإلسالمّي  
َ

وا�حقيقة أّن َصْرف

�ّون ع�� مختلف األزمان، و�� مساحات شاسعة، وداخل تنّوع ثقا�ّ� وعر�ّ� معّقد، لم  
َ
يجلب اهتمام  الذي ت

املعاصر�ن بھ �سبب كثافتھ فقط، �ان كذلك قطاعا حّيا مازال إ�� اليوم عنصرا أساسّيا �� تحديد معالم  

االنتماء الُهَووّي. ولعّل هذا السبب هو الذي أج��، أك�� من غ��ه، الباحث�ن ع�� التعامل مع ال��اث. �ان ذلك  

 منذ بداية الو�� بأهّمّية سؤال التمّدن.

 من جهة ما ي��ض بھ من وظائف راهنة، وما  مركز�ّ 
ّ
ى �� املقام األّول إال

ّ
ة ال��اث �� خطاب التمّدن ال تتأ�

�ساهم بھ �� ت�و�ن ال�خصّية الثقافّية املعاصرة، أو ما يمارسھ من ضغط ع�� ا�حاضر و�عطيل للتفك�� 

ودو  جميعا  اإليديولوجّية  ا�خطابات  أّن  هو  ههنا  تأكيده  ينب��  وما  "طقوسها"  ا�حّر.  مارسْت  استثناء  ن 

د حقيقة تار�خّية مفادها أّن ال��اث لم ينفصل يوما عن ا�حاضر. فهو "ليس  
ّ

القرائّية ع�� ال��اث. وهذا يؤك
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م معنا للمشاهدة والسياحة  
َ
متحفا لألف�ار نفخر ��ا وننظر إل��ا بإ�جاب ونقف أمامها �� ان��ار وندعو العال

ر للما��ي حضورا قوّ�ا �� ا�حاضر: هل ُ�ْعَزى األمر إ�� صالحّية ال��اث  . ثّمة ��يء ما ماز 1والفكرّ�ة"
ّ
ال يوف

وعدم فقدانھ ما بھ يمارس سلطتھ اليوم، أم هل �عود األمر إ�� �جز الفكر العر�ّي املعاصر عن االهتداء إ��  

   األفق ال�حيح إلنتاج معقولّية جديدة ل�حياة؟

ھ التمّدن؟ ال نقصد من وراء هذا السؤال التقليَل من قيمة ما أنجزه  هل ُ�عتَ�� ال��اث عائقا حقيقّيا �� وج

ال��اث   استدعاء  وجاهة   �� شّك  أد�ى  ينتابنا  ال  فنحن  الزمان.  من  قرنْ�ن  امتداد  ع��  العرب  رون 
ّ

املفك

هذه  يخالف  اّدعاء  �ّل  بِطُل 
ُ
ت الباحث�ن  جهود  أفرز��ا  ال�ي  والنوعّية  الغز�رة  واألطروحات  بھ.    واالشتغال 

ف عنده. يقول فه�ي جدعان: "�ش�� جميع القرائن إ�� أّن  
ّ
ر للسؤال يحُسن التوق

َ
ا�حقيقة. لكّن وجًها آخ

قضّية ال��اث ستظّل أحد هواجسنا الرئيسة... و��� أّ��ا إْن لم توضع وضعا �حيحا... قد تصبح مصدر قلق  

 . 2مقيم وح��ة دائمة لألجيال ال�ي ستتحّدر من أصالبنا"

ه�ي جدعان "اإلصبع ع�� الداء". وفه�ي جدعان من الباحث�ن القالئل املرموق�ن املتحّرر�ن  لقد وضع ف

من سطوة القراءات اإليديولوجّية واملع��ف�ن بأّن بقاء املقار�ات التقليدّية السلفّية و"الثورّ�ة" لن يز�د األمر  

الع شواغل   �� ال��اث  تموقع  إعادة   �� إذْن  املسألة  ز 
ّ

ت��ك سوءا.   
ّ
�� إال جديدا  يكن  لم  إْن  باب  وهذا  صر. 

 البحوث ا�ختّصة بال��اث، فهو قليل الطْرق.  

الوظيفّي:   الهاجَس  األساس  قادُحها  �ان  جاهات 
ّ
االت ب�ن مختلف  ال��اث،  �سبب  الدائرة،  "املعركة"  إّن 

سقوط أو  بونابارت  حملة  مثل  الك��ى  املناسبات  أّن  لنا  وتبّ�ن  بال��اث؟".  االنتفاع  يمكن  السلطنة    كيف 

ال�ي َوّجهت ع�� نحو من األنحاء أنظار    1967العثمانّية أو ظهور كتاب اإلسالم وأصول ا�حكم أو هز�مة  

دة  
ّ
الدارس�ن إ�� َمطالَب جديدة، ودفع��م إ�� ترك مواقعهم القديمة، لم تكن �� مطلق األحوال �حظات ُمول

 ا املقّدمات ال�ي ال تخطئ أهدافها.  إلجابات قادرة ع�� ابتداع فرضّيات نوعّية تتأّسس �� ضو��

املشاريع   عن  ينشأ  ولم  واحد.  كب��  عقل   �� العر�ّية  "العقول"  َدْمَج  املعاصر  العر�ّي  الزمن  �ستطع  لم 

إل��ا   وتجّر  األس�حة  ��حذ  "املعركة"  ت 
ّ
ظل فقد  املقاصد.  و�ع��ة  ا�جهود  �شتيت  من  مز�دا   

ّ
إال املق�َ�َحة 

والسياسيّ  ر�ن 
ّ

املفك من  و�انت  جحافل  التمّدن.  أحالُم  باستمرار  ت��اوى  و�انت  الدين.  ورجال  واألدباء  �ن 

  .
ً
 العودة إ�� النقطة الصفر أو ما قبلها محّ��ة

تكن   لم  و"العلمّية"  "الثورّ�ة"  فالن�عات  ا�ُحلم.  �عطيل  ع��  عمل  َمْن  وحَده  السلفّي  ا�خطاب  يكن  لم 

" �� أيضا �� هذا الباب. فقد رأيناها تخو 
ً
ّرة �عد  "مقّصرة

َ
 بخيباٍت امل

ّ
ض معرك��ا مع ال��اث وال تخرج م��ا إال

 ا�غمس �� ال��اث وتوّرط". 
ّ
 ح�ن قلنا: "لم يكتب حدا�ّي عر�ّي �� ا�حداثة إال

َّ
نا ال �شتط

ّ
ّرة. ولعل

َ
 امل

 

نجلو المصرّية، التراث القديم التراث والتجديد: موقفنا من حسن حنفي،  -1
ٔ
 .11)، ص: 1987، (القاهرة: مكـتبة اال

، (بيروت: المؤّسسة العربّية الماضي في الحاضر: دراسات في تشّكالت ومسالك التجربة الفكرّية العربّيةفهمي جدعان،  -2
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 : التراث   محرقة  -4

ھ وأعداءه ع�� حّد سواء. ول�ن �ان االح��اق عشقا،
َ
اق

ّ
قابال للتفس��    �ان ال��اث يجذب إ�� "محرقتھ" ُعش

ع أْن ي�ون طر�ُق النقد  “لـ  أو الت��ير، فليس من تفس�� يْمكن أْن ُيقّدمھ الباحث  
ُّ
 توق

ّ
اح��اِق" ناقد ال��اث إال

ال��اث،   "تصفية"  إ��  فالدعوة  األنبل.   
َ
والغاية األسلم  الطر�َق  هما  ليسا  الناقد  اختارهما  ذان 

ّ
الل وغايُتھ 

 من ُصّناعھ ا�حقيقّي�ن  واستدعاء القطيعة آلة تنفيذ، وال
ّ
تبش�� بتدش�ن زمن ثقا�ّ� ال �ستمّد شرعّيَتھ إال

وِصل إ�� نتيجة يمكن االطمئنان إل��ا.  
ُ
 واملباشر�ن لم ت

ما  
ّ
�ل ھ 

ّ
أن لُيبِصَر  ا�ختّص  مهارة  إ��  يحتاج  ال  العادّي  راِقُب 

ُ
وامل الطموح،  مستوى   �� ا�حصاُد  يكن  لم 

َرَج من جوف ال��اث جماعاٌت �� أشّد إخالصا لھ  اشتّدْت موجة القراءة "الثورّ�ة" و 
َ

عال صوت القطيعة، خ

والتصاقا بھ من أّي جماعة أخرى ح�ن تدور "املعركة" دون �جيج. بل ليس من املبالغة الذهاُب إ�� أّن هذه  

تجْدها   لم  ُهَووّ�ة  البحث عن "مناعة"  إطار   �� �� عمومھ وغموضھ  ال��اث  إ��  تنسب نفسها  ا�جماعات ال 

لها   عنوانا  ذها 
ّ

وتتخ  
َ
الدموّ�ة و�حظاِتھ  امليتة  َمقاطَعھ  منھ  تلتقط  إّ��ا  "نف��"  ��  خارَجھ،  مشهد  بھ 

ْ
ُ�ش ما 

 مخيف.  

 غباُر معركة أخرى ليست بالتأكيد "معركة ال��اث" ال�ي وضع إس��اتيجّيا��ا اإلصالحّيون  
َ
ّرة

َ
وَ�رتفع هذه امل

ا� "معركة  إّ��ا  طر�قتھ.  ع��  �ّل  "مذبحة  والثورّ�ون  طرابي��ي  جورج  كتاب  عنوان  استعرنا  ورّ�ما  حداثة". 

من   ال��اث  مواجهة  ع��  القائم  التمّدن  بخطاب  �حق  ما  إ��  إشارة   �� ا�حداثة"  "مذبحة  لُيصِبَح  ال��اث" 

 انكسارات. 

وليست "جماعات ال��اث" ال�ي ساهم هذا ا�خطاب �� والد��ا و��ييجها �� وحَدها من تقوم دليال ع��  

��اتيجّيات التمّدن. إّن الشواهد كث��ة، و�� متناثرة �� مجاالت عديدة. وقد ت�ون الطائفّية آِخَر ما  فشل إس

َهر. إّ��ا وجٌھ جديد يتبّدى �� ألوان املذهب والعرق والدين، فيكشف بوضوح صارخ عن ا�خاطر ا�حقيقّية  
َ
ظ

يضا �سهم قاتل �� القيم "ا�حداثّية" ال�ي  ال�ي ال ��ّدد فقط وحدة ا�جغرافيا والدولة وا�جتمع، بل تضرُب أ

"ازدان" ��ا خطاب التمّدن. فاملسألة الطائفّية �عود بالقضّية إ�� ما قبل العصر ا�حديث حيث ا�جتمعات  

املغلقة، وقيم القبيلة، ونقاوة األصل، وعلّو أسيجة املذهب املالك ل�حقيقة دون غ��ه. إّن خطاب التطييف، 

ث�
ُ
امل عن  النظر  التدم��  بقطع  عناصر  �لَّ  معھ  يحمل  اليوم،  املعركة  ب 

ْ
ل

َ
ق إ��  بھ  تدفع  ال�ي  املباشرة  �ات 

عة تلك ال�ي تمتلكها "جماعات ال��اث".
ّ
عة وغ�� املتوق

ّ
 املتوق

والقيم   العصرّ�ة  ا�حياة  ��ّدد  ما  ظهور  عن  حصرّ�ة  مسؤولّية  مسؤول  التمّدن  خطاب  إّن  نقول  ال 

نا نرى أّن 
ّ
"معركة ال��اث" �انت معركة خاسرة، وأّن املسارات ال�ي أنتجها هذا ا�خطاب    املصاحبة لها، غ�� أن

 لتضييق الطوق ع�� ال��اث لم تكن ُمجدَية.  

ھ ال مناَص اليوم من أْن تلتفَت الذاُت القارئة إ�� نفسها ملساءل��ا عن مدى سالمة اختيارا��ا القرائّية  
ّ
و�أن

َجّنٍ إْن قلنا إّن عموم نّقاد ال��اث، وخاّصة  
َ
وعن مدى نجاعة الوسائط ال�ي توّسلْت ��ا. وقد ال ي�ون �� األمر ت

جاهات الرادي�الّية لم �عرف ع
ّ
ٍف حقيقّية يراجعون ف��ا إنتاجهم و�حاورون  ِمن أ�حاب االت

ّ
��م �حظاِت توق
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هم �انوا �� أوقات كث��ة واقف�ن حيث  
ّ
ُوون. ولعل

َ
ف��ا أنفسهم. �انوا يتحّر�ون باستمرار نحو غاية واحدة وال َيل

قون خطبا حماسّية �� الثورة وا�حرّ�ة وا�حداثة واإلبداع د
ْ
ون أن هم يرّددون شعاراٍت، مجّرد شعارات، وُ�ل

�شعروا بأّ��م ال يضيفون ما بھ يفوزون �� "املعركة". ولذلك اعتقدنا بأّن مز�دا من اإل�غال �� غبار "معركة  

 إصرار عدمّي ع�� التمادي �� البحث عن بطولة وهمّية.  
ّ
 ال��اث" ما هو إال

 ع�� "أشالء" الغزا�� وال "يتع
ّ
 بمباركة ابن رشد؟  هل طر�ق العقالنّية العر�ّية املعاصرة ال يمّر إال

ّ
ّمد" إال

ھ لن  
ّ
 بإعادة "قتل" ابن تيمّية؟ و�عث "متنّوري اإلسالم"؟ هل �حيٌح أن

ّ
هل "روح التحّرر" الفكرّي ال ت�ون إال

 التور�ث ال�ي  
َ
ت�ون للعرب واملسلم�ن اليوم قيٌم سياسّية مدنّية حديثة إْن لم ُيوقفوا "زحف" معاو�ة وثقافة

وا" كتاب املاوردي وما دار �� فلكھ من أدبّيات سلطانّية؟ هل االستبداد الذي تمارسھ  جاء ��ا، و�ْن لم "َيحرق 

أصول   "�شر�ح  بـ   
ّ
إال يزول  لن  وهو  اإلسالمّي،  الدولة  عقل  َسبُبھ  العلما�ّي  ِشّقها   �� الوطنّية  الدولة 

"ر 1االستبداد" لھ  يزّ�نون  وهم  "ا�حداثة"  مثّقفي  من  الَعلما�ّي  ا�حاكم  حاشية  وهل  املطلقة  ؟  �و�ّيتھ" 

و�بتدعون لھ ا�حيل من مضاّن الفقھ الدستورّي العصرّي يفعلون ما يفعلون �سبب الوع��م الناهل من  

  َمِع�ن ال��اث؟ 

طيف يبّ�ن فيھ �عض مقاصد �شر�ح أصول  
ّ
�سوق سؤال االستبداد، وأمامنا نّص لألستاذ كمال عبد الل

أدبيّ  تجاوز  �ستطيع...  "قد  يقول:  السلطانّية"  االستبداد.  اآلداب  بي��ا  اإلسالمّي، ومن  السيا��ّي  ال��اث  ات 

ص من قهر  
ّ
وذلك ببناء تصّورات ورؤى سياسّية قادرة ع�� مغالبة مظاهر التبعّية ال�ي لم �سعفنا بالتخل

َ�ُض أن ي�ون قد صّفى  
َ
غة العتيقة ال�ي مازالت عنوانا �حاضر ُيْف�

ّ
ّنا من قهر الل

ّ
السلطة السائدة، ولم تمك

ك بمبدأ رشد اإل�سان، وقدرتھ ع�� ترتيب مص��ه وفق ما ير�د"
ّ

. فهل 2حسابھ مع �ّل ما من شأنھ أن �شك

الوارثة" التار�خّية؟ قد َيْصدُق األمر ع�� أنظمة  “بـ  �حيح أّن املستبّد اليوم �� كث�� من الدول العر�ّية مستبّد  

ال ينطبق ع�� ما سواها. كيف نفهم خطابا منغرسا ��  شمولّية ذات مرجعّية سلطانّية إسالمّية. ولكّن ذلك  

ي اإلبداع العر�ّي �� مجاالت  
ّ
أفق "ا�حداثة السياسّية" وصاحُبھ "ُمنّجم" السلطان؟ وهل يمكن إرجاع تد�

العلوم واآلداب والفنون وعدم منافسة األمم األخرى �� محافل التتو�ج الدولّية إ�� عوائق يرفعها ال��اث ��  

 ع�ن؟وجوه املبد

َرجا��ا الهز�لة تحتاج إ�� مقار�ة أخرى �عيدا عن املعارك الوهمّية  
ْ

�عتقد بأّن ِ�َسَب التمدرس املتدنّية وُمخ

الطا�ّ�  ا�خزون  ع��  القائم  الري�ّ�  االقتصاد  بأّن  و�عتقد  اإلسالمّي.  العقل  ونوع  املوروثة  بالقيم  قة 
ّ
املتعل

وعز�ز  قوّ�ة  أوطان  بناء  عن  َ��جز  وهو  السلوك  الهائل  وْهم  خارج  علمّية  معا�جة  إ��  يحتاج  ة 
ّ
ومستقل ة 

منذ   واإلسالمّية  العر�ّية  ا�جغرافيا  انفتاح  بأّن  و�عتقد  ة. 
َ
ل ِ
ّ
معط دينّية  قيم  إ��  املشدود  التقليدّي  اإلنتا�ّ� 

ھ وخاّصة املتقّدم منھ دون أْن ��تدَي الفاعلون ف��ا إ�� الطر�ق القو�مة لتطو�
ّ
م �ل

َ
ر املهارات  قرنْ�ن ع�� العال

الذا�ّي دون البحث عن إلقاء ال��مة ع�� الذهنّية   ج �� إطار االع��اف املبدئّي ��جزهم 
َ

ُ�عا� ينب�� أيضا أْن 

 

طيف،  -1
ّ
داب السلطانّيةنستعير العبارة من عنوان كـتاب كمال عبد الل

ٓ
صول االستبداد: قراءة في نظام اال

ٔ
، (بيروت: دار  تشريح ا

 ).1999الطليعة للطباعة والنشر، 
طيف،  -2

ّ
صول االستبدادكمال عبد الل

ٔ
 . 274-273نفسه، ص ص:  المرجع ،تشريح ا
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العر�ّية   الدول  م��انّية  من  بقليل  الصفر  يفوق  ما  تخصيص  بأّن  و�عتقد  ا�جديد.  ترفض  ال�ي  العمومّية 

َج تحَت س
َ

قف االع��اف الذا�ّي بأّن العقل املاسك بزمام األمور �� لقطاع البحث العل�ّي ينب�� كذلك أْن �عا�

السياسة واإلدارة ليس فقط عقال عاجزا عن وضع ا�خطط الوطنّية والقومّية �عيدة املدى فقط، ولكّنھ  

 أيضا عقل بائس مهزوم.  

قرُب إ��  ال شّك �� أّن �عليق خيبات ا�حاضر �� م�جب ال��اث فيھ كث�� من املبالغة. وهو �� هذه ا�حال أ

نظرّ�ة املؤامرة" منھ إ�� أّي تفس�� موضو�ّ�. وال �جَب إْن قلنا إّن حضور ال��اث فينا اليوم هو  “بـ  الت��ير  

ُھ إلينا ال إ�� ال��اث. ال أظّن أّن املاوردي أو ابن   ما ي�وُن نقدا بّناًء ح�ن ُيوجَّ
ّ
حضور بإرادتنا ورغبتنا. والنقد إن

رون فينا. �انوا فاعل�ن �� أزما��م وداخل مجتمعا��م. كذلك  تيمّية أو الغزا�� مثال قد ك
ّ

تبوا ما كتبوا وهم يفك

 �ان ابن رشد مثال وابن خلدون.

 تراثّي: من أجل زمن ما بعد     -5

الطو�ل مع   التعامل  فا �جاعا عند مردود 
ّ
توق ا�خطاُب �ستد��  إليھ هذا  الذي صار  املأزق  أّن  و�بدو 

ن��ك؟ هذا سؤال ُمرِ�ك، بل ُمْهِلك. والغالب ع�� الظّن أّن جزءا غ�� قليل    سؤال: ماذا نأخذ من ال��اث وماذا 

من مشا�ل العرب واملسلم�ن الك��ى صنعها هذا السؤال. فقد انصرفْت لإلجابة عنھ جهود كث��ة من موارد  

و�أّن  شّ�ى، وغرقْت �� أنواع من التصنيف وال��تيب والتبو�ب: هذا يص�ح، وهذا ال يص�ح. �انت تفعل ذلك  

ھ  
َ
ّدَر أّن ال��اث لم يفقد جدارت

َ
ك ُمْهَمل" قد يجد فيھ العابرون أو "النّباشون" ما ُيفيد. ففر�ٌق ق

ْ
ال��اث "ِمل

باالستمرار فينا وهو األص�ُح ملعاشنا ومعادنا، وفر�ق عّوَل ع�� العقال�ّي فيھ ودعا إ�� استثماره، وفر�ق اعت��ه  

ع�� والن�ج  منھ  ص 
ّ
التخل ينب��  وكب��ة  عدّوا  صغ��ة  �ّل   �� أوروّ�ا  هذه 1منوال  �عَد  ثّمة  ليس  ولكْن،   .

التار�خّية    
َ
اإلجابة رْت 

ّ
وف بأّ��ا  ُ�غري  ما  التجر�ب  من  قص��ة  غ��  مددا  استغرقت  وقد  الثالثة  االختيارات 

 ال�حيحة. 

يا    نحن نميل، �� ��اية هذه ا�خالصات، إ�� االعتقاد بأّن زمن الدراسات ال��اثّية بمستو�ا��ا
ّ
الثالثة، تبن

، آَن األوان لوضع حّد لھ واالنصراف إ�� التفك�� �� مالمح زمن ثقا�ّ� جديد ُيْمِكُن أن نطلق  
ً
وانتقاء وقطيعة

رة عبارة "الدراسات ما �عد ال��اثّية". 
َ
 ع�� دراساتھ املنتظ

نا ال نم
ّ
لك اآلن تصّورا دقيقا  ما هو األفق املعر�� وامل���ّ� الذي ستنشط فيھ هذه الدراسات؟ ا�حقيقة أن

نا نظّن أّن إنجاز "�سو�ة" تار�خّية مع ال��اث يتّم من خاللها إخراُجھ من دوائر الصراع اإليديولو�ّ�  
ّ
غ�� أن

ر �� الثقافة العر�ّية املعاصرة �عيدا 
َ

 ضرورّ�ة لبناء سؤال آخ
ٌ
ف أحيانا كث��ة بالش�ل العل�ّي مقّدمة

ّ
و�ْن �غل

ّيا عن سؤال "ماذا نأخذ
ّ
 وماذا ن��ك؟".  �ل

 

مل في حياة فكرّية معاصرة إ -1
ٔ
ن يعّدل وجهة نظره: "إّنه ال ا

ٔ
 إذا بترنا التراث بترا، وعشنا مع َمن  هكذا قال زكّي نجيب محفوظ قبل ا

ّ
ال

كلون، و
ٔ
كل كما يا

ٔ
ن نا

ٔ
جّد كما يجّدون  نيعيشون في عصرنا علما وحضارة ووجهة نظر إلى اإلنسان والعالم... بل إّني تمّنيت عندئذ ا

ّن الحضارة وحدة ال تتج
ٔ
نئذ ا

ٓ
ن نقبلها من  ونلعب كما يلعبون، ونكـتب من اليسار إلى اليمين كما يكـتبون على ظّن مّني ا

ٔ
، فإّما ا

ٔ
ّزا

ن نرفضها"، 
ٔ
صحابها... وإّما ا

ٔ
 . 11 -9)، ص ص: 1980، (القاهرة: دار الشروق، تجديد الفكر العربّي ا



جل تدشين زمن ما بعد الدراسات التراثيّ 
ٔ
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ٔ
 علي الّصالح مولى  د. ا
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 وقد كشفْت املقار�اُت جميعها عن حدوٍد أو أعطاٍب ك��ى.  
ً
باتت ا�حاجة إ�� "ابتداع" سؤال جديد ُم�ّحة

واملالحظة ال�ي ساقها طھ عبد الرحمان ال تبتعد إشاراُ��ا ا�خفّية والعميقة عّما ذهبنا إليھ. قال: "�عد عقود  

ا ال��اث، بدا للمالحظ واملتا�ع كما لو أّن فتورا اع��ى الباحث�ن من الزمن ا�شغل خاللها الفكر العر�ّي بقضاي

ت؟"
ّ
علُن جديدا ح�ن نجيب عن سؤال طھ عبد  1بصددها، فهل مع�ى ذلك أّن إش�الّية ال��اث قد ُحل

ُ
. ال �

ما �اَن �سبب استنفاد املشاري
ّ
نا إ�� أّن خفوت صوت "املعركة" إن

ُ
ضيفھ هو ميل

ُ
ع  الرحمان بالنفي. وما قد ن

النقدّية مهّما��ا دون إدراك القصد. ورّ�ما ذهبنا إ�� أّن هذا "الفتور" الذي "اع��ى الباحث�ن" َمْرجُعھ التسليم  

 غلبھ" قياسا ع��  
ّ
 أحٌد إال

َ
الصامت بال�جز عن "دْحر" ال��اث. ال نقول بناًء ع�� ما تقّدَم: "لْن ُ�شادَّ ال��اث

الد ادَّ 
َ

ُ�ش ْن 
َ
ل  ..." النبوّي:  َبُھ..."ا�حديث 

َ
ل

َ
غ  

َّ
ِإال َحٌد 

َ
أ �عد  2يَن  "ما  زمن  مقّومات   �� التفك��  أّن  نرى  ولكّننا   ،

 ثقافّية اليوم.
ً
   الدراسات ال��اثّية" أصبَح ضرورة
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ٔ
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 ّیة األکادیمّیة: في مفهوم األم

 ∗ّیة األکادیمّیة ّیة الثقافّیة إلی األممن األم

 

 

 
 

"ا�خوف �� املستقبل ليس من األمي الذي ال �عرف  

األ�ادي�ي  ا�خوف من أمية    ل.... بالقراءة والكتابة

.  درجة عالية من التعليم والثقافة"  �وصل إ�الذي    

 ابن باد�س. 

 :  ملّخص

سوسيولوجّية ومعرفّية  �� هذا املقال طرحنا ع�� �ساط البحث ظاهرة األّمية األ�اديمّية، و�� ظاهرة  

ف��ا   يرى  وقد  ا�جتمع،  لنخبة  االستفزاز  من  ضر�ا  �عضهم  �عّدها  قد  إذ  وا�حساسّية،  ا�خطورة  شديدة 

ل ��ديدا وجودّيا للمستقبل  
ّ
آخرون تناقضا يجمع ب�ن التبخيس (أّمّية) والّتمجيد (أ�ادي�ي). و�� إ�� ذلك تمث

تفكي  �� التدّرج  ينا 
ّ

توخ وقد  برّمتھ.  األمية  العر�ي  من  أي  ا�خاّص،  إ��  العام  من  فانطلقنا  اهرة، 
ّ
الظ ك 

والتماس   اهرة 
ّ
الظ �عر�ف  إ��  اهتمامنا  وا�شّد  األ�اديمّية.  األمّية  إ��  وصوال  الثقافّية،  فاألّمّية  األبجدّية، 

ر�ن عر 
ّ

يا��ا من خالل من�ج تحلي�ّ� نقدّي، وع�� استدعاء مواقف وشهادات ملفك
ّ
ب  عواملها ومعاي��ها وتجل

ر�ن من الظاهرة وتداعيا��ا. 
ّ

 كث��ين رفعوا الّصوت محذ

املفاتيح:   الوسط ال�لمات  ا�جام��،  األستاذ  األ�ادي�ّي،  األمية  الثقافّية،  األمية  األبجدية،  األمية 

 . األ�ادي�يّ 

 

 

 

 

 

كاديمية في الفضاء العربي الجامعي، الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ∗
ٔ
مية اال

ٔ
خوذ من كـتابنا: اال

ٔ
 ،1، طالمقال ما

 (الفصل الثاني).  .2021

 وطفةأ.د. علي أسعد 

 



م 
ٔ
كاديمّية:في مفهوم اال

ٔ
م  ّية اال

ٔ
م من اال

ٔ
كاديمّيةّية الثقافّية ٕالى اال

ٔ
ــ  ّية اال ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ سعد وطفة   ــــــ

ٔ
. د. علي ا

ٔ
 ا
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“The fear in the future is not from the illiterate who 

does not know how to read and write.... Rather, the 

fear of the illiteracy of the academic who has 

reached a high degree of education and culture.” 

Ibn Badis. 

 

Abstract 

In this article, we presented the phenomenon of academic illiteracy, which is a very 

dangerous and sensitive sociological and cognitive phenomenon. Some may consider 

it a form of provocation to the elite of society, and others may believe it is a 

contradiction that combines underestimation (illiteracy) and glorification (academic). In 

addition, it represents an existential threat to the entire Arab future. We sought to 

dismantle the phenomenon gradually, so we proceeded from the general to the 

specific, that is, from alphabetic illiteracy, to cultural illiteracy, all the way to academic 

illiteracy. Our attention was directed to defining the phenomenon and seeking its 

factors, criteria, and manifestations through a critical analytical approach, and by 

invoking the positions and testimonies of many Arab thinkers who raised their voices 

warning of the phenomenon and its repercussions. 

 

Keywords: alphabetical illiteracy, cultural illiteracy, academic illiteracy, university 

professor, academia. 
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 :  مقدمة   - 1

ا�خلفيات  نأخذ �ع�ن االعتبار  لم    العر�ي ما ال يمكننا ا�حديث عن األمية الثقافية واأل�اديمية �� العالم  

و�ش�ل    ،الفاعلة واملؤثرة �� ا�حياة الثقافية والفكر�ة. فاألمية تتجذر �� بنية ا�جتمعات العر�يةاالجتماعية  

. ور�ما ال  أك�� مظاهر ا�حياة والوجود خطورة و�يالما�� الوقت نفسھ  ، كما �ش�ل  هاسمة من سمات تخلف

للمجتمعات العر�ية،  ثقافية  ال  جتماعية ال بنية اي�ون من املبالغة القول إن األمية، إذ تضرب بجذورها �� ال

الالحقةفإّ��ا   األمية  أش�ال  ل�ل  أ�اديمية  ،تؤسس  أم  ثقافية  أ�انت  تؤصل  سواء  كما  أش�ال  ،  �ل  و�عزز 

 املعاصرة.  العر�ية �� مجتمعاتنا القائمة التخلف 

مكتوم،   آل  راشد  بن  الشيخ محمد  د�ي،  حاكم  رعاها  ال�ي  ل�ح�ومات  العاملية  القمة  أظهرت  ي ال�لقد 

 من املفكر�ن والباحث�ن    150ف��ا  وشارك    2017ف��اير    14-12�� الف��ة ما ب�ن  د�ي  أقيمت �� مدينة  
ً
متحدثا

  4000حضرها أك�� من  و جلسة،    114�� مختلف أنحاء العالم، ع�� مدى ثالثة أيام متواصلة عقدت أثناءها  

مليون    13.5وأن    ،القراءة والكتابة  مليون عر�ي ال �عرفون   57  :أن  ،دولة  138�خصية إقليمية وعاملية من  

مليون عر�ي �عيشون تحت خط    30وأن    ،107/2028طفل عر�ي لم يلتحقوا باملدارس �� العام الدرا��ي  

دول عر�ية �جلت نفسها �� قائمة   5لف هذه الدول تر�ليون دوالر، وأن  �الفقر، وأن الفساد �� البلدان  

  �� 
ً
إنھ يتعرض إ��  ف% من س�ان العالم  5ورغم أن العالم العر�ي يمثل    .العالمالدول العشر األك�� فسادا

45 
ً
%من وفيات ا�حروب    68وأن    !% من الالجئ�ن �� العالم عرب  75وأنـ ـ    ،% من ال�جمات اإلرهابية عامليا

 عرب
ً
أن  ألف كتاب فقط سنو�ا أي أقل من دولة مثل رومانيا، و   20وأن العالم العر�ي ينتج فقط    !عامليا

�� ح�ن  براءة اخ��اع فقط،    2,900لد��م    الي�ن �خصم  410العرب الذين بلغ عددهم �� ذلك الوقت  

مليون    14تم �شر�د    2017و  2011وأنھ ما ب�ن عامي    ،براءة اخ��اع  20,201ن  � ن ا�جنو�ي�الكور�أن لدى  

و�زداد بؤس    .عر�ي  وجر�ح مليون قتيل  1.4وشهد العالم العر�ي �� هذه الف��ة خسائر �شر�ة تصل إ��    .عر�ي

" والعلوم  والثقافة  لل��بية  العر�ية  املنظمة  �علن  الصورة وسوداو���ا عندما  األمية  أهذه  �سبة  أّن  لكسو" 

مليون أمي عر�ي يرزحون تحت ن��    100، أي حوا��  2010% (ثلث س�ان العالم العر�ي) ��    30وصلت إ��  

 . )2010(تركما�ي،  داخل أوطا��م وخارجها األمية والفقر والتخلف، ويش�لون قنابل متفجرة

%،  21قد أظهرت أن معدالت األمية �� الوطن العر�ي وصلت إ��  2018و�انت إحصائيات "ألكسو" لعام 

وأن األوضاع التعليمية ال�ي �عان��ا �عض  ،  .%13.6و�� �سبة مرتفعة مقارنة باملتوسط العاملي الذي يبلغ  

وال األزمات  �سبب  العر�ية  قرابة  الدول  التحاق  عدم  ع��ا  نتج  رات 
ّ
بالتعليم    13.5توت عر�ي  طفل  مليون 

�� %،  14.6�سبة األمية لدى الذ�ور �� الوطن العر�ي تقدر بنحو    كما �ش�� اإلحصائيات إ�� أّن   .النظامي

 .%80و  60%، وت��اوح �سبة اإلناث األميات �� عدد من دول املنطقة ب�ن  25.9ترتفع لدى اإلناث إ��  ح�ن أ��ا  

مليون �سمة من إجما��    377وأعلن صندوق األمم املتحدة للس�ان أن �عداد س�ان الوطن العر�ي بلغ  

%  21، و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار �سبة األمية البالغة  2020مليار �سمة سنة  7.7�عداد س�ان العالم البالغ 

ي من أع�� النسب �� العالم، و�� أع��  و�عد �سبة األمية �� العالم العر�مليون أمي.    80سي�ون لدينا حوا��  ف

و�جب أن نأخذ �ع�ن االعتبار أن هذه النسبة ت��ايد تحت تأث�� ا�حروب  %.  16من املتوسط العاملي الذي يبلغ  
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وما  ��ها من الدول املن�و�ة بو�الت ا�حروب األهلية.  غاألهلية �� سور�ا والعراق واليمن والصومال وليبيا و 

أّن  علما    ،٪ من مجموع عدد األّمي�ن �� العالم  10يمثل  د األمي�ن �� العالم العر�ي  هو أخطر من ذلك أّن عد

 % من مجموع عدد الس�ان �� العالم.  5�سبة س�ان العالم العر�ي �عادل 

لدى أفراد ا�جتمع الذين تز�د    عدم التمكن من القراءة والكتابةوغالبا ما �عرف األمية األبجدية بأ��ا   

ھ، والدرجة  أو تقدم مجتمع ما  تخلف  وغالبا أيضا ما �عتمد �سبة األمية مقياسا ل،  سنة  15أعمارهم عن  

ال�ي يتسنمها �� سلم التحضر اإل�سا�ي والتقدم التنو�ري. ومع هول ا�خطر الذي تمثلھ األمية األبجدية،  

ية الثقافية ال�ي تنتشر بقوة �� فضاءات مجتمعاتنا العر�ية و�ش�ل  فإن ا�خطر األد�� واألك�� يتمثل �� األم

دعاة   األمي�ن،  من  كب��ا  عددا  الواسعة  مساحاتھ   �� يحتضن  العر�ي  فالعالم  لوجودها.  حضار�ا  ��ديدا 

فتجدهم   ال��ي،  �الفطر  ينتشرون  الذين  "الثقافة،  م�ان  �ل  السياسية  ي��  واألحزاب  ال�حف  ملؤون 

واملنا ب�ن  والنقابية  ما  و�راعة  �سهولة  متنقل�ن  الثقافية،  واملؤسسات  التعليمية  واملؤسسات  الدينية  بر 

 ). 2005(جنا�ي،  الثقافة والسياسة، ما ب�ن سلطة القلم، ال اإلبداع، وسلطة النفوذ"

و�ش�ل األمية األبجدية الغائرة �� أعمق طبقات ا�حياة االجتماعية العمق االس��اتي�� وا�حاضن التار���  

املؤسسات    �� والسيما  الثقافية،  وت�و�ناتھ  ا�جتمع  طبقات  مختلف   �� ونموها  الثقافية  األمية  �حضور 

ينت�ي مرجعيا إ�� مجتمعھ    -كغ��ه من أبناء الفئات االجتماعية    -العلمية واأل�اديمية، فاألستاذ ا�جام��  

ذهنيات، وهو إذ ذاك ال بد أن ي�ون  و��ون مغمورا بالثقافة السائدة فيھ بما تنطوي عليھ من قيم وتقاليد و 

الذهنية   بمعطيات  متشبعا  وترعرع،  ف��ا  �شأ  ال�ي  السائدة  الثقافة  ملعطيات  الشعور�ة  بحمولة  مثقال 

السائدة ومتأثرا كغ��ه بالعقلية الثقافية ا�جمعية الفاعلة �� هذه ا�جتمعات و�الروح ا�جمعية الثاو�ة ��  

 أعماقھ.  

�� أو ألّي مفكر مهما بلغ من ن�ج وتطور، أن يتحّرر ��ائيا من أثقال الثقافة  وال يمكن لألستاذ ا�جام 

الثقيلة   الثقافية  ا�حمولة  هذه  �سقط  أن  �ستطيع  ال  كما  ف��ا،  �شأ  ال�ي  الّرا�خة  ومعاي��ها  التقليدية 

وتجثم بوطأ��ا    ا�ج�جلة باألوهام ال�ي تنخر عمق الثقافة العر�ية السائدة وتفتك ��ا، و�� ال�ي تثقل ب�اهلها

وأحمالها ع�� البنية السي�ولوجية للفرد أيا �انت من�لتھ �� ا�جتمع، ومهما �انت صورتھ �� ا�حياة الثقافية،  

أساتذة   فإن  ذلك،  ع��  عالوة  عاديا.  مواطنا  أو  جامعيا  أستاذا  �ان  سواء  وثقافة،  علم  من  بلغ  مهما  أي 

ومنتسب��ا   األجواء  ا�جامعات  هذه   �� مناب�  افيةالثق�عيشون  من  خرجوا  وقد  مظاهر  ا�خانقة،  تظللهم  �ا 

 حضار�ا.   �دد بفنا��ا �قصف أوصال هذه ا�جتمعات و الثقا�� ال�ي تالتخلف 

يمكن  و�النتيجة   العرب  ال  معر��    -لأل�اديمي�ن  شموخ  من  بلغوا  األرومة    -مهما  عن  ينفصلوا  أن 

عيشهم وطرائق  وانتما��م  لوجودهم  الثقافية  عن  أ  ؛االجتماعية  الوسط  ي  التخلف املتخم  هذا    �عوامل 

وهذا �ع�ي أنھ لن ي�ون �� مقدورنا ا�حديث عن جامعات متقدمة �� عالم تتدفق فيھ  ومظاهره املأساو�ة.  

القهر و �ل مظاهر التخلف   مهما    ،فا�جامعات واملؤسسات العلميةالثقا�� واالجتما��.  االستبداد  ومعالم 

�، وقد اختمرت �� �جينتھ ا�حضار�ة، ون�جت ��  ا�جتم�سياقها  ة إ��  تكن درجة تطورها، تنت�ي �� ال��اي

ا�جتمع الثقافية واالجتماعية. وال بد لنا، ��   بمختلف أوضاعع�� وجھ اليق�ن  تتأثر  عواملھ ال�حر�ة، و��  
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من  بو�� أو  تقوم  مجتمعاتنا  األنظمة السياسية الشمولية �� معظم  هذا املقام، أن نأخذ �ع�ن االعتبار أن  

الطفيلية غ��ه   منابتھ  و�غذية  التخلف  وضعية  تأكيد    بتكريس  أجل  من  وذلك  وجامعاتنا،  مجتمعاتنا   ��

والقهر   التخلف  بآفات  املصابة  ا�جتمعات  هذه  ع��  األيديولوجية  السطوة  وفرض  السياسية  الهيمنة 

 واألّمية.  

 : في مفهوم األمیة الثقافیة   - 2

،  أو قراءتھ  كتابة اسمھ  ع��بأّ��ا عدم قدرة ال�خص  �� النصف األول من القرن العشر�ن،  عرفت األمية،  

منظمة األمم املتحدة    ثم أعادت  ،لدول النامية قد بدأت تحظى باستقاللها السيا�ىيا�� ف��ة �انت معظم  

عدم املقدرة   �ع�ي  �عر�ف األمية األبجدية �ش�ل أوسع بحيث أصبحت  )يونيس�ولل��بية والعلم والثقافة (

ع�� القراءة والكتابة. وغالبا ما ينظر إ�� درجة انتشار األمية األبجدية بوصفها مقياسا لتخلف األمم و���  

مؤشرا ع�� تقدمها، ومن ثم فإن القضاء ع�� األمية يمثل املنصة ال�ي تنطلق م��ا األمم نحو   ا غيا��ا بوصفه

ا�حضاري  والتقدم  األ   .ا�حضارة  األمية  �انت  والتقدمو�ذا  ا�حضارة  خطرا ع��  �ش�ل  األمية    فإّن   ،بجدية 

 د وجود األمم و�نذر بفنا��ا.  الثقافية �ش�ل ا�خطر األك�� الذي ��ّد 

: "إن مش�لتنا �� مش�لة أمية  ، بقولھ�� تناولھ ملسألة األمية الثقافية  إ�� ذلك،  جودت سعيدوقد أشار  

ت فقط أمية القراءة والكتابة بل أمية األف�ار وذلك ��  مركبة، ومن هنا �ان اعتبار القرآن أن األمية ليس 

 وقراءة بال  
ً
قولھ �عا��: (وم��م أمّيون ال �علمون الكتاب إال أما�ي)، أي عارف�ن بمعا�ي الكتاب �علمو��ا حفظا

الثقافية �ع�ي غياب  )2005(أبو هاشم،    فهم، وال يدرون ما فيھ" البّ�ن أن األمية  �� هذا القول  ، و�ت�ح 

وهذا    .درة ع�� فهم النصوص وتحليلها و�دراك معان��ا. فالقراءة السطحية ال تكفي �ي ي�ون املرء مثقفاالق

د  
ّ

 التثقف واملثاقفة.  الثقافة و ش�ل أبجدية  ��، �� ا�حقيقة، العوامل ال�ي �أن الفهم والتحليل واإلدراك  يؤك

شارة إ�� دراسات وأعمال إ. دي. ه��ش  من اإل   ّ◌ ومن أجل تقديم تصور وا�ح ملفهوم األمية الثقافية ال بد

)E. D. Hirsch(  )  Hirsch,1988  ،(  الثقافية األمية  مفهوم  وتحليل  فهم   �� من�جيا  منطلقا  �ش�ل  ال�ي 

)Cultural illiteracy) و�ليھ �عود �شكيل مصط�ح محو األمية الثقافية (Cultural  lliteracy  �� الذي وظفھ (

ذي يتمثل  . و�� هذا الكتاب يتناول ه��ش مفهوم محو األمية الثقافية ال)افيةمحو األمية الثق( كتابھ املشهور  

�� قدرة الفرد ع�� فهم املعطيات الثقافية للمجتمع الذي �عيش فيھ، وتمكنھ من التفاعل الثقا�� �� مختلف  

ه ب�ن  وقد  االجتماعية.  ا�حياة  وفعاليات  املهار �أوجھ  مختلف  املصط�ح  لهذا  توظيفھ  عملية   �� ات  �ش 

والسيما مهارة املشاركة بطالقة �� ا�حياة ضمن   كذلك،أن يمتلكها �ي ي�ون  � املثقف  والقدرات ال�ي يجب ع�

 ثقافة معينة.  

ب�ن مفهومْي  األمية    و�ماثل ه��ش  �ان محو  إذا  أنھ  الثقافية، ف��ى  األمية  األبجدية ومحو  األمية  محو 

األبجدية يرمز إ�� تمك�ن الفرد من القدرة ع�� القراءة والكتابة، وذلك من خالل معرفة جيدة بقواعد اللغة  

��ومفردا��ا،   القائمة  الثقافية  باملضام�ن  العميق  الو��   �� يتمثل  الثقافية  األمية  محو  ا�جتمع    فإن 

واستيعاب رموزها و�شارا��ا ومعان��ا، ويشمل ذلك اللغة والتار�خ واألدب والفلسفة والفن كما يمتلك 
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).  Hirsch,1983ة (نوعا من املمارسة النقدية �ختلف مظاهر ا�حياة الثقافية والسياسية واالجتماعي

ال�ي تجعل من   تلك  أو  ،ا�حقيقيواستطاع ه��ش أن يحدد خر�طة ثقافية للمؤشرات ال�ي تدل ع�� املثقف 

�لمة وعبارة أساسية يجب ع�� ال�خص املثقف    5000الفرد مثقفا، وقد تضمنت هذه ا�خر�طة قائمة تبلغ  

العامة   واملعارف  الثقافية  والتعب��ات  القيم  من  منظومة  القائمة  هذه  و�شمل  ��ا،  دراية  ع��  ي�ون  أن 

والفلسفية والفكر�ة  �سقا   ،التار�خية  �شمل  والعلوم    كما  واألساط��  ا�خيالية  القصص  والفنون  من 

)Hirsch,1988  .( العملية  �� التفاع��  ا�جانب  ع��  يركز  إذ  املعر��  ا�جانب  حدود  عند  ه��ش  يتوقف  وال 

الثقافية، إذ ال تكفي املعرفة بمجموعة من األدبيات املتعارف عل��ا �� حد ذا��ا عند االنخراط مع اآلخر�ن  

أن ي�ون املثقف بالضرورة  ، بل يجب  تشابك ا�حياة مع الفن والتعب�� والتار�خ وا�خ��ة�� مجتمع ما، حيث ت

).  2015(محرر البيان،    فاعال �شطا ونقديا �� تناولھ �ختلف مظاهر ا�حياة االجتماعية والثقافية �� ا�جتمع 

محو األمية الثقافية يجب فه��ش ا�جانب األخال�� أهمية كب��ة �� الداللة ع�� محو األمية الثقافية: و�و�� 

والسيما أخالق التسامح ال�ي �ش�ل القاعدة الذهبية    ،�� القيم األخالقية السائدة �� ا�جتمعإأن �ستند  

الذي يجب أن يقوم ع�� قيم اإليثار والكرامة والعدل  الثقا��. ذلك التعاون    �� مجال التعاون ا�جتم��

 وا�حر�ة.  

األمية  ،و�اختصار أن  لدينا  أّي   يت�ح   �� مثقف  غ��  اإل�سان  ي�ون  أن  بوضوح  �ع�ي  من    الثقافية 

املثقف  املمكنةالتعر�فات   والسلوك،    تلكوالسيما  ،  ملفهوم  املعرفة   �� تتمثل  أ�سط  ال�ي   �� فاملثقف 

ا�جال    �� واألمي  وأخال��.  نقدي  نحو  ع��  ا�حياة  مواجهة   �� يوظفها  واسعة،  بمعرفة  يتم��  �عر�فاتھ 

 �� ا�جتمع. يمارس أي فعالية فكر�ة نقدية وال يمكنھ أن  ،لذي ال يملك معرفة حقيقةالثقا�� هو ذلك ا

عدم    �ع�ي  و�� هذا السياق يمكن أن نقع ع�� �عر�فات كث��ة لألمية الثقافية أبرزها أن األمية الثقافية 

ا وغياب  والفلسفي،  الفكري  بطا�عها  والعلمية  الثقافية  العصر  معطيات  مواكبة  ع��  ع�� القدرة  لقدرة 

التفاعل مع العصر �عقلية نقدية دينامية قادرة ع�� فهم املتغ��ات واملستجدات وتوظيفها �ش�ل إبدا��. 

 ر�ائز األمية الثقافية وا�حضار�ة.  ى حد إوهذا �ع�ي أن ا�جمود الذه�ي والفكري �ش�ل 

  " نباهة، مفاده أن األّمية  و�� �عر�فھ لألمية الثقافية يقول أحمد الشهاوي قوال مع��ا ال يخلو من عمق و 

، وأحوال القلب، والعقل،   �فقط أال تقرأ أو ال تكتب أو ال تحسب، بل �  �ليست � وِح، وا�ُحّبِ جهٌل بالرُّ

جهٌل بما وراء األشياء، وما يحو�ھ الباطن من نوٍر مخفى أو ُمتواٍر، جهٌل ؛  بإشاراتھ ورُموزه  يوالسلوك اإل�سا�

��ا، وتفك��ها العا�  �بالذات � ِ
ّ
املتصل، جهٌل بما تحوُزه النفُس وتحملُھ من معاٍن، ومعادن،  �  إشراقها وتجل

ساءلِة، واملقارنِة، واالستدالل،  
ُ
ر، جهٌل بامل ل، والتدبُّ ر، والتعقُّ

ُّ
ل، والتفك وجواهر نفيسة وكر�مة، جهٌل بالتأمُّ

واملالحظة"  والنظر،  والتحليل،  دارًسا  ).  2019(الشهاوي،    واالستقراء،  متعلًما  املرُء  ي�ون  أن    ��فيمكن 

و  بنفسھ،  ا�جهل  شديَد  وتجده  و �ا�جامعة،  ًبا، 
َّ

مرك جهال  أو  �امال  جهال  حولھ  من  �من  كث��ة  أخرى  أمور 

ا
ً
ا ��ا وُمحيط

ً
 ).  2019(الشهاوي،   املف��ض أن ي�ون عارف

ترمز  "  �� قولھ:  ألمية الثقافية  �عر�فھ ل��  �� الداللة ال�ي يذهب إل��ا الشاعر العرا�� هاتف جنا�ي    وهذه  

�� التعامل مع الذات ومع  وذلك  فكرا وممارسة،  الثقافية  إ�� املرونة    راالفتقااألمية الثقافية إ�� حالة من  
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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ومنجزا��ا ا�حضارة  مفردات  مع  ومستجداتھ،  ا�حاضر  ومع  املوروث  املا�ىي  مع    .)2005(جنا�ي،    اآلخر، 

بقولھ معاملها  ب�"  : و�صف  وال��ّمت  من  والعقائدي،  الفكري  التحجر  هو  الثقافية  األمية  معالم  أهم  ن 

لهذا الطرف   ب�افة أش�الھ، والتعصب األع�ى  الدي�ي والقومي، واأليديولو�� واملذه�ي، وضيق األفق 

م�حو�ة   واإلبداعية،  الفكر�ة  لل�حالة  وا�ح  بروز  مع  سواه،  مجال    بمحدودّيةدون   �� التألق   ��

الثقاف  إ�� ظاهرة  املمارسة  املنا�� ملنطق �لمة ثقافة ال ية. إضافة  للنظر تتمثل �� السلوك املش�ن  فتة 

 ). 2005(جنا�ي،  أساسا"

  ، و�� السياق نفسھ، يحدد جنا�ي �عض مظاهر األمية الثقافية مش��ا إ�� التعصب الفكري والعقائدي 

عقائدي، وال��ّمت الدي�ي والقومي، التحجر الفكري والوالسيما    ، األمية الثقافيةو�رى أ��ا �ش�ل مرتكزات  

و�ركز هذا    .واملذه�ي، وضيق األفق ب�افة أش�الھ، والتعصب األع�ى لهذا الطرف دون سواه  واأليديولو��

التعر�ف ع�� سمة الغياب الوا�ح للفكر ا�حّر واملنطق والعقالنية والروح اإلبداعية كعنصر أسا�ىي من  

ل�ل    املش�ن املنا��  �هذا التعر�ف حضور عنصر السلوك الالأخال�عناصر مفهوم األمية الثقافية. و�تضمن  

 . )2005معاي�� الثقافة وقيمها اإل�سانية (جنا�ي، 

و�ذهب �عضهم إ�� حصر األمّية الثقافية �� االفتقار إ�� ت�و�ن أد�ى �� مجال العلوم اإل�سانية والفنون  

البنية    �� املثّقف. ومن ذلك نظرةحصرا، ويعّدونھ خلال خط��ا  األمية    القاعدّية ل�خصّية  إ��  دالل ديب 

برمتھ،   اإل�سا�ي  الوجود  كب��ا ع��  خطرا  بوصفها  رأ��ا،  الثقافية   �� الثقافية،  األمية  أّن  اعتبار  بناء ع�� 

ل ��  
ّ
  " عدم حصول ال�خص ع�� الثقافة املتأتية من القراءة والعلوم اإل�سانية، ومن متا�عة الفنون تتمث

. ومفهوم "األمية الثقافية" انتشر �� اآلونة األخ��ة �ش�ل  
ً
 وواعيا

ً
 مثقفا

ً
ع�� أنواعها، ما يجعل منھ �خصا

ھ يفتقر للو��  
ّ
غ�� مسبوق �� دول الغرب، حيث �عاب ع�� أي �خص متعلم وحائز ع�� الشهادات العليا أن

   ).2019(ديب،  "بالواقع ا�حيط بھ و�عوزه النظرة اإلبداعية إ�� ا�حياة وال�ون 

�� سياق رصده ملظاهر األمية الثقافية، وتتّبع مختلف    النجار،  سعد  خالدأّما �� البالد العر�ّية، ف��ى  

يا��ا،  
ّ
"  أن تجل الثقافية  الشهادات    تنتشر األمية  حملة  أوساط  ب�ن  مخيفة  بمعدالت  العر�ية  منطقتنا   ��

الدراس  العلمية املقررات  ع��  االقتصار  نتيجة  الثقا��  العالية،  ال��ود  وتجاهل  األ�اديمية  أو  الرسمية  ية 

ا�حر، سواء عن طر�ق القراءة ا�حرة واالطالع املستمر، أو عن طر�ق متا�عة املسارات اإلعالمية والرقمية  

الهادفة واملتخصصة �ل �� مجالھ، فضال عن مواكبة التطور املعر�� العاملي اليومي سواء عن طر�ق وسائل  

اإلن��نت أو الفضائيات املعنية أو ال�حف وا�جالت الرصينة وحضور الندوات الفكر�ة  االتصال ا�حديثة � 

  .)2015(النجار،  واملعارض وغ��ها من روافد الثقافة املعاصرة"

بدء  ع��  عودا  نقول،  أن  أمر  و�مكن  الثقافية  لألمية  ما�عا  جامعا  �عر�فا  إن  يخلو:  الصعو�ة، من    ال 

ببسا  �ع�ي  الثقافية  ال  فاألمية  بأن من  السياق  �� هذا  القول  و�مكن  وأ�عادها.  القائمة  بالثقافة  جهال  طة 

عَرف ��ا  حقيقية  يمتلك ثقافة  
ُ
�عّد أميا ثقافيا دون حرج. وهذا التبسيط ينطلق أيضا من البساطة ال�ي �

كيف    وعرف   ،األمية األبجدية و�� ا�جهل بأصول القراءة والكتابة وعدم معرفة ا�حروف، فمن �علم ا�حروف

إذ إن ا�عدام الثقافة �ش�ل  نھ تحرر من أميتھ. وكذلك ا�حال �� �عر�ف األمية الثقافية  إل عنھ  يق  ،يكتب
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األساس   هذا  وع��  الثقافية،  األمية  ��  معيار  السائدة  الثقافية  واملعارف  والقيم  باملعاي��  جاهل  �ل  �عّد 

تن�حب ع�� جميع الفئات والطبقات  الثقافة    القائمة ع�� ا�جهل بأصول ا�جتمع أمّيا ثقافيا. وهذه األمية  

عن  بأش�ال شّ�ى  فاملثقف �ع��  علت من�ل��ا، ومهما بلغت درجة تحصيلها العل�ي.  ومهما    شأ��ا،مهما يكن  

الفكر�ة واملعرفية،  إملامھ با إل��ا، واإلحاطة بمختلف جوان��ا وتجليا��ا  ينت�ي  ال�ي  الثقا��   أّمالثقافة  األمي 

قافة ال�ي ينت�ي إل��ا، وهذا ين�حب أيضا ع�� الطبقة األ�اديمية �� ا�جامعة ال�ي تتش�ل  يعرف بجهلھ للثف

 من أساتذة ا�جامعة العامل�ن �� املؤسسات العلمية تدريسا وتأليفا و�نتاجا علميا. 

 األمیة األکادیمیة:    مفهوم في    - 3

  من ذلك   ألمية الثقافية، فإن األصعبتعر�ف امعياري ل  االطمئنان إ�� مرجعإذا �ان من الصعو�ة بم�ان  

للمفهوم  الكب��  التعقيد  الصعو�ة من  وتنبع هذه  األ�اديمية،  األمية  �عر�ف جامع ما�ع ملفهوم  تقديم  هو 

ع��   الصعو�ة  هذه  وتبدو  البنيو�ة.  والتضاريس  واإلش�اليات  الطبقات  من  هائل  مدد  ع��  ينطوي  الذي 

األ�اديأشّد  األمية  �عر�ف  نر�د  عندما  لدى  ها  ومستن��يھ  مية  ا�جتمع  نخبة  ي�ونوا  أن  ��م  يف��ض  من 

والفكر�ة   الثقافية  ا�حياة   �� وتأث��ا  وعيا  األك��  الفئة  �ش�لوا  أن  ��م  يف��ض  الذين  ا�جامعة  �أساتذة 

 لها ��  لثقافة ومبدعمن��ا للفكر، وملهما ل  –كما يف��ض بھ أن ي�ون    - للمجتمع. فاألستاذ ا�جام�� �ش�ل  
ً
ا

إذ    آن معا، للعلم والثقافة،  غالبا ما  واألستاذ ا�جام�� بطاقتھ اإلبداعية هذه �ش�ل رمزا للمعرفة وم��ال 

إ� األ�ادي�ي  ينظر  األستاذ   � 
ّ

الفذ العالم  ملفهوم  م�ا��  أنھ  الثقافة    العارف  ع��  ميدان   �� البارع  وا�حكيم 

الذي  املوسوعي�ن  ن املثقف�ن والعلماء  إ�� ذلك النمط مواملعرفة. وم�انة األستاذ ا�جام�� غالبا ما تحيلنا  

 عرف��م اإل�سانية �� تار�خ ا�جامعات العلمية العر�قة ع�� التار�خ.  

استخدام   أّن  يخفى  األ�اديمية  وال  األمية  وا�حا  مفهوم  رفضا  يكن  لم  إن  امتعاضا  قبل  يجد  من 

ة العلّية، ام��انا كب��ا لهذه  استخدام هذا املصط�ح وتوظيفھ، ليشمل هذه النخبيرون ��  ن  األ�اديمي�ن الذي

جّسد  
ُ
هو أمر  و وجاهة امتالك ا�حكمة واحت�ار عطاءات العلم والثقافة.  أرستقراطية املعرفة و الفئة ال�ي ت

وقد ذهب �عضهم إ�� أن استخدام مفهوم  خ��ناه أثناء تداول املفهوم ب�ن زمالئنا �� ا�جامعات العر�ية،  

أهل    والسيمايث�� حفيظة هذه الطبقة،  وقد    ،�جام�� أمر غ�� مشروعاألمية الثقافية �� مستوى األستاذ ا

ف��ا وا�جهل  وضوح  .  الفخار  وا�حة  اليوم  أصبحت  قد  سوسيولوجية  حقيقة  ع��  التحّفظ  لم  ولكن 

الشموس �� را�عة ال��ار؟ ملاذا التعمية والتغطية ع�� حقيقة �عيشها و�عيش ب�ن ظهرانينا؟ أليس من واجب  

اء الكشف عن ا�حقائق الغامضة وتفنيدها وتحليل أ�عادها ونقدها والكشف عن مضامي��ا  الباحث�ن والعلم

وا�حفر �� أك�� مناطقها صالبة ومناعة؟ أليست هذه �� وظيفة العلم ومهمتھ األساسية منذ بدء التار�خ؟  

فيضّ�  الطبقة  هذه  م�ابرة  أمام  الباحث  ي��ّيب  لم  استثناًء؟  األ�اديمي�ن  طبقة  ت�ون  با�حقيقة؟  ملاذا   �

أن نبحث  صناديق مقفلة؟ أال �ستحق منا  مهما �انت قسو��ا أقدس من أن نحشرها ��  أليست ا�حقيقة  

البحث   بقداس��ا عن  �علو  حقائق  يرى  أن  يمكنھ  يرى وال  فالعلم ال  وخفاياها؟  أسرارها  ع��ا و�ستكشف 

عندما  العل�ي  فالبحث  تار�خيا.  العلم  وظيفة   �� وتلك  والنظر،  ا�حقائق    والتحليل  عن  النظر  �غض 
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والكشف،   التقّدم  ع��  وطاقتھ  املغامرة  ع��  قدرتھ  يفقد  نفسھ  العلم  فإن  وقداس��ا،  فوقي��ا  العتبارات 

ا، ال ينب�� أن يرتفع �ىيء فوق املعرفة، إذ وظيفة العلم والبحث العل�ي �� 
ً
و�تحول إ�� دجل وهرطقة. إذ

 ة والتحر�م. املعرفة مهما بلغت املوا�ع �� وجهها من القداس

تار�خ   العلم، ولطاملا عرفنا من  أيا �انت وجه��ا وم�ان��ا، فضيلة من فضائل  البحث عن ا�حقيقة،  إّن 

العلوم أن العلماء ال ي��ددون �� أن يخضعوا ذوا��م للبحث والنقد والتق�ىي دون خوف أو تحّفظ أو وجل.  

يقوم األ�اديميون بدراسة �ل  وهكذا يزداد �ساؤلنا إ�حاحا: كيف ي�ون البحث العل�ي ع�� ما يرام عندما  

الظواهر القائمة �� الوجود، ثّم �ستثنون أنفسهم؟ �� العلم ال قداسة ألحد وال م�انة لنخبة، ف�ل الظواهر  

ميدان للبحث والتق�ىي واالستقصاء والنظر. واأل�اديميون كظاهرة ليسوا استثناء �� ال�ون وال �� ميدان  

�� ا�حقائق، فاملمارسات األ�اديمية �ستح  البحث والنظر وال سيما هذه الظواهر السلبية املرضية  ق منا 

 ا�جتمع ال�ي �ش�ل خطرا ع�� ا�جتمع والوجود.  

وا�حرب   والقانون  والظلم  والزواج  وال�جرة  االجتما��  الفساد  مثل  االجتماعية،  الظواهر  �انت  و�ذا 

ا الفساد  العل�ي، فإن ظاهرة  للبحث  والكراهية، ظواهر مهمة  أل�ادي�ي، واألّمية جزء م��ا، �� والتعصب 

ا�جتمع   صالح  ع��  العمل  ��م  يف��ض  الذين  هم  األ�اديمي�ن  أّن  هوال  واألك��  واألمّر.  األخطر  الظواهر 

وحمايتھ من الزيغ والضالل، والعمل ع�� تقّدمھ وتنو�ره. أليس من ا�حكمة أن ننظر �� أفعال رجال العلم 

 مخاطبا الصفوة من العلماء:   أبو سفيان الثوري عر�ي و�سألهم كما سألهم سابقا الشاعر ال

 !يا رجال العلم يا م�ح البلد *** من ُيصِ�ُح امل�َح إذا امل�ُح فسد؟

األمية   مفهوم  استخدام  األ�اديمي�ن  �عض  يخ�ىى  ملاذا  أيضا:  نتساءل  أن  تقّدم  عّما  وجاهة  يقّل  وال 

األ�اديمية �� سياق بحث عل�ي، مع أن وسائط التواصل االجتما�� تفيض بأطنان من التغر�دات واملقاالت  

نظرة خاطفة �� وسائط    حول فساد األ�ادي�ي وفساد السيا�ىي والدي�ي أيضا؟ وما علينا اليوم سوى إلقاء

التواصل االجتما��، لن�ى إ�� أي حّد بلغت األوصاف السلبية ال�ي تطلق ع�� �عض أعضاء الهيئة األ�اديمية  

�� ا�جامعات العر�ية، ولن�ى إ�� أي حد وصل التشنيع ببعض ممارسا��م املنافية للقيم األخالقية واإل�سانية  

ا�جن�ى  التحرش  مثل:  يجسدوها  أن  يجب  العظمة  ال�ي  وجنون  التفوق  وهست��يا  والرشوة  والفساد  ي 

 والتسلط واالنحطاط األخال�� واملعر��!؟  

جماعة   أو  طبقة  أو  لفئة  ذما  أو  ا��اما  يتضمن  العل�ي ال  البحث  إن  القول  السياق  �� هذا  املهم  ومن 

إذ ال يمكن    اجتماعية محددة، كما أنھ ال يمكن للبحث أن ينطلق من اعتبارات ذاتية م�خصنة للباحث،

للبحث العل�ي أن ��دف إ�� أك�� من البحث عن ا�حقيقة �� سياقها املوضو��. فاأل�اديميون �ش�لون نخبة،  

املم��ين   واملفكر�ن  والباحث�ن  العلماء  ع��  �شتمل  بذاك  و��  وتمايزا��ا،  و�عينا��ا  طبقا��ا  النخبة  ولهذه 

اديمي�ن الذين يتصفون بالالمباالة وعدم القدرة ع��  ا�جادين، وتضم، �� املقابل، �� صفوفها طبقة من األ� 

 أداء دورهم،  

وخالصة القول إن البحث العل�ي ا�جاد ال يأخذ باملطلقات وال يتعصب للفئات، فالتعصب يضاد العلم، 

و�ناقضھ، و�ناهضھ. والعلم ا�حق ال يلتقي مع أي صيغة من صيغ التعصب واالنتماءات الفئو�ة والعصبو�ة  
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  �شرا   بل  البشر،  ة أو قطيع محدد. و�اختصار، األ�اديميون ليسوا آلهة مقدسة، وليسوا �شرا فوق لفئة معين

البشر أن  ب�ن  من  مناص  فال  ا�جاد،  الرص�ن  العل�ي  للبحث  تخضع  جميعها  الوجود  مظاهر  �انت  و�ذا   ،

بما يمثلھ من    تخضع ممارسات األستاذ ا�جام�� وسلو�اتھ للبحث العل�ي قبل غ��ها، ألن األستاذ ا�جام��

قيمة علمية وأخالقية مؤثرة �ش�ل ظاهرة اجتماعية سوسيولوجية بالدرجة األو��. ومن منطلق هذه الروح  

ا�جام��   األستاذ  إلنصاف  العلمية  الوسيلة  بمثابة  ست�ون  الدراسة  هذه  فإن  العل�ي  للبحث  املوضوعية 

ت  ،ا�حقيقي الذي ال  ا�جام��  بينھ و��ن األستاذ  املطلو�ة، وال  والتمي�� فيما  األ�اديمية  السمات  ر فيھ 
ّ
توف

 يحظى بالتأهيل العل�ي والثقا�� واألخال�� الذي �عفيھ من االتصاف باألمية األ�اديمية، 

وغ�ّي عن البيان أّن األمية األ�اديمية ليست أبدا خصيصة فطر�ة خلقية �شأت �� رحم األمهات، بل ��  

ارة أخرى، ظاهرة اجتماعية لها ما ي��ر وجودها املوضو�� بما يحيط  نتاج اجتما�� أفرزها ا�جتمع، أو �� �عب

��ا و�ؤسس لها من ظروف اجتماعية ومتغ��ات سياسية وأ�اديمية سنبح��ا �� معظم تجليا��ا لنبّ�ن بأك��  

 قدر ممكن من الوضوح ما لألستاذ ا�جام�� من مآثر وما عليھ من مثالب.  

مو   الكشف عن  أن  بالذكر  ا�جدير  تمهيدا  ومن  ما �ش�ل 
ّ
إن ا�جتمع عموما،   �� واإليجاب  السلب  اطن 

ن من استجالء املعوقات األساسية ل��وض ا�جتمع، و�حّدد أبرز 
ّ

سوسيولوجيا نحو بناء ا�حقيقة، إذ يمك

 سمات ومظاهر التخلف ال�ي يجب ع�� ا�جتمع أن �عا�جها و�واجهها و�نتصر عل��ا.  

مواجهة ا�حقائق وتقص��ا أينما �انت و�� أي مقام علت  ع��  لو��  اعتدنا �� من�ج البحث السوسيو وقد  

عنھ �� السوسيولوجيا النقدية،    ةو�عالت، فا�جاهرة با�حقيقة والكشف عن مال�سا��ا مبدأ عل�ي ال حيد

أنھ ال يمكن   ،و�� مسألة وظيفية ال يمكن لعالم االجتماع أن يتجاهلها أو �غض الطرف ع��ا. وهذا �ع�ي 

وال �ستث�ى من ذلك علو الطبقة االجتماعية، قداس��ا،  لعلمية أن تتجاهل ا�حقائق مهما بلغت  للمعرفة ا

 أن التعميم غ�� جائز، ب و�الرغم من وعينا التامّ وا�ساع نفوذها وشأ��ا. 
ّ

قض  ا�حقيقة   فإن
ّ
ال�ي ال تقبل الن

 
ّ

أن الثقا��    ��  ا�جفاف  بمتالزمة  مصابون  ا�جامعة  أساتذة  من  واسعة  األخال��،  وال طبقة  ت�ّحر 

األمية الثقافية األ�اديمية �� أك�� أش�الها خطرا وضررا. وقد تكون هذه القضية  آفة  ��  و�تمثالن معا  

تدمر  من أخطر الظواهر االجتماعية �� مجتمعاتنا ألن ا�جهل األ�ادي�ي قد �ش�ل �ارثة وطنية صاعقة  

 .  ا�جتمع ب�ل ما ينطوي عليھ من مقومات حضار�ة و��سانية

 :  في تمحیص األمیة األکادیمیة ومعاییرها   - 4

ا�جتمع     �� السلبية  الظواهر  أن  ا�جاّد  الباحث  ذهن  عن  �غيب  بواع��ا ال  تتنامى  ما  بقدر    تتضاعف 

وتت�اثر متغ��ا��ا وتتعاظم مقدما��ا و�شتد خلفيا��ا ا�جتمعية، و�� املقابل تتضاءل هذه الظواهر وتصغر  

الوجھ النقيض  فاألمية األ�اديمية ��  .  وتقلصت متغ��ا��ا وأسبا��ا  انحسرت عللهاتراجعت أسبا��ا و �لما  

التف  هذا  سياق  و��  ل�جهل.  نقيض  العلم  هو  كما  األ�اديمية  متنافر�ن  للثقافة  قطب�ن  ب�ن  التنابذي  اعل 

واحتوائھ، ال بل ع�� تدم�� معاملھ  إقصاء اآلخر  �ل قطب م��ما ع��  �عمل  متناقض�ن با�حضور والغياب،  

ظاهرة   تقليص  إ��  يؤدي  األ�ادي�ي  �� �خص  األ�اديمية  الثقافة  أسباب وجوده، فحضور  والقضاء ع�� 
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املقاب و��  بني��ا،  وتدم��  األ�اديمية  للثقافة  األمية  وممن�جا  منظما  تدم��ا  األ�اديمية  األمية  نمّو  �ش�ل  ل 

 األ�اديمية �� حاملها املثقف األ�ادي�ي.  

 The�عتمد هذا املعيار ع�� محك النفي واإلثبات �� قوان�ن الديالكتيك، وال سيما قانونا الثالث املرفوع (

law of excluded middle or third  للمثقف إال أن ي�ون مثقفا وفق قانون  ) وعدم التناقض؛ إذ ال يمكن

الهو�ة، وال يمكنھ أن ي�ون مثقفا وجاهال �� اآلن الواحد وفق قانون التناقض. فاملبدأ الفلسفي يقول إذا  

خاطئة   القضية  ت�ون  أن  يمكن  ال  إذ  بي��ما،  األوسط  ل�حد  م�ان  فال  نقيضها  صدق  أو  قضية  صدقت 

ي�ون املثقف مثقفا، و�ما أال ي�ون، وال حد وسطا بي��ما. فع�� و�حيحة �� وقت واحد. وطبقا لذلك إما أن 

ال ي�ون، إما أن ي�ون سقراط حيا أو ميتا إذ هو ب�ن حدي املوت  أو  ا  حيسبيل املثال، إما أن ي�ون سقراط  

إذا �حت األو�� كذبت  �� ا�حضور والغياب، بحيث    متناقضتان  انقضيتوا�حياة وال ثالث بي��ما، أل��ما  

 بوصفهما حّدين متناقض�ن.  وال ثالث بي��ما، والعكس بالعكس ،الثانية

أي   ونقيضھ،  العلم  ب�ن  التمي��   �� املبدأ  هذا  اعتمدوا  قد  الوفاء  وخالن  الصفاء  إخوان  أّن  لنا  و�بدو 

فقالوا:   املعلوم  ا�جهل،  صورة  هو  إنما  من    ��"العلم  الصورة  تلك  عدم  فهو  ا�جهل  وضده  العالم،  نفس 

). ولو اعتمدنا من�ج إخوان الصفاء لقلنا �� �عر�فنا للمثقف األ�ادي�ي: 263،  2011الصفا،    (إخوان  النفس"

املثقف األ�ادي�ي إنما هو صورة الثقافة �� نفس املثقف، وضده األمي األ�ادي�ي وهو ا�عدام تلك الصورة  

وضده األمي األ�ادي�ي (=الثقافة) �� نفسھ. فاملثقف األ�ادي�ي �عرف بأنھ يمتلك سمات املثقف �� ذاتھ،  

األمي   أن  أخرى  و�عبارة  األ�ادي�ي.  املثقف   �� تتوافر  أن  يجب  ال�ي  والصفات  السمات  فيھ  تنعدم  الذي 

 األ�ادي�ي هو هذا الذي تنعدم فيھ سمات الثقافة األ�اديمية بخصائصها ومتغ��ا��ا.  

ون غيا��ا أو ا�عدامها صورة لألمية  وهنا ال بد لنا من أن نحدد إجرائيا صورة الثقافة األ�اديمية ال�ي ي�

فيھ   توافرت  إذا  إال  مثقفا  األ�ادي�ي  ي�ون  ال  اإلجرائية  الصورة  هذه  وضمن  صاح��ا.  نفس   �� األ�اديمية 

اإلجرائي  ملؤشراتنا  وفقا  ��ا  يّتصف  أن  يجب  ال�ي  الثقافية  أن   ةالشروط  �ع�ي  وهذا  األ�اديمية.  للثقافة 

السمات إ��  يفتقر  الذي  سُينظ  األ�ادي�ي  املف��ضة  األ�اديمية  للثقافة  أر�اب    رالثقافية  أنھ من  إليھ ع�� 

 األمية األ�اديمية.  

األمية   �عر�ف  علينا  �سهل  األ�ادي�ي،  للمثقف  األساسية  وا�خصائص  السمات  بتحديد  قيامنا  �عد 

ا�ح أن غياب  ومن الو ، اإلجرائيةها باملفاضلة الوا�حة مع السمات الثقافية د األ�اديمية ال�ي يمكن تحدي

ال�ي أشرنا إل��ا بوصفها مؤشرات األمية األ�اديمية �� �عر�فنا اإلجرائي �ع�ي ،  املؤشرات الثقافية األ�اديمية

ا��ا�حضور  
ّ
األ�اديمية  الط ضوء  .  لألمية   �� الثقافية  العطالة  حدود هذه  مناقشة  السماتو�مكن  .  تلك 

ي إ�� غياب مجموعة العناصر األخرى بطر�قة  وسنالحظ �� غالب األحيان أن غياب عنصر واحد قد يؤد

عندما ال يكون األ�ادي�ي منتجا ومبدعا �� مجال  فع�� سبيل املثال:    .تفاضلية تفرضها املن�جية ا�خوارزمية

يمكن لنا �عر�ف  هكذا  و .  مبدعا �� أي مجال فكري آخرأنھ ال يمكنھ أن يكون  اختصاصھ، فإن ذلك �ع�ي  

ستھ ا�جامعية عدم قدرة األ�ادي�ي ع�� أداء دور حيوي ثقا�� أو معر�� �� مؤّس   االعطالة الثقافية بأ�� 

 . حيث �عمل، أو �� مجتمعھ من خالل اإلنتاج واإلبداع العلمي�ن
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و�مكننا �عر�ف األمية األ�اديمية �� الوسط ا�جام�� أيضا بأ��ا عدم قدرة أعضاء الهيئة التدريسية ع��  

لوسط األ�ادي�ي، الذي ي��افق عمليا �عدمية اإلنتاج العل�ي، وغياب إم�انات  التفاعل الفكري اإل�سا�ي �� ا

ات واآلخر �� الوسط األ�ادي�ي و�� محيطھ ا�خار��، كما �ع�ي عدم القدرة ع��  
ّ

التفاعل والتخاصب ب�ن الذ

ع��  القدرة  وعدم  اإل�سانية،  ا�حياة  جوانب  مختلف   �� ا�حَية  اإل�سانية  املعرفة  مستجدات    مواكبة 

وتمثل هذه األمية �سقا من سمات    .التجاوب املعر�� واألخال�� مع معطيات ا�حضارة ومنجزا��ا اإل�سانية

التصلب الفكرّي وا�جمود العقائدي، وهيمنة الالمباالة وضيق األفق، مع ضعف وت��ة اإلنجازات العلمية �� 

هذا �ع�ي أن األمية الثقافية �� الوسط  ميدان التخصص، وغياب اإلبداع �� ا�جال الثقا�� واملعر�� العام. و 

 
ّ
تصل حالة  تمثل  اإل�سانية  ا�جام��  للمعرفة  التار���  السياق  خارج  ا�جام��  األستاذ  تضع  عدمية  ب 

�� إ�� معطيات ثقافية وحضار�ة واجتماعية �عتمل    ، بال شّك،ا�خالقة. وحضور هذه ا�حالة العدمية �عود

 ة واأل�اديمية. قلب ا�جتمع و�� عمق مؤسساتھ التعليمي

الثقافية واألمية   ب�ن مفهومي األمية  و�ت�ح من خالل املعا�جة املن�جية وجود عالقة جوهر�ة معقدة 

�عقيدا. ومن أجل الفصل ب�ن  وأك�� شموال وأعظم األ�اديمية. فاألمية األ�اديمية أوسع من األمية الثقافية  

ية الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي وتتجاوزها، واألمية  املفهوم�ن نقول إن األمية األ�اديمية �شتمل ع�� األم 

الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي أك�� �عقيدا من هذه ال�ي توجد خارجھ. ووجھ االختالف أن األمية األ�اديمية  

ممارسة   مستوى   �� وضعفا  األ�اديمية  ا�حياة  بمقومات  وجهال  علميا  جمودا  الثقافية  األمية  إ��  تضيف 

األ�اديمي تتضمن  ا�حياة  األ�اديمية  األمية  إن  أيضا:  القول  و�مكن  ا�جامعة.   �� و�نتاجيا  معرفيا وعلميا  ة 

ف�ي أمية أخالقية ثقافية علمية معرفية تمارس �� الوسط امل�ي األ�ادي�ي. وأبرز ما �� هذه    ؛ صيغة مركبة

�عضها يؤكد وجود    اآلخر، كما أن وجود  يتمم أحدهاالصيغة أن هذه املؤشرات مت�املة متفاعلة متعاضدة  

 و�لزم حضوره.   اآلخر ها �عض

فع�� سبيل املثال نقول: إن األستاذ ا�جام�� الذي ال يتقن لغتھ العر�ية كتابة ونطقا �عا�ي من األمية  

وغياب    . األ�اديمية �� أخطر مؤشرا��ا، و�التا�� ال يمكن ملن ال يتقن لغتھ األم أن يتقن لغة أجنبية أخرى 

اللغة �ش�ل دالة ع�� غياب القدرة ع�� تقديم ا�حاضرات والكتابة واإلبداع، وكذلك    القدرة ع�� استخدام

   فإّن 
ّ
معرفيا. ف�ل  ووهنا  ضعفا ثقافيا �ستقطب  ل أحد وجوه هذه األمية الذي  غياب اإلنتاجية العلمية �ش�

مع �� األستاذ  وقد تجتترابطا ت�امليا مع العناصر األخرى.    ،حضورا أو غيابا  ،عنصر من املؤشرات ي��ابط 

العل�ي، وعدم   اللغة األم، وضعف اإلنتاج  القدرة ع�� استخدام  الواحد عدة مؤشرات مثل: ضعف 

االطالع ع�� مستجدات االختصاص العل�ي، وعدم االطالع ع�� القضايا ا�حيو�ة �� ا�جتمع واملشاركة  

ميدانھ. و�مكن فعليا أن نجد  �� نقدها، وغياب الروح النقدية، وعدم القدرة ع�� التجديد واإلبداع ��  

أو   مجتمعة  املؤشرات  هذه  مختلف   �� كب��  نقص  من  �عانون  الذي  ا�جامعي�ن  األساتذة  من  طبقة 

،  �اديميةاألمية  جوهر األ متفرقة. و�� ا�جمل يمكن أن نقول إن األمية الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي ��  

 .  �� الوسط األ�ادي�يكما يمكن وصف األمية األ�اديمية بأ��ا أمية ثقافية 
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   :الثقافیة   األمیة تفشي    - 5

أن نرسم اإلطار ا�جتم��  ،  العر�ية  ا�جامعاتقبل أن نبدأ �� تق�ىي أوضاع ا�جمود الثقا�� ��  يحسن بنا،  

لظاهرة األمية واألمية الثقافية �� العالم العر�ي. فالبلدان العر�ية �عا�ي من التخلف الشامل �� مختلف  

و  والسياسية.  واالقتصادية  االجتماعية  العل�ي�ن�حب  امليادين  البحث  ع��  ع��هذا  ين�حب  مثلما   ،  

مختلف ت�و�نات ا�جتمعات العر�ية. فاألمية الثقافية املتفشية �� مجتمعاتنا �ش�ل  ع��  الديمقراطيات و 

ا�حضار�ة للمجتمع، بل ��  ال تنفصل عن األمية  �� جوهرها  خطرا داهما ومدمرا �� ا�حياة االجتماعية، و��  

 مخيف مريع.   ھعما �عانيھ ا�جتمع العر�ي من تخلف ثقا�� أقل ما يمكن أن يقال عنھ بأن  دقيق�عب�� 

بيّ  املؤملة  لقد  ا�حياة وأحدا��ا  العر�ي  -نت تجارب  بالر�يع  ملا �س�ى  الدمو�ة  �عد األحداث  أن   -والسيما 

نضع �لمة املثقف ب�ن مزدوجت�ن �عب��ا عن �شككنا    ، ونحنب"املثقف�ن" العر فاهمة  األمية الثقافية تنخر  

�� الداللة الثقافية لهذه ال�لمة عندما نطلقها ع�� أشباه املثقف�ن العرب الذي �عيثون �� األرض �عصبا  

 وفسادا وجورا.  

ي الذي  و�نھ ملن الصعو�ة بم�ان رصد مدى انتشار األمية الثقافية �� مجتمع ما وال سيما �� العالم العر�

بقضايا   واملهتم�ن  واملفكر�ن  الباحث�ن  فإّن  ذلك  الثقا�� وتحديد مؤشراتھ. ومع  الرصد  إم�انية  فيھ  �غيب 

االنتشار   هذا  و�صفون  مخيفة،  بدرجات  الثقافية  األمية  انتشار  يؤكدون  العر�ية  "بالبشاعة  الثقافة 

�� كث�� من املناطق، إضافة إ�� عوامل  �� ظل تد�ي مستوى ا�خدمات التعليمية  والسيما  ة،  يوالشناعة وال�ارث

 ).2015(النجار،   التوترات السياسة واالختناقات االقتصادية"

وصف   العربوقد  املفكر�ن  من  وكتاب ،  كث��  وسط  اشعراء   �� الثقافية  األمية  النتشار  املؤلم  الواقع   ،

العرا�� هاتف جنا�ي،  الشاعر  رسم مالمحھ  الوصف الذي  مؤملا، ومنھ هذا    املتعلم�ن العرب وصفا دقيقا

"الذي   بقولھ:  ا�جهلة  واملثقف�ن  ا�حقيقي�ن  املثقف�ن  ب�ن  وكتاب  يم��  �شعراء  العر�ية  البلدان  تفيض 

الغابات    �� الكمأة  مثل  يتناسلون  ومغفل�ن  جهلة  وفقهاء  دين  ورجال  وسياسي�ن  وأ�اديمي�ن  وفنان�ن 

بنسبة املثقف�ن ا�حقيقي�ن، ومقارنة بما  مضاعفة ملا نراه، مقارنة    ا، عددهم يبدو �� أضعافوال�حاري 

ما   لكن سرعان  والسياسة،  الثقافة  صعيد  ع��  بدون دجال�ن  يوجد شعب  الشعوب األخرى. ال  لدى 

البلدان    �� املثقف�ن  من  األمي�ن  مع  مختلف  األمر  بينما  ا�حك،  ع��  يوضعون  حينما  أمرهم  ُيفت�ح 

 ).  2005(جنا�ي،  "العر�ية، فهم يتناسلون 

،  يح���ي"ولعل ما  حمد الشهاوي عن هذه الوضعية، أي: وضعية انتشار األمية الثقافية فيقول:  ويع�� أ

يز�دون وال ينقُصون،   )!(كذا  جحيًما، أن تجد حولك جهلة كث��ون حيا�يأحياًنا بل كث�ً�ا، وُ�حيل  و�حبط�ي

م بجهلها   ِ
ّ
 من ا�جهلة ال �عرف، وال تدرك، وال �علم، وال تزُن األمور، وال تقرأ ما يكتبھ اآلخرون، وال �سل

ٌ
هم فئة

القرائّيِ   النتش  من  الكفاف  ع��  �عيش  األمور،  ن 
ُ

تك وقراءة    ��مهما  الكتب،  وأغلفة  وا�جالت  الُ�حف 

 املقا��تطرشها ع��    �يغلفة األخ��ة للكتب، وال تن�ىى أن تحفظها جيًدا،  الفهارس، والُنبذ املوُجودة ع�� األ 

ماع، و�ز�جهم أن يقرأ و�كتب   و�� الندوات واللقاءات العامة أو ا�خاصة، هؤالء الذين �عيشون ع�� السَّ
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أن    نفوسهم   يغ��هم، وهم من قال ف��م طھ حس�ن وهو يقدم كتابھ (األيام ): " إ�� الذين ال �عملون، و�ؤذ

 ).  2019، لشهاوي (ا "الكتاب هذا   ي �عمل الناس.. أهد

إنھ ملن املدهش حقا أن نرى أساتذة جامعي�ن يحملون شهادات جامعية عالية �� مختلف التخصصات  

من   العامة  أ�سط  �شار�ون  ذلك  رغم  وهم  واألسطور�ة، األ�اديمية،  افية  ا�خر تصورا��م   �� الناس 

عفار�ت وا�جن  و�جارو��م �� اعتناق هذا النمط من التفك�� ا�خرا�� الالعقال�ي والالمنطقي، �اإليمان بال

. واألخطر من ذلك هو �عص��م الفائق ملعتقدا��م األسطور�ة، واستعدادهم �خوض  وا�ح�ايات ا�خيالية

املعارك الضار�ة ضّد �ل من يرفض أف�ارهم وتصورا��م امليتاف��يائية. وهذه �� الفئة من األمي�ن ال�ي تناولها  

قولھ:    �� بالوصف  عبود  أرى  "سامح  ح�ن  أندهش  ال  الذ�اء    )!(كذا   أناس أصبحت  من  واسع  قدر  ع�� 

واملعلومات يحملون �� عقولهم بجانب معلوما��م العميقة أف�ارا غاية �� السذاجة والتخلف وا�جهالة، 

  الذي وأصبحت ال أصدم ح�ن أرى هؤالء الن��اء وهم ي��رون أوهامهم الغبية بمنطق التعسف والتعصب  

 .  )2002بود، (ع" ال يليق بذ�ا��م، وال �ستقيم مع علمهم

املغر�ي   للمفكر  ا�جابري وقد سبق  النقدية املضيئة،   محمد عابد  القضية بحكمتھ ورؤ�تھ  تناول هذه 

وذلك عندما �ان يتأمل ز�ف املثقف�ن العرب وقصورهم وانصرافهم عن املمارسة النقدية ا�حرة للثقافة ��  

د��م والقصور املعر�� �� ت�و���م، إذ يقول كتابھ (ت�و�ن العقل العر�ي). وقد تحدث عن ال�حالة الثقافّية ل

لدى كث�� من املثقف�ن العرب، وكث�� من الباحث�ن والكتاب ��، ما يقولھ آخر كتاب قرؤوه، ور�ما  ا�حقيقة "

وهذا يدل ع�� رسوخ االستعداد للتلقي وغياب الروح النقدية �� �شاط العقل العر�ي  ،  آخر حديث سمعوه

 . )44،  1988(ا�جابري،  املعاصر" 

"نجد حولنا �� لبنان  قائلة:  وتصف دالل ديب االنتشار الكب�� لألمية الثقافية �� لبنان و�� العالم العر�ي  

 
ً
أناسا العر�ية  ملمّ   ،والدول  غ��  ولكن  جامعية  شهادات  ع��  ا�حاصل�ن  ب�ن  من  بقليل،  ليس  �ن وعددهم 

معل  �� الشديدة  السطحية  إ��  إضافة  والثقافة،  املعرفة  معلوما��م  بأولو�ات  ت�اد  ح�ى  العامة،  وما��م 

ا�خ). فإذا خرج ا�حديث    –محام    – مهندس    –تقتصر ع�� نطاق عملهم امل�ي فقط وال تخرج عنھ (طبيب  

توف��    عن 
ً
ولو �سيط، تجد هذا ال�خص عاجزا بمجال تخصصھ، ولك��ا ذات عمق  تتعلق  إ�� مواقع ال 

رأي" أو  ا).  2019(ديب،    إجابة  هذا   �� ديب  الضيق  لّس وتؤكد  األفق  من  ا�خروج  أهمية  ع��  أيضا  ياق 

عصر   �عيش   
ً
حقا كنا  لو  "ح�ى  فتقول:  اإل�سانية  الثقافة  رحاب  إ��  واالنطالق  العل�ي  للتخصص 

خارج   الثقافة  بمواضيع  لإلملام  الفرد  س��  من  يمنع  ال  هذا  التخصصات،  أدق  و��  بل  التخصصات 

األ   �� العالم وتطوراتھ  إ�� األحداث ا  دب واملوسيقاختصاصھ، ومتا�عة أحداث  والرسم والسينما، إضافة 

 ). 2019(ديب،  "السياسية واالقتصادية

و�قارن ب�ن واقع انتشار األمية األبجدية واألمية الثقافية،    ،و�صف مصطفى عبد الغ�ي هذه الوضعية

العقل العر�ي  فيقول: "ومع أهمية وخطورة انتشار األمية ال�جائية ال�ي تمتد لتحتل مساحات شاسعة من  

ن األمية الثقافية تمتد �� مساحات أك�� شراسة وأشرس وضعا �� العقل العر�ي املعاصر  إ%) ف21(تز�د ع��  
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(عبد الغ�ي،   ��ا كث�� من متعلمينا ومثقفينا"  �ّ إ�� مسافات �عيدة، إ��م أ�حاب األمية الثقافية ال�ي ابت�

2018 .( 

العر�ي.    وتب�ن العالم   �� غ�� مسبوقة ومخيفة  بمقاييس  تتف�ىى  الثقافية  األمية  أن  ا�جار�ة  الدراسات 

وتتمركز هذه األمية الثقافية ب�ن حملة الشهادات العلمية، كنتيجة طبيعية لنمط التعليم التقليدي الذي  

ال البعد  إ��  تفتقر  ال�ي  األ�اديمية  أو  الرسمية  الدراسية  املقررات  ع��  فخر�جو  �عتمد  واإل�سا�ي،  ثقا�� 

  ،ا�جامعة �� الغالب �عانون من األمية الثقافية
ّ
ما يطالعون أو يتا�عون التطورات العلمية والفكر�ة ��  إذ قل

 مجاالت اختصاصا��م.  

حول األمية الثقافية �� العالم  "و�مكن اإلشارة �� هذا السياق إ�� دراسة الشاعر العرا�� هاتف جنا�ي   

ع�� حضور األمية الثقافية �� مختلف املؤسسات الفكر�ة العر�ية وال سيما املؤسسات  "ؤكد  ال�ي ت  "العر�ي

"ال توجد مؤسسة عر�ية رسمية ثقافية واحدة تنأى بنفسها عن األمية الثقافية، بما ��  الرسمية فيقول:  

ن وجود �عض  النظر ع  �غض(طو�لة  ومنذ سنوات  تحّول  ذلك االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب الذي  

�عم، �� ا�حقيقة ال�ي   .)2005(جنا�ي،    الشرفاء فيھ) إ�� منتجع للتقليد وأداة من أدوات السلطات العر�ية"

ياتھ الثقافية �� عاملنا العر�ي ا�ح�وم با�جهل والتسلط. 
ّ
 يفرضها الواقع �� مختلف تجل

ر�ي   الدائم  ا�حبيب  والروائي  األديب  ملموسةو�قّدم  عن  أمثلة  لألمية    محسوسة  املشوهة  الصورة 

ال �عرف شراء بطيخة أو رمانة اعتمادا    زرا��مهندس  "الثقافية املنتجة بواسطة ا�جامعات العر�ية مثل:  

ب�ى عل��ا بحث تخرجھ، طبيب بيطري �غشھ �خص أمي �� كبش بمناسبة   ع�� املراجع النظر�ة ال�ي 

�عرف ال  ألنھ  حال  أية  ع��  األو��  املرة  ليست  و��  أستاذ    العيد،  كبش،  اقتناء  فباألحرى  فّروج  انتقاء 

بخدمات �خص �ستع�ن  قط    -ر�اضيات  �� حياتھ  املدرسة  ير  الورثة حسب  -لم  ع��  تقسيم أرض   ��

األمي   البدوي  يتو��  بينما  ا�حبل  بإمساك  والهندسة  الر�اضيات  يكتفي مدرس  بحيث  أسهم معلومة، 

م ر�ي رصد هذه األمية الثقافية املنتجة أ�اديميا،  ). و�تا�ع الدائ2019(ر�ي،    القسمة والضرب والطرح" 

طالبة جامعية مجازة �� اللغة واآلداب، بم��ة، ت�جأ إ�� �اتب عمومي، هو �� الواقع  و�ذكر �� هذا السياق أن  

تلميذ مطرود من اإلعدادية ليكتب لها طلبا للعمل أو اجتياز مباراة، شاعر، يدبج القصائد ع�� اليم�ن وع�� 

و  والبالغة  الشمال  العروض  عن  ناهيك  والصرف  النحو  بأبجديات  دراية  دون  عل��ا،  يحسد  ال  �فصاحة 

ح�ى.   الهمزة  ال�اتب  وكتابة   و�ذكر 
ّ
باألدل تؤكد،  ال�ي  املبكية  امل�حكة  األمثلة  ع��  ،  املفحمةة  عشرات 

 ). 2019ا�حضور ال�ار�ي لألمية األ�اديمية �� عاملنا العر�ي (ر�ي،  

عرفنا  "بو ز�نة سمات وخصائص األ�ادي�ي املصاب بآفة األمية األ�اديمية فيقول:  و�صف الباحث عالء أ

�� خ��تنا “أساتذة” جامعي�ن يفعلون ما ي��: يفتحون الكتاب املقرر و�قرأون عليك، أو عنك، وحسب؛ أو  

 من استعمالھ نفسھ  
ً
 مه��ئا

ً
  -ملقرر خالصة ا-سنة، و�ملون عليك “الت�خيص”    20ي�حبون إ�� القاعة دف��ا

ح�ى ال يتعبوا أنفسهم و�تعبوك �� النقاش واألخذ والرّد. عظيم! هؤالء السادة “ا�خ��اء” �� حقولهم، هم  

الذين يصفهم أستاذ اإل�سانيات األم���ي، مايك روز بأ��م “… ال يفكرون عادة �� الذهاب فيما وراء عرض  
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� أمامهم،  ا�جامعي�ن  للطلبة  الفكر�ة  التنمية  إ��  ��ا موضوعا��م  يتعلمون  ال�ي  الطر�قة  تحس�ن  غية 

 ).  2013(أبو ز�نة،  "ويش�لون مع�ى للعالم

ومثل هذه األمثلة املرو�ة من قبل أدباء ومثقف�ن ال �عّد وال تح�ىى، ور�ما تحتاج إ�� مجلدات �خمة.  

امل هذا  و��  ا�جال.  هذا   �� ا�جار�ة  واألبحاث  الدراسات  �عض  ال��اجيدية  األمثلة  هذه  �عزز  يورد  وما  قام 

) من خر��� ا�جامعات للعمل مذ�ع�ن وم��جم�ن  2000نھ تقدم �� مصر أك�� من (ال�اتب محجوب آدم بأ

العامة. وذكر أن   �� االختبار، مع أن األسئلة �انت تدور حول املعلومات  ومحرر�ن؛ ولم ينجح واحد م��م 

نا�ع ��ر النيل تبدأ من دلتا مصر،  عاصمة بر�طانيا، وم   إنجل��اإجابا��م حملت ال�جب ال�جاب، م��ا أن  

 . )2017(آدم،  م1973والسد العا�� أ��ىئ �عد حرب أكتو�ر 

استطالع    �حو�ب�ن  الشبابيأجرتھ  من  مجموعة  ع��  الكو�تية  العام  الرأي  مستوى    فة  لقياس 

الشباب    ،ثقاف��م  أّن هؤالء 
ّ
املمثل�ن والال األز�اء واملوضةلد��م معلومات جيدة عن  ولكن  ،  عب�ن وعروض 

�و�� عنان بأن  العينة  أفراد  من  %  59معلوما��م تنحدر كث��ا �� قضايا الفكر والسياسة والثقافة، لقد أعلن  

  �� ح�ن  حارس مرمى منتخب ال�ام��ون، و�عضهم قال إنھ منظر شيو��،  
ً
لم يتعرف إ�� عملھ ا�حقيقي أمينا

 لألمم املتحدة سوى  
ً
من  %  16روجيھ غارودي، أجاب  و�� سؤال عن وظيفة املفكر الكب��  باملئة.    23عاما

من الشباب، أما الشيخ  %  23لم يتعرف إليھ سوى  �� ح�ن  ،  1998أفراد العينة أنھ العب �� منتخب فر�سا  

زعيم   ياس�ن  األ حركة  أحمد  عده  فقد  ياس�نحماس  إسماعيل  ال�وميدي  املمثل  شقيق  أنھ  (آدم،   غلبية 

2017 .( 

ت�اد الثقافية.    توجد  وال  األمية  درجات  من  ما  درجة  أو  ما  �ش�ل  معاناة  ولد��ا  "إال  العالم   �� دولة 

فالفر�سيون �ش�ون و��جون من انحدار ثقافة الطالب ا�جام�� إ�� مستو�ات اعت����ا �حيفة لوموند  

 ).  2015(النجار،  خر ال�حف األم��كية بالعديد من اإلحصاءات ال�ي تذهب نفس املذهب""مرعبة". كما تز 

"أوجھ املقارنة تزداد  إّن  يقول األستاذ حس�ن الوحي��:    ،الغرب  الوضع ��  حالنا الثقا�� مع �و�� مقارنة  

طلبة ع�� حد سواء.  تباعدا عندما تصل هذه األمية الثقافية إ�� الدراسات األ�اديمية ومستوى األساتذة وال

الغرب   ا�جميع-ففي  �علم  ينحط    -كما  أن  يمكن  وال  وا�جامعية،  الثانو�ة  الشهادات  ملنح  صارمة  معاي�� 

مستوى التعليم إ�� ما دون هذه املعاي�� و�ال تحول الغرب أو �عض دولھ إ�� دولة من العالم الثالث �ستطيع  

 ، ثم �ستورد املهندس�ن واألطباء األكفاء من ا�خارج أن تتحايل ع�� نفسها فتن�ىئ عدة جامعات وأ�اديميات 

 ).  2015(النجار،  وذلك ع�ن ما يحدث �� بالدنا و�قية البلدان العر�ية"

 في الوسط األکادیمي:   الثقافیة األمیة    -- 6

ع�� نطاق واسع �� كث�� من  ال�ي تتف�ىى من ظاهرة األمية األ�اديمية �� أغل��ا العر�ية �عا�ي األ�اديميات 

األ�اديمية  �جامعاتا العلمية  تصيب  ،  واملؤسسات  ما  ا�جامعي�ن  وغالبا  األساتذة  األ�اديمية  األمية 

ا�حاصل�ن ع�� شهادة الدكتوراه الذين �عانون من نقص كب�� �� مستو�ا��م الثقافية والفكر�ة. وتنجم هذه  

أن  بينت �عض املالحظات    الظاهرة عن وجود قطيعة ب�ن هؤالء األساتذة و��ن ثقافة الفكر وا�حياة. وقد
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ال�ي  ال�حظة  منذ  واإلنتاج  واملطالعة  العل�ي  البحث  عن  ينقطعون  ا�جامعي�ن  األساتذة  من  كب��ا  فر�قا 

أبحاثا   لل��قية  سابقا  قدموها  ال�ي  العلمية  األبحاث  ت�ون  ما  وغالبا  العلمية.  ترقيا��م  ع��  ف��ا  يحصلون 

 .  تذكر ميةعل  ةقيم حقيقّي أو مضمون أّي  ش�لية مفرغة من 

�عر�ف    يتم  ما  �عرف  ا�حقيقي  ا�جام��  املثقف  غالبا  الذي  األ�ادي�ي  هو  �ىيء  بأنھ  عن  ممكن  �ل 

عن  األ�ادي�ي الذي �عرف شيئا ما  وهو  االختصاص الذي �عمل فيھ، وهو التخصص الدقيق الذي أعّد لھ،  

� تنتفي فيھ صفة األمية  ممكن ليستطيع أن �ستكمل حضوره اإل�سا�ي واأل�ادي�ي ع�� نحو ثقا��ل �ىيء  

 ).  2015الثقافية (النجار، 

وهذا �ع�ي بالضرورة أن ي�ون املثقف األ�ادي�ي حاصال ع�� معطيات الثقافة الفكر�ة الضرور�ة ل�حياة  

األ�اديمية الفاعلة �� عملية البناء ا�حضاري. واملش�لة أن كث��ا من األ�اديمي�ن العرب وغ��هم يتحر�ون  

ا��م الضيقة دونما توّسع أو �عّمق ثقا��، ومع أهمية التخصص والتعمق فيھ، فإنھ،  ضمن دوائر اختصاص

�ع�ي، التخصص، ال يمنحهم سمة ا�حضور الثقا�� أو صفة املثقف، فاأل�ادي�ي املثقف يجب أن يتش�ل  

 تنظ��ا.  ع�� نحو ثقا��، وأن ي�ون واسع االطالع و�متلك القدرة ع�� توظيف النقد واإلبداع الفكري ممارسة و 

فاأل�ادي�ي، كما يف��ض، يحتاج �ي ي�ون أ�اديميا مثقفا بحّق إ�� أن يمتلك جنا�� طائر، يتمثل األول   

�� املعرفة العلمية �� مجال االختصاص، و�أخذ الثا�ي صورة األ�ادي�ي املوسو�� الذي يأخذ بأطراف العلم  

ت  إذا  إال  الثقافية  صورتھ  تكتمل  وال  �ستطيعھ،  الذي  بالقدر  إ��  والثقافة  الثقافية  الطاقة  هذه  حولت 

ممارسة عملية وأخالقية �� آن واحد، إذ ال يكفي لأل�ادي�ي أبدا أن يمتلك ثقافة، بل يجب أن تتج�� هذه  

الثقافة أيضا �� فعل املمارسة والتأث�� ع�� األعمال الثقافية وا�حاضرات والندوات الفكر�ة. و�مكن لهذا  

سية مع طلبتھ فيؤثر ف��م ثقافيا وعلميا �� آن معا، فيعمل ع�� است��اض  األثر أن يتج�� �� ممارستھ التدري

الو�� النقدي والتنو�ري �� نفوسهم، ويشّوقهم إ�� االطالع الفكري، و�طور ذائق��م الثقافية والفكر�ة ��  

ن مثقفا  مختلف جوانب ا�حياة اإل�سانية. وهنا يجب أن نلفت االنتباه أيضا إ�� أن األ�ادي�ي املثقف لن ي�و 

أيضا مهما حاول دون التعمق �� اختصاصھ العل�ي باإلضافة إ�� تحصيلھ الثقا�� ا�حر ا�خارج عن التقاليد  

األ�اديمية الصارمة. فالثقافة ال �عطي لأل�ادي�ي سمة املثقف ما لم يمتلك القدرة ع�� ا�خوض �� مجالھ 

اية أن األ�ادي�ي ا�حقيقي يجب أن ي�ون بارعا ��  العل�ي خوضا علميا �عيد املدى واألغوار. وهذا �ع�ي �� ال��

اختصاصھ العل�ي فاعال ومنتجا �� ا�جال الثقا�� والفكري ليستطيع أن يحلق �� أجواء العلم والثقافة، 

أو بجناح�ن مكسور�ن ضعيف�ن، �أن   ق بجناح واحد 
ّ
أبدا أن يحل ومن دون ذلك فإن األ�ادي�ي ال يمكنھ 

 اختصاصھ العل�ي وضعيفا �� الوقت نفسھ �� ا�جال الثقا��. ي�ون األ�ادي�ي ضعيفا �� 

ومن املؤسف جدا أن كث��ا من األ�اديمي�ن العرب اليوم، إن لم نقل معظمهم، ال �ستطيعون التحليق  

�� عالم الفكر والثقافة، ألن أجنح��م املتكسرة لم تنم كفاية للتحليق �� أجواء هذا العالم األ�ادي�ي الذي 

بأوك العرب  يفيض  األ�اديمي�ن  فمعظم  األخال��.  التحدي  وعواصف  ا�حر�ة  و�سائم  املعرفة  �ج�ن 

املعاصر�ن لم �ستطيعوا ا�حضور العل�ي اإلبدا�� �� اختصاصا��م العلمية الدقيقة، وذلك �� الوقت الذي  

 ال يمتل�ون فيھ الطاقة التنو�ر�ة النقدية �� مجال الثقافة والفكر وا�حياة الثقافية.  
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قافّية �� الوسط  األ ف
ّ
� بوضوح �� �جز األستاذ ا�جام��  األ�ادي�ّي،ّمية الث

ّ
عن تحقيق    كما أسلفنا، تتج�

ع�� تحقيق وت��ة نوعية  ضعف القدرة  والثقا�� �� الوسط ا�جام�� و�� ا�جتمع، وتتمثل ��  فاعل الفكري  التّ 

اإلنتاج �� مجال  العل�ي  �� مجال  ات ومع، كما 
ّ

الذ الفعال مع  القدرة ع�� مواكبة    التواصل  اآلخر، وعدم 

اإل�سانية ا�حياة  جوانب  مختلف   �� ا�حَية  اإل�سانية  املعرفة  عن  مستجدات  وال�جز  املعر��  ،  التجاوب 

اإل�سانية ومنجزا��ا  ا�حضارة  معطيات  مع  األمية    . واألخال��  هذه  التصلب  ��  وتتمثل  التعصب  سمات 

الالمباالة، وضيق األفق مع غيا اإلبداعالفكرّي وهيمنة  التخصّ ،  ب  �� ميدان  اإلنجازات  ص وغياب  وفقر 

 اإلبداع �� ا�جال الثقا�� واملعر��. 

وال حرج، برأينا، �� القول إّن األمية األ�اديمية تنتشر �� صفوف األ�اديمي�ن العرب انتشار النار �� هشيم  

أ�حاب  كث��ا من    أّن اصرة  املعحياتنا االجتماعية والثقافية  و�خيف ��  ما يذهل  العشب ورميم ا�خشب، و 

ع�� ذلك    وليس أدّل وفراغ ثقا�� مخيف،    حالة ذهنية عدمية من  �عانون  العلّية    واأللقابالعليا  الشهادات  

 
ّ
أن �� حوار مع �عضهم  ك ما إنمن  بأّم  أساة  حجم املح�ى تكتشف  ، أو كث�� م��م،  تدخل  الثقافية، ف��ى 

وامل ا�حقيقية  الثقافة  إ��  ا�خرافية  الع�ن هول االفتقار  األف�ار  العلمية. وقد �سمع بوضوح �جيج  عرفة 

 �� يتحّرك  الذي  والتعصب  واألوهام  ا�جهل  من  �� فضاء  تصول وتجول  ال�ي  الهوامية  التصورات  و�جيج 

عقول كث�� من أساتذة ا�جامعة اليوم، الذين �عانون من غياب مخيف ومرّوع ل�ل أش�ال التفك�� املوضو��  

�� م النقدي  ا�حياة والوجود.  ال�ون  ختلف قضايا  والـتأمل  �عانون من  إ��ومظاهر  ثقافية  حالة خصاء  م 

وت�خم ف��ا  وتضاءل املنطق إ�� حّد الغياب والتال�ىي،  َضُمر ف��ا العقل إ�� حدوده ا�جهر�ة،    ،شاملةمهولة  

الذه�ي ستالب  ال شاملة من اإ��ا حالة    .الوهم إ�� حدوده ال�ونية، وانت�ىى ف��ا التخر�ف إ�� حدوده ا�جارفة

 واالغ��اب الثقا�� الدوغما�ي ال�ي ضر�ت عقول هذه الفئة من األ�اديمي�ن العرب املعاصر�ن.  

وتأخذ هذه الظاهرة اليوم أ�عادا عاملية تت�اثف �� كث�� من بلدان العالم الثالث و�� �عض أنحاء العالم  

كتاب    �� صداه  يجد  األمر  وهذا  املعروف  املتقدم،  ذ(فور�دي  املثقف�ن؟أين  �ل  يطرح    )هب  مسألة  وفيھ 

بقولھ: الفاعلة  اإل�سانية  الثقافة  عن  وانفصالھ  وتراجعھ  األ�ادي�ي  املثقف  دور  �انت  "  تحجيم  أن  �عد 

التعليم،   رفي��  األذكياء  يضم   
ً
م�انا اليوم  أصبحت  وثقافية،  إبداعية  بؤرة  املا��ي   �� ا�جامعات 

 ).2018(أحمد،  "ضمن الطبقة املثقفة املؤثرة  وأ�اديمي�ن مهني�ن، لك��م بالتأكيد ال �عدون 

ر نجد أّن األ�ادي�ي  
ّ
   �� العالم العر�ي �عا�ي اليوم إكراهاٍت وحينما ندقق النظ

َ
بتعسفها،  الوطأة    شديدة

بمطارقها   الوقع  األ�اديميةفضاء  ��  ثقيلة  أن    ا�حياة  عليھ  فإّن  ذلك  ومع  للوجود.  االجتماعية  والشروط 

ال�ي   التحديات  هذه  �ّل  الثقا��يواجھ  االنكفاء  من  نوعا  عليھ  أقفاص  ،  فرضت   ��   ا�حصار من  ووضعتھ 

الفضاء الثقا�� األ�ادي�ي الفلسفة ��  و�قمع  ، والسيما هذا النمط من ا�حصار الذي يواجھ الفكر  املستمر

با�جمود الذه�ي، والتصدع األخال��، بة األ�ادي�ي العر�ي  إصاا ا�حصار الشامل  العر�ي. وقد نجم عن هذ

ة ��  بوسر�فوهو واقع �ّجلھ  فتحول إ�� كتلة صماء من الفراغ الثقا�� واإل�سا�ي.  
ّ
�عيش  "  قولھ:  بوضوح ودق

تِ �� ا�جامعة ال�ي    املثقف ا�جام��
ْ

ھ أْصَبح أِس�َ� اخ
ُ
ل

ْ
، وَعق

َ
أ

َ
ش

َ
ْم  ف��ا ُوِلَد، وف��ا �

َ
ٍق، ول

َ
ل

ْ
ٍق وُمغ ّيِ

َ
صاٍص ض

أو   عنھ،   
ً
َ�ِعيَدة يراها  ال�ي  ول 

ُ
ا�ُحق إ�� غ��ه من  ھ، 

َ
َبت

ْ
ن

َ
أ الذي  ل 

ْ
ا�َحق ُروِج من 

ُ
ا�خ أو  َع،  َوسُّ

َّ
الت َبل 

ْ
َيق َ�ُعد 
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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ورا�ِ  من  وال�ي  ها، 
َ
داِخل َسھ 

ْ
ف

َ
ن أَسَر  ال�ي  أْسواَرُه  َزْعزِع 

ُ
ت ما  ُر�َّ أو  ِبلھ، 

ْ
َبل

ُ
وت ِتصاَصھ، 

ْ
اخ ّوِش 

َ
ش

ُ
إ��  � ر 

ُ
ظ

ْ
َين �ا 

ْوج 
َ
ّو امل

ُ
، أو ُعل ّجِ

ُّ
 طبيَعة ال�

ْ
ِفي من مجاِديف، مهما �انت

ْ
، ُيواِجھ الّرِ�َح بما َيك

ً
 طِليقا

َ
 أن يكون

َ
ْوِن، بُدون

َ
  "الك

عن ظاهرة ا�غالق األ�ادي�ي ع�� نفسھ، والذو�ان   إدوارد سعيد وقد وع�� املفكر الكب��  ). 2016(بوسر�ف، 

ع�� نفسھ، ال �س��و�ھ   اإن املثقف األ�ادي�ي اليوم أصبح أستاذ أدب منغلق" قول:  �� أوهامھ العلمية بال

التدريس حجرة  حدود  من  األ�عد  العالم  مع  ،  التعاطي 
ً
ممال  

ً
كالما يكتبون  ممن  األ�ادي�ي  هذا  وأمثال   .

ا ال  األ�ادي�ي  التقدم  األساس  غرضھ  العصر�ة،  مع   
ً
ومتنافيا قليلة،  فئة  ع��   

ً
ومقتصرا  ،

ً
لتغي��  وم��ما

 ). 2018(يو�س،  "  �االجتما� 

ا�جامعات    �� األ�اديمية  األمية  ظاهرة  انتشار  مدى  تحدد  إحصائيات  ع��  االعتماد  اليوم  يمكننا  وال 

الكشف اإلحصائي عن كثاف��ا ومدى حضورها أمر يتجاوز قدرة الباحث�ن والدارس�ن،   ألّن   ،العر�ية أو غ��ها

يد، والسيما أنھ ال يوجد اتفاق وا�ح ب�ن املفكر�ن ع�� مفهوم األمية  د بل هو �� منت�ى التعقفاملوضوع معّق 

فالقضية    .فإنھ ملن الصعو�ة بم�ان تصنيف أساتذة ا�جامعة وفقا لهذه املعاي��  ،الثقافية، وهو إن وجد

  تأّملها،نوعية �� جوهرها، معقدة �� بني��ا، حساسة جدا عند    ؛ ف�يتحمل �� جوان��ا تبعات معنو�ة كب��ة

إذ ال �ستطيع أن �علن بصورة إحصائية مقننة عدد هؤالء الذين �عانون من هذا الداء ا�خط�� �� جامعاتنا  

العامّ  التعليم   �� ا�جار�ة  فاإلحصائيات  التعليمية.     ومؤسساتنا 
ّ
��  تدل األمية  ظاهرة  وا�ساع  عمق  ع��  نا 

 ا�جتمع، ولكن يصعب جدا إحصاء هذا األمر �� مجال األمية  
ّ

رة �� ا�جتمع وا�جامعات. ومع  الثقافية املتجذ

اقب�ن ال �سعهم إال  "أننا ال نمتلك   رصدا دقيقا ملدى تف��ي األمية الثقافية �� الوطن العر�ي إال أن املر

 ).2015(النجار، وصف األمر بالبشاعة والشناعة وال�ارثية"

كما    ،مة من الناس وخر��� املدارسواألخطر من ذلك �لھ أن األمية الثقافية ال �سود �� أوساط العا 

يقول الباحث محمد عبد العز�ز ر�يع: "بل تتف�ىى �� صفوف �افة فئات ا�جتمع العر�ي، فاألغلبية الساحقة  

من خر��� ا�جامعات العر�ية ومعظم أساتذة املدارس، والكث�� من أساتذة ا�جامعات والقيادات التقليدية  

  الجتماعية والسياسية واإلعالمية واالقتصادية �عانون من األمية الثقافية"والعامل�ن �� ا�جاالت الثقافية وا 

تخصّ )75،  2018(ر�يع،   لد��م  ا�جامعات  ا�غلقوا  . فكث�� من أساتذة  لك��م  دقيقة  �� ع��  صات  أنفسهم 

�  زاو�ة التخصص، وابتعدوا عن األخذ بمفاهيم ا�حياة ا�ختلفة وتمثلها، األمر الذي جعلهم غ�� قادر�ن ع�

مواكبة ا�حياة ومواجهة تحديا��ا، فهم يتعمقون �� مجال تخصصهم لك��م يجهلون أبجديات التعامل مع  

 .  )2015(النجار،  ا�حياة وفهمها بم�ونا��ا الثقافية

حضور هذه الظاهرة ��  الواقع يؤكد  وهذا هو األمر ا�خيف الذي يؤكده عبد هللا القفاري، إذ يرى أن  

�� العالم العر�ي. و�جمل    ب�ن حملة شهادات الدكتوراهأن األمية الثقافية منتشرة    وسط األ�اديمي�ن. و�رى 

ھ �� قولھ:  
ّ
، وال ح�ى القراءة الدائبة  إن  "ذلك �ل

ً
التخصص امل�ي والتحصيل العل�ي ال يصنع وحده مثقفا

 للعقل و�عادة النظر والتفك�� النقدي ا
ً
 محرضا

ً
ملستمر.. بما يؤدي  دون منظومة تجعل القراءة واالطالع عمال

ن الفرد من رؤ�ة ا�جتمع وقضاياه من زاو�ة أوسع، ومن تحليل تلك القضايا ع��  
ّ

لالرتقاء بالو��، الذي ُيمِك

 ).  2018(القفاري،  مستوى نظري متماسك"
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مصابة   العر�ية  ا�جتمعات  أّن  ا�جيال��  كرا�س  ا�جزائري  ال�اتب  ا�جهل،  و�رى  تطور  وهو  بداء  "جهل 

قصد أمية املتعلم�ن، بل .... ال أاألمية ال�ي فرض��ا الظروف االستعمار�ة، إ�� أمية من نوع آخروانتقل من  

خطر أنواع األمية، وا�جهل الذي �عا�ي منھ اليوم، وهو �� طر�ق االنتشار  أأمية ا�جامعي�ن األ�اديمي�ن، و��  

، و�� �ل يوم يتم اإلعالن عن تتو�ج دكتور  ف�نيل��م �� �ل يوم املز�د من األ�اديمي�ن املز�ّ جهل  واال�ساع، وهو  

  فارق اسمھ ح�ى يوم رحيلھ" يلن  الذي  وراء حرف الدال  ئ  جديد لكن �� حقيقة األمر هو أمي جديد يخت�

 .  )2020(ا�جيال��، 

"أقصد  و�طلق املفكر السعودي عبد هللا السعوي صفة ا�جهل املقنع ع�� األمية األ�اديمية، إذ يقول:  

دكتوراه، وقد يتجاوز إ��    -با�جهل املقنع هنا، هو ذاك الذي يحمل صاحبھ شهادة دراسية عليا، ماجست��  

�� مف الو��  يقارب مستوى  ال  ذلك  ولكنھ مع  األ�ادي�ي،  السلم   �� اإلثأع�� درجة  املعر��،  بل ر هومھ  ائي، 

�ل   السياق  هذا   �� يفقد  بات  كمفهوم  املعر��  الو��  بأن  ��ىي  نحو  ع��  ا�جهل،  من  غيبو�ة   �� �عيش 

وهذا ا�جهل �� منظور السعوي ليس حالة فردية، بل يأخذ .  )2004(السعوي،    " وداللتھ  مصداقية املع�ى

لك أن األمية الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي بدأت مداه �� صورة ظاهرة اجتماعية ضار�ة ا�جذور، ويع�ي بذ

األ�ادي�ي و�� مختلف األ�اديميات العر�ية دون استثناء. و�ؤكد السعوي �� هذا  �� الفضاء  باالنتشار بقوة  

ما  تكسبھ مناعة تنفي عنھ    ال تمنح صاح��ا حصانة ضد و�اء ا�جهل، وال  الشهادة الدراسيةالسياق ع�� أّن  

"تحجب حقيقة الذات املس�ونة  �سّ�ى باألمية، ولكّن وجھ ا�خطورة �� هذه الشهادات أ��ا �ستخدم �أقنعة  

 . )2004(السعوي،  "  ال�ائن امللهم لها باستمرار -�� هذا السياق  -�سلطة ا�جهل، بوصفھ 

العدمية   الثقافية  الوضعية  هذه  دفعت  العوقد  التعليم  املعا�يوز�ر  وليد  األرد�ي  أجراس   ا��  قرع  إ�� 

هنالك أساتذة    ، قائال "2010�� لقاء لھ مع التلفز�ون األرد�ي �� سبتم�� من عام  ا�خطر بتصر�حھ املشهور،  

 �سمح لهم بدخول أبوا��ا 
ّ
وهو �ش�� بذلك إ�� عدم أهلية هؤالء  ).  2010(أبو رمان،    "جامعات �ان يجب أال

 
ّ

علميا أو ثقافيا من مواكبة ا�حياة األ�اديمية. و�صف الشاعر املغر�ي املعروف صالح  ��م  األساتذة وعدم تمك

 إذ يقول:   بكث�� من التفصيل،بوسر�ف تف�ىي األمية الثقافية �� ا�جامعات العر�ية 

 
ُ
ون، ال يبحثون، ال يكُتبون، ال باملع�ى السقراطي امل

ُ
ن ال َ�ْعَمل ر  " فا�جاِمَعة عندنا، اْمَتألْت بكث�� ممَّ َتحّرِ

و�ي، املنضبط ألسوار ا�جامعة وقيودها، وهؤالء، ُهم  
ُ
من قيود "األ�اديمية" وأسوارها، وال باملع�ى األفالط

َبة، ومن أين تأ�ي أف�اُرُهم، إذا  
َ
ل
َّ
ُنونھ للط ّقِ

َ
ُيل اس". فمن ُهم هؤالء إذن، وما الذي  "من يْؤِذ�ِ�م أن �عمل النَّ

وا ا�ج
ُ
ل

َ
وسهم، وكيف يفهمون  �انت لُهم أف�ار، وهل َدخ

ُ
اِمَعة بمشاريع وأطار�ح وأف�ار، ماذا يحملون �� رؤ

التغي��، والتثو�ر، و��    �� تلع��ا  أن  ينب��  ال�ي  واملهام  با�جتمع،  ا�جامعة  ا�جامعة، ودورها، وعالقة  عمل 

 . )2016(بوسر�ف،   إعادة ابت�ار املفاهيم، ومنا�ج الدراسة والبحث، رغم ُوجود األسوار؟"

عّمت الّتفاهة والسطحّية وسادت روح االّدعاء األجوف، وتدهورت ا�حياة ا�جامعّية، و�اتت روحا   وهكذا

العلم   أصبح  حّ�ى  جسد،   بال 
ً
مؤهال يحمل  الرجل  ترى  ومحتواه،  جوهره  من  وأفرغ   ،

ً
وألقابا  

ً
صورا "اليوم 

 �سرده لك �� سطر ونصف، فهو: األستاذ الدكتور. دكتور، أستاذ
ً
 عاليا

ً
مشارك، أستاذ مساعد،    أ�اديميا
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أستاذ مادة كذا وكذا، �� جامعة كذا وكذا، ا�حاصل ع�� زمالة جمعية كذا وكذا، وهكذا وهكذا …. ا�خ، أما  

 . )2005(أبو هاشم،  جوهر العلم والفكر فتفاجأ بقدراتھ وهشاش��ا"

باب ال�ي أدت إ�� ذلك  وال ي��دد أبو هاشم �� أن �علن أمية األ�ادي�ي ا�جام�� من خالل التساؤل عن األس

ة األ�ادي�ي وعدم ثقافتھ؟ "السبب هو: ترك  و�جيب مستأنفا:    بقولھ: "ملاذا وصلنا إ�� ما وصلنا إليھ من أميَّ

 ب�ن الدكتور و��ن العلم، هذا إن �ان قد �علم  
ً
العلم �عد الظفر بالشهادة أو املنصب، و�صبح البون شاسعا

(أبو هاشم،    قل وهو يحضر للشهادة، أو قل وهو يتلقى الشهادة" �� البداية من حصولھ ع�� الشهادة، أو  

هاشم  )2005 أبو  يتا�ع  ثم  "هؤالء  ف.  بقولھ:  ا�جتمع   �� التدم��ي  ودورها  الظاهرة  هذه  مخاطر  إ��  يش�� 

ي�ونوا شعلة   أن  ينب��  �ان  ولكن  و����ون  الطر�ق،    ن يضيئو نور  الد�اترة  والثقافة،  العلم  بصما��م ع�� 

حوا معاول هدم للتعليم العا�� وللثقافة، همهم تحصيل ريع املالزم، والكتب، وامل�خصات،  ولألسف، أصب

 ). 2005(أبو هاشم،  واملستن�خات، واملمسوخات، عن أصولها غ�� املتسلسالت" 

وع�� صعيد األ�شطة الثقافية واالجتماعية والسياسية، "تجدهم أقل الناس مساهمة �� ا�جال الثقا��  

  واالجتما��،  
ً
زعما املوسومة  الركي�ات  الورقيات  �عض  كتابة  خالل  من  ال��قيات  ع��  ا�حصول  همهم 

، و�� �� أغل��ا لو أرسلت ألي �شرة �� مؤسسة علمية تح��م نفسها لرفضت؛ لضعفها  
ً
با�حكمة أ�اديميا

إدرا�ي �جدية    ور�اك��ا ورطان��ا وعدم بالغ��ا، وخطأ صياغ��ا، ولكن األمر فيھ مجاملة أك�� من ا�حقيقة، مع 

 ).  2005(أبو هاشم،  �عض الدراسات ا�حكمة"

  ، وانقطاع الّصلة ب�ن األ�ادي�ي وطلب العلم لذاتھ، هذه القضيةاملن�� االن��ازي �� حميد يو�س  �رصدو 

 
ّ

"كث�� من األ�اديمي�ن العرب يتعاملون مع البحوث    : الصورة القاتمة لأل�اديمي�ن العرب إذ يقول   بذلك   دامؤك

لتحصيل الوظيفي، و"الشهاداتوي"، واالرتقاء بالراتب، وز�ادة العالوات وال��فيعات ال أك��. ولذلك  ألجل ا

 ). 2018(يو�س،  نجد الكث�� من املثقف�ن أ�اديمي�ن، وليس الكث�� من األ�اديمي�ن مثقف�ن"

ب�ن    ذاك يم�� وهو إذ  وال يتوا�ى أحمد برقاوي عن إطالق صفة ا�جهل ع�� طبقة من األساتذة ا�جامعي�ن  

األ�ادي�ي األستاذ األمي ا�جاهل الذي من شأنھ تدم�� املعرفة األ�اديمية إذ يقول: " و��ن األ�ادي�ي ا�ح��ف 

 لهم
ً
 جليلة

ً
  .ا�ح��ف الذي يتا�ع اختصاصھ ب�ّل جديده، و�قّدمھ لطالبھ ع�� أكمل وجھ، يقّدم خدمة

لكّن الطامة الك��ى، إذا امتألت ا�جامعة بجمهور من "األساتذة" الذين ال عالقة لهم با�حياة املعرفية  

ها 
ّ
 . )2018(برقاوي،  "األ�اديمية، و�حملون كمية من ا�جهل تكفي لتدم�� ا�حياة ا�جامعية �ل

باملثقف الت��يري  وهذه الصورة تأخذ طا�عا تراجيديا عند صالح بوسر�ف الذي يصف األستاذ ا�جام�� 

حيث يقول: " كث��ة ومتنوعة إذن، �� الوجوه واألقنعة، ال�ي باتت تطبع املثقف العر�ي    ،أو املثقف الببغاء

فالساحة العر�ية تفيض بأطياف من املثقف�ن فهناك: "املثقف الت��يري الذي ال ينتج أف�ارا، بقدر ما �عمل  

الذي  ،  باملثقف الببغاءذ ا�جام�� أو فيما اسميھ �خصيا  وهو نموذج األستا  ع�� �سويغ أف�ار اآلخر�ن"،

سنة إ�� اليوم، هذا    20�عيد إنتاج واج��ار نفس األف�ار واملنا�ج والنظر�ات منذ �عيينھ �� ا�جامعة قبل  

النوع �� مغر�نا الراهن ما زال �عيش �� كهف أفالطون (األ�اديمية)، فا�جامعة أصبحت �سببھ اليوم  

تايلر)، أل��ا أصبحت تقتات و�عيش    إدواردوالثقافة (بمفهومها األن��و�ولو�� عند    �عيش خارج الفكر 



م 
ٔ
كاديمّية:في مفهوم اال

ٔ
م  ّية اال

ٔ
م من اال

ٔ
كاديمّيةّية الثقافّية ٕالى اال

ٔ
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ٔ
. د. علي ا

ٔ
 عد وطفة ا
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اقعنا الثقا�� العر�ي، إ�� املثقف   ع�� ما��ي هذه الثقافة، ال�ي ليست �� نفسها املوجودة اليوم �� و

 . )2016(بوسر�ف، "التبش��ي أو الداعية، الذي يحتكم �� أف�اره للمرجعية الدينية

�اديمية �ع�ي �� جوهرها أن يتحول األ�ادي�ي مع دورة الزمن إ�� �ائن جاهل بقضايا الثقافة  فاألمية األ

وا�حياة، وع�� هذا النحو يأخذ ا�جهل صورة العلم، و�لبس ا�جاهل لبوس العالم. وهذا هو األمر الذي �ش�ل  

"لكن  �ن الزاوي عندما يقول:  خطرا داهما ع�� ا�حضارة والوجود والثقافة �� ا�جتمع، وهذا ما يحذرنا منھ أم

أن يأخذ ا�جهل ش�ل العلم، وأن يأخذ ا�جاهل صورة العالم، وأن ي�ون ا�جاهل حامال للقب دكتور �شتغل  

(الزاوي،    ، فهذا هو الغر�ب وا�خيف �� مجتمعاتنا العر�ية"�� مؤسسة جامعية عر�قة أو �� معهد عال

صبح “املتعالم” “جاهال” مقدسا، وجهل املتعالم أك��  يأن  مجتمع هو  أّي  إن ا�خطر الكب�� ع��  .  )2018

ا�جاهل من  ا�جتمع  ع��  �ا�جتمع  خطورة  مجتمع   �� �عيش  املتعالم  هذا  ي�ون  ح�ن  ذلك  من  وأخطر   ،

 ).2018(الزاوي،  األمية وا�خرافة�ل مظاهر الفقر و اكت�حتھ الذي العر�ي أو املغار�ي 

�� كتابھ "ملاذا العلم؟" الصادر باللغة اإلنجل��ية سنة  أورد  جيمس تر�فل  أن  "يخ��نا ا�حبيب الدائم ر�ي  

ال�ي    2008 الطر�فة  القصص  تجادال  واحدة من  بخصوص دكتور�ن جامعي�ن  أحد أصدقائھ  لھ  رواها 

ن أحدهما �ان �ستند  إذ إ . وأل��ما �انا ع�� طر�� نقيض �� مرجعيا��ما،�شأن عدد األسنان �� فم الفرس

أ القد�س  قالھ  آراء أرسطو وفالسفة  إ�� ما  �عتمد ع��  �� املوضوع، واآلخر  الكنيسة،  وآباء  وغسط�ن 

اليونان، فقد اختلفا اختالفا شديدا حد العراك. و�ينما هما يتساجالن وقف شاب �سيط �� القاعة  

حي��ا تجمهر من �ان بالقاعة وأوسعوه   "يوجد حصان �� ا�خارج، لَم ال نفكر �� مجرد النظر إليھ؟": قائال 

الدهماء" بالولوج  “لـ  عاتب�ن ع�� �جنة التنظيم السماح    ،تما وضر�ا طاردين إياه من حظ��ة "أهل العلم"ش

 ).2019(ر�ي،  " إ�� مثل هذه الفضاءات العلمية "ا�ح��مة

"قد ال ت�ون هذه القصة �حيحة، ولكن ا�جديد ويعقب ا�حبيب الدائم ر�ي ع�� هذه القصة بقولھ:   

�� تقع  لم  أ��ا  لدى    ف��ا  الوسطى  و�نما    السو�والئي�نالعصور  واملسيحية،  اإلغر�قي  الفكر  ب�ن  للتوفيق 

فعال  -حدثت حدثت  يرجمون    -إن  "العلماء"  �عض  فيھ  يزال  ما  الذي  هذا،  عصرنا   �� باستمرار  وتحدث 

لفهمها إال معاين��ا بالع�ن ا�جردة وخارج    -نحن البسطاء  -بالغيب �� �عض القضايا ال�ي ال يحتاج الواحد منا

واملش�لة أن �عض العلماء صاروا بفعل هذا "التقوقع" أك�� جهال من  علم".  "ال   وتحصيلقاعات الدرس  

تخصصهم   أن  وْهم،  عن  ظان�ن،  نفسها،  تخصصا��م   �� و�نما  ا�حياة  قضايا   �� ليس  الناس،  عامة 

اقع و�حص��م من أخطاء العوام وذوي التخصصات األدبية واإل�سانية،  العل�ي ُ�عف��م من معاينة الو

نطقي والر�ا��ي هو الذ�اء األوحد واأل�ح وما تبقى من ذ�اءات أخرى غ�� موجودة أو ال  ول�أن الذ�اء امل 

 . )2019(ر�ي،  �عول عل��ا"
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 األکادیمیة ومؤشراتها:    األمیة مظاهر    - 7

تنتشر األمية األ�اديمية بوصفها جهال مقدسا �� أرجاء األ�اديميات العر�ية، وتأخذ صورة جهل مركب  

  مراوغ خفي مقنع بال
ً
شهادات واألوسمة العلمية الزائفة. و�ش�ل، بما تنطوي عليھ من جهل وتجهيل، �ابوسا

يقض مضاجع املؤسسات األ�اديمية والقائم�ن عل��ا، و�� إذ ذاك يمكن وصفها بأ��ا داء األدواء القاهر ل�ل  

 بلسم أو دواء �� حياتنا الثقافية واأل�اديمية.  

منظومة واسعة من املتغ��ات والتصنيفات ال�ي ال يمكن ضبطها   وتتنوع مظاهر األمية األ�اديمية ضمن

األ�اديمية   فاألمية  وا�حة.  آمنة  بصورة  بي��ا  القائمة  العالقات  دقيق وتحديد منظومة  �ش�ل  وتصنيفها 

مفهوم شمو�� �� جوهر ت�و�ن ق�ىي عليھ بأن �شمل جوانب متعددة أبرزها: أمية اللغة، واألمية األخالقية  

�� مختلف أش�ال الفساد األخال�� واالجتما��، وأمية التخصص العل�ي واال�غالق �� دهال��ه  ال�ي تتمثل  

�عده   األ�ادي�ي من  ال�ي تجرد  ا�خيفة  الثقافية  األمية  ا�جوانب  املظلمة، وأخطر هذه  �� زواياه  واالنكفاء 

 اإل�سا�ي واألخال��. 

ب�ن عدد من املتغ��ات الك��ى ال�ي تأخذ فيھ    األمية األ�اديمية �� جماع تفاعلبدا لنا بوضوح أن    وقد

املعلوالت  �� ذو�انيا  تفاعال  العلل  فيھ  وتتفاعل  املسببات  �عناق  املتغ��ات    ، األسباب  هذه  مالمح  فتختفي 

واألسباب �� دوامة سديمية مفسدة لألجواء. ومهما يكن حضور أو غياب هذه املتغ��ات أو درجة تفاعلها،  

تلقي بظاللها �� �خص األستاذ ا�جام�� املنفعل �سمومها وا�خدر بأوهامها.    فإ��ا ��جل نفسها كسمات 

وال يمكن لأل�ادي�ي ا�حق أن ينفلت �سهولة من قبضة هذا اإلعصار الو�ائي لألمية األ�اديمية ما لم �ستطع  

دائ إ��  األ�اديمي�ن  جموع  تقود  ال�ي  ا�جبارة  املتغ��ات  هذه  أسراب  خارج  ذاتية  بقوة  الفراغ االنفالت  رة 

والعدمية وا�خواء. وهذا �ع�ي أنھ يجب ع�� األستاذ ا�جام�� ا�حّق أن ينفلت من وهدة األمية ليحقق صورتھ  

املف��ضة املضيئة. وال ي�ون ذلك إال بال��امھ الضوابط العلمية واألخالقية واإل�سانية والثقافية ال�ي يف��ض  

 يحيد ع��ا �� مس��تھ األ�ا
ّ
ديمية. وال مراء �� أن أي انتقاص �� هذه الشروط يمكنھ أن  أن يتح�� ��ا، وأال

الفضاءات    �� الفاعل  ا�حقيقي  لأل�ادي�ي  التنو�ر�ة  الرسالة  مسار  خارج  و�ضعھ  ا�جام��  األستاذ  يدفع 

 العلمية والثقافية �جامعاتھ. 

األ�اديمية  ف  األمية  أسلفنا  -مظاهر  مؤشراها  -كما  بتنوع  ��    تتنوع  متغ��ا��ا  العالقة وتفاعل  دوران 

العلل واملعلوالت ع�� صورة فعالية   ب�ن  ب�ن األسباب  دائر� املتبادلة  العالقة   �� ة جدلية متعددة األطراف 

وهو �� الوقت نفسھ  ،  ألمية األ�اديميةاألسباب الرئيسية لأحد  �ش�ل  فالتلق�ن، ع�� سبيل املثال،  والنتائج،  

بطر�قة التلق�ن    مثال س  فاألستاذ ا�جام�� الذي يدرّ ية.  لألمية الثقاف  نتيجة طبيعة�ش�ل    -أي التلق�ن  –

�� التدريس التلقي�ي �� نتاج طبي�� لعملية وطر�قتھ  ،  طلبتھ�عزز ظاهرة األمية األ�اديمية �� نفسھ و��  

تنطبق  ،  السبب والنتيجة  ، ب�نالدائر�ة  العالقةوهذه  �� دراستھ ا�جامعية.    هو نفسھ  التلق�ن ال�ي تلقاها

ع�� سبيل املثال وليس    ،فضعف اللغة العر�يةاملتعلقة باألمية األ�اديمية،    مختلف املؤشرات واملظاهرع��  

األ�اديميةا�حصر،   األمية  ع��  نفسھ  ويعززها،    يؤشر  الوقت   �� ال�حظة  لها  ا نتاج �ش�ل  وهو  وهذه   ،

 التفاعلية تن�حب ع�� جميع متغ��ات األمية األ�اديمية. 
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�ل مظهر من مظاهر    �ش�لعندما    و�صل إ�� أع�� درجاتھ  يّتخذ أ�عادا واسعة،ولكن هذا التعقيد قد  

األ�اديمية  األ�اديمية    األمية األمية  ملتغ��ات  نتاجا  مؤشرا��ا  من  مؤشر  ذاتھ،   ف��اوعلال  و�ل  الوقت   ��

آنفا)،  اللغة العر�ية  فضعف   الذي أوردناه  ر  يؤثر �� مختلف مظاهلدى األستاذ ا�جام�� (وهو املثال 

��ا،  األمية األ�اديمية   نتاجا ل�ل مؤشرا��او�تأثر  �� الوقت نفسھ  . وهذا �ع�ي أن مؤشرات األمية  و�أ�ي 

والتعقيد ال��كيب  محكم  �سيجا  �ش�ل  ومتغ��ا��ا  من  ،  األ�اديمية ومظاهرها  أي عنصر  فصل  يمكن  وال 

ن  إو�عبارة أخرى نقول:  ��اية األمر.  األمية األ�اديمية ��    نسيجلدون التأث�� �� التشكيلة البنيو�ة    ا عناصره

ظاهرة األمية األ�اديمية ظاهرة بنيو�ة وظيفية مركبة ومت�املة وال يمكن فصل أحد عناصرها عن البنية  

عالقتھ البنيو�ة  وضمن دورة  ف�ل عنصر �ش�ل سببا ونتيجة �� ذاتھ  ع�� نحو شمو��.    ال�ي ينت�ي إل��ا

 .  �اديميةاألمية األهذه  بمختلف عناصر ومكونات  

  تناول مختلف متغ��ات هذه البنية وتداخال��ا وعالق��ا الدائر�ة البنيو�ة   ليس من اليس��و�بدو لنا أنھ  

ومن ثم  ،  تفكيك هذه البنية من خالل تحليل �عض مؤشرا��ابصورة وا�حة، ومع ذلك فال بّد من محاولة  

العينة ال�ي تبحث �� جوانب هذه املسألة.  البنية من خالل استقراء وتحليل آراء أفراد  هذه  سنحاول تفكيك 

والتعصّ نوس التلق�ن،  م��ا:  ومؤشرات  مظاهر  عدة  الفضاء  هذا   �� االن��ازي، تناول  األم�ي  والبعد  ب، 

 وغ��ها من العوامل واملتغ��ات الفاعلة �� هذه الظاهرة.   األخال��،ر والت�ّح 

تمتد   ال�ي  ا�جام��،  التعليم   �� تجر�تنا  لنا  بينت  جدا من  ع�� مدى  لقد  كب��ة  �سبة  أن  أر�عة عقود، 

شدد هنا ع�� العلوم اإل�سانية  أوأنا    -أعضاء الهيئة التدريسية ال يتا�عون ما يجري �� مجال اختصاصهم  

التلق�ن الساذج �� عملية  ل��م �عتمد  كما أن أغ،  ��ا   يجيد الت�لم باللغة العر�ية أو الكتابة وكث�� م��م ال    -

 
ّ
التسل �� �عاملھ مع  التدريس، ويستخدم أق�ىى أساليب   لم �شارك  أك��هم  ، كما أن  الطلبةط 

ّ
�� أي   قط

�� أي مجلة فكر�ة علمية. و�عضهم ق�ىى    علمّيا  ا مؤتمر عل�ي، وكث�� م��م لم يكتب مقالة فكر�ة أو بحث

مدرس مرتبة   �� ا�جامعية  يتق  ،حياتھ  العلمية  ولم  البحوث  إنجاز  ع��  قدرتھ  عدم  �سبب  ال��قية  إ��  دم 

املثال  سبيل  فع��  ا�حصر  ،املطلو�ة.  من  وليس  أك��  أن  لنا  ميدانية  دراسة  بينت  أساتذة  90،  من   %

وتب�ن دراسات ال حصر لها أن أساتذة ا�جامعة    ا�جامعة ال يقدمون محاضرا��م باللغة العر�ية الفص��.

�� ممارسا��م األ�اديمية. ونحن هنا لم نصل �عد إ�� مناقشة اعتماد املذكرات العلمية  �عتمدون ع�� التلق�ن  

البائدة، كما لم نناقش الشهادات املزورة، واألبحاث املسروقة، وغياب األمانة العلمية، وانتشار الفو�ىى 

ما يمكن أن �سميھ   األ�اديمية ال�ي تتمثل �� الوساطة وا�حسو�يات. وهذه األمور تمثل مجتمعة أو متفرقة

ويش�ل عنصرا من عناصرها ونتيجة من    الثقافية األ�اديميةالذي يف�ىي حتما إ�� األمية  األ�ادي�ي    الفساد 

 .  نتائجها

ترسيخ   مقّدمتھ  و��  املطلوب  التنموي  التنو�ري  الدور  خالف  ع��  األ�اديمي�ن،  فإّن  األحوال،  �ل  و�� 

� ا�حياد واملوضوعيّ 
ّ

 ا�خرافات واألوهام، و�نشرون التعصب الفكري،  املفاهيم العلمية وتو�
ّ

ة، يقومون ببث

و�ضاّدون �ل مظاهر العلم واملعرفة العلمية. وكث�� م��م �عانون من هيمنة القناعات األيديولوجية الصارمة  
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أو التصورات ا�خرافية املضادة للعلم واملعرفة، وهذا ما تؤكده تجارب ا�حياة والتفاعل مع هذا النمط من  

 �اديمي�ن الذي يفتقرون �ليا إ�� أ�سط مبادئ املنطق والعلم واملعرفة.  األ

ونحن ال نقول إن هذه املساوئ تتم بإراد��م ورغب��م، بل �� تحدث، �� رأينا، تحت تأث�� التخدير الثقا��  

جما عن  واأل�ادي�ي الذي �عانون منھ. وهو تخدير ما يمكن أن �سميھ با�جهل املركب أو املقنع، وهو ليس نا

إراد��م، بل عن أسباب موضوعّية تفرز هذه الظاهرة. فاألستاذ هنا منتج متم�� لعوامل االستالب ال��بوي  

من   أفرغتھ  السلبية  ال��بو�ة  الفعاليات  ألن  جهلھ،  مسؤولية  يتحمل  ال  بذلك  وهو  والثقا��.  واالجتما�� 

حولھ، ومّما يجب عليھ أن يقوم بھ �� مهّمتھ    عناصر اإلحساس بالوجود الذا�ي الثقا�� و�الكينونة الواعية ملا 

العلمية واأل�اديمية. وهذا �ع�ي أن األ�ادي�ي املصاب بداء األمية األ�اديمية �عيش �� حالة استالب واغ��اب  

 شامل �ختلف أ�عاد الوجود الثقا�� واألخال��. 

العلوم   �ليات  و��  ا�جامعة   �� لنا  زمالء  الدائ  – هناك  ا�حبيب  يقول  ر�يكما  العلم،   -م  �ستنكرون 

مفهوم   إطالق  إ��  و�ذهبون  دعاتھ،  من  وي�خرون  نتائجھ،  العلمية"و�رفضون  من    "ا�خرافات  كث��  ع�� 

خرافة   مثل:  الك��ى،  والطبية  العلمية  الطبي��  ا�حقائق  والتطور  وا�جينات  والف��وسات  الفيتامينات 

علمية، و�ؤكدون، بل ي��هنون بأدل��م القاصرة  ومهزلة  غزو الفضاء "أكذو�ة ك��ى"  ون  لألنواع، بل ويعت��

، وأن الوصول إ�� هذه ال�واكب ال يمكن أن ي�ون إال  الوصول إ�� القمر أو املر�خ  أنھ من املستحيل علميا 

). ولعل كث��ا  2019هذه األوهام العلمية (ر�ي،    سرعة تصديقلألنبياء والصّديق�ن، ويستنكرون ع�� زمال��م  

خذ من ا
ّ
بأن الشمس  فذهبوا لرفض أقوال العلماء  لفتاوى التقليدية املضادة للعلم من�جا،  م��م قد ات

وأدانوا هذا القول واستنكروه بوصفھ قوال شنيعا منكرا، وهاجموا من يقول    ،ن األرض دائرةأثابتة و 

، وحكموا عليھ بالزندقة والكفر والضالل، وأوجبوا عليھ التو�ة، وهذا ما  الشمسحول  بدوران األرض  

ونھ ب�ن طلب��م وتالمذ��م، و�ر�خونھ �� عقولهم.  ي
ّ
 بث

أينشتاي ��اجمون  العالية  األلقاب  يحملون  أ�اديميون  بال��ودي    ن وهناك  النسبية، و�صفونھ  ونظر�تھ 

الذي مأل األرض ترهات وخزعبالت وأوهاما. وهناك من أساتذة العلوم والر�اضيات الذين ما زالوا يزورون  

أضرحة األولياء الصا�ح�ن طلبا للعافية والشفاء. وهناك رؤساء جامعات يزورون هذه األضرحة و�قبلون  

واألميون، واألد�� من ذلك أن �عضهم يقبل أيادي املشائخ ورجال    جدرا��ا وأصنامها كما يفعل ا�جاهلون 

الدين األمي�ن الذي لم يتعلموا �� مدرسة وال يحملون ح�ى شهادة ابتدائية. طبعا يمكن كتابة مجلدات عن  

األوهام،  من  أسطورّ�ا  مخزونا  ذوا��م   �� يحملون  الذي  األمي�ن  ا�جامعي�ن  األساتذة  من  األنماط  هذه 

القدرة ع�� ال��و�ج لألساط�� ومعاندة املنطق العل�ي ومحار�ة العقل وأح�امھ، كما يحار�ون نتائج    و�متل�ون 

 العلم الك��ى �� ا�جاذبية والدوران. 

و�نھ ملن ا�خطورة بم�ان أن ت�ون ا�جامعة متخمة بأنصاف املثقف�ن واأل�اديمي�ن األمي�ن الذي جعلوا  

تر يختبئون وراءها، و�خفون عيو��م الثقافية والعلمية تحت ستار  من شهادا��م ومناص��م األ�اديمية سوا

األقنعة املز�فة من شهادات علمية ال صلة لها بالثقافة. و�� ظاهرة خطرة يؤكدها السعوي و�صفها بقولھ:  

 إ�� إحدى ا�جامعات فهنا  األ�ادي�ي األمي  ي�ون هذا النموذج  عندما  اإلش�الية  تتعاظم هذه  "
ً
املقنع منتميا
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، وقوة استقطابية، متضمنة  ت
ً
 تنو�ر�ا

ً
أو هكذا    -كمن ا�خطورة، ألن ا�جامعة كمؤسسة أ�اديمية، �عت�� مركزا

أ�ش   -يف��ض ��ذا    تئ للمع�ى الذي  إل��ا  املنتم�ن  العام، فإذا �ان أحد  من أجلھ وهو �شكيل مالمح الو�� 

 
ً
 لدور ا�جامعة، تقليصا

ً
 ل�جغرافيا القيمية    املستوى املتد�ي، فهذا �ع�ي أن ثمة ��ميشا

ً
لفعالي��ا، وتضئيال

 من مصادر 
ً
 .  )2004(السعوي،  الو�� و�ر�اكھ"تفّ�خ ال�ي تحتلها، ألن األستاذ هنا يبيت مصدرا

و�تناول املفكر الكب�� فه�ي جدعان هذه الظاهرة ا�خيفة بالنقد والرفض، و�� سياق هذا التناول �غمز  

�ع��هم إال قليال من االهتمام، إذ ال يرى ف��م أك�� من حملة  ال  األ�اديمي�ن العرب، و من طرف خفي من قناة  

  �� الثاو�ة  وأمي��م  وجهلهم  الفكر�ة  �حال��م  ��ا  وا 
ّ
ليغط مز�فة  �أقنعة  يضعو��ا  براقة  علمية  شهادات 

املستقبل)   إ��  (الطر�ق  كتابھ:   �� وصفهم  جاء  وقد  امل بأ��م  األعماق،  من  ش��   �� (جدعان،    "اء "�غرقون 

1996 .( 

صفة   العرب  ل�جامعي�ن  األ�اديمية  األمية  ع��  ا�حو�طي  سلطان  السعودي  ال�اتب  ا�جهل    "و�طلق 

ن"  و "املثقفو�ؤكد ع�� خطور��ا املتنامية �� املشهد األ�ادي�ي العر�ي العام، فيقول: أصبح    . "املتوهم علما  

). وضمن هذه القالع  2021(ا�حو�طي،    وط��ا ا�جهلحصينة است  اقالع  -�� جلهم    –العرب  "    ون و"األ�اديمي

�ن العرب اليوم عن املظاهر ا�خادعة واألوهام األ�اديمية املضللة لهم،  األ�اديميا�حصينة يبحث كث�� من  

و�� ال�ي يمكن أن تتجسد �� مكتب فخم أو �� سيارة فاخرة، أو �� حفل عامر، أو �� وسام جديد، أو منصب  

املعر��  تليد. وهذه األوهام   وال��الك  العل�ي  الثقافية والفراغ  العدمية  ترمز وتجسد حالة  �لها  األ�اديمية 

واملظاهر   ا�خادعة  األوهام  هذه  و�ش�ل  األ�اديمية،  واألمية  ا�جهل  بداء  املصاب  األ�ادي�ي  عند  الثقا�� 

 لرا�خة.  الفارغة ال�ي يوظفها األ�ادي�ي وسيلة من ضمن وسائل أخرى إلخفاء �جزه وجهلھ وأميتھ ا

ات  تخرجوا من جامع أل�اديميون الذين تنطبق عل��م أوصاف األمية األ�اديمية �غلب أن ي�ونوا قد  اف

�� ال��بية والتعليم، وهم الذين �انوا وما    وطرائق القرون الوسطىالتلق�ن  م��الكة، ودرسوا بمنا�ج  م��هلة  

زالوا �حية هذا التلق�ن الذي �عتمد املذكرات املنسوخة واألما�� البائسة ال�ي تحرض الذاكرة دون العقل  

والنقل دون التفك��، وهم �� �ل األحوال قد �ش�لوا بطر�قة سطحية هامشية ال عمق ف��ا وال ثقافة حقيقية  

  يقدمون الء األ�اديميون األميون الذين ينتشرون �� جامعاتنا انتشار النار �� الهشيم  أو تحر�ضا ذهنّيا. هؤ 

معلومات   أل��م    مغلقةلطلب��م  وهذا  متوهمة،  أسطور�ة  بديماغوجيات  متشبعة  يمل�ون  مشوهة  �� ال 

املف��ض.  اإلعداد الفكري البيداغو�� الذي يمك��م من أداء دورهم التنو�ري    من  د�ى حقيقة األمر ا�حّد األ 

الوضعية القائمة �ش�ل ��ديدا خطرا ع�� ا�حياة األ�اديمية وتدم��ا ممن�جا للعلم واملعرفة والثقافة  وهذا  

 �� مجتمعاتنا البائسة.  
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 :  الخاتمة   - 8

العالية يمنح  �عتقد   العلمية  كث�� من األ�اديمي�ن، إن لم يكن معظمهم، أن ا�حصول ع�� الشهادات 

ماء إ�� النخبة األ�اديمية املثقفة، و�� هذا األمر مغالطة كب��ة جدا تقوم ع�� وهم  أ�حا��ا مشروعية االنت

تمنح   أن  درج��ا،  بلغت  أو  شأ��ا،  عال  مهما  للشهادة  يمكن  ال  إذ  والثقافة،  العلمية  الشهادة  ب�ن  العالقة 

أولية مساعدة قد  فالشهادة خطوة  صاح��ا شرف االنتماء إ�� الثقافة أو إ�� النخب الثقافية �� ا�جتمع.  

وهذا ما يحدث   – ، كما أ��ا قد ت�ون عائقا كب��ا تفتح لصاح��ا سبل االرتقاء �� مدرجات ا�حضور الثقا��

�حامل��ا من الوصول إ�� أبراج الثقافة واملعرفة العليا، وذلك ألن اعتقاد حامل الشهادة بأنھ    –�� األغلب  

لة ما �عدها جهالة، فا�حصول ع�� الشهادة يدفع أ�حا��ا  قد وصل إ�� غاية العلم يولد �� نفسھ ك��ا وجها

العل�ي  والبحث  والتحصيل  ا�جهد  عن  فيتوقف  العلمية،  الشهادة  حصن  إ��  وا�خلود  االست�انة  إ�� 

الّ�حالة   من  حالة  إ��  الشهادة  �حامل  والثقا��  املعر��  املستوى  ي��اجع  الزمن  ومع  الثقا��،  واالنصقال 

��يمن ع�� أ�حاب الشهادات كما    "الشهادتوي "فية. وما يؤسف لھ أن هذا الوهم  الفكر�ة والعدمية الثقا

��يمن �� الوقت نفسھ ع�� عقول الناس وتفك��هم، وذلك ألن مجرد حصول أحدهم ع�� شهادة الدكتوراه،  

 يحمل اآلخر�ن ع�� االعتقاد أن صاح��ا قد بلغ شأنا عظيما �� مجال الفكر والثقافة واملعرفة.  

 مستواه التعلي�ي ح�ى أد�ى الدر�ات لقد بي
ّ
نت دراسات األمية أن أّي متعلم يتوقف عن التعليم ينحط

� وا�حا �� قول ابن قتيبة عندما يقول:  
ّ

ال يزال املرء عاملا ما دام �� طلب    " وصوال إ�� األمية، وهذا ما يتج�

وغ��ها عندما يتوقفون عن املتا�عة  فحملة الشهادات الثانو�ة  .  "  العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد بدأ جهلھ

والتحصيل لف��ة طو�لة ينسون ح�ى األحرف األبجدية ويعودون من جديد إ�� صفوف األمي�ن. و�ش�ل هذه  

ل عامال من  
ّ
ف عن التحصيل �ش�

ّ
العودة السلبية أحد عوامل انتشار األمية �� العالم. وهذا �ع�ي أن التوق

األبجدية   األمية  مستوى  ارتفاع  يتا�ع  عوامل  ال  فمن  الثقافية،  املسألة  ع��  أيضا  ين�حب  وهذا  أيضا، 

 التحصيل والكّد الثقا�� معرض باستمرار للعودة إ�� نقطة البداية ال�ي تتمثل �� حالة ا�جهالة والعدمية.  

إّن الثقافة معركة مستمرة يخوضها املثقف �� مواجهة جهلھ، من أجل خفض مستو�ات ا�جهالة ال�امنة  

ل خلده.  علمونا��  ع��    جامعاتنا  ��  قد  ا�حصول  إن  تقول:  ال�ي  ا�حكمة  هذه  م��ا  تخرجنا  ال�ي  الغر�ية 

الشهادة، شهادة الدكتوراه، هو نقطة البداية �� رحلة العلم واملعرفة، ورّددوها مرارا وتكرارا ع�� مسامعنا  

لون  �ي ال يأخذنا الُ�جب بأنفسنا عند حصولنا ع�� الشهادة املنتظرة؛ �ان أساتذتنا يقولون لنا عندما تحص

ع�� الشهادة الك��ى، عليكم منذ �حظ��ا أن ت��هنوا ع�� أنكم تحملون هذه الشهادة �شرف، والشرف هنا  

أنفسكم   تحكمون ع��  فإنكم  ذلك  غ��  الثقافية، ومن  واملغامرة  واإلنتاج  والكد  والبحث  بالعمل  سي�ون 

قون ما حصلتم عليھ من شهادات  بالفراغ والعدم وعدم األهلية، ثم يقولون لنا: أثبتوا لآلخر�ن أنكم �ستح

 عليا.  

  اآلن"حس�ن، بقولھ، �حظة حصولھ ع�� شهادة الدكتوراه:    طھ  العر�ي  وهذا ما ذهب إليھ عميد األدب

. وما �ان لطھ حس�ن وغ��ه أن يصلوا إ�� ما وصلوا إليھ من علم ومعرفة وحضور ثقا�� كب�� لو اكتفوا  "بدأت

��م األ�اديمية، ولك��م وظفوا أنفسهم وقدرا��م ع�� مدى السن�ن �� بمهابة شهادا��م العلمية وعظمة درجا
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ٔ
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العمل الفكري والعل�ي ح�ى استطاعوا أن يصقلوا أنفسهم وأن يبلغوا ما بلغوه من علم ومعرفة، وما حققوه  

ك، وهذا 
ّ
من إنجازات ثقافية ع�� مدى حيا��م القص��ة. فالعلم كما يقال ال �عطيك �عضھ إن لم �عطھ �ل

ي أن الثقافة معادلة خطرة تقت�ىي من طلب��ا نوعا من التبادل، فالثقافة تقول أعط�ي �لك سأعطيك  �ع�

بضعا م�ي، وهو شرطي املطلق. وع�� هذا النحو يتش�ل املثقف باملثابرة والصراع والتحدي والنضال اليومي  

 �� مجال العلم واملعرفة.  

بتوسد ردائي   قال: "  اس: كيف حصلت ع�� هذا العلم؟بن عب �حا�ي عبد هللا لـوجاء �� ال��اث أنھ قيل ل

ثالث�ن سنة" ال�حراء  الرمل ومن و�ج  عليھ من  و��ب   ع�� وج�ي، 
ُّ

ُسف
َ
� والر�ح  القيلولة،  (أبو غدة،    �� 

"كيف حصلت ع�� هذا العلم؟ قال: بتوسدي فرا�ىي �� امل�جد  :  1  عطاء بن أ�ي ر�احـ لوقيل  ).  376،  2009

ھ  . ا�حرام ثالث�ن سنة"
ّ
وأحدنا يدخل �� ال�لية سنت�ن أو    .ال �عرف بيتھ ثالث�ن سنة، وهو يطلب العلمأي إن

 ثم يخرج وهو جاهل، ثم يرى أنھ إمام الدنيا، وحافظ العصر، وخاتمة ا�جددين
ً
).  2020(القر�ي،  !!ثالثا

) املشهور  كتابھ   �� أبو غدة  الفتاح  العلم  و�روي عبد  العلماء ع�� شدائد  ص��  ) والتحصيلصفحات من 

العلم واملعرفة   �� سبيل تحصيل  بالنفس واملال والزمن  للعلماء  الك��ى  قصصا وح�ايات عن الت�حيات 

إن�ي أعرف شيئا واحدا وهو أن�ي ال    "). ورحم هللا سقراط عندما �ان يردد شعاره املشهور  2009(أبو غدة،  

رحالة والعلماء الذي قضوا حيا��م ب�ل  ، فأين نحن اليوم من هؤالء املفكر�ن والباحث�ن وال"أعرف شيئا  

 تفاصيلها �� العمل والكد والبحث والعمل �� التحصيل العل�ي والثقا��؟ 

وحال أساتذتنا اليوم، كما يبدو، حال هؤالء الذين اعتمدوا ع�� ما حصلوه من شهادات واكتفوا بما  

والس  امل�انة  ع��  ا�حصول  وقت  حان  ا�حصاد،  وقت  وحان  ألقاب  واملسؤوليات  حققوه من  واملواقع  يادة 

وامل�افآت، وهم بذلك، ومع الزمن، يرتّدون إ�� ما �انوا عليھ من أمية وجهل وجهالة، فتتعاظم أوهامهم مع  

الزمن، وت��اكم �� أنفسهم مشاعر االستعالء، ح�ى ال يبقى �� أعماقهم سوى الفراغ الثقا�� وا�جهل املعر��؛  

ا بنفس  باإلهمال  يتعاظم  ا�جهل  والعمل والكسب والت�حية.  ألن  با�جد  املعرفة  ف��ا  تتعاظم  ال�ي  لدرجة 

ليست ��اية املطاف املعر��،  والشهادات العليا الشهادة ا�جامعية ومن هنا نقول ع�� وجھ التأكيد بـأن  

 بل �� البداية وا�خطوة األو�� نحو العلم واملعرفة، أو نحو ا�جهل وا�جهالة بمعان��ا ا�ختلفة.  

ن والعلماء إما  �هؤالء األذكياء واملثقفأن  "عن أسباب ظاهرة األمية الثقافية يرى سامح عبود:    و�� البحث 

أو أن ثمة عيبا ما �� طر�قة تفك��هم أو خلال ما �� طر�قة �علمهم وتثقفهم،   ،أن لهم مص�حة فيما يدعون 

و  ولذلك تجد راح��ا  اقتصاديا.  أو  أو اجتماعيا  نفسيا  أ��م �خصيات مأزومة  اإليمان  أو   �� حل مشا�لها 

با�خرافات واألوهام والهرب إ�� دفء ا�خيال، واال�غالق حول ذوا��م املتعبة والقلقة هر�ا من وطأة الواقع  

القاسية، وا�حياة  العل�ي    املرعب  العقل  ب�ن  واحد  آن   �� يجمعوا  أن   �� سهولة  يجدون  أ�خاص  أ��م  أو 

ا�حضار�ة   األزمة  عن  مباشر  غ��  �ش�ل  �ع��ون  هم  أخ��ا  أو  الذاتية،  الوهمية  والعواطف  املوضو�� 

 
سلم بن  - 1

ٔ
بي رباح ا

ٔ
بو محمد عطاء بن ا

ٔ
ول والثاني الهجري.   نوالتابعي الفقهاء ، وهو منحديث وعالم صفوان، فقيه ا

ٔ
 في القرن اال
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تتب�ى  التار���، وال�ي أخذت العقول املثقفة واملتعلمة للطبقات السائدة ف��ا  �� طور هبوطها  للرأسمالية 

  .)2002(عبود،  صعودها التار���" ةعلمية �عدما �انت تأخذ باملواقف العكسية �� �حظالواقف غ�� امل

نا نصّر ع�� �عليل   ال�ي تحيل  األنو�ةرفض التفس��ات  نأننا    ومع
ّ
هذه الظاهرة إ�� عوامل سي�ولوجية، فإن

وا� التار�خية  واملتغ��ات  العوامل  إ��  �ستند  موضوعيا  �عليال  الظاهرة  �عملية  هذه  أحاطت  ال�ي  جتمعية 

التش�ل األ�ادي�ي ألساتذة ا�جامعة ضمن منظومة مت�املة من الظروف والعوامل واملتغ��ات ال�ي أفرزت  

 هذه الظاهرة وأدت إ�� ترسيخها وانتشارها وهيمن��ا �� األ�اديميات العر�ية املعاصرة. 

سية واجتماعية وثقافية وحضار�ة. ونزمع  فاألمية الثقافية تتحرك عمليا ومن�جيا �� عدة فضاءات سيا 

�� هذا الكتاب تناول مختلف هذه الفضاءات بما تنطوي عليھ من متغ��ات لتحليل هذه الظاهرة بالعودة  

 إ�� عواملها املوضوعية ا�حقيقية.  

م�خصن لأل�ادي�ي، ذلك    "ذاتا�ي " ويغلب ع�� ظّننا أّن األمية األ�اديمية ال يمكن أن تنجم عن تقص��  

ھ، بما ينطوي عليھ من قدرات و�م�انات، يتش�ل ع�� منوال الظروف الثقافية والتار�خية ال�ي أحاطت بھ  أ
ّ
ن

من مرحلة الطفولة، و�� ظالل التعليم �� مختلف مراحلھ وضمن ص��ورة الظروف الثقافية وال��اثية ال�ي 

تر�و�ة، ثم عن متغ��ات ثقافية  ��يمن �� ا�جتمع. وضمن هذه الرؤ�ة يمكن أن نتحدث عن متغ��ات مدرسية  

وأخرى سياسية واجتماعية متعددة. وتجتمع هذه املتغ��ات �� تفاعلها إلنتاج ذهنية األستاذ ا�جام�� بما  

 هو عليھ من محاسن ومساوئ أ�اديمية.  

اذ  إّن العوامل ال��بو�ة عديدة و�� �عتمد حركة دائر�ة منتجة ملا �س�ى باألمية وا�جهل األ�ادي�ي. فاألست

َعل، األ�ادي�ي من  العمل  إ��  �سقط  ال��بو�ة   ا�جام�� ال  الظروف  ظل   �� وترعرع  نما  طبي��  نبت  بل هو 

فيش�ل  التلقي�ي،  ال��بوي  ونظامنا  جامعيا.  أستاذا  ص��ورتھ  ح�ى  طفولتھ  منذ  بھ  أحاطت  ال�ي  والثقافية 

املناخ ي��ك انطباعات ال�ي ال تم�� ��  املنبت ال��بوي لأل�اديمي�ن العامل�ن �� ا�جامعات العر�ية، ومثل هذا  

يحيي  ا�جامعة  إ��  الروضة  من  برمتھ  ال��بوي  النظام  أن  �عرف  وكما  العل�ي.  وت�و�نھ  الفرد  سي�ولوجية 

لطالب العلم    الدرا�ىي"يز�ى أسباب النجاح  طقوس التلق�ن بمفرداتھ التسلطية املدمرة للعقل. وهو نظام  

، و�حارب اإلبداع و�قتل املبادهة، و�ضع العقل ��  هتمام بمضمو��ا حفظ واستعادة املعلومات دون اال   ��

زنزانات ا�جمود والسقوط واالنحدار. واستطاعت هذه األنظمة، كما تفعل اليوم، تخدير العقول وتمدير  

. ومن هنا �شأ املناخ الذي هيأ هذا ا�جمود  الفهم�ل أدوات الفهم والنقد والتحليل والتساؤل واالستقراء و 

 ). 2006(العدل،   " �� والذه�ي للفرد و�ن يكن أستاذا جامعياالعق

و�� املدرسة نجد غالبا نمطا من الثقافة ال�ي تحقر القيم الثقافية ا�حقة وتقلل من شأ��ا وترفضها ع��  

أ��ا مو�قات وفجور ومكفرات �عمل ع�� تدم�� األخالق والقيم. فاملوسيقا حرام، والشعر والر�اضة إفك  

��  وفجور، والر  بما فيھ قذف وتقذيف  الفجور، وا�خيال كذب ودجل، واملسرح  واألدب ��جيع ع��  واية 

املوسيقا   مثل  اإل�سانية  الثقافة   �� املضيئة  ا�جوانب  �ل  عمليا  ترفض  مدارسنا  أن  �ع�ي  وهذا  ا�جهول. 

ر بوصفها  والقصة واملسرح واألدب والشعر والرسم والنحت والتصو�ر، و�نظر إ�� �ل هذه السمات واملظاه 

مدعاة للكفر والزندقة وا�جون. و�� العوامل ال�ي �شيد ال�خصية اإل�سانية وتجعل من اإل�سان إ�سانا.  
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وضمن هذا الكفر والتكف�� باألدب والشعر واملوسيقا يولد التوحش الثقا�� و�تخ�� اإل�سان عن أجمل ما  

خالقية. و�� هذه األجواء ينشأ و���عرع  يمكن للنفس اإل�سانية أن ت�ونھ من جمال وأ�سنة و�بداع وقيم أ

األستاذ ا�جام�� فتموت مشاعره ا�حسية وحّسھ األخال�� وذوقھ الف�ي دون أن يبقى فيھ سوى قليل من  

وشاح   ع��ا  أسقطت  مجتمعات   �� واملراوغة  املداهنة  ع��  والقدرة  األجوف،  والغرور  وال�جب  الصلف 

واملن واملداهنة  ا�جهل  أقنعة  وارتدت  عن  ا�جمال  يدافع  ان��ى  وقد  األ�ادي�ي  هذا  نجد  أن  غرابة  فال  اورة. 

ا�جهل وتكريس األوهام �� نفوس الناشئة والشباب. إ��ا دورة تر�و�ة يقع ف��ا ا�جميع، جميع أفراد ا�جتمع،  

 وال �ستث�ي أحدا إال من شاء ر�ك.  

هات و�ل أنماط التفك�� ا�حر، و��  تقمع �ل أش�ال املباد و وتأ�ي العوامل الثقافية ال�ي ��يمن �� ا�جتمع   

�ش�ل مناخا مناسبا النتشار ا�خرافات واألوهام والعدمية األخالقية والفكر�ة. والعقليات السائدة �� هذه  

أش�ال   �ل  ع��  فتأ�ي  مقتل،   �� العقل  تصيب  ال�ي  التفك��  من  أنماطا  وتفرض  الفرد  تحرض  الثقافة 

الفرد   لتجعل من  ا�حر  والتفك��  ��  العقالنية  فرد  �ل  مجرد  وا�خنوع ورفض  الطاعة  امل��مج ع��  القطيع 

أش�ال العقالنية وا�حر�ة العقلية. و�� هذه األجواء أيضا يتش�ل األستاذ ا�جام�� بوصفھ فردا �� ا�جتمع  

وواحدا �� قطعانھ امل��امية �� فضاءات الوجود اإل�سا�ي. ومن هنا نرى أن األستاذ ا�جام�� قد تّم ترو�ضھ  

ن  وتطوي
ّ

عھ ثقافيا قبل ح�ى أن �عرف ا�جامعة واملدرسة، فتتصلب اآلراء وتت�اثف �� عقلھ املطلقات وتتمك

للعقل   املمن�ج  التدم��  �عملية  لتقوم  الثقافية  الفضاءات  تأ�ي  هنا  ومن  واألساط��.  ا�خرافات  ذهنھ  من 

 إنتاج ا�جهل واألوهام.  والعقالنية �� الفرد الذي سيغدو أستاذا جامعيا يمارس دوره الحقا �� عملية 

و�� هذا الفضاء تموت �� نفس األ�ادي�ي املستقب�� �ل األحاسيس النبيلة املتعلقة باملطالعة والقراءة  

ي، فإذ هو يرفض املوسيقا والر�اضة وا�حب وا�جمال والشعر واألدب ال�ي تأخذ م�ا��ا ��  والبحث والتق�ىّ

ية أخالقية يحاسب عل��ا الفرد ويعاقب. و�� الوقت نفسھ  الثقافة التقليدية بوصفها مو�قات وفجورا وعدم

فإن الفرد �� القطيع سي�ون دائما مكتفيا بذاتھ القطيعية، فال �ستطيع أن يرى �عينيھ خارج منظور القطيع  

الذي �شأ فيھ وترعرع. ومن ثّم، وفيما �عد ا�حصول ع�� الشهادة واملركز، ين��ي األ�ادي�ي للدفاع عن عقلية  

إ�� �ائن رسو��    القطيع ثم �عمل الحقا ع�� ترسيخها ب�ل ما ف��ا من مغالطات وأوهام وأسقام، و�تحول 

يبشر با�خوف وا�جهل والع�ى الثقا�� الذي تمثلھ �� دائرة املدرسة تارة، و�� فضاء القطيع االجتما�� الثقا��  

 ).  2006تارة أخرى (العدل، 

ا الثقا�� للطالب فتدّمر ما بقيت لھ من  و�� ا�جامعة تكتمل القضية، إذ تضرب مطارق  العقل  لبؤس 

تطلعات ثقافية، إن �ان �� الوجدان من بقية. وتر�سم ا�جامعة �� صورة حفظ وتلق�ن وس�� ل�حصول ع��  

الوظيفة والشهادات، وهكذا ت�ون ا�جامعات قد أصبحت مصا�ع حقيقية ل�جهل والتلق�ن فغابت ف��ا قيم  

التلق�ن، املعرفة واملثابرة، وغارت ف ��ا املعا�ي األخالقية بما تنطوي عليھ من فساد دائم و�فساد مستمّر: 

السيا�ىي،   التطبيع  العرجاء،  املقررات  القطي��،  األستاذ  املزورة،  الشهادات  الغش،  العلمية،  السرقات 

هذ �ل  ا�خ...  األ�ادي�ي  والفساد  الكب��ة  واألوهام  الرهيبة،  األيديولوجيات  العقائدي،  األمور  وال��و�ض  ه 

�ش�ل الفضاء الذي �عمل ع�� �شكيل �خصية األستاذ ا�جام�� املستقب��، الذي سي�ون منَتجا ومنِتجا  
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نا قد نجد  
ّ
كتابا خارج  الذي ال يقرأ  األستاذ  للثقافة األ�اديمية ال�ي تلقاها �� ثقافة القطيع ا�جامعية. ح�ى إن

األ�ادي�ي، و�رى أن املوسيقا كفر و��حاد  لة موسيقية واحدة �� تار�خھ  يحضر حفو�رفض أن    ،تخصصھ

وزندقة واملسرح و�اال أخالقيا، و�تصور أن املتاحف م�ان يحضره األفا�ون املنحرفون، وهذا �لھ �ع�ي أن  

األستاذ ا�جام�� قد فقد روحھ اإل�سانية وقدرتھ ع�� تذوق الفن وا�حياة واملوسيقا وا�حب وا�جمال، ولم  

اخ الطلبة و�قية دفاتر وأقالم باهتة مشوهة املالمح، ومذكرات يتلوها ع��  يبق لھ من إ�سانيتھ سوى صر 

ال�ي يجب أن �ش�ل للطلبة   ال��ار. و�� ا�جانب اآلخر من هذه ا�حياة ا�جامعية  الليل وأطراف  آناء  طلبتھ 

للعقل والفل  يتبّنون شعارات مضادة  سفة  تنو�را يتم �شكيل العقول ف��ا ظالميا، فالغالبية من أساتذتنا 

، أو وفقا للشعار الظالمّي: �ل  و�ل ضاللة �� النار ،بدعة و�ل بدعة ضاللة  محدثة�ل  وفق املبدأ املس��لك: 

النار. وهكذا، و�� هذه ا�جامعات �علن ا�حرب ع��  من تفلسف تمنطق ومن تنمطق تزندق و�ل زنديق ��  

نشأ الطالب و�تش�ل عقلھ. وعندما يجتاز  ي  ةالعقل والعقالنية والكرامة اإل�سانية. و�� هذه األجواء املو�وء

االختبارات و�حظى بالشهادات و�رتقي أستاذا جامعيا فال ر�ب أن سي�ون منتجا بامتياز للثقافة ال�ي ش�لتھ  

 ول�جامعة ال�ي أنتجتھ.  

ق  و�� هذه األجواء من إنتاج و�عادة إنتاج الثقافة األ�اديمية والثقافة السائدة �� ا�جتمع، وهما �� تواف 

ك��، يتم إنتاج اإل�سان و�نتاج األستاذ ا�جام�� أيضا الذي يتحول إ�� ر�ان السفينة �� عملية إنتاج و�عادة  

، دون أن يدري بقدرتھ التدم��ية، ودون أن �عرف ح�ى مدى التأث��  �إنتاج للوهم وا�جهل وا�خرافات واألساط�

�� طلبتھ واألجيال. واملش�لة ك الذي يحدثھ  الكب��  املركب هو جهل السل�ي  ا�جهل  أن   �� تكمن  ما أسلفنا 

 جاهل ال يدري أنھ يجهل.  

ا �� أن تخّرج جامعاتنا طلبة سيئي التأهيل كما يقول أو ز�نة، ذلك أّ��ا جامعات   
ً
�� هذه األجواء ال غرابة إذ

نتاج لعملية اغ��ابية مغ��بة استالبية مستلبة منتجة ل�جهل واألمية، والفاعلون ف��ا أيضا منتجون ل�جهل و 

هذا التجهيل األ�ادي�ي الذي يأخذ مداه طيلة املراحل ا�جامعية العليا �عد أن ي�ون قد ترّ�خ �� املراحل  

الدراسية ما قبل ا�جامعية. وهذا �ع�ي أننا �� جامعاتنا �عا�ي من غياب األستاذ التنو�ري الذي يمتلك أدوات  

نھ �الصدف البحر�ة ال�ي يصعب أن تجدها �� قيعان البحار  النقد والتفك�� ا�حّر، و�ن وجد �� جامعاتنا، فإ

ر متفتح العقل، وا�ح املن�ج وا�جدّية �� توليد    "وشواطئ األ��ار.  
ّ

وثّمة فارق أكيد ب�ن طالب يتتلمذ ع�� مفك

 عفا عليھ
ً
 محفوظا

ً
ابة وتحر�ض العقل، و��ن آخر يجلس إ�� أستاذ بال هيبة، ُيلقي عليھ م��اجا

ّ
  املعرفة ا�جذ

 أين وصل العالم �� ا�حقل الذي ُيف��ض  
ً
الزمن، و�كرره طوال عقود من عملھ �� �عض األحيان، و�جهل قطعا

 ). 2012(أبو ز�نة،  "أنھ متخصص فيھ

  "ا�جهل املتوهم علما  "يمكن أن �سميھ ا�جهل املقنع أو    ما  أو  األ�اديمية،  هكذا نخلص إ�� أّن األمية 

ع��   الوقوف  إ��  بنا  أف��ى  العرب،  أّن  قد  األ�اديمي�ن  علمهم  معظم  ع��  �عّول  أن  ُيف��ض  �ان  الذي 

أصيبوا با�جهل األ�ادي�ي، أو باملعرفة  وحكم��م ورجاحة عقولهم �� األزمات و�� املنعطفات التار�خية، قد  

ة، والسيما �� سور�ا ولبنان واليمن  املتوهمة علما. وقد بينت التجارب املريعة، ال�ي شهد��ا املنطقة العر�ي 

انحدروا إ�� الدرك األسفل من الّسلوك الغرائزي  وليبيا وغ��ها من البلدان املن�و�ة، أن كث��ا من األ�اديمي�ن  
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ائفي والعر�ّ� واملذه�ي األرعن، وانضّموا إ�� القطيع  
ّ
ف وا�جهل. ولم �ستطع كث��  الذي ينوء بأثقال  الط

ّ
التخل

ُفو م��م  
ْ

ق السادي املهووس واملدجن بقيم التخلف والسقوط �� مستنقع األوهام الن�و�ة  أن ُيخ
ّ
ا هذا التدف

فانضّموا إ�� القطيع يرّددون أناشيد  ،  املاضو�ة ال�ي تجد صداها �� أعمق طبقة من طبقات الو�� والوجدان

قاليد ال�ي ال يمكن أن  التعّصب، و�تمايلون ع�� إيقاع التمذهب، و��زجون ب�ل خرافات املا�ىي وأباطيل التّ 

   .العقل واملنطق وال��هان متصمد أما
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   ملّخص:

لتفس��    سعينا  إ�ستمولوجّية  قطيعة  هناك  هل  وهو:  رئيس  سؤال  عن  اإلجابة  إ��  الفضاء  هذا   ��

الكشف عن وجود قطيعة   الّدراسة من  نتنا هذه 
ّ

مك الوسيط؟ وقد  العصر   �� الّسيا��ي اإلسالمي  الفكر 

لة  
ّ
واملتمث اإل�ستمولو��،  الّتفس��  ملراحل  تتّبعنا  ع��  بوضوح  معاملها  تبّيّنا  املرحلة  إ�ستمولوجّية   :��

  �� أثبتت  الّدراسة  ال�ي أسفرت ع��ا  النتائج  أّن  بيد  التجر�بّية، واملرحلة االستنباطّية،  الوصفّية، واملرحلة 

ل�و��ا لم تتخّل ��ائّيا عن الّتمسك بآلّيات الفكر الّسيا��ي الّسابق    القطيعة منقوصة��اية األمر بأّن هذه  

 الفكر الّسيا��ي اإلسالمي. ع��

ا اإل�ستمولوجّيةملفاتيح:  ال�لمات  اإلسالمّي    -القطيعة  الّسيا��ي  االرتقائّية    –الفكر    -املراحل 

 املي�افيلّية 

 

Abstract 

The current study seeks to reveal a main question, which is: Is there an 

epistemological rupture in the interpretation of Islamic political thought in the 

medieval age, and we have clearly revealed the features of that rupture, by revealing 

the stages of the epistemological interpretation, represented in: the descriptive stage, 

the experimental stage, and the deductive stage, however The results eventually 

revealed that this rupture has become incomplete because it has not completely 

abandoned adherence to the mechanisms of political thought that preceded Islamic 

political thought. 

Keywords: epistemological rupture - Islamic political thought - evolutionary 

stages- Machiavellianism. 

 

 محمود محمد علي .د أ.
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 تقدیم:  -1

م��أؤمن،    تزل ما وقت  أّي  من  أك��  القطيعة    ىرّ�ما  مفهوم  بأّن  العلم،  فلسفة   �� تخّص��ي  بحكم 

القطيعة   �ع�ي  املفهوم ال  هذا  أّن  آخر. ع��  إطار  إ��  إطار معر��  الكيفّية من  الّنقلة  اإل�ستمولوجّية هو 

ھ ال يمكن تصّور أّن خيط الّتطّور ينقطع أو يتجّمد عند �حظة معّينة من الّتار�خ،  
ّ
املطلقة والّتاّمة، ذلك أن

 القطيعة املعرفّية �� مفهومنا �� منعطف ثورّي ننتقل بموجبھ من مرحلة إ�� مرحلة أخرى متقّدمة  بل إّن 

هوت،  
ّ
 لف��ة طو�لة. لقد تحّرك العلم والفلسفة والال

ً
ينفتح ف��ا طر�ٌق �ان مسدودا، أو �ان يبدو مسدودا

الذي   الفل�ّي  الّنظام  حول  القديم  العصر   �� ها، 
ّ
�ل املعرفّية  األطر  يقارب  أي  ما  منذ  "بطليموس"  شّيده 

، وقلب نظام  )1543-1472مركز ال�ون، إ�� أن جاء "�و�رنيقوس" (  ّن األرض ��إي سنة، والذي يقول  األلف

العالم   �ان  وقد  جديًدا.  منعطًفا  الفلك  علم  بذلك  فدخل  مس، 
ّ

الش حول  األرض  بحركة  وقال  ال�ون، 

ة، تختلف عن عالم األرض، أي عالم الفساد، فجاء جاليليو  القديم �عت�� األجرام الّسماوّ�ة �ائنات روحانيّ 

د مادّية األجرام الّسماو�ة، وق��ى ع�� تصّور تقسيم العالم إ��  )1642  -1546(
ّ

علوّي    ّ◌ عالم روحا�ي  وأك

الطبي�ّ�  الوجود  حّ��  إ��  الر�اضيات  حّ��  من  "�و�رنيقوس"  بنظرّ�ة  وخرج  بل  فاسد.  مادّي  سف�ّ�  وعالم 

بّيا من خالل تلس�و�ھ الفل�ّي الذي اكتشف بھ عددا من الّنجوم وهضاب القمر ووديانھ. ولقد  وأثب��ا تجر�

واألسباب   املبادئ  عن  (البحث  جانًبا  وترك  واهر 
ّ
الظ ب�ن  تر�ط  ال�ي  العالقات  عن  بالبحث  جاليليو  اهتّم 

ديد والفكر القديم، امليتاف��يقّية ال�ي استحوذت ع�� الفكر القديم، و�ذلك أحدث قطيعة ب�ن الفكر ا�ج

القديمة والّتصورات األرسطّية والوسطوّ�ة   الّتفك��  إ�� أساليب  العودة  قطيعة لم �عد من املمكن �عدها 

ل أساس العلم واملعرفة
ّ
 .1 )ال�ي �انت �ش�

ر�ق أمام  
ّ
كما �ع�ي القطيعة أيضا االنتقال ا�جذرّي من تصّور خاطئ أو قاصر إ�� تصّور آخر يفتح الط

م علم  معرفة   ��  
ً
مثال "فرو�د"  فعلھ  فما  باملائة.  مائة  �حيًحا  ي�ون  أن  الّضرورّي  من  وليس   ،

ّ
وضوعية

الّنفس �عت�� نقلة كيفّية بمع�ى القطيعة مع �ّل الّتصّورات القديمة حول الّنفس اإل�سانّية، و�ن �ان علم  

فرو�د"( سيجموند   " تحليالت  عند  يقف  لم  ذاتھ  يتجّمد    ) 1939—1856الّنفس  أّن    حيالها.ولم  كما 

    االنتقال من جاليليو إ�� نيوتن ومن "نيوتن" إ��
ً
ا وال معبًدا، بل �ان انتقاال

ً
 هادئ

ً
"أينشت�ن" لم يكن انتقاال

م  
ً
ملعانا أقل  القديم  بر�ق  جعلت  معرفّية  أو قطيعة  ا،  اإل�كيفي� فالقطيعة  ا�جديد.  يقّدمھ  ستمولوجّية  ما 

 . 2"، �� قطيعة لعلم "نيوتن" و"جاليليو"ال�ي أحد��ا "أينشت�ن" و"ماكس بالنك  

إّن القطيعة املعرفّية ال�ي نتغّياها �� هذه الّدراسة ليست �� القطيعة ال�ي أخ��نا ع��ا �عض الباحث�ن  

ما    )بأّ��ا ذلك "... الّتغ�� ا�جذرّي الثورّي، بحيث ال نجد أّي ترابط أو انفصال ب�ن القديم وا�جديد، (و�ّن 

 
نظر عبد الهادي عبد  -1

ٔ
،  1العربي اإلسالمي في العصر الوسيط والقطيعة اإلبستمولوجية، دراسات عربية، العدد رالرحمن: الفكا

 . 55-54 ص، 1990 نوفمبر، الثاني،تشرين  والعشرون، السابعة  ةالسن
 .55ص  نفسه،المرجع  -2
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ّ

ما �� القطيعة ال�ي �ع�ي الّتعب�� 1الن عامل�ن من األف�ار �ّل م��ما غر�ب عن اآلخر"قبل وما �عد، �شك
ّ
، و�ن

القطيعة عملها من خارج   تمارس  العلمّية، حيث ال  العلم واملعرفة  �� مجال  الوا�� والهادف  الّتحّول  عن 

والّنقد املستمّر�ن ألسس  العلم، بل من داخلھ، ذلك أّن العلم �� تطّوره ين��ئ القطيعة من أجل املراجعة  

ومنا�ج ومفاهيم وتصّورات العلم أو املعرفة العلمّية الّسابقة. وهنا يمكننا القول إّن القطيعة ليست نبتة  

العلم ذاتھ، ألّ��ا   تنبع أصال��ا من داخل  نبتة أصيلة،  إنّما ��  العلمّية،  أو املعرفة  العلم  غر�بة عن حقل 

لألمام وتدفعھ  العلم  وتقّوي  نا    تدعم 
ّ
فإن لهذا  لھ.  املستمّر  البناء  و�عادة  واملراجعة،  الّنقد  طر�ق  عن 

واملعرفة   العلم  ما��ي  بناء  إعادة  ھ":" 
ّ
بأن الباحث�ن  أحد  عنھ  أخ��نا  الذي  باملع�ى  هنا  القطيعة  �ستخدم 

مھ  العلمّية ال من أجل مهاجمة ونقد العلم واملعرفة العلمّية ذا��ا؛ بل من أجل تأسيس حاضر العلم وتقّد 

ق ل�حاضر، فال 
ّ
شط املسئول للما��ي، واملبدع ا�خال

ّ
�� املستقبل، و�الّتا�� ت�ون القطيعة �� الّتجاوز الن

ا للّتار�خ بل �� عمل دؤوب، إنجاز ا�حداثة، بل ا�جّدة "  .2�عود ال�حظة تكراًرا كمي�

ن عبد ا�حميد" ح�ن  وهذا املفهوم للقطيعة اإل�ستمولوجية هو نفس ما نادى بھ أستاذنا الدكتور "حس 

حظي، أو هذا الّتغّ�� الّسريع الذي ينتج عنھ أمر جديد  
ّ

ذهب إ�� أّ��ا "ال �ع�ي هنا ا�حّد الفاصل الّزم�ي ال�

 . 3 العلم�ّل ا�جّدة، بل عبارة عن مسار معّقد ومتشابك األطراف، تنتج عنھ مرحلة جديدة ومتمّ��ة �� تار�خ 

القطيعة   تار�خ  وتكمن  يطبع  الذي  ا�جد�ّ�  ا�ع 
ّ
الط هذا   �� الباحث�ن"  �عض  د 

ّ
أك كما  اإل�ستمولوجية 

ا
ً

ومن  للعلم تنقطع فيھ الّصلة ب�ن ماضيھ وحاضره،    العلم، فال يمكن أن نتخّيل وفًقا لهذا الّتعر�ف تار�خ

ع��ال   ثّم   
ّ
إال القطيعة  ال    تفهم  ھ 

ّ
أن ع��  عالوة  صال؛ 

ّ
واالت االستمرارّ�ة  من  ع��أرضّية  قائم  تقّدم    يوجد 

أع�� مرحلة   ل 
ّ
يمث والذي  العلم،  حاضر  ب�ن  جذرّ�ة  ��ائّية  ثّمة قطائع  فليس  ما سبقھ،  ل�ّل  �لية  قطيعة 

يصل إل��ا الّتقدم العل�ّي ، و��ن ماضيھ، بل توجد قطائع بمعان معّينة ب�ن ف��ياء جاليليو، وف��ياء نيوتن، 

واملي�  ألينشت�ن  سبّية 
ّ
الن نظرّ�ة  ب�ن  ال�ي  أو  املشكالت  حّل  تحاول  تصو�بّية  قطائع  إّ��ا  النيوتونّية.  اني�ا 

من   ما  مجال   �� الّنظر�ة  املعرفّية  اإلخفاقات  من  حصيلة  وجود  و�ّن  ها. 
ّ
حل عن  الّسابقة  الّنظرّ�ة  �جزت 

  مجاالت العلوم، ووجود سلسلة من العوائق املعرفّية ال�ي تؤدي بدورها إ�� هذه اإلخفاقات والعوائق يأذن 

مجاالت   من  ذاك  أو  ا�جال  هذا   �� اإل�ستمولو��  الّتحول  السياق،  هذا   �� �ع�ي  معرفّية  قطيعة  بوجود 

املعرفّية   ا، اإلسهامات  تدر�جي� أن �ستوعب  بمع�ى  الّتحول بطر�قة جذر�ة؛  يتّم هذا  الطبيعّية. وال  العلوم 
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تد حسابھ  من  �سقط  وأن  الّسابقة،  والّنظرّ�ات  العلمّية  العوائق  واالكتشافات  تلك  أيًضا،  ا  ر�جي�

 .1 واإلخفاقات ال�ي أعاقت نمّو العلم وتقّدمھ وتطوره"

ل�ونھ كما يرونھ " يخفي وراءه فكًرا    القطيعة  عن مفهوم  )الرادي�الي�ن  خصوصاقد ال ير��ى البعض (و 

إ�� الّتعر�ف  هذا  �ش��  حيث  ا،  الّسا  تقليدي� العلمّية  الّنظرّ�ات  ب�ن  صال 
ّ
االت عنصر  حقة،  وجود 

ّ
والال بقة 

صال هنا  
ّ
�اك�ّي، و�ن �ان االت

ّ
صال أحد الّصفات ال�ي تمّ�� الّتقّدم �� العلم بمعناه ال�

ّ
ل هذا االت

ّ
وحيث يمث

ال �س�� ��    )أّن الّنظرّ�ات العلمّية املتعاقبة (أو القضايا واإلش�الّيات الفلسفّية  يفهم بمعناه ا�جد��؛ بمع�ى

�ّل  أّن  م��اكم؛ بحيث   مّتصل 
ّ
إ��خط تل��ا، ومن     نظرّ�ة تف��ي حتما  أو    ال يوجد  ثمال�ي  ثورة  أو  قطيعة 

ما عنصر 
ّ
صال هنا ب�ن الّنظرّ�ة العلمّية املتقّدمة و��ن الّنظر�ة الّسابقة عل��ا، يتحّدد �� أّن    تجاوز، و�ن

ّ
االت

 .2 ّنجاح ال�ي حّقق��االنظر�ة العلمّية املتقّدمة ال تل�� الّنظرّ�ة الّسابقة، بل تحتو��ا وت��ز عناصر ال

العلم،   �� ليس فقط  تطبيقھ  املعرفّية ومحاولة  للقطيعة  الّتصور  بأهمّية هذا  هنا  ِشيد 
ُ
� نا 

ّ
فإن ولذلك 

ألتوس��   لوي  توّجھ  نفس  هو  البحث  هذا   �� توّجهنا  فإّن  تأّسس،  ما  ع��  و�ناء  الفلسفة،   �� أيًضا  ولكن 

Althusser  L.  )1918-1990(  
ً
تناوال املاركسّية  تناول  أجل  من  املعرفّية  القطيعة  بمفهوم  استعان  ح�ن   ،

قوّ�ة،   دعامة  لھ  ي�ون  للعلم  تصّور  تأسيس  الباحث�ن"  �عض  د 
ّ

أك كما  مهّمتھ  �انت  فقد  دقيًقا.  ا  علمي�

روط ال�افDemarcationوإلنجاز هذه املهّمة تناول إش�الية" الّتعي�ن"  
ّ

ية أو  ، فلم يؤكد ألتوس�� ع�� الش

نحو   موّجها  اهتمامھ  �ان  بل  والالعلم،  العلم  ب�ن  الّتمي��  نحو  مّتجهة  نّيتھ  تكن  ولم  للعلم،  الّضرورّ�ة 

الّتحّوالت العميقة داخل العلم ذاتھ... ولهذا شرع "ألتوس��" يقرأ كتاب "رأس املال"، قراءة إ�ستمولوجّية  

باش املعرفّية من "جاستون  القطيعة  أن استعار مقولة  ماركس قد أحدث قطائع  �عد  أّن  إ��  ليش��  الر"، 

 
ّ

من فلسفة "�انط"    معرفّية ع�� طول حياتھ الفكرّ�ة، حيث أحدث قطيعة مع أف�اره السابقة، وتبّ�ى كال

، و�ان �� هذه الف��ة يؤمن با�حرّ�ة كجوهر لإل�سان ولكن سرعان  1842إ��    1840و"فشتھ"، وذلك �� عام  

وأحد الفلسفت�ن،  هات�ن  �جر  عام  ما  و�حلول  اإل�سانّية.  �عة 
ّ
والن "فيور�اخ"  إ��  ليّتجھ  معهما  قطيعة  ث 

1845 
ً
جاه الهيج�� األيديولو��، ثم أخ��ا

ّ
جاه اإل�سا�ي الفيور�ا�� لصا�ح االت

ّ
، أحدث قطيعة ثالثة مع االت

جاه الهيج�ّ� ليؤّسس املاركسية ال 
ّ
 .3علمّية إ�� العلم"أحدث قطيعة مع االت

املنطلق، هذا  البحث�علن    ومن  هذا   �� عمدنا  نا 
ّ
اإل�  أن املبدأ  تطبيق  أعلنھ  إ��  الذي  ستمولو��، 

ستمولو�� لنشأة العلم ا�حديث"، والذي يقول فيھ  "الّتفس�� اإل�   كتابھ:د" ��  "الدكتور حسن عبد ا�حمي 

ع�ى هذا املبدأ "إّن املقال �� املن�ج ال ينفصل عن املقال �� العلم �� أّية مرحلة من مراحل تطّور العلم"، وم

ببساطة، أّن ا�حديث عن املن�ج �� أّي علم من العلوم بمعزل عن املسار الذي �سلكھ العلم �� تطّوره، هو  

�ييف املتعّمد للروح ال�ي ينب�� أن
ّ
تقود العلم وتوّجهھ؛    ضرب من الّتبسيط ا�خّل "بالّتجر�ة العلمّية"، وال�
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ٔ
 2021  )سبتمبر  -ا
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ا بمراحل تطّورّ�ة تناظرها �� املن�ج، أو املنا�ج  فاملراحل األساسّية ال�ي يمّر ��ا العلم ت ا عضو��
ً
رتبط ارتباط

 املستخدمة �� العلم نفسھ. 

مع�ى   �ان  ا  آي� ھ 
ّ
أن  ��" ا�حميد":  عبد  "حسن  الدكتور  أستاذنا  مع  إل��ا  ننت�ي  ال�ي  املعقولة  وا�خالصة 

ّتطو�ر املستمّر�ن لقواعده. ولم  العلم وطبيعتھ، فإّن فكرة وجود املن�ج املستخدم فيھ �ع�ي الّت�حيح وال 

من   يحّقق  كما  املن�ج  ميدان   �� املكتشفات  من  ينجز  العالم  بأّن  سميث  نيوتن  األستاذ  مع  نقول  ال 

ّن املكتشفات العلمّية نفسها  إبل لم ال نقول مع جاستون باشالر    املكتشفات �� ميدان العلم سواء �سواء.

جية. وأّن العقبة اإل�ستمولوجية �� �� الّتحليل األخ�� عبارة  رهن بما يمّر بھ العلم من عقبات إ�ستمولو 

وارتقاء   تطورا  أك��  أخرى  إ�� مرحلة  مرحلة  العلم من  انتقال  أّن  ببساطة  هذا  عن عقبة من�جّية؟ ومع�ى 

يف��ض أّن العلم قد غ�� ليس فقط من نظر�تھ ومفاهيمھ، ولكن أيضا من منا�جھ ال�ي �انت مستخدمة  

 خ��ة. �� املرحلة األ 

 عضويٌّ ال انفصال فيھ �� أّي    نوّد تأكيده  إّن ما
ٌ
هنا هو أّن ارتباط املن�ج بموضوع العلم نفسھ، ارتباط

العلم، تطّور  ب�ن   مرحلة من مراحل  تأث�� متبادلة  أّن هناك عالقة  بمع�ى  ارتقائّي  ارتباط جد�ّ�  أيًضا  وهو 

و� العلم،  موضوع  مستوى  ع��  انجازها  يتّم  ال�ي  هذا  الّنتائج  ميدان  داخل  املستخدمة  املنا�ج  تقّدم  �ن 

العلم نفسھ، وأّن انتقال العلم من مرحلة إ�� مرحلة أخرى أك�� ارتقاء ال يل�� الوسائل املن�جّية ال�ي �انت  

الوسائل   من  فعالّية  أقّل  بطر�قة  دورها  تلعب  الوسائل  هذه  تبقى  بل  الّسابقة،  املرحلة   �� مستخدمة 

 .1العلم �� مرحلتھ املتقّدمة " ا�جديدة ال�ي �ستخدمها

قبل   األو��  بواك��ه  بدأت  والذي  السيا��ّي،  العر�ّي  تراثنا   �� معرفّية  قطيعة  هناك  هل  اآلن:  والّسؤال 

 ، وان��ت مرحلتھ �� ��اية القرن الّتاسع �جري؟ )اإلسالم (العصر ا�جاه��

ت وقد  معرفية،  قطيعة  شهد  قد  اإلسالمي  الّسيا��ّي  الفكر  أّن  ثالث  �عتقد   �� القطيعة  هذه  جّسدت 

مراحل إ�ستمولوجية: املرحلة الوصفّية، ثّم املرحلة الّتجر�بّية، وأخ�ً�ا املرحلة االستنباطّية. وهذه املراحل  

ا بمراحل تطّورّ�ة تناظرها �� املن�ج،   ا ُعْضِو��
ً
الث ال�ي اهتّم ��ا الفكر الّسيا��ي اإلسالمي، ترتبط ارتباط

ّ
الث

 .2خدمة �� الفكر نفسھأو املنا�ج املست
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ـــــــ ـــــ الفكر الّسياسي إالسالمي في العصر الوسيط والقطيعة إالبستمولوجّية ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ . د. محمود محمد علي  ـــــ
ٔ
   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)65( 

 المرحلة الوصفیة:  -2

إّن أهم ما تتمّ�� بھ املرحلة الوصفّية، وال�ي �� املرحلة األو�� �� تار�خ �ّل علم أو فكر، هو أّ��ا مرحلة  

عمل   هو  املرحلة  هذه   �� األسا��ّي  العل�ّي  والعمل  العلم.  بناء   �� منھ  تنطلق  الذي  األو�ّ�،  املعر�ّ�  �اكم 
ّ
ال�

بتصنيف   العلماء  قام  إذا  إال  ف 
ّ
يتوق أن  يمكن  تنت�ي ال  ال�ي ال  ا�جزئّية  واهر 

ّ
الظ فالّتعامل "مع  تصنيفّي. 

معها   الّتعامل  �سهل  بحيث  ��ائّية،  تكن  لم  ولو  حّ�ى  فرعّية،  أو  مبدئّية  فئات  داخل  واهر 
ّ
الظ هذه 

"
ً

 .1مستقبال

اإل  الّسيا��ّي  للفكر  األو��  ا�خطوة  ل 
ّ
تمث املرحلة  "نوع وهذه  �عكس  كما  و�داياتھ،  �شوئھ   �� سالمّي 

ا�ع اإليديولو��، وهذه املمارسة قائمة ع�� اإلدراك ا�ح��ّي  
ّ
املمارسة اليومّية الّتلقائّية ال�ي �غلب عل��ا الط

ب أّي نوع من أنواع االستدالل، وال يقت��ي استصدار أح�ام من أّي نوع، ف�ي مرحلة  
ّ
املباشر الذي ال يتطل

� الّصياغة الّنظر�ة للقواعد األساسّية. ومن ثم �عّد املرحلة الوصفّية مجّرد مرحلة قاصرة  لم تصل �عد إ�

محاولة   ع��  قاصرة  أيًضا  �عّد  كما  العلم،  دراسة  ملوضوع  ا�جزئّية  ا�حاالت  �ّل  عن  البيانات  جمع  ع�� 

 .2 إحصاء، ووصف، وتصنيف البيانات نفسها"

الوصفّية صوًرا وأش املرحلة  خذت 
ّ
ات الّسيا��ّي  وقد  الفكر  �� �شأة  األو��  املرحلة   مختلفة بوصفها 

ً
�اال

نفسھ؛   الكر�م  القرآن   �� موضوعنا  إ��  بالنسبة  أهمّية  األقل  أش�الها  أحد  نتبّ�ن  أن  اإلسالمي، و�ستطيع 

أنظم��ا   وطرائق  وألحوالها  العر�ّية،  األّمة  ع��  الّسابقة  األمم  �حياة  املفّصل  الوصف  هذا   �� ات 
ّ

و�الذ

ع��  الّس  نفسھ  الّرسول  حياة  و��  ت�و�نھ  مراحل  أو��   �� اإلسالمّي  الّسيا��ي  الفكر  اعتمد  فلقد  ياسية. 

 بھ قبل اإلسالم، وذلك  
ً
"استعارة" �عض األح�ام الفقهّية من العرف القانو�ّي والّسيا��ّي الذي �ان معموال

ھ �ان للعرب  بجوار مجموعة األح�ام ال�ي جاء ��ا القرآن ونّصت عل��ا الّسّنة الّ�حي
ّ
ابت تار�خًيا أن

ّ
حة. فالث

قبل اإلسالم عرف قانو�ّي وسيا��ّي يحتكمون إليھ ح�ن يختلفون. ولم يكن هذا العرف موّحًدا �� األح�ام،  

ي��ب،   أعراف  عن  ة 
ّ

مك أعراف  �اختالف  مدينة  إ��  مدينة  ومن  أخرى،  إ��  قبيلة  من  يختلف  �ان  بل 

اإل  قبل  وتقاليدهم  العرب،  عادات  لإلسالم،  واختلطت  الّسابقة  رائع 
ّ

الش أ�حاب  وتقاليد  �عادات  سالم 

و�ان م��ا ما هو صا�ح وما هو فاسد. وجاء اإلسالم ووقف من عادات العرب قبل اإلسالم مواقف مختلفة،  

من   الّتعديل  مع  األعراف  �عض  أصول  ع��  اإلبقاء  إ��  عمد  كما  اآلخر،  �عضها  وأل��  م��ا  �عضا  فأقّر 

نف��ض أّن عملية قبول األح�ام، ورفض �عضها اآلخر، و�عديل البعض الثالث، تتطلب  حكمها. و�مكننا أن  

فئة   أو  ش�ل  تحت  تنضوي  ال�ي  الّسلوك  أضرب  �ختلف  وصفي  إحصاء  �عملّية   " املشّرع   " "يقوم  أن 

 . 3واحدة، فيقّر �عضها و�رفض البعض اآلخر"
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ا �شهادة  اإلسالمي  الّسيا��ي  الفكر  �ان  فقد  أخرى،  جهة  والّدارس�ن، "خالل  ومن  الباحث�ن  لكث�� من 

وأحاديث   الكر�م،  القرآن  آيات  �عض  جانب  إ��  ومتضمًنا   
ً

ال
ّ
متمث ا  َفِهي�

َ
ش لل�جرة،  والثا�ي  األول  القرن 

والّس��، وكتب   �اجم 
ّ
وال� بقات، 

ّ
والط األ�ساب،  التار�خ، وكتب  �عض كتب  حو��ا  أف�اًرا سياسية  الّرسول 

ل أحد أهّم املصادر  األدب واملعارف، وكتابات أ�ح
ّ
اب الفرق الكالمّية، وال�ي يمكن أن نطلق عل��ا بأّ��ا تمث

 ، وال�ي ينب�ي من خاللها الفكر الّسيا��ي اإلسالمي �� تلك املرحلة الوصفّية. 1املهّمة"

 المرحلة الّتجریبّیة:   -3

الوصفّية باملرحلة  يمّر  وتطّوره،  �شأتھ   �� الفكر  أّن  الّسابقة  املرحلة   �� الّتجر�بّية،  ذكرنا  فاملرحلة   ،

استمّدت   اإلسالمي،  الّسيا��ي  الفكر  لنشأة  الوصفّية  املرحلة  أّن  و�ّيّنا  االستنباطّية.  املرحلة  إ��  و�نت�ي 

وأنصار   �اجم، 
ّ
ال� وأ�حاب  املؤّرخ�ن،  كتابات   �� ل 

ّ
املتمث اإلسالمي  الّسيا��ي  �اث 

ّ
ال� خالل  من  مشروعّي��ا 

 
ّ

والش والعقدّية،  الكالمّية  الواقع  الفرق  أحداث  خالل  من  �اث 
ّ
ال� هذا  ناقش  وقد  الّسيا��ّي،  واألدب  عر، 

�� استعارة   �� مرحلتھ الوصفّية وتجّسدت  الّسيا��ي اإلسالمي  الفكر  الّسيا��ي ثالث قضايا مهّمة شغلت 

الّسيا��ي،  والّنظام  اإلسالمية،  الّدولة  �شأة  إش�الّية  ثم  ا�جاه��،  العصر   �� السياسية  القضايا  �عض 

ا�ي، وقضيّ 
ّ
ة ا�خالفة، وقد بدأت هذه املرحلة الوصفّية منذ دعوة الّرسول واستمرت ح�ى أواخر القرن الث

الث �جري، لتبدأ �عد ذلك مرحلة جديدة بدأ ف��ا الّتدو�ن الّسيا��ي،
ّ
وانتقل من خاللها    وأوائل القرن الث

ظ ونصائح، وأساط�� مقتبسة من  الفكر الّسيا��ي اإلسالمي، من مصّنفات أدبّية و�خبارّ�ة، ع�� هيئة مواع

ة ا�خاّصة بھ، ولكن ع�� غ��    تجارب اإل�سان، وتقاليد األمم، إ��
ّ
مرحلة ثانية �� مرحلة املصّنفات املستقل

وذلك   واليونا�ي،  الفار��ي  الّسيا��ي  بالفكر  �ستع�ن  بدأت  إسالمّية  غ��  مرجعّية  ومن  الفقهاء،  يد 

أجل   من  م��ما  �ّل  مضام�ن  من  الفكرتنلالستفادة  اإلسالمي،   ظ��  الواقع    الّسيا��ي  مستجّدات  ملعا�جة 

و  سينا"،  و"ابن  "الفارا�ي"،  أمثال  من  املسلم�ن  والفالسفة  ر�ن 
ّ

املفك كبار  املرحلة  هذه  شملت    أ�ي "وقد 

و" التوحيدي"،  و"ابن    أ�ي حيان  مس�و�ھ"،  ع��  و"أ�ي  عباد"،  بن  و"الصاحب  ال�جستا�ي"،  سليمان 

  �� الّسياسية  الفلسفة  نمو  قّمة  الّزمنّية  ا�حقبة  هذه  لت 
ّ
ش� وقد  الصفا"...إ�خ،  و"إخوان  العامري"، 

 .2 اإلسالم

املرحلة   الّتطور   �� ت��  ال�ي  املرحلة  و��  الفكر،  أو  العلم  تار�خ   �� الّتجر�بّية  املرحلة  إ��  هنا  وننتقل 

هنا   االستقراء  نفهم  ونحن  منطقّية،  عقلّية  عملّية  بوصفھ  االستقراء  ع��  املرحلة  هذه  وتقوم  الوصفّية. 

قة الّسببّية ال�ي توجد ب�ن ظاهرت�ن، تلك العال  –وكما هو شائع    –بمع�ى واسع للغاية، فهو "ال �ع�ي فقط  

الّداالت   ة من 
ّ
أو دال أيًضا قدرة العقل ع�� تحديد ش�ل من األش�ال، أو مسار من املسارات،  ما �ع�ي 

ّ
و�ن

الّرّ�اضّية. و�عبارة أخرى فإّن االستقراء ال �ع�ي فقط �عميم خاصّية مباشرة يمتلكها �عض أعضاء الفئة  

�ع ولكنھ  األعضاء،  �ّل  وغ��  ع��  املتفّرقة  اإلدرا�ات  فهم  من  ننا 
ّ

تمك فكرة  مجّرد  استخالص  أيضا  �ي 
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الّدقيقة، ال�ي حّصلناها عن األشياء. والّسبب الذي جعل مع�ى االستقراء يرتبط �� أذهان �عض العلماء  

� نحو  وع�  –بالّتعميم، هو أّن العالم متاح ملالحظاتنا ا�حّسّية �� صورة فئات واقعّية. ولكن حينما ننتقل  

   –فكرة الفئة نفسها �� ميدان علم الكيمياء    من تحديد العالقة ب�ن أعضاء الفئة إ��  –دقيق  
ً

نا    -مثال
ّ
فإن

    –�عر�ف االستقراء    نجد أنفسنا مضطّر�ن إ��
ً
عن طر�ق العالقات الّت�و�نّية ال�ي توجد ب�ن األشياء    –أوال

 .1ذا��ا"

ه االستقراء  ملفهوم  نحّدده  الذي  املع�ى  األملا�ي  إّن  الفيلسوف  لھ  أعطاه  الذي  املع�ى  من  قر�ب  نا 

  -دون تمي��  –"ومع�ى االستقراء عند "ليبن��" يتساوى    "ليبن��"، كما ذكره أحد فالسفة العلم املعاصر�ن:

مع املعرفة ال�ي حصلنا عل��ا عن طر�ق الّتجر�ة، ع�� أن ي�ون مفهوم "الّتجر�ة " هنا عاّما للغاية، بحيث  

 � فيھ  املعرفة  تدخل  تطّور  تصاحب  وال�ي  وا�خطأ،  با�حاولة  ا�خاّصة  تلك  وكذلك  ا�حدسّية،  األ�عاد  ّل 

 .2بحكم طبيعة املرحلة ال�ي نتحّدث ع��ا"

من    
ً

نقال ل 
ّ
يمث عنصر  �أهّم  اإلسالمي  الّسيا��ي  الفكر   �� الّتجر�بّية  املرحلة  برزت  املنطلق  هذا  ومن 

ورة الع
ّ
�اث الفار��ّي عقب انتصار الث

ّ
ّباسّية، واحتالل عناصر من أصل فار��ّي مواقع مهّمة �� الّدولة،  ال�

لبعض   منحولة  نصوص  صورة   �� األمر،  أّول   �� الث، 
ّ
الث الّصنف  ظهر  بينما  ومستشار�ن؛  ووزراء  كّتاًبا 

الّتفك��   ساحة  ع��  الفارسّية  الّسلطانّية  األدبّيات  هيمنة  ع��  الفعل  رّد  من  كنوع  اليونان،  فالسفة 

بصفة  الّسيا��ي   الفارا�ي  مع  الفلسفة   �� الّدين  تدمج  توفيقّية  فلسفة  من  كجزء  ثم  الّنخبة،  أوساط   ��

 خاصة.

مواعظ،  هيئة  ع��  و�خبار�ة  أدبية  مصنفات  من  الفكر  ف��ا  انتقل  ال�ي   �� الّتجر�بّية  فاملرحلة  لذلك 

إ�� مرحلة املصّنف  ة ا�خاصة  ونصائح، وأساط��، مقتبسة من تجارب اإل�سان، وتقاليد األمم، 
ّ
ات املستقل

للفلسفة   أو�� املصنفات فيھ ترديًدا  الفقهاء ومن مرجعية غ�� إسالمية. فقد �انت  بھ؛ ولكن ع�� غ�� يد 

باآلراء   املتأثر  الفـارا�ي  يد  ع��  ذلك  و�ان  و�ونانّية،  وفـارسّية  وآشورّ�ة  و�ابلّية  وصينية  هندّية  اإلشراقّية، 

تنا حيث  وأرسطو،  ألفالطون  تحصيل  السياسّية  رسالة   " م��ا:  فات 
ّ
مؤل عدة   �� السياسّية  الفلسفة  ول 

 الّسعادة "و" الّسياسة املدنّية "و "رسالة الّسياسة "و" الفصول املدنّية "و" آراء أهل املدينة الفاضلة ". 

الفارا�ي املرحلة    و�نطلق  عليھ  �انت  عّما  تماًما  ومخالف  مختلف  آخر  منطلق  من  الّسيا��ي  فكره   ��

، و"القول ��  )أال وهو منطلق "علم الكالم" �� اإلسالم، فهو يبدأ بـ "القول �� املوجود األول" (هللا   الوصفّية،

نفي الشر�ك عنھ"، و"القول �� نفي الّضد عنھ"، والقول �� "نفي ا�حد عنھ"، و"القول �� أّن وحدتھ ع�ن 

عظمتھ  �� و"القول  وحياة"،  و��  حق  ھ 
ّ
وأن وحكيم  عالم  �عا��  ھ 

ّ
وأن إذا    ذاتھ  ح�ى  �عا��"،  ومجده  وجاللھ 
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ات والّصفات" انتقل إ��
ّ

ثالث أبواب علم الكالم، باب "األفعال" الذي موضوعھ    استو�� القول �� با�ي "الذ

 .1األسا��ي هو خلق هللا للعالم والعالقة ب�ن هللا واإل�سان

وا�جسمانّية، الّروحانية  واألرضّية،  الّسماو�ة  املوجودات   �� القول  نصل  ويستمّر  أن  اإل�سان    إ��  إ�� 

الّناطقة،   القّوة  م��ا  ال�ي  القوى  هذه  خصائص   �� والقول  وقواها"،  اإل�سانّية  الّنفس  أجزاء   �� "والقول 

�وعّية، لنصل إ��
ّ
"القول �� احتياج اإل�سان إ�� االجتماع والّتعاون"، ومنھ إ��    والقوة املتخّيلة، والقوة الن

الجتماع، و"القول �� خصال رئيس املدينة الفاضلة"، ومنھ إ�� "القول ��  "القول �� العضو الرئيس" لهذا ا

إ�� أهلها:  آراء  حسب  األخرى   �� تصّنف  ال�ي  الفاضلة"،  املدينة  قط    مضاّدات  �سمع  لم  جاهلة،  مدينة 

و�  املوجودات...إ�خ،  وصدور  الفلكّية  والعقول  األول،  الّسبب   �� الّسابقة  اآلراء  الفاضلة"(و��  �  بـ"اآلراء 

تلك   ا�جملة،   ��  �� اليونان  ال�يأصناف،  وعّرفها  أفالطون،  املدينة  )ذكرها  عنده  من  الفارا�ي  و�ضيف   ،

مصط�ح   والفسق   ) فاضلة  غ��  أفعال  أهلها  أفعال  ولكن  �لها،  الفاضلة  اآلراء  م 
ّ
�عل ال�ي  و��  الفاسقة، 

العقل الفعال، آراء فاسدة … و��ون    ، واملدينة الضالة، و�� ال�ي "�عتقد �� هللا، و�� الثوا�ي، و��)إسالمي

 .2رئيسها األول، ممن أوهم أنھ يو�� إليھ من غ�� أن ي�ون كذلك"... إ�خ

م��ابطة   مجموعة   �� حلقة  أو  الفلسفة،  من  قسًما  �عّد  الفارا�ي  رأي   �� الّسياسة  أّن  املالحظ  ومن 

لّسياسة حول ما يجب أن  ومن�جمة، يطرحها الفيلسوف ضمن منظومتھ الفلسفية، و�دور ا�حديث �� ا

ا بأوامر موجودة    )ي�ون، وعن سلوك اإل�سان �� ا�جموع. أّما (ما يجب أن ي�ون 
ً
ا با�حقائق ومسبوق

ً
محاط

أن  و�مكن  املعقول.  الوجود  نظام  ضمن  أّ��ا  إال  أيًضا،  املوجودة  القيم  من  نظام  إطار   �� الّسياسة  فهو 

حة عن مقّدماتھ �� معرفة العالم ورؤ�تھ ال�ونّية،  يقال: إّن مبادئ السياسة لدى الفارا�ي ��: نت
ّ

يجة م���

فإّن  الفارا�ي خالل    لذا  اعتمد  العظيم وقد  الّسيا��ي  �� نظامھ  أيًضا  املقدمات، سيظهر  تلك   �� أي خلل 

البشري  التار�خ  وفالسفة  اليونان  فالسفة  كب��ي  تراث  ع��  السيا��ي  للفكر  وأرسطو،    -طرحھ  أفالطون 

ال من  منسوخة   �� ال�ي  العالم  معرفة  عن  �أف�اره  املسلم�ن،  لفيلسوف  السياسية  فلسفات  والتصورات 

جميع  أئّمة  بل  الفكر،   �� أئّمتھ  وأرسطو  أفالطون  با�جميل  وعرفاًنا  تواضًعا  الفارا�ي،  ويعت��  اليونانية. 

 . 3ا�حكماء

و�ذا انتقلنا إ�� "ابن سينا" وجدنا أّن الكث�� من الباحث�ن قد أغفلوا دراسة املوضوعات الّسياسّية ال�ي 

��ا قياًسا 
ّ
ا من قل

ً
بالكّم الـهائل من املوضوعات السينوّ�ة �� األبواب الفلسفية األخرى.    أثارها الّرجل، انطالق

ابن   ُيظهر  حيث  الفارا�ي،  بأستاذه  متأثًرا  �ان  "الّسياسة"  �عنوان:  لھ  كتاٍب   �� ابن سينا  أّن  املالحظ  ومن 

 
يضا كـتابيه: العقل السياسي العربي، وتك12كر، ص محمد عابد الجابري: الجديد في الفكر السياسي، مجلة نقد وف -1

ٔ
نظر ا

ٔ
وين  ، وا

 .1988العقل العربي، المغرب، 
 .12المرجع نفسه، ص  -2
بو نصر، السياسة المدنية، منشورات الزهراء،  -3

ٔ
 . 210م، ص 1987الفارابي، ا
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ا�خطاب  سينا �� هذا الكتاب كما يذكر البعض "عبقرّ�ة عالية، �� فهم األسس ا�جوهر�ة، ال�ي يقوم عل��ا  

 .1السيا��ي، بمعناه الفلسفي العميق، لكن السياسة من وجهة نظره قائمة ع�� الوجود"

 برئاسة الفيلسوف، والفيلسوف هو امللك،  
ّ
ولذلك نراه �� الكتاب ال �ع��ف بأّية رئاسة ع�� اإلطالق إال

اختيار أّن معيار  إ��  فاء 
ّ

الش إلهّيات   �� ينّبھ  ابن سينا  أّن  ا�خليفة هو عقلھ فقط. كما    والّدليل ع�� ذلك 

قام أرسطو    �شّدد ع�� أهمّية تدب�� اإل�سان ألوضاع من�لھ. و�� واقع األمر فإن تدب�� املن�ل علم قائم بذاتھ

بتأسيسھ �ش�ل تام. كما �شدد ابن سينا أيضا بذ�اء حاد ع�� أّن أحق الناس باملشورة وأحوجهم إل��ا هم  

 .2الّرؤساء 

الرا القرن  منتصف  �جري  و��  امليالدي    -�ع  /    373( العاشر  السياسية  )م  983هـ  الكتابات  ظهرت   ،

ل علًما  
ّ
سبة إل��ا تمث

ّ
رات نفسها. و�انت الّسياسة بالن

ّ
رة باملؤث

ّ
ن الوفا "، متأث

ّ
صفا وخال

ّ
�جماعة " إخوان ال

والّسياس  امللوكّية،  والّسياسة  الّنبو�ة،  الّسياسة  أقسام:  خمسة  لھ  بذاتھ،   
�

والّسياسة  ُمْسَتِقال العامّية،  ة 

 ا�خاصّية، والّسياسة الذاتّية.

الّسيا��ي.  االجتماع  غاية   �� ال�ي  الفاضلة  املدينة  حول  الصفا  إخوان  عند  الّسيا��ي  الفكر  و�دور 

وتنحصر أنواع االجتماعات عند إخوان الّصفا �� ثالثة أنواع ��: املدينة، األّمة، الّدولة العاملّية. و�رون أّن  

ر�ن بآراء أفالطون وأرسطو، إال إّ��م �عت��ون أّن هناك  املدينة،  
ّ
ل مركز وحدة اجتماعّية مت�املة، متأث

ّ
تمث

ل �� األمة، والّدولة العاملّية، وهو ��يء لم يخطر ع�� بال فالسفة  
ّ
وحدات اجتماعية أك�� من املدينة، تتمث

األرج ع��  ونظرّ�ا��م  فلسفا��م،  كث�ً�ا من  اغ��فوا  الذين  بتعاليم  اليونان،  رهم 
ّ
تأث إ��  يرجع  ذلك  ولعّل  ح، 

ھ إ�� ح�ومة 
ّ
 .3واحدة الّدين اإلسالمي الذي ��دف إ�� إخضاع العالم �ل

إ�� السياسة"  وننتقل   �� "الّضروري  كتابھ   �� ال�جري  الّسادس  القرن   �� رشد  من  4ابن  حاول  الذي   ،

سينا و"ابن  "الفارا�ي"  من  �ّل  مع  معرفّية  قطيعة  ن 
ّ

يدش أن  رشدخاللھ  ابن  أّن  حيث  شاع    "،  ملا  ا 
ً
وخالف

الفيلسوفان   فعل  كما  الفلسفة   �� الّدين  بدمج  والفلسفة  الّدين  ب�ن  الّتوفيق  ع��  �عمل  لم  وذاع، 

املشرقّيان، بل ع�� العكس من ذلك عمل ع�� الفصل بي��ما، وهنا �ستشهد بقول الّدكتور "محمد عابد  

 خاصة،  ابن رشد يرى أّن للدين مبادّن: "إا�جابري"  
ً

 خاصة، وأّن للفلسفة كذلك مبادئ وأصوال
ً

ئ وأصوال

  �� املشروع  غ��  �ان من  ولذلك  الفلسفّي،  البناء  الّدي�ي، عن  البناء  اختالف  حتًما  ينتج عنھ  الذي  ال��يء 

نظره دمج أجزاء من هذا البناء �� البناء اآلخر، أو قراءة أجزاء من هذا البناء بواسطة أجزاء من ذلك. إّن 

شويش ع�� البنائ�ن النتي
ّ
 .5مًعا جة ست�ون … �شو�ھ تلك األجزاء والت

 
بو -1

ٔ
 . 5م، ص 2007بدايات للطباعة والنشر، سوريا،علي بن سينا: السياسة، تقديم وتعليق على محمد إسبر،  الشيخ الرئيس ا

 . 36-34المصدر نفسه، ص  -2
خوان الصفا، تقديم عز الدين فوده، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، القاهرة،   -3

ٔ
محمد فريد حجاب: الفلسفة السياسية عند ا

 م. 1982
 . 12، ص سابقمرجع ، مجلة نقد وفكرمحمد عابد الجابري:  -4
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه،  -5
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ٔ
 2021  )سبتمبر  -ا
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مھ الفارا�ي �� الّسياسة  ا"ال شّك �� أّن ابن رشد �� كتابھ  ف
ّ
لّضروري" قد قطع مع نوع "الكالم" الذي ت�ل

صر�ح   سيا��ي  بموقف  الّسياسة  يواجھ  املد�ي،  العلم   �� جديًدا  خطاًبا  ن 
ّ

ليدش الفاضلة،"  واملدينة 

�� و�جاع،   ل�حكم  وجر�ًئا  صر�ًحا  نقًدا  رشد  ابن  فيھ  مارس  والذي  أيدينا  ب�ن  الذي  الكتاب  هذا  وهو 

لھ:   أمثلة أخرى معاصرة  ليعطي هو  زمانھ وم�انھ،  �عط��ا أفالطون عن  ال�ي  األمثلة  عصره، مفّضال ترك 

 .1عن زمانھ هو وم�انھ هو"

ر لدو�ذكر ابن رشد  
ّ
يھ، لذلك ي�جأ إ�� ت�خيص كتاب الّسياسة  أّن كتاب "السياسة" ألرسطو غ�� متوف

 .2ألفالطون 

 المرحلة االستنباطّیة:  -4

الوصفّية  املرحلت�ن   �� الفكر  أو  العلم  ور 
ّ
تط حّققھ  الذي  املعر�ّ�  �اكم 

ّ
ال� ف��ا  أف��ى  ال�ي  املرحلة  و�� 

جانب،   من  املن�جّية  العقلّية  الوسائل  مستوى  محّددة:  مستو�ات  ثالثة  ع��  كيفّي  �غّ��  إ��  والّتجر�بّية، 

الث، فهو مستوى نظرّ�ة العلم أو  ومستوى مفاهيم العلم أو الفكر ومبادئھ من جانب آخر. أّما املس 
ّ
توى الث

املرحلة   و��  املرحلة.  هذه   �� الفكر  أو  العلم  عليھ  سي�ون  الذي  �ل 
ّ

الش أو  البنية  تحّدد  ال�ي  الفكر، 

من   االنتقال  من  ا�ختّص�ن  ن 
ّ

تمك ال�ي  ومبادئھ،  العلم  قواعد  من  األد�ى  ا�حّد  صياغة  يتّم  االستنباطّية 

��م من  مبدأ، أو أك�� داخل العلم أ
ّ

و الفكر، إ�� مبدأ جديد، كما هو ا�حال �� املنطق، والّر�ـــاضيات، أو تمك

  
ً

كما هو ا�حال �� العلوم الطبيعّية، أو تؤّهلهم   –بحسب مبدأ عام مستقّر    –الّتنّبؤ بما سيحدث مستقبال

 شأن    أخ�ً�ا الستنباط أح�ام معّينة من قواعد عاّمة �حّل مشكالت اجتماعّية جزئّية معّينة،
ً

وهذا هو مثال

 .3القانون علم 

وابن   الفارا�ي،  ��ا  قام  ال�ي  الّتجر�بّية  باملرحلة  الّصلة  قطع  إ��  �س��  ال�ي  االستنباطّية،  املرحلة  ل 
ّ
تمث

سينا، و�خوان الّصفا، وابن رشد؛ وال�ي ثبت فشلها، �عد أن تبّ�ن أّ��ا غ�� مقنعة وال تر��ي �ل األطراف،  

سقّية. نوًعا من القطيعة املعر 
ّ
 فية، أو املغايرة الن

مسار   عن  عبارة  ولكّ��ا  ا�جدة،  �ّل  جديد  أمر  عنھ  ينتج  الذي  "الّتغ��   �� اإل�ستمولوجية  والقطيعة 

العلم" تار�خ   �� متمّ��ة   
ً
جديدة مرحلة  عنھ  تنتج  األطراف  متشابك  القطيعة  4معّقد  معالم  تتّبع  و�مكن  ؛ 

توى لغة العلم من جانب، ومن�جھ من جانب آخر، ومستوى  املعرفّية ع�� ثالثة مستو�ات كما ذكرنا: مس 

 .5ثالثنظرّ�ة العلم من جانب 

 
فالطون، نقله إلى العربية حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي، دار   -1

ٔ
حمد: تلخيص السياسة ال

ٔ
ابن رشد، محّمد ابن ا

 . 66م، ص1998الطليعة، بيروت، 
 . 68المصدر نفسه، ص  -2
ة العلم الحديث، حسن عبد الحميد: التفسير االب -3

ٔ
 188-ص مرجع سابق، ستمولوجي لنشا

 . 205المرجع نفسه، ص  -4
 205المرجع نفسه، ص  -5
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رعّية" ال�ي �جأت إل��ا �ّل طوائف الفقهاء  
ّ

و�مكن تطبيق هذا املبدأ اإل�ستمولو�� ع�� "الّسياسة الش

�� املرحلة الّتجر�بّية.    والعلماء عوًضا عن الّسياسية املدنّية، والّسياسة الّنفسّية، ال�ي �جأ إل��ا الفالسفة

من   وضع  ع��  أي  أمرها،  ��ا  ينتظم  وجھ  ع��  ا�جماعة  شؤون  تدب��   "�� املدنّية  الّسياسة  �انت  فإذا 

رائع الّسماوّ�ة أو عدم موافق��ا، و�قطع النظر أيضا  
ّ

األوضاع، بقطع النظر عن موافقة هذه األوضاع للش

. و�ذا �ان هدف الّسياسة الّنفسّية هو" ��ذيب  1دم نجا��م"عن �و��ا سبًبا �� نجاة ا�جماعة �� اآلخرة أو ع

ب��ذيب أنفسهم وأخالقهم بدون   الّناس  الّناس واستصالح بواط��م بتطبيق قواعد األخالق وال��ام  نفوس 

سائس، �� ما �عرف "با�جتمع الفاضل"، وامل�ان الذي يقيمون فيھ" باملدينة الفاضلة"، فإّن هذا أمر �عيد  

 .2األزرقالكالم فيھ ع�� سبيل الفرض والّتقدير كما قال ابن الوقوع، و 

الّتجر�بية   املرحلة   �� الفالسفة  إل��ما  �جأ  ت�ن 
ّ
الل الّنفسّية  والّسياسة  املدنّية،  الّسياسة  أّن  ثبت  وملا 

الّسادس، والّسا�ع،    فاشلت�ن القرن  الواقع اإلسالمي خالل  �� تحقيق أغراضهما، وال تواكبان مستجّدات 

ال�جري،وا امن 
ّ
واملفكر   لث العلماء  واآلداب  �فإّن  رعّية، 

ّ
الش الّسياسة  إ��  املرحلة  تلك  خالل  �جؤوا  قد  ن 

ريعة اإلسالمّية، وحاولوا أن يضعوا لها لغة ومن�ًجا ونظرّ�ة  
ّ

الّسلطانّية، ونصائح امللوك املتأثرة بالفقھ والش

ت حيث  الّتجر�بّية،  املرحلة   ��  
ً

متداوال �ان  عّما  الفيلسوف  مختلفة  ا�حاكم  فكرة  املرحلة  تلك   �� الشت 

الواقع نفسھ، ومعا�جة    بالرجوع إ��  تطبيقها ع�� األرض،  وفكرة املدينة الفاضلة، ال�ي يجب أن �س�� إ��

السياسّية تبًعا للعقيدة والشريعة اإلسالمّية، لذلك وجدنا �� تلك املرحلة الكث�� من الفقهاء    مستجّداتھ

� مفردة  كتًبا  للقا��ي  يكتبون  الّسلطانّية  األح�ام  وم��ا  فق�ي،  أساس  ع��  اإلسالمّية،  الّدولة  نظم  عا�ج 

الشاف�� "أ�ي ا�حسن ع�� املاوردي"، وكتاًبا آخر بنفس االسم للقا��ي ا�حنب�� "أ�ي �ع�� محمد بن الفراء"  

(ت:  )هـ458( ت:   تيمية  بن  أحمد  الدين  تقّي  اإلمام  كتاب  �� زمن الحق  ذلك  وأعقب  الّسياّسة    )هـ728.   "

رعّية"، الذي تظاهره كتابات متعّددة أخرى تّتصل مباح��ا بالّدولة وا�حكم وم��ا "ا�حسبة " و"ا�جهاد "  
ّ

الش

 نجد كتاب "تحر�ر األح�ام �� تدب�� أهل اإلسالم"، كذلك كتب اإلمام ابن قيم ا�جوزّ�ة (ت:  
ً

وغ��هما. فمثال

ذمة"، وعرضھ للّسياسة الشرعية �� كتابھ: "إعالم املوقع�ن"،  خاّصة كتابھ املتمّ�� "أح�ام أهل ال  )هـ751

رعّية "الذي اتجھ أساًسا لبحث "ا�حكم" بمعناه األخص وهو  
ّ

الّسياسة الش  �� فھ " الطرق ا�حكمّية 
ّ
ومؤل

 . 3واألقضيةالقضاء وع�ي فيھ بإيضاح البّينات والقرائن �� الّدعاوي 

تطور  وعُ  بتتّبع  كذلك  املؤرخ�ن  �عض  مثل  �ي  الّتار���،  الواقع  أرض  ع��  اإلسالمية  الّدولة  نظم 

(ت:   (ت:    ) هـ330ا�جهشياري  والصا�ي  والكتاب"،  "الوزراء  كتابھ  الوزراء"،    ) هـ448��  "تار�خ  كتابھ   ��

ة" وكتاب "القضاة"، وابن طباطا املعروف بابن الطقطقي (ت:    )هـ350والكندي (ت:  
ّ
  )هـ709�� كتاب "الوال
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�اجم. وقد جاءت مقدمة ابن خلدون (ت:  �� "الفخري"، ه
ّ
فات متفرقة �� كتب التار�خ وال�

ّ
ذا إ�� جانب مؤل

 .1اإلسالمّية، جامعة ب�ن جان�ي الّتأصيل الفق�ي والّتطور الّتار��� �� عرض نظم الّدولة املعروفة )هـ808

مون ع�� ن�ج �شري�ّ�، ملا ينب��، وما ي
ّ
جب وما يجوز، وما ال يجوز  و�� هذه املرحلة سار الفقهاء واملت�ل

�� نظام ا�خالفة وتدب�� أمر الّدولة. واستوفت أبحا��م نظم امللك، والوزارة، واإلدارة، والقضاء، وا�حسبة،  

ت��ير   جّبارة من أجل  بذلوا جهوًدا  كما  ا�حرب واملهادنة.  ا�جيوش، والعالقات مع داري  واألموال، وتنظيم 

رعية عل
ّ

 .2الّرعّية��ا، و�رشادهم إ�� ما يحفظ عروشهم و�حب��م إ�� تصّرفات امللوك و�ضفاء الش

ھ �� هذه املرحلة
ّ
ل ف��ا القاعدة،  ال�ي بدأت  عالوة ع�� أن

ّ
من حيث �� حكم ك�ّ� ينطبق ع�� جميع    تتش�

أك��ها، أو  الّسياسية  جزئياتھ  القضايا  من  لكث��  الفقهية  القاعدة  ظهرت  م��ا،  أح�امها  ومن  3لتعرف   ،

األمور بمقاصدها"، و"الع��ة �� العقود للمقاصد واملعا�ي ال لأللفاظ واملبا�ي"، و"األصل �� الكالم  أمثل��ا:"  

و  ا�جاز"،  إ��  ُيصار  ا�حقيقة  �عذرت  و"إذا  ��   ا�حقيقة"،  اج��اد  "ال  وأيضا  قول"،  ساكت  إ��  ُينسب  "ال 

ة تجلب الّتيس��"، و"الضرورات  مورد النص"، و"اليق�ن ال يزول بالشك"، و"األصل براءة الذمة"، و"املشق

قدر بقدرها"، و
ُ
"ال ضرر وال ضرار، درء املفاسد أو�� من جلب املصا�ح"،   تبيح ا�حظورات"، و"الضرورات ت

 و"البينة حجة متعدّية واإلقرار حجة قاصر 
ُ
ت بالغنم"، و"ا�حدود  ��ات"، و"إذا اجتمع  ة"، و"الغرم 

ّ
ْدَرأ بالش

و" ا�حرام"،  غلب  وا�حرام  وا�حالل  اإلباحة"،  األشياء   �� واجب"،   األصل  فهو  الواجب  بھ  يتم  ال  "ما 

و"اإلسالم يُجب ما قبلھ، لألك�� حكم ال�ل"،... إ�� غ�� ذلك من القواعد الفقهية ال�ي �ان تأصيلها نتيجة  

 .4استقراءات الفقهاء وا�ج��دين

ة  مّي ال�ي تتضّمن أح�اما شرعّية عامّ والقاعدة الفقهّية كما نالحظ هنا �� "املبادئ العاّمة للفقھ اإلسال 

تنطبق ع�� الوقائع وا�حوادث ال�ي تدخل تحت موضوعها، أّما الّنظر�ات الفقهّية ف�ي املفاهيم الك��ى ال�ي  

يّتصل   ما  �ّل   �� وُمتحكًما  اإلسالمي  الفقھ  من  ينبثق  ا  َمْوُضوِعي� ا  ُحُقوِقي� نظاًما  حدة  ع��  م��ا  �ّل  ف 
ّ
ُيؤل

فرق ب�ن القاعدة الفقهّية والّضابط الفق�ي هو أّن: القاعدة تجمع فروًعا من أبواب شّ�ى،  . وال5بموضوعھ

باب   من  يجمعها  منوط  6واحدوالّضابط  ة 
ّ
الوال "تصرف  رعّية 

ّ
الش الّسياسة   �� الّضوابط  أمثلة  من   .

"  7باملص�حة 
ّ
إال ت�ون  ال  و"العقو�ة  أّم   ،  ثابت  ذنب  الّ��مة"  ع��  مع  في�ون  واالح��از  املنع  و"ضبط  8ا   ،
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الرعية" �� نفس  األئمة  إال �عظمة  العامة واجب وال ينضبط  ��  1املصا�ح  ا�جهاد ما ال يجوز   �� ، و"يجوز 

"ال يجوز   ، و)46(3، و" ا�جهاد مشروع �� ا�جملة و�منع منھ �� مواضع"2غ��ه، يرا�� �� �ل والية الص�ح لها"

 .5 ، و"األصل �� الدماء العصمة" 4اإلفتاء ع�� األئمة وأ�حاب الواليات فيما يخّصهم 

لھ   رعّية علما 
ّ

الش الّسياسة  الّسياسّية، أ�حت  القضايا  لكث�� من  الفقهّية  القاعدة  لت 
ّ
أن �ش� و�عد 

والّنظ األح�ام  عن  فيھ  ُيبحث  "علم  هو  ھ 
ّ
بأن �عّرف  حيث  بھ،  ا�خاص  ومن�جھ  شؤون لغتھ  تدّبر  ال�ي  م 

أو ال�ي من شأ��ا الّتغ�� والّتبّدل، بما يحّقق مص�حة األمة، و�ّتفق    الّدولة اإلسالمية ال�ي لم يرد ف��ا نّص 

ريعة وأصولها  
ّ

، أو "العلم الذي ُيبحث فيھ عن األح�ام والّنظم ال�ي تدار ��ا شؤون  6العاّمة  مع أح�ام الش

ريعة وقواعدها العاّمة. وهذا يقت��ي وجود سائس  األّمة بما يحّقق مص�ح��ا و��ون م
ّ

تفًقا مع أح�ام الش

الّرعية   أفراد  وهم  مسوس،  وجود  و�قت��ي  واليا،  أو  أم�ً�ا،  أو  ا، 
ً
مل� أو  خليفة،  �ان  سواء  ا�حاكم،  وهو 

إطار    �� ا�ح�وم�ن  هؤالء  شؤون  ��ا  تدّبر  ال�ي  واألح�ام  الّنظم  وهو  األّمة،  بھ  �ساس  و��يء  ا�ح�ومون، 

الوزارة، واإلمارة ع�� األقاليم والبلدان،  وال  الّدولة، مثل  يات متمايزة، يختص �ل والية بمرفق من مرافق 

و�مارة ا�جيش ووالية املظالم، ووالية ا�حسبة، ووالية القضاء، وغ��ها من الواليات ال�ي أوصلها املاوردي �� 

 .7كتابھ "األح�ام السلطانية" إ�� ثما�ي عشرة والية"

 ع�� ذلك ت�ون مباحث الّسياسة الشرعية وموضوعا��ا ع�� الّنحو اآل�ي: و�ناء 

وواجباتھ،   -1 حقوقھ  و�يان  ا�حاكم،  سلطة  و�تحديد  با�ح�وم�ن  ا�حاكم�ن  �عالقة  املرتبطة  الوقائع 

وهذه   وغ��ها،  وتنفيذّية،  قضائّية،  من  الّدولة   �� ا�ختلفة  الّسلطات  و�يان  وواجبا��م،  األفراد  وحقوق 

الّدستور�ة  املبا الّسياسة  املعاصر�ن:  �عض  عل��ا  و�طلق  اإلسالم،   �� ا�حكم  نظام  اسم:  عل��ا  طلق 
ُ
أ حث 

رعّية، و�قابلها �� القوان�ن الوضعّية القانون 
ّ

 .8الّدستوري الش

الوقائع املرتبطة �عالقة الّدولة اإلسالمّية �غ��ها من الّدول �� حال�ي الّسلم وا�حرب. وقد أطلق ع��   -2

املباحث اسم: الّنظام الّدو�� �� اإلسالم، ويسّم��ا �عض العلماء املعاصر�ن باسم: الّسياسة ا�خارجّية  هذه  

القوان�ن    �� املباحث  �� اإلسالم، و�قابل هذه  الّدولّية  الّسياسة  باسم:  البعض اآلخر  �� اإلسالم، ويسّم��ا 

 . 9العامالوضعّية القانون الّدو�� 
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بال   -3 قة 
ّ
املتعل املال. وقد أطلق  الوقائع  الّدولة ومصارفها، ونظام بيت  ّضرائب، وجباية األموال وموارد 

اإلسالم،   �� املالّية  الّسياسة  باسم:  البعض  ويسّم��ا  اإلسالم،   �� املا��  الّنظام  اسم:  املباحث  هذه  ع�� 

 .1املالّيةو�قابل هذه املباحث �� القوان�ن الوضعية: القانون املا��، أو علم 

والّنظم  الوقا  -4 واآلراء  ذلك،   �� الدولة  ل 
ّ

وتدخ استثماره،  تنظيم  وكيفّية  املال،  بتداول  قة 
ّ
املتعل ئع 

الّنظام االقتصادي   طلق ع�� هذه املباحث اسم: 
ُ
أ يوعية، والّرأسمالّية، وقد 

ّ
ا�جديدة، �االش��اكية، والش

و�قا اإلسالم،   �� االقتصادّية  الّسياسة  باسم:  البعض  ويسم��ا  اإلسالم،  القوان�ن  ��   �� املباحث  هذه  بل 

 .2االقتصاد الوضعّية: علم 

اسم:    -5 املباحث  هذه  ع��  أطلق  وقد  واإلثبات،  القضاء  وطرق  القضائّية  بالنظم  قة 
ّ
املتعل الوقائع 

القوان�ن    �� املباحث  هذه  و�قابل  القضاء.  علم  باسم:  البعض  ويسم��ا  اإلسالم،   �� القضائّية  الّسياسة 

 .3الّدستوري الوضعّية: قانون املرافعات، وقانون اإلثبات، و�عض مباحث القانون 

 الخاتمة:  -5

وختاما، أوّد أن أ�ساءل: هل نجح الفكر الّسيا��ي اإلسالمي �� العصر الوسيط من خالل تقسيمھ إ��  

ثالث مراحل تطّورّ�ة و��ستمولوجّية �� الوقت ذاتھ، كما تبّ�ن لنا من خالل املرحلة الوصفّية، ثم املرحلة  

�� االستنباطّية،  املرحلة  وأخ��ا  ص  الّتجر�بّية،  يقطع  سو لتھ  أن  عليھ  الّسابق  الّسيا��ي  لدى    اءبالفكر 

 اليونان والفرس أو لدى غ��هما؟ 

�� ا�حياة   الّسيا��ّي دوره  ر 
ّ

بھ املفك الّتغّ�� ا�جذرّي الذي يمارس  أّن اإلجابة ترتبط بمدى  أتصّور بداية 

ينتس  ال�ي  الّسياسّية  �� مجرى ا�حياة  العميق الذي يحدثھ  إل��ا، من  الّسياسّية �� عصره، ومدى األثر  ب 

وابت ا�جامدة
ّ
وزعزعة األف�ار الّسياسّية الّسائدة، وتأسيس نوع من االنقطاع   حيث قدرتھ ع�� خ�خلة الث

ا�جديدة من جانب آخر،   الّسياسية  القديمة من جانب، واملعارف  الّسياسية  املعارف  ب�ن  اإل�ستمولو�ّ� 

ع� بقّوة  املستقبل  سؤال  يطرح  الذي  ا�جذرّي  ا�جديد   
ً
نفًيامس��ال الّسيا��ّي،  العلم  األتباع   �  لتقاليد 

 وتأسيًسا لقيم االبتداع. 

وتتجّسد �� حضور هذا الّنوع من علماء الّسياسة نقاط تحّول حاسمة �� تار�خ الفكر الّسيا��ي، حيث 

 ال توجد استمرار�ة �� املنا�ج املستخدمة �� هذا الفكر بقدر ما توجد قطائع واستحداثات ال تنت�ي.  

النّ  ال�يهذا  ا�جائحة  العاصفة  �شبھ  بما  مجتمعھ  ع��  ��ّب  الّسياسة  علماء  من  �ّل   وع   �� تتغلغل 

شيًئا ع�� حالھ ح�ى �� دائرة القوى والّتيارات املناقضة واملناوئة للّتحّول والّتغّ��. فّحدة    ياألر�ان، فال تبق

 
ّ
اال� عن  تقل  ال  العالم  هذا  رؤ�ة  ��ا  تندفع  ال�ي  الّتجديدّية  العميق  العاصفة  واألثر  يا��ا 

ّ
لتجل املمتّد  ساع 

 
 .96-95المرجع نفسه، ص  -1
 .97المرجع نفسه، ص  -2
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والتّ  خصوًصا  ملتواليا��ا  لنوافذها،  الناتج  دافعة  غلغل  ا�جذرّي،  للّتغّ��  مهّيأة  الّتار�خّية  حظة 
ّ

ال� �انت  إذا 

املة للعالم ومـتحّققة ��ا �� الوقت نفسھ.
ّ

 إليھ ومتجّسدة �� الّرؤ�ة الش

ا ��  عندئذ ي�ون األثر الّتجديدّي إلنجاز هذا العا لم الّسيا��ّي شب��ا بالّزلزال، الذي يحدث تأث�ً�ا جذر��

صميم بنية العلم الّسائدة، وت�ون حّدة االستجابات املتعارضة لهذا اإلنجاز الّسيا��ّي الّتجديدّي �� تتا�عھ  

  املّتصل أو تصاعده املستمّر متواز�ة مع عمق األثر الذي ي��كھ �� مجاالت كث��ة، تصل ب�ن دوائر عديدة 

 و�شمل ا�جتمع الّسيا��ي بأسره. 

و�قدر عمق األثر الذي يحدثھ هذا اإلنجاز من حيث جذرّ�تھ ونفاذ تأث��ه إ�� صميم األ�ساق واألنظمة  

باقًيا   العامة،  الذاكرة   �� ا  حي� الّسيا��ّي  العالم  هذا  يظّل  الّسائدة،  الّسيا��ي  العلم  بنية   �� والعالقات 

 لأل 
ً
ا للو��، مث��ا ف سيلهاعنصرا مستفز�

ّ
 عن وضع هذا   سئلة ال�ي ال يتوق

ّ
ع�� امتداد العقود، وال�ي ال تكف

 بھ عن إعادة قراءة إنجازاتھ وتأو�لها، أو تفس��ها بما  
ّ

العالم الّسيا��ّي موضع املساءلة بالقدر الذي ال تكف

 يتيح نوًعا جديًدا من األجو�ة ال�ي لم تخطر ببال أحد.

"مي�افي��"   �ان  ا�حضور    Machiavelliوقد  ذوي  الّسياسي�ن  هؤالء  من  واحًدا  املثال  سبيل  ع�� 

العاصف الذي أقام الّدنيا ولم يقعدها مرات ومرات، وذلك ح�ن طرح كث�ً�ا من تصّوراتھ حول ما يجب أن  

ا، إذا أراد النجاح �� حقلھ هذا، �غّض الّنظر   ا وما ينب�� عليھ ممارستھ عملي� ي�ون عليھ الّسيا��ي �خصي�

النّ  جلَّ  عن  مي�افي��  كّرَس  وقد  الوسيلة".  ت�ّ�ر  "الغاية  حيث  األخالقية،  الفعل  وردود  االجتماعية  تائج 

 عن الّدين واألخالق، إذ �ان ببساطة  
ً
ا منفصال فاتھ إلنتاج مفهوم جديد للّسياسة بصف��ا علًما وضعي�

ّ
مؤل

مست علًما  جعلها  و���  خار�ّ�،  اعتبار  أّي  من  الّسياسة  تخليص  إ��  فاتھ  ين�ع 
ّ
مؤل �عّدد  ورغم  بذاتھ.   

ً
قال

 و"املطارحات".  األم��"  وتنّوعها، إال أّن أبرزها هو كتاباه،" 

أسئلة   نفسها  ع��  املستقبل، وطرحت  بأسئلة  ا�شغلت  مي�افيل��  ��ا  نادى  ال�ي  األطروحات  وألن هذه 

ت 
ّ
ظل فإ��ا  القديم،  السيا��ي  العهد  بأسئلة  استبدل��ا  ال�ي  ا�جديد  الّسيا��ي  ا من    العهد  تأسيسي� عنصًرا 

حقة  عناصر العهد الّسيا��ي اآل�ي الذي هو ص��ورة دائمة من الّتحول، كما ظّل محّل 
ّ
  رعاية من األزمنة الال

آن    ال�ي  �� والّتحذير  والبشارة،  واإلرهاص،  �قب، 
ّ
وال� االستشراف،  ع 

ّ
تطل األطروحات،  هذه  إل��ا  عت 

ّ
تطل

الالحقة إ�� إنجازات "مي�افي��" سواء �� تباي��ا أو �عارضها أو  واحد، وذلك هو الّسر �� �عّدد االستجابات  

 األطروحات أو تث��ها. تصارعها الذي يكشف عن عمق اإلش�الّيات ال�ي تنطوي عل��ا

بأحداث   "مي�افي��"  ير�طون اسم  السيا��ي  العلم والفكر  الذي جعل معظم مؤر��  الّسبب  وهذا هو 

ْدِشينھ لطر�قةا�حديث. إ�� جانب    مهّمة �� تار�خ العلم والفكر السيا��ي
َ
جديدة �� الكتابات السياسّية،    ت

اهتمامھ   ترك��   �� األو��  أساسّيت�ن:  بم��ت�ن  اآلخر�ن  طرائق  عن  معطيات تمتاز  الّسيا��ي    ع��  العالم 

بمقوالت   االك��اث  �� عدم  انّية 
ّ
والث مثالّية.  إمارات  أو  جمهورّ�ات  إقامة  حديث عن  أي  و�همال  الواق�ّ�، 

ا، بما يفعلھ األمراء بصورة خاصة ل�حفاظ ع��   علماء األخالق عّما يجب فعلھ، بل االهتمام بما ُ�عمل حق�

األف�ا اختبار  ع��  اعتماده  ع��  عالوة  تكرار  سلط��م،  ومالحظة  الّتار�خ،  مخت��  ع��  �عرضها  وذلك  ر، 
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ٔ
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الّدولة، ثم استقصاء   أو  بالنسبة ل�حاكم  ب ع��ا 
ّ
ت��ت ال�ي  أو السّيئة  ا�حسنة  النتائج  وقوعها، واستقصاء 

 طبيعة الّسلوك الذي أدى إ�� هذه الّنتيجة أو تلك. 

�ان مفكر  الّسياسيو وقد  األف�ار  و نا وفالسفتنا  متمّردين ع��  الوسيط، مثل "مي�افي��"،  العصر   �� ن 

�انوا    -الّسياسية أّ��م  د 
ّ

تؤك الّسياسية  أّن كتابا��م  بدليل  األتباع،  القديمة وا�جامد، وال�ي تفرض منطق 

ھ    �� الوقتوقضايا سياسّية، أظهرت نتائج خاطئة    �� مشكالتيبحثون  
ّ
الذي تكشف فيھ تلك القضايا أن

 نتائج جديدة صائبة �شأ��ا.  الّتوصل إ��الّسياسية ذا��ا، وتّم  �� املسائلسنوات خلت ُبحث منذ 

الوسيط ع�� العصر   �� السيا��ي اإلسالمي  الفكر  د 
ّ

أك العق��    أهمّية هذا  بل وأك�� من ذلك  النشاط 

آراء يضّم  وأف�ار   الذي  املسلمون،ا  ومبادئ  هم  معّينة  �شرّ�ة  مجتمع    �جموعة  لهم  �شأ  أن  سيا��ي  منذ 

مراحلھ،   لھ  الفكر  هذا  أّن  �ع�ي  بما  ا�حا��،  عصرنا  ح�ى  الّرسول  عهد  منذ  دولة  لإلسالم  وت�ّونت 

و�ضّم   تار�خ ولھ املراحل  هذه  ا�شمل  والّنظر�ات  واملبادئ  األف�ار  حول  وأهداف  كتابات  حياة  تخص  ل�ي 

املسلم�ن و�خص  سيا��ي  عليھ  يطلق  ما  م 
ّ
وتنظ تحكم  ال�ي  والقواعد  الّسياسية  ومجتمع   �أمة املسلم�ن 

ل حقال إ�ستمولوجّيا ينطوي ع�� دالالت إ�ستمولوجية �   سيا��ي،
ّ
ب  وذلك ل�ونھ يمث

ّ
� خالصة مفهوم مرك

و�ّل مفهوم م��ا تختلف   ،واإلسالمي السيا��ي  :وصفتان لھ  الفكر من ثالثة مفاهيم فرعية: املوصوف، وهو

 �عر�فاتھ بقدر ما تتشابھ، وتتنافر بقدر ما تتجاذب. 

الّنظام  أّن  مغايرة عن   عالوة ع��  بصورة  ل 
ّ
يتش� بدأ  الوسيط  العصر   �� اإلسالمّي  املنظومة  الّسيا��ّي 

بينما   الّسيا��ي.  ا�جال   �� الّسلطة  رمز   �� القبلّية،  املنظومة  �انت  حيث  ا�جاهلّية،   �� للعرب  الّسياسية 

جاء اإلسالم بمفهوم أوسع من ا�حّدد القب�ّ� كمدخل للّنظام الّسيا��ي، واتجھ إ�� صهر املنظومة القبلّية  

أّول ظهور للّسلطة الّسياسّية �� ا�جال اإلسالمي �ان �عد  األمة"، حيث أّن  “  ـب�� إطار أوسع وسمھ الّرسول  

ال�جرة إ�� املدينة واالستقرار ��ا، و�ان مستنًدا ع�� وثيقة ال�حيفة أو دستور املدينة، والذي س�� من  

الّسياسّية،   أعرافها  من  للكث��  ية 
ّ
متخط القبيلة  فوق  مدنّية  سياسّية  جماعة  إ�شاء  إ��  الرسول  خاللھ 

شكيل "باألّمة".�عتمد الع
ّ
الت الّسلم، واألمن. وُسّ�ي هذا  ومن هنا، فإن مصط�ح    القات داخلها ع�� حفظ 

 “األمة” رؤ�ة أخرى وصورة أك�� شمولّية لفهم الّنظام الّسيا��ي �� الفكر اإلسالمّي. 

الوسيط،  العصر   �� اإلسالمي  الّسيا��ّي  الفكر   �� الّتجديدّية  ا�جوانب  �عّدد  أن  الضروري  من  وليس 

نا لسنا بحاجة إ�� تأكيد �عّدد أدواره ��
ّ
لألثر ا�جذرّي الذي يصلھ    العلوم األخرى، ف�ّل ذلك تأكيد  كما أن

 بأبناء جيلھ. 

الّسيا��ي    ومع ذلك، فإّن  الفكر   �� فكرة القطيعة اإل�ستمولوجية �عّد فكرة منقوصة قياسا ملا نجده 

ا�حدث�ن   السياسة  كبار فالسفة  مي�افي�� وغ��ه من  إ�� عند  يرجع  ذلك  ولعل  األور�ي�ن،  واملعاصر�ن من 

كر ال ا�حصر:
ّ

 عدة أسباب من أهّمها ع�� سبيل الذ

ھ ليس �� كتابات "الفارا�ي" و"امل
ّ
 جديًدا  و ا الّسبب األول: أن

ً
ا ردي" و"ابن أ�ي الر�يع"، وغ��هم فكًرا سياسي�

من الفكر الّسيا��ي اليونا�ّي والّروما�ي  �ّل ا�ّجدة، بل �انت كتابا��م �عكس أف�اًرا سياسية قديمة مستقاة  

والفار��ي. ومن ثّم �ان حال أغلب املفكر�ن الّسياسي�ن املسلم�ن �� العصر الوسيط هو حال عالم ومفكر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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سيا��ي يبتكر جديًدا، فكتابا��م الّسياسية �عكس ما �ان قائًما بالفعل عند املفكر�ن الّسابق�ن عل��م من  

 وغ��هما. أمثال "أفالطون" و"أرسطو"  

الّسبب الثا�ي: أّن كتابات الفالسفة املسلم�ن �� الفكر الّسيا��ي، �انت ��تّم ع�� الّدوام ب�افة القضايا  

الّسياسية و�ان شغفهم ��ا يزداد ع�� مر الّزمن، ولقد أّدى ��م ولعهم بقضايا الّسياسة إ�� اال�شغال عن  

فوا وراءهم تحًفا  املهّمة�عض أعمالهم 
ّ
 وأف�اًرا سياسية لم تكتمل �عد.، ف�ان أن خل

ھ ح�ى لو �انت كتابات الفالسفة املسلم�ن �� الفكر السيا��ي �عكس بالفعل أف�اًرا  
ّ
أن الث: 

ّ
السبب الث

 �� تار�خ العلم والفكر ا�حديث  
ً
سياسّية مبتكرة ونظرّ�ات أصيلة، فإّ��ا تظّل �عيدة عن احتالل مرتبة مهمة

 واملعاصر. 

ه تقديرنا،   �� ��  واألهّم،  نفسھ  يفرض  أن  بّد  وال  البداية،   �� نفسھ  فرض  الذي  الّسؤال  مواجهة  و 

إ�� بحوث مي�افي��  بالقياس  بانتقاص تطبيق فكرة القطيعة املعرفّية  يرتبط  الّسؤال الذي  ال��اية، أع�ى 

 . سبيل املثالالسياسّية ع�� 

ا� ورة 
ّ
الث ارتباطها بدرجة  أّن اإلجابة أصبحت اآلن وا�حة من حيث  إل��ا نحسب  لم تصل  ال�ي  جذر�ة 

أعمال كتابات الفالسفة املسلم�ن �� الفكر السيا��ي بالقياس إ�� مي�افي��، ح�ن اكتشف أسس الفلسفة  

الّسياسية ا�حديثة ال�ي �ان لها كب�� األثر �� تار�خ أورّ�ا ا�حديث واملعاصر، و�ان كتابھ "األم��" أّول محاولة  

لنظام حكم جمهوري    ا ة، و�ياًنا إ�سانًيا لنظام سيا��ّي جديد، ووصفلن�ع القدسّية عن الّسلطة الّسياسي

 إ�خ. حيث دعا إ�� ت�و�ن دولة قوّ�ة إلقامة الوحدة ب�ن الشعوب... ديمقراطي،

العصور    �� الّسياسة  مجال   �� املسلم�ن  والفالسفة  ر�ن 
ّ

املفك كتابات  أّن  ننكر  ال  نحن  حال  أّية  وع�� 

ما   اإليجابيات  من  ف��ا  اإل�ستمولوجيا  الوسطى  مجهر  تحت  وضعناها  إذا  ولكّننا  بالقطع،  لها  يذكر 

املعاصرة، وخاصة إ�ستمولوجيا "جاستون باشالر" القائمة ع�� فكرة القطيعة اإل�ستمولوجية، نجد أّ��ا  

ت بحو��م الّسياسية �عيدة  
ّ
ف لنا األثر ا�جذرّي الذي تركتھ أعمال مي�افي��، ولذلك ظل

ّ
ال �ستطيع أن تخل

أّن املفكر�ن والفالسفة  عن خ ال�ي أحد��ا كتابھ "األم��". وخالصة القول  لق قطيعة إ�ستمولوجّية كتلك 

الفاضلة  املدينة  إ��  بالّرجوع  السياسة، واهتموا   �� الّسابق�ن وتجار��م  املسلم�ن قد أخذوا من مالحظات 

وا الفكر  من  الهادئة  املنطقة   �� وا 
ّ
ظل ولكّ��م  خاًصا،  اهتماًما  �عرف  والّدين  ال  ال�ي  املنطقة  تلك  إلبداع، 

وال   العواصف  تث��  ال  ال�ي  للوسطّية  نموذجا  ف�انوا  التجديد،   �� ا�جذر�ة  وال  القديم،  رفض   �� ا�جذرّ�ة 

ما 
ّ
 �� �سر إ�� هدفها الذي يكّمل مهّمة غ��ها.  تم��ي��ّيج ال��اك�ن وال تتحّول إ�� زلزال، و�ن

بحوث الفالسفة    �� دم نجاح فكرة القطيعة اإل�ستمولوجّية  هذا هو تفس��نا اإل�ستمولو�ّ� ألسباب ع

صوا �لّية من فكر الّسابق�ن �� ن�جهم الّسيا��ي، 
ّ
املسلم�ن وكتابا��م �� مجال السياسة، وهو أّ��م لم يتخل

ولم يحّققوا الّتغي�� ا�جذري كما ّحققھ العلماء الالحقون، و�األخص مي�افي��، ولم ت��ح بحو��م وكتابا��م  

الفكر  الّس  ع��  ثورة  أو  قطيعة  لتحدث  واملعاصر،  ا�حديث  سيا��ي 
ّ
ال والفكر  العلم  تار�خ  أرض  ياسية 

ھ.
ّ
 السيا��ي القديم �ل
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 فلسفة الموسیقی 

 عند الفارابي وإخوان الصفا  

 
 

 : صملخّ ال

إن أقدم معرفة لنا باملوسيقى ترجع إ�� ا�حضارة الغر�ية من خالل كتابات الفالسفة اليوناني�ن، إال أن  
أن الكندي �ان من  رغم  الدراسات الغر�ية لم ��تم كث��ا بالفالسفة املسلم�ن وخاصة �� ا�جال املوسيقي،  

ع�� أسس العلم. توجھ فالسفة اإلسالم  م��ا فنا يقوم    لاألوائل الذين وضعوا قواعد املوسيقى العر�ية، وجع
إ�� النظر �� املوسيقى، فصنفوا ف��ا الكتب والرسائل واعت��وا املوسيقى علما ر�اضيا يبحث �� النغم. اش��ر  
م��م الفارا�ي وقد عرض ذلك �� إطار البحث عن الطر�ق املؤدية إ�� مبادئ علم املوسيقى �� املدخل من  

غ االهتمام باملوسيقى ذروتھ مع إخوان الصفا �ش�ل مفصل �� رسالة املوسيقى  "كتاب املوسيقى الكب��". بل 
�ن وخمس�ن رسالة، وال�ي تحدثوا ف��ا عن مفهوم  تثناِ املؤلفة من    هم و�� جزء من القسم الرا�ع من رسائل

�� هذا املقال أل املوسيقى وأنواعها ودالال��ا وأنواع الصوت واأل�غام واآلالت املوسيقية.   آراء  سنعرض  هم 
فالسفة اإلسالم حيث سنقتصر ع�� من�لة املوسيقى �� فلسفة الفارا�ي من خالل مؤلفھ "كتاب املوسيقى  

 الكب��" وكذلك فن املوسيقى عند إخوان الصفا الذين كتبوا عن طبيعة املوسيقى.  

 قى العملية. : فلسفة املوسيقى، األ�حان، علم املوسيقى، املوسيقى النظر�ة، املوسيال�لمات املفتاحية

Abstract : 
The earliest knowledge we have of music dates back to Western civilization through the 

writings of Greek philosophers, but Western studies have not paid much attention to Muslim 

philosophers, especially in the field of music, although Al-Kindi was one of the first to introduce 

music into Arab culture. Music has become an integral part of science curricula and the 

philosophy of mathematics. The philosophers of Islam turned to music, they classified books 

and letters, and regarded music as a mathematical science. Among the most famous 

philosophers Elfarabi, who established the foundations of musicology as theoretical and 

practical knowledge. One of his most well-known works is The Big Book of Music . 

Interest in music reached its peak with "'ikhwan al-safa" who devoted a letter on the nature 

of music, in which they dealt with the concept of music, its types and meanings, types of 

sounds, of melodies as well as musical instruments. In this article, we will try to address the 

status of music in Elfarabi's philosophy as well as the art of music with “'ikhwan al-safa'”. 

Keywords: The philosophy of music, melodies, musicology, theoretical music, practical 

music. 

 المصطفی عبدونأ. 
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 : مقدمة  -1
 
ّ
الفالسفةش�ل اهتمام  محاور  أهم  أحد  املوسيقى  م�  ت  كث��  اهتم  حيث  اإلغر�ق  عهد  باملوسيقى    �ممنذ 

دراسات كث��ة من وجهة نظر فلسفية ومنحوها م�انة هامة من ب�ن أنماط التعب�� أو الفنون   ا صوا لهوخصّ 

  القديم   العالم  ��  ةالرئيسي  ال�خصية   وهو  ،فيثاغورساألخرى. اكتسبت املوسيقى أهمية خاصة �� فلسفة 

أّن   اإللهية.  لألسرار  تجسيدا  �انت   موسيقاه  إّن   فيھ  قيل  الذي  فيثاغورس     أعلن 
ّ
منظ  ال�ون 

ّ
ومنش ط  م 

  الوجود   ح�ّ�   إ��  املوسيقى  أتت  لذلك،  ووفقا   أعداد"،  األشياء  �ل  "أّن   يؤمن  �ان  فقد  باه��ازات منتظمة،

رض  �عدما
ُ
كما أدرك أفالطون قدرة املوسيقى ع�� التعب�� عن العواطف    ال�ون.  ناتم�وّ   ع��  حسا�ي  نظام  ف

أّن  واعت��  واألف�ار،  واألحاسيس  مباشرا    موسيقى لل  واالنفعاالت  الرو تأث��ا  ف�يع��    التدر�ب  من  جزء  ح، 

جزًءا أساسًيا من املسرح اليونا�ي الذي    �انت املوسيقى �عّد   ا�جمهور�ة.  حراس  لھ  سيخضع  الذي   العاطفي

استخدمها لقو��ا التمهيدية خاصة �� املأساة أو ال��اجيديا، واعت�� املسيحيون األوائل أن أغان��م وسيلة  

 تقوي اإليمان. 

 
ّ
ا للباحث�ن املعاصر�ن حيث عرض "جوليوس بورتنوي"  همّ ماملوسيقى موضوعا  و فلسفة  اللت العالقة ب�ن  ش�

العصور، وذلك    العالقة ب�ن آراء الفالسفة وتطور املوسيقى ع�� مّر   1كتابھ "الفيلسوف وفن املوسيقى"��  

ألنھ من املألوف أن تجد دراسات تكتب عن فلسفة املوسيقى، أو عن آراء فالسفة معين�ن أو مدارس فلسفية  

وع لم يكتب فيھ الكث�� من قبل،  خاصة �� املوسيقى؛ أما تأث�� الفلسفة ذا��ا �� مجرى املوسيقى، فهو موض

تب عن هذا املوضوع هو االعتقاد الذي �سود معظم األذهان بأّن   ولعّل 
ُ

ر  تطوّ   السبب األك�� �� ندرة ما ك

 
ّ
 عن أف�ار الفالسفة ولم يتأث

ً
 ر ��ا ع�� اإلطالق.  املوسيقى سار مستقال

الكندي    أّن رغم  صة �� ا�جال املوسيقي،  أغلب الدراسات الغر�ية لم ��تم كث��ا بالفالسفة املسلم�ن وخا  إّن 

ھ علماء  ا يقوم ع�� أسس العلم. توّج �ان من األوائل الذين وضعوا قواعد املوسيقى العر�ية، وجعل م��ا فنّ 

املوسيقى، فصنّ   �� النظر  إ��  اإلسالم  ر�اضيا  وفالسفة  علما  املوسيقى  واعت��وا  والرسائل  الكتب  ف��ا  فوا 

النغم.    �� إ�� مبادئ علم  يبحث  املؤدية  الطر�ق  البحث عن  إطار   �� ذلك  الفارا�ي وقد عرض  م��م  اش��ر 

ففي كتبھ  �انت البن سينا اهتماماٍت موسيقية كب��ة،  املوسيقى �� املدخل من "كتاب املوسيقى الكب��"، و 

�ها من املؤلفات  الشه��ة ذات الطا�ع املوسو��: "الشفاء" و"النجاة" و"دا�ش نامھ" أي (كتاب املعرفة) وغ�

 عن املوسيقى.  
ً
ل "�� رسالة  بلغ االهتمام باملوسيقى ذروتھ مع إخوان الصفا �ش�ل مفصّ أفرد ف��ا فصوال

رسائل   من  الرا�ع  القسم  من  جزء  و��  وال�ي    ِاثنت�نمن  املؤلفة  الصفا  إخوان  املوسيقى  رسالة  وخمس�ن 

 . 2ودالال��ا وأنواع الصوت واأل�غام واآلالت املوسيقية"ف��ا عن مفهوم املوسيقى وأنواعها تحّدثوا 
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وتحديد الوظائف ال�ي  سنعرض �� هذا املقال ألهم آراء فالسفة اإلسالم الذين كتبوا عن طبيعة املوسيقى  

حيث سنقتصر هنا ع�� من�لة املوسيقى �� فلسفة الفارا�ي من خالل   اف��ض��ا وال�ي جعلت ظهورها ممكًنا،

الكب��  مؤلفھ "كتاب الذين  املوسيقى    ن��ز موقعسما  ك  "املوسيقى  الصفا  الفلسفي عند إخوان  الفكر   ��

 خصصوا رسالة للموسيقى ضمن رسائلهم. 

 : منزلة فلسفة الموسیقی عند الفارابي  -2
ق الكندي أول من "أدخل املوسيقى إ�� الثقافة العر�ية، فأصبحت ضمن ا�حإ�عت�� أبو يوسف �عقوب بن  

و منا�ج   العلمية     جزءاالدراسة 
ّ
التأث نتيجة  ا�حال  بطبيعة  هذا  و�ان  الر�اضية،  الفلسفة  باملدرسة  من  ر 

. �ان 1اإلغر�قية، بما نقلھ العرب من العلوم اليونانية إ�� العر�ية �� مختلف نوا�� املعرفة وم��ا املوسيقى"

املوص�� صاحب أول مدرسة للغناء.  الكندي صاحب أول مدرسة للموسيقى �� اإلسالم، كما �ان إ�حاق  

الطر�ق أمام الفارا�ي ثم ابن سينا وهما    وضع الكندي "قواعد للموسيقى �� العالم العر�ي واإلسالمي فشّق 

، فصارت  2، وهذباه، ح�ى انت�ى عند الشيخ الرئيس إ�� أن يصبح علما بمع�ى ال�لمة"هذا العلمطّورا  اللذان  

" بينما �لمة الغناء ال�ي Musicologie"  �ي علم املوسيقى أو املوسيقولوجيا�لمة موسيقى باللغة العر�ية �ع

 �انت قديما �ع�ي أداء األ�حان واملوسيقى بصفة عامة، صارت تطلق ع�� الفن العم�� فقط. 

تأليف   �عد  ذرو��ا  و�لغت  الصوتية،  التعاليم  أسس  فيھ  وضع  الذي  الفارا�ي  مع  الكندي  مدرسة  تطورت 

  اواملوسيقى فن�   اق فيھ ب�ن املوسيقى علمً ن سينا لكتابھ "جوامع علم املوسيقى" الذي فرّ الشيخ الرئيس اب

، والناظر �� هذا الكتاب يلمح  3من مؤلفات الفارا�ي �� صناعة املوسيقى: "كتاب املوسيقى الكب��"وصنعة.  

وعاملا فحسب، وخاصة �� صناعة املوسيقى النظر�ة، بل إنھ البد أن ي�ون    ا فيھ أن الفارا�ي لم يكن فيلسوف

يكمن الغرض من "الكتاب املوسيقى الكب��" �� البحث فيما �شتمل عليھ  من مزاو�� هذه الصناعة بالفعل. 

ها  صناعة املوسيقى ال تلك املنسو�ة إ�� القدماء، ف�ي ال تخلو من نقص و�خالل، و�نما تلك ال�ي يكمن بناؤ 

معھ كمالها. و�بقى  بناء تاما و�خراجها إخراجا �امال. فالفارا�ي �س�� إ�� أن تدرك صناعة املوسيقى النظر�ة 

السؤال قائما: ما األمور ال�ي يقصد هذا الكتاب �عر�فها؟ ما موضوع علم املوسيقى؟ وما الغرض من البحث  

 ؟ فما موضوعهافيھ؟ و�ذا �انت املوسيقى النظر�ة معرفة 

  مجموعة  �ل  هو   وال�حن  األ�حان،  ع��   تدل  العادية  اللغة  استعماالت   �� موسيقى �لمة  أن  إ��  الفارا�ي   �ش��

  فن  أو  صناعة  ��  حيث  من  املوسيقى  ولكن  بالكالم،  مق��نة   وأ  منفردة   دامحّد   ترتيبا رتبت  لنغما  من

 
 .4) ص 1962ملحق لكـتاب مؤلفات الكندي الموسيقية مطبعة الشقيق،  بغداد:الكندي ( زكريا، موسيقى يوسف، -1
هو -2

ٔ
 انيفؤاد اال

ٔ
 .165-161) ص ص 2003، الكندي فيلسوف العرب (وزارة الثقافة المصرية واإلرشاد القومي، حمد، ا

بو نصر، الفارابي،  -3
ٔ
حمد الحنفي، دار الكـتاب العربي  :كـتاب الموسيقى الكبير، تحا

ٔ
غطا سعيد الملك خشبة، الدكـتور محمود ا

 .للطباعة والنشر، القاهرة، دون تاريخ
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  إذا   املوسيقى  صناعة  وليست  وأجود.  أكمل  تص��  و��ا  تلتئم   ��ا  ال�ي  واملبادئ  األ�حان   ع��  �شتمل  شامل

 .وكمالها األ�حان  جودة عل��ا تب�ى ال�ي النظر�ة األسس ع�� أيضا �شتمل و�نما فحسب، أ�حان صناعة

الفارا�ي  فات 
ّ
مؤل دراسة  الفكري    سيما،  إّن  الُبعد  عن  ُمت�املة  صورة  �عطينا  الكب��"،  املوسيقى  "كتاب 

�عرف الفارا�ي املوسيقى بأ��ا "صناعة �� تأليف النغم واألصوات ومناسبا��ا و�يقاعا��ا  ومفهومھ للموسيقى،  

الكب��"  . تناول الفارا�ي �� "كتاب املوسيقى  1وما يدخل م��ا �� ا�جنس املوزون واملؤتلف بالكمية والكيفية"

مھ إ�� جزأين، أحدهما �� املدخل إ�� صناعة  جميع أجزاء الصناعة بوجه��ا، العملية م��ا والنظر�ة، وقّس 

ا�جزئية،   األ�حان  تأليف  و��  واإليقاعات  املشهورة  اآلالت  ذكر  و��  الصناعة  أصول   �� واآلخر  املوسيقى، 

 فنون. ثالثة وجعل �ل ذلك �� 

"امل األول،  ا�جزء  الفارا�ي  صناعة  جعل  إ��  ال�حن،  دخل  مع�ى  �عر�ف   �� أوالهما:  مقالت�ن:   �� املوسيقى" 

و�حث �� أصل املوسيقى واختالف هيئا��ا العملية والنظر�ة �� اإل�سان، و�عديد أصناف األ�حان وغايا��ا، 

الطبيعية لإل�سان  ف األ�حان  : �� مبادئ املعرفة بصناعة املوسيقى، فعرّ و�شأة اآلالت املوسيقية. والثا�ي

ال�ي يمكن أن �عّد وعّد  النغم    د األمم  النغم واتفاقا��ا وعدد  أ�حا��م طبيعية بوجھ ما، ثم ذكر مناسبات 

 . 2املتجا�سة �� أصول األ�حان، و��ن طبقات األصوات الطبيعية

املوسيقى ومعناه "األ�حان نواسم ال�حن  �� املقالة األو�� "مدخل لصناعة املوسيقى" يبتدئ بتعر�ف لفظ  

ع�� جماعة �غم ألف تأليفا محدودا  أيًضا  قد يقع ع�� جماعة �غم مختلفة ُرتب ترتيبا محدوًدا وقد يقع  

عادة �� الداللة ��ا ع�� املعا�ي، وقرنت ��ا ا�حروف ال�ي تركب م��ا األلفاظ الدالة املنظومة ع�� مجرى ال

، فاملع�ى األول أعم ع�� اعتبار  3وقد يقع أيًضا ع�� معاِن آخر غ�� هذه ليس يحتاج إل��ا فيما نحن �سبيلھ"

األصوات  إ��  أن املوسيقى جماعة �غم �سمع من حيث �انت و�� أي جسم �انت، أما املع�ى الثا�ي فيحيل  

  لكّن املوسيقى من حيث �� صناعة أو فّن   .اإل�سانية ال�ي �ستعمل ف��ا األلفاظ الدالة ع�� املعا�ي املعقولة

 .املوسيقى تقوم ع�� أسس وقواعد ، أي أّن ظر�ةشامل �شتمُل أيًضا ع�� األسس النّ 

يناقش الفارا�ي دالالت استخدام أي من التعر�ف�ن، لينتقل �عدها إ�� هيئات صناعة املوسيقي فيقول إ��ا  

"تصاغ   أن  و�ما  بالسماع،  وتدرك  مناسب  �ش�ل  تؤدى  أي  للسامع�ن"،  "محسوسة  ت�ون  أن  وتركب  إما 

هات�ن الهيئت�ن لصناعة املوسيقي تندرجان فيما  إّن  فقط" دون أن تؤدي �ش�ل مسموع، و�قول الفارا�ي  

ع�ى هناك هيئة ثالثة �� "صناعة املوسيقي النظر�ة" و�� ال�ي    العملية"، وأّن   صناعة املوسيقىأسماه "
ُ
�

 . 4بالعلم بالنغم واألصوات واأل�حان �أحد العلوم الطبيعية
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الفارا�ي ع�� أسبقية ا�جانب التطبيقي والعم�� �� ا�جال املوسيقى ع�� �شوء املوسيقى النظر�ة ألن    و�ؤكد

�� املوسيقى العملية. "صناعة املوسيقى النظر�ة متأخرة بالزمان تأخرا كث��ا    ا تجر�بيّ   ا األمر يقت��ي تراكم

إنما   وأ��ا  العملية،  املوسيقى  أن كماستنبطت  عن صناعة  �عد  العملية م��ا وفرغت  تأخ��ا  الصناعة  لت 

. أّما املوسيقى العملّية "ف�ي كما  1واستخرجت األ�حان ال�ي �� محسوسات طبيعية لإل�سان ع�� التمام"

سمية إحداث األ�حان بأدا��ا أو صياغ��ا"
ّ
ثّم يو�ح العالقة الّ�ي تجمع ب�ن ف�ّي املوسيقى الّنظري    .تو�� الت

العلم   ب�ن  تر�ط  الّ�ي  الّصلة  تماثل  و��  �كيب، 
ّ
وال� الّتحليل  قوامها  مزدوجة  وثيقة  عالقة  ف�ي  والعم��. 

بي�� وعلم الّنجوم
ّ
 .الط

بتشكيل الفارا�ي  يقول  املتنوعة األ�حان اهتم   غر�ز�ة ما فطر �� األ�حان أحدثت "وال�ي  :وتوليدها، 

 ا�حيوانية  الفطرة وم��ا �ونھ، أول  من فيھ ومر�وزة غر�ز�ة لإل�سان �� ال�ي الشعر�ة الهيئة م��ا لإل�سان،

 أن أو التعب، �عقب للراحة  اإل�سان محبة وم��ا املؤذية، أو أحوالها اللذيذة من  حال عند ��ا  تيصوّ  ال�ي

  فإّن  أوقات الشغل، �� بالتعب يحّس  ال
ّ
بھ،   يحس فال األعمال أوقات �� التعب عن �شغل مما ماتال��ن

فمن شأن املوسيقى أن   ،2ولذلك ال يحس بالزمان الذي فيھ فعل ال��يء وال ي�جر بھ و�واظب عليھ أك��"

يأ�ي م��ا.   ا�حركة والتعب  بھ  ترتبط  الذي  الزمان  بالزمان، ذلك  تل�� إحساسھ  �عبھ أل��ا  تن��ي اإل�سان 

و�انت هذه ال��انيم واأل�حان والنغمات، تنشأ قليال و�� زمان �عد زمان، و�� قوم �عد قوم، ح�ى تزايدت.  

تر  يماثل  ما  يتحرى  �عد ذلك،  إ��  لكن اإل�سان أخذ،  �� أجسام أخرى طبيعّية وصناعّية، فاهتدى  نماتھ 

اآلالت املوسيقّية، �العود وغ��ه، وأخذ الناس �� تطو�ر هذه اآلالت ح�ى ت�ون أك�� طواعّية �� إنجاز الغاية  

إ��  ،  3م��ا كذلك  تأث��ها  يمتد  بل  وحسب  اإل�سان  ع��  تأث��ها   �� مقتصرة  الغنائية  األ�حان  وليست 

ال�ي أحدثت    "ا�حيوانات أيضا  العر�ية عند ا�حداء فهذه �� الفطر والغرائز  وذلك مثلما �عرض ل�جمال 

 . 4األ�حان"

طق. ومن هيئة  
ُ
طق أو فعل ن

ُ
فإذا ما وصل �� املقالة األو�� إ�� "هيئة أداء األ�حان"، يقول إ��ا "مركبة من ن

البشر�ة ع�� أداء األ�حان، أو قدرة   ، وهو ما �ع�ي قدرة األحبال الصوتية �� ا�حنجرة5أخرى �� جسم آخر"

يصدر األ�غام  ا�جهاز التنف��ي ع�� دفع الهواء �� آالت النفخ، أو استطاعة اليد قرع األجسام بنظام مع�ن  

يقول   فإنھ  األ�حان"،  صيغة  "هيئة  بلغ  ما  إذا  ح�ى  من  إّ��ا  املطلو�ة،  والرديء  ا�جيد  ب�ن  ما  "تمي��  �ع�ي 
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وغ��   واملالئم   األ�حان 
ّ
ترت أن  ينب��  وكيف  واملتنافرة،  املتالئمة  والنغم  ترتي��ا  املالئم  يص��  ح�ى  ا  ًم مالئب 

 .1للسمع

يحدد الفارا�ي أصناف األ�حان وغايا��ا و�� با�جملة ثالثة أنواع: فهناك صنف من املوسيقى ُيكِسب الّنفس  

ة وراحة فحسب وُيسّم��ا األ�حان امللذة؛ وهناك نوع ثاٍن من املوسيق
ّ

ى يدعوه الفارا�ي باأل�حان ا�خّيلة  لذ

ما  
ّ
�او�ق والّتماثيل ا�حسوسة بالبصر؛ أ

ّ
ھ ُيحِدث �� نفس اإل�سان تخّيالت وتصّورات، مثل ما تفعل ال�

ّ
ألن

ھ األ�حان االنفعالية، 
ّ
الث من املوسيقى، فيستأثر باهتمام الفارا�ي ومناقشتھ �� عّدة مواضيع. إن

ّ
الّنوع الث

ض  . وعندما يتعرّ 2عال أو تنقصھ ألّن االنفعال من شأنھ أن يزول إذا بلغ أق��ى غاياتف�ي قد تز�ل االنف

 إ�� �شأة  �عد ذلك  
ّ
ذلك طلب البعض "بال��نمات الراحة واللذة وأن ال    إّن وراء  ھ يقول األ�حان الغنائية، فإن

ع��ا   والسلوُّ  إزال��ا  أو  وتز�يدها  واالنفعاالت  األحوال  إنماء  ��ا  طلب  و�عض  بزمانھ،  أو  بالتعب  يحس 

 . 3وتنقيصها، و�عض قصد ��ا معونة األقاو�ل �� التخييل والتفهيم"

الكتاب، ليتحدث �عد ذلك عن �شأة اآلالت الصناعية  و�م��ي الفارا�ي �� املقالة األو�� من ا�جزء األول من  

العيدان    –املزام��    –ال�ي صنعت لتحا�ي األ�غام ال�ي تتألف م��ا هذه األ�حان، فيعدد هنا من اآلالت: الر�اب  

الطناب�� واملعازف، فإذا ما أو�� �ل آلة حقها من التقديم، فإنھ بذلك ي�ون قد    – الصنوج    –الدفوف    –

وم�ى اكتملت، ولي�ون ختام مقالتھ األو�� با�حديث عن املوسيقى    ن كيفية �شوء صناعةأكمل حديثھ ع

 .�علم املوسيقي واملبادئ األولية �� صناع��ا

قّس  الثا�ي، فقد  إ�� ثالثأما ا�جزء  �� أصول الصناعة وسماه "أسطقسات    ةمھ  الفن األول  فنون، فجعل 

صناعة املوسيقى"، واألسطقس لفظ أ�ج�ي معرب عن اليونانية ويع�ي األصل أو ا�جوهر. والفن الثا�ي من  

املشهورة عند العرب �� ذاك الوقت، أما الفن الثالث �� هذا ا�جزء،    حول اآلالتهذا ا�جزء، جعلھ �� القول  

 � تأليف النغم وطرائق األ�حان، و�� صناعة األ�حان ا�جزئية. فقد جعلھ �

سماه "أْسطقسات  أبدأ الفارا�ي �� ا�جزء الثا�ي با�حديث عن الفن األول من فنون صناعة املوسيقي والذي  

م الفارا�ي حديثھ عن الفن األول إ�� مقالت�ن، تناول �� األو�� �عر�ف �ل من  ، وقد قّس 4املوسيقى"صناعة  

"البعد ب�ن �غمت�ن" و"مقادير  -"أسباب ا�حدة والثقل �� األصوات"  –"حدوث الصوت والنغم �� األجسام"  

تنصيف  األ�عاد بقسمة الوتر"، ثم أتبع ذلك بتوضيح مقادير األ�عاد الصوتية ا�حادثة بال��كيب وا�جمع وال

الذي جعلھ   املقالة  ختام  بلغ  قد  ي�ون  فإنھ  انت�ي من ذلك،  ما  فإذا  ��تيب األجناس وتقسيم  لوالتقسيم، 

جميع  ع��    وسيقى املو�طلق لفظ ا�جنس ��    .ثبات األعداد الدالة ع�� �غم األجناس �� جداول �أصنافها و 
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، ومن ا�جدير بالذكر هنا أن الفارا�ي  أصناف املتواليات ال�حنية وع�� أصناف األصول �� اإليقاعات ال�حنية

فصل رتب األجناس إ�� رتبت�ن هما ا�جنس اللّ�ن وا�جنس القوي، ومن هات�ن الرتبت�ن تتفرع أصناف عدة  

الل�ّ  ا�جنس  املتتا��  مثل  غ��  املنتظم  املتتا��    –ن  املنتظم  الل�ن  التضعيف    –ا�جنس  ذي  القوي  ا�جنس 

 ��  ا  س القو�ة �� ترتيب النغمات ابت�ار عر�ياألجنا  وا�جنس القوي املتصل، و�عّد 
ً
بحتا و�� األك�� استعماال

املشهورة باسم    الوسطىاأل�حان العر�ية، وأشهر هذه األجناس هو جنس "الراست" الذي ت�حق بھ الثالثة  

 .1زلزل"وسطى  "

جماعات النغم التامة وترتيب  أما املقالة الثانية من الفن األول، فقد بدأها الفارا�ي با�حديث عن أصناف  

النغم �� هذه ا�جماعات. ثم انتقل الفارا�ي إ�� �عر�ف مبادئ التمديد، "وهو حال النغمة �� ا�جماعة من  

    حيث مدى امتدادها
ً

أو حده ع�� جان�ي ا�جمع املفروض، واتبع ذلك با�حديث عن تمز�ج النغم أو خلط  ثقال

لذلك تقول: "إن النغم ا�ختلفة �� ا�حدة والثقل، قد يمكن أن    أ�عادها ا�ختلفة التمديدات، فيضع قاعدة 

. و�ختتم املقالة الثانية  2تخرج من أوتار مختلفة ح�ى ينفرد �ل وتر بنغمة، و�مكن أن تخرج من وتر واحد"

 
ً
قلة ع�� النغم �� أزمنة محدو إّن    من الفن األول بتعر�ف أجناس اإليقاعات، فيقول أوال دة  اإليقاع: "هو النُّ

، ثم يفصل أزمنة اإليقاع ا�ختلفة و�قول بأن بدايات النغم واألزمنة ال�ي ب�ن النغم إنما  3املقادير والنسب"

د بالنقر أو بالقرع، وهو ما يقوده �� ال��اية إ�� تقسيم أجناس اإليقاعات إ�� موصلة ومفصلة، "واملفصل  تحّد 

زمان أك�� من �ل زمان يقع �� املتوالية، واملوصل هو الذي تنفصل فيھ أزمنتھ املتتالية �عضها عن �عض ب 

 ال أطول وال أقصر"
ً
 .4هو الذي تنفصل أزمنتھ املتتالية �عضا عن �عض بزمان آخر أصال

والنغم يوّ�  املشهورة  باآلالت  ا�خاص  وهو  الكتاب  من  الثا�ي  با�جزء  الثا�ي  الفن  من  مقصده  الفارا�ي  ح 

: "وفيھ يتب�ن ما يوجد من األشياء ال�ي �خصت �� كتاب االسطقسات  ا�حسوسة ف��ا، فيبدأ هذا الفن بقولھ

�� اآلالت املشهورة، و�حصاء ما اعتيد أن يحس ف��ا، وما قد يمكن أن يوجد م��ا �� هذه اآلالت    ا محسوس

العادة لم تجر بھ ، و�ن �انت 
ً
العود  5محسوسا الفارا�ي هنا  ��ا  والطناب�� واملزام��  : واآلالت املشهورة �ع�ي 

والر�اب واملعازف، وقد تحدث عن �سو�ة األوتار �� الوتري من هذه اآلالت، وعدد النغم والقوى املتجا�سة  

واتفاقا��ا مع مواضع الضبط لهذه اآلالت (الدسات�ن)، وأعطى �� ال��اية األسس العلمية لضبط هذه اآلالت  

 وتحديد األماكن ال�حيحة لتوليد النغم م��ا. 

"�� تأليف األ�حان ا�جزئية" �� اسًما  فصل الفارا�ي الفن الثالث من ا�جزء الثا�ي للكتاب والذي جعل لھ  

عن النغم بإطالق وعن ا�حادثة ��  مقالت�ن، حيث اشتملت األو�� ع�� "�عر�ف صنعة األ�حان ال�ي تركب  
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األ�حان �عر�ف صنعة  فإ��ا: "اشتملت ع��  الثانية  أما  الصناعية"،  ا�حادثة    اآلالت  النغم  ال�ي تركب عن 

األلفاظ منظومة   م��ا  ال�ي تركب  ا�حروف  ��ا  يقرن  ال�ي  ��  ع��  بالت�حينات اإل�سانية، و��  العادة  مجرى 

��ا وم��ا تحصل هذه األ�حان مؤتلفة" ��ا ع�� املعا�ي، وما  ، ثم أ�حق بذلك ا�حديث عن مبادئ  1الداللة 

االنتقال قد "ي�ون ع�� �غم ا�جماعة بأسرها وقد ي�ون ع�� �عض االنتقاالت ومبا�ي األ�حان، وأو�ح أن  

. 3، وأما "مبا�ي األ�حان" فإنھ �عرفها ع�� أ��ا �� النغم الضرور�ة ال�ي م��ا تأتلف األ�حان"2�غم ا�جماعة"

الهَزج   أما أصناف اإليقاعات وأزمن��ا والتغ��ات ال�ي ت�حق بأصولها، فيذكر من اإليقاعات العر�ية املشهورة:

الَرَمل    –وخفيفھ   الثا�ي    –الَرَمل    – خفيف  (املاخوري)    –الثقيل  الثا�ي  الثقيل  األول    –خفيف  الثقيل 

 . 4وخفيف الثقيل األول"

تكسب   ��ا  ال�ي  النغم  "فصول  عليھ  و�دُل  يخُصھ  �غٌم  انفعاٍل  فل�ّل  والّنغم،  االنفعال  ب�ن  ارتباط  هناك 

أصنافها من أسماء أصناف االنفعاالت، فلذلك يجب أن �عدد االنفعاالت ثم نجعل  انفعاالت النفس. �شتق  

غم مأخوذة من أسماء تلك، فيس�ى ما يكسب ا�حزن إما ا�حّزِن، و�ما   أسماء هذه الفصول من فصول النَّ

العزا  يكسب  وما  جزعًيا،  ا�جزع  يكسب  وما  أسفًيا،  ُ�س�ى  األسف  يكسب  وما  التحز�ن...  و�ّما  ء  ا�حز�ي، 

ً�ا أو مسّلٍ  هذه األ�غام االنفعالّية ثالثة    .5، وما يكسب ا�حبة أو البغضة محبًيا أو غضبًيا"والسلوى ُمعزَّ

أصناٍف: "م��ا ما ُيكسب االنفعاالت ال�ي تنسب إ�� قوة النفس، مثل العداوة والقساوة والغضب وال��ور،  

نَسب  
ُ
إ�� ضعف النفس، وذلك مثل ا�خوف والرحمة  وما جا�س ذلك، وم��ا ال�ي تكسب االنفعاالت ال�ي ت

ط"  . 6وا�ج�ن. وم��ا ال�ي تكسب ا�خلوط من �ل واحٍد من هذين الّصنف�ن وهو التوسُّ

وق الفّ�ي يتغ�� مع �عاقب األجيال، ومن ثم فهو ال  يضع الفارا�ي معاي�� ل�جمال  
ّ

وسيقي من جهة أن الذ
ُ
امل

العق��. يمجد األ�حان ال�املة حيث يقول: "وملا �ان  البحث    إ��يتمتع بخاصّية الثبات ال�ي تجعلھ يخضع  

النفس ول�خياالت الواقعة ف��ا، ع�� ما تبّ�ن �� الّصناعة  كث�ٌ� من الهيئات واألخالق واألفعال تا�عة النفعاالت  

الّسامع�ن ع�� األفعال  املدنّية، صارت األ�حان ال�املة نافعة �� إفادة الهيئات واألخالق، ونافعة �� أن تبعث  

املطلو�ة م��م، وليس إنما �� نافعة �� هذه وحدها، لكن و�� البعثة ع�� اقتناء سائر ا�خ��ات النفسانّية  

 .7مثل ا�حكمة والعلوم"
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 : فن الموسیقی عند إخوان الصفا  -3
ل أقسام رسائلهم حيث تأخذ املوسيقى موقعها من هذا القسم  إخوان الصفا من القسم الر�ا��ي أوّ جعل  

إخوان الصفا" واحتلت م�انا بارزا  املوسيقى من املوضوعات املهمة ال�ي شغلت "الرسالة ا�خامسة، و�عت��  

تناولوا علم املوسيقى فبحثوا �� صناع��ا وأصلها و  فردوا جزءا من رسائلهم لصناعة  أ�� فلسف��م، حيث 

إن  تأليف   إل��ا.  املستمع�ن  نفوس  ع��  موزونة  وأ�حان  �أ�غام  املوسيقى  سماع  أثر  مدى  و�ينوا  األ�حان 

  
َ
 املركبة

َ
الغرض من الرسالة ا�خامسة �� املوسيقى ��:" أن نذكر �� هذه الرسالة امللقبة باملوسيقى الصناعة

 التأليف �� معرفة النسب، وليس  
ُ
غرُضنا من هذه الرسالة �عليم  من ا�جسمانية والروحانية ال�ي �� صناعة

ين ��ما  
َ

الغناء وصنعة املال��، و�ن �ان ال بد من ذكرها، بل غرضنا هو معرفة النسب وكيفية التأليف اللذ

 . 1و�معرف��ما ي�ون ا�حذق �� الصنائع �لها"

رو��  يرى إخوان الصفا أن صناعة املوسيقى تختلف عن با�� الصنائع ف�ي صناعة مركبة من ا�جسما�ي وال

معلل�ن ذلك بأن "الهيو�� املوضوعة ف��ا �لها جواهر روحانية، و�� نفوس املستمع�ن وتأث��ا��ا ف��ا مظاهر  

�لها روحانية أيًضا، وذلك أن أ�حان املوسيقى أصواٌت و�غمات، ولها �� النفوس تأث��اٌت كتأث��ات صناعات  

املوسيقى واعت��وها  صناعة  أصل    الصفا إ��ن  إخواق  . تطرّ 2الصناع �� الهيوليات املوضوعة �� صناع��م"

ها استخرجْ��ا ا�حكماُء  
َّ
ل

ُ
من ابت�ار ا�حكماء استخرجوها بحكم��م و�علمها الناس م��م وذلك "أن الصنائع �

العلماء   ومن  للعامة  ا�حكماء  من  وراثة  وصارت  �عض،  من  و�عضهم  م��م  الناس  �علمها  ثم  بحكم��ا، 

األساتذة للتالمذة، واستعملوها كسائر الصنائع �� أعمالهم ومتصرفا��م بحسب أغراضهم  للمتعلم�ن ومن 

 .3ا�ختلفة"

وأصواًتا   الغناء  من  أ�حاًنا  الناس  من  أمة  ل�ل  أن  الصفا"  "إخوان  �عت��  وقواني��ا،  األ�حان  ُصول 
ُ
أ وعن 

الغناء و  ُصول 
ُ
ي عدَدها ك��ة، فأ ي��كب  و�غمات ال �شبھ �عضها �عًضا، وال يح��ِ ال�ي م��ا  قوان�ن األ�حان 

سائُرها، تقوم ع�� أن الغناء مركٌب من األ�حان، وال�حن مركب من النغمات، والنغمات مركبة من النقرات  

املوسيقى �� الغناء،   واإليقاعات، وأصلها �لها حر�ات وس�ون. وعرف إخوان الصفا املوسيقى كما ي��: "إّن 

هو آلة الغناء، والغناء هو أ�حاٌن مؤلفة، وال�حن هو �غماٌت متواترة،    واملوسيقار هو املغ�ي، واملوسيقات

 .4والنغماُت �� أصواٌت م��نة"

اهتم إخوان الصفا بالصوت وحددوه ب�ونھ قرع َيحدث �� الهواء ِمْن تصاُدم األجسام �عضها ببعض. "فأما  

حيوانية، وغ�� ا�حيوانية أيًضا    كيفية إدراك القوة السامعة لألصوات؛ "فاألصوات نوعان: حيوانية وغ�� 
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نوعان: طبيعية وآلية، فالطبيعية �� كصوت ا�حجر وا�حديد وا�خشب والرعد والر�ح، وسائر األجسام ال�ي 

نوعان:   وا�حيوانية  شا�لها.  وما  واألوتاد  والزمر  والبوق  الطبل  كصوت  واآللية  ا�جمادات.  من  ف��ا  ُروح  ال 

�� أصوات سائر ا�حيوانات غ�� الناطقة، وأما املنطقية ف�ي أصوات    منطقية وغ�� منطقية، فغ�� املنطقية 

الناس، و�� نوعان: دالة وغ�� دالة، فغ�� الدالة �ال�حك والب�اء والصياح. و�ا�جملة �ل صوت ال �جاء  

 ف�ي الكالُم واألقاو�ُل ال�ي لها �جاء"
ُ
 . 1لھ، وأما الدالة

اآلالت   أصوات  اختالف  الصفا  إخوان  بحسب  شرح  موسيقية  آلة  �ل  لطبيعة  تبعا  واختالفها  املوسيقية 

 م��ا وك��ها وصغرها وطولها وقصرها وسعة أجوافها وضيق ثق��ا ورقة  
ٌ
أش�الها وجواهرها ال�ي �� متخذة

أوتارها وغلظها، و�حسب فنون تحر�ك ا�حرك�ن لها، وجعلوا من أغراض رسالـ��م ا�خامسة �� املوسيقى �� 

 و�غماٌت م��نة، وهو املس�ى الغناء...و�ما أن الغناء إنما هو  تبياُن ماهيِة ا 
ٌ
ملوسيقى ع�� أ��ا "أ�حاٌن مؤتلفة

بي��ا سكنات   امل��نة ال تحدث إال من حر�ات متواترة  أ�حاٌن مؤتلفة، وال�حن هو �غمات م��نة، والنغمات 

 . 2متتالية"

كة �� النقلة من م�ان إ�� م�ان �� زمان  ا�حر   "إّن ح إخوان الصفا مفهوم وماهية ا�حركة والس�ون.  يوّ� 

 �� امل�ان األول �� الزمان الثا�ي"
ُ

ا�حركة عند إخوان الصفا نوعان:  .  3ثاٍن، وضدها الس�ون وهو الوقوف

 �� ال�ي  
ُ
 �� زماٍن قص��، والبطيئة

ً
 �عيدة

ً
 السريعة �� ال�ي يقطع املتحرك ��ا مسافة

ُ
 و�طيئة، وا�حركة

ٌ
سريعة

لَّ م��ا �� ذلك الزمان �عينھ،  يقطُع املتحرك ��
َ
ق

َ
 أ

ً
عّدان    وا�حركتان الا مسافة

ُ
إال أن ي�ون بي��ما زماُن  اثنت�ن  �

ا فيھ حركة ما. 
ً
 املتحرك �� م�انھ األول زماًنا ما �ان يمكنھ أن ي�ون متحر�

ُ
 س�ون، والس�وُن هو وقوف

الصوت لھ خاصية تم��ها    أّن ت والنغم واملوسيقى الوتر�ة،  يرى إخوان الصفا �� مجمل حدي��م عن الصو 

قّس  ولهذا  واملنخفضة،  الغليظة  والنغمات  املرتفعة  ا�حادة  الدرجات  من  يت�ون  فهو  البشر�ة،  موا  األذن 

العظيُم  فم��ا  املضاف،  جنس  ِمْن  متقابالن  م��ا  نوع�ن  �ل  أنواع،  ثمانية  إ��  الكيفية  جهة  من  األصوات 

. واألصواُت تنقسم من جهة الكمية نوع�ن:  والصغ�ُ� والسر 
ُ

 وا�جه�ُ� وا�خفيف
ُ
يُع والبطيُء وا�حادُّ والغليظ

 �� ال�ي ب�ن أزمان حركة نقرا��ا زماُن س�وٍن محسوس، مثل نقرات األوتار  
ُ
منفصلة ومتصلة، فاملنفصلة

والنايات   املزام��  أصوات  مثل  ف�ي  األصوات  من   
ُ
املتصلة وأما  القضبان.  والدواليب  و�يقاعات  والدبادب 

 تنقسم نوع�ن: حادة وغليظة، فما �ان من النايات واملزام�� أوسَع  
ُ
والنواع�� وما شا�لها، واألصواُت املتصلة

خرى أيًضا ما �ان  
ُ
، ومن جهٍة أ َحدَّ

َ
، وما �ان أضيق تجو�ًفا وثقًبا �ان صوتھ أ

َ
ُھ أغلظ

ُ
تجو�ًفا وثقًبا �ان صوت

، وما �ان أ�عد �ان أغلظ.  من الثقب إ�� موضع النفخ أقرب َحدَّ
َ
 �انت �غمتھ أ
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 2021)  سبتمبر  - ا
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نوع الصوت �� الوتر�ات ينقسم إ�� غليظ ورقيق حسب طول الوتر وسمكھ ودرجة    ح إخوان الصفا أّن يوّ� 

النغمة وسمكها وقياس الصوت عندهم �عتمد ع�� عامل�ن هما: سرعة الصوت وشدة الوتر. إن أصوات  

 �� الطول،  األوتار املتساو�ة الغلظ والطول وا�خ
ً
 �انت متساو�ة، و�ن �انت متساو�ة

ً
 واحدة

ً
رق إذا نقرت نقرة

الطول    �� متساو�ة  �انت  و�ن   ، َحدَّ
َ
أ الدقيق  وأصوات  أغلظ  الغليظ  أصوات  �انت  الغلظ؛   ��  

ً
مختلفة

  
ً
 �� ا�خرق، �انت أصوات ا�خروقة حادة، وأصوات املس��خية غليظة، و�ن �انت متساو�ة

ً
والغلظ، مختلفة

غلظ والطول وا�خرق، مختلفة �� النقر، �ان أشدها نقًرا أعالها صوًتا. و�� ام��اج األصوات وتنافرها  �� ال

األصوات ا�حادة والغليظة متضادان، ولكن إذا �انت ع�� �سبٍة تأليفيٍة ائتلفْت  إّن  "يقول إخوان الصفا  

املسامع   واستلذْ��ا  �حًنا موزوًنا  واتحدْت، وصارْت  النفوس، و�ن  وام��جْت  ��ا  ْت  األرواح، وُسرَّ ��ا  وفرحْت 

�انت ع�� غ�� النسبة تنافرت وتباينت ولم تأتلف ولم �ستلذها املسامع، بل تنفر ع��ا و�شم�� م��ا النفوس  

 .1وتكرهها األرواح"

صناعة   بكيفية  الصفا  إخوان  و�صالحها اهتم  كث��ة وذكروا    اآلالت  وأدوات  آالت  صنعوا  قد  ا�حكماء  نَّ 
َ
  أ

لنغمات املوسيقى وأ�حان الغناء، مفننة األش�ال، كث��ة األنواع؛ مثل الطبول والدفوف والنايات والصنوج  

وأفضل آلة استخرج��ا ا�حكماء    واملزام�� والسرنايات والصفارات واآلالت واألدوات املصوتة، وذكروا أن أتّم 

ها و�صالحها واستعمالها وشرحوا كمية  وأحسن ما صنعوها اآللة املسماة بالعود، وتحدثوا عن كيفية صنع

�سب ما ب�ن �غمات أوتارها وطولها وعرضها وغلظها ورق��ا ونقرا��ا. كما فسروا اآللة ال�ي �س�ى العود تتخذ  

نَّ طولھ مثل عرضھ ومثل نصفھ، و��ون عمُقُھ  
َ
خشًبا طولھ وعرضھ وعمقھ ي�ون ع�� النسبة الشر�فة وأ

 من خشٍب خفيف، و��ون    مثل نصف العرض، وعنق العود مثل
ً
ا متخذة

ً
ر�ع الطول، وت�ون ألواُحُھ رقاق

 ِمْن �عض  
ُ
قر. وأن آلة العود تتخذ أر�عة أوتار �عُضها أغلظ

ُ
الوجھ رقيًقا من خشب صلب خفيف يطن إذا ن

 ع�� النسبة األفضل.

صوا فصال "�� أن �حر�ات األفالك يذهب إخوان الصفا إ�� وجود عالقة ب�ن املوسيقى واألفالك حيث خصّ 

�غمات كنغمات العيدان" وذلك أن �حر�ات األفالك وال�واكب �غمات وأ�حاًنا طيبة لذيذة مفرحة لنفوس  

أهلها، وأن تلك النغمات واأل�حان تذكر النفوس البسيطة ال�ي هناك سرور عالم األرواح ال�ي فوق الفلك  

�غمات حر�ات    إنقالوه  ما  ��  ويستندون  ك، وهو عالُم النفوس.  ال�ي جواهرها أشرف من جواهر عالم األفال

املوسيقار تذكر النفوس ا�جزئية ال�ي �� عالم ال�ون والفساد سرور عالم األفالك: إن املوجودات املعلوالت  

و�� ال�ي �� علل لها، فهذه مقدمة واحدة. إن األ�خاص الفلكية  
ُ
الثوا�ي تحا�ي أحوالها أحوال املوجودات األ

 �حر�ات هذه، وحر�ات هذه تحا�ي  علل أوائل لهذه األ�خاص ال�ي �� عالم ال�ون وا
ٌ
لفساد، وأن حر�ا��ا علة

الفلكية   األ�خاص  بأن  �علمون  العقالء  أك��  وأن  �غما��ا،  تحا�ي  هذه  �غماُت  ت�ون  أن  َوَجَب 
َ
ف حر�ا��ا، 

 الوجود ع�� ا�حيوانات ال�ي تحت فلك القمر، وحر�ا��ا علة �حر�ات هذه، وعالم  
ُ
وحر�ا��ا املنتظمة متقدمة

 قدم الوجود ع�� عالم األجسام. النفوس مت
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 المصطفى عبدون  ا
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إخوان الصفا بوجود عالقة ب�ن املوسيقى والدين �� �افة األديان السماو�ة من خالل صناعة املوسيقى    يقّر 

حيث يقولون: فأما استعماُل أ�حاب النواميس اإللهية لها �� ء  والدعا�� الصالة    إ�� هللاللتضرع  ة  الديني

الق العبادات، وعند  و�يوت  �ان  الهيا�ل  كما  والب�اء،  والتضرع  والدعاء  القراب�ن  الصلوات، وعند   �� راءة 

عند قراءة مزام��ه، وكما يفعل النصارى �� كنائسهم، واملسلمون ��    —عليھ السالم    —يفعل داود الن�ي  

و�خشوعها   النفوس  و�خضوع  القلوب  لرقة  ذلك  �ل  فإن  القراءة؛  و�حن  النغمة  طيب  من  مساجدهم 

ألوامر هللا    واالنقياد  إ��  والرجوع  الذنوب  من  إليھ  والتو�ة  ونواهيھ  �عا��  و�عا��    — هللا    —سبحانھ 

 باستعمال سنن النواميس كما رسمت. 

القلب والب�اء والتضرُّع والتو�ة   بالنية واإلخالص ورقة  َدَعُوا هللا  إذا  و�ضيف إخوان الصفا أن املتعبدين 

ون بھ، و�توب عل��م ويغفر لهم و�جيب دعاءهم  واإلنابة يصرف ع��م ما يخافون و�كشف ع��م ما  
َ
هم مبتل

ويعط��م ُسؤلهم، و�انوا �ستعملون عند الدعاء والتسبيح والقراءة أ�حاًنا من املوسيقى �س�ى «ا�حزن»، 

ُق القلوب إذا سمعت، وتب�ي العيون، وتكسب النفوس الندامة ع�� سالف الذنوب و�خالص   ِ
ّ
َرق

ُ
و�� ال�ي ت

ا و�صالح  ��  السرائر  واستعمالها  املوسيقى  صناعة  ا�حكماء  استخراج  أسباب  أحد  �ان  فهذا  لضمائر، 

 الهيا�ل وعند القراب�ن والدعاء والصلوات. 

تأث��   قضية  وأفالطون  أرسطو  وقبلهما  والفارا�ي  �الكندي  الفالسفة  من  كغ��هم  الصفا  إخوان  يطرح 

تأث��  املوسيقى  لصناعة  أن  �عت��ون  فهم  النفوس،   �� األ�حان  املوسيقى  ومن  السامع�ن:  نفوس   �� ات 

والنغمات أيًضا ما �سكن سورة الغضب و�حل األحقاد و�وقع الص�ح و�كسب األلفة وا�حبة، ومن األ�حان  

والنغمات ما ينقل النفوس من حال إ�� حال، ويغ�� أخالقها من ضد إ�� ضد. فلصناعة املوسيقى تأث��ات �� 

�ات صناعات الصناع �� الهيوليات املوضوعة �� صناعا��م، فِمْن  نفوس املستمع�ن مختلفة �اختالف تأث�

لُّ األمم من ب�ي آدم وكث�� من ا�حيوانات أيًضا. �ستعملها أجلها 
ُ
� 

الناس   عند  املوسيقى  استعمال  ��  يتج��  والسرور  الفرح  عند  تارة  ا�حياة؛  و�شاطات  ا�جاالت  �افة   ��

ا�حز  عند  وتارة  والدعوات،  والوالئم  و�� األعراس  العبادات  بيوت   �� وتارة  املآتم،  و��  واملصائب  والغم  ن 

امللوك   مجالس  و��  والتعب،  الراحة  وعند  ا�حضر،  و��  األسفار  و��  واملنازل،  األسواق   �� وتارة  األعياد، 

ومنازل السوقة، ويستعملها الرجال والنساء والصبيان واملشايخ والعلماء وا�جهال والصناع والتجار وجميع  

ا و�سطبقات  النوم.  وتجلب  الب�اء  �سكن  أ�حاًنا  لألطفال  النساء  �ستعمل  سبق  ملا  إضافة  تعمل لناس. 

قادة طرف  من  املوسيقى  و��    صناعة  و�قداًما،  �جاعة  النفَس  ُيكسب  والهيجاء  ا�ُحُروب   �� ا�جيوش 

َت األ�حار، يخّف 
ْ
من كث�� من  ف ألم األسقام واألمراض عن املر�ض و�كسر سور��ا ويشفي املارستانات، َوق

األمراض واألعالل و�ستعمل أيضا عند املصائب واألحزان والغموم �� املآتم، �عزي النفوس، و�خفف ألم 

األع عند  �ستعمل  �حن  أيًضا  �ستخرج  كما  ا�حزن.  ويسكن  االشتياق،  عن  ويس��  الشاقة  املصائب،  مال 

دَّ  والصنائع املتعبة مثل
َ

ما �ستعملھ ا�حمالون والبنائون ومالح الزوار�ق وأ�حاب املراكب؛ يخفف ع��م ك
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  �� املستعملة  املعروفة  والوالئم و��  �� األعراس  والسرور  واللذة  الفرح  وآخر عند  النفوس  األبدان و�عب 

 زماننا هذا.

ع�� ا�حيوان ع�� حد   و�ذهب إخوان الصفا إ�� أن أثر صناعة املوسيقى ال يقتصر ع�� اإل�سان فقط بل

 ل�حيوانات أيًضا مثل ما �ستعملھ ا�جمالون من ا�حداء �� األسفار و�� 
ُ
ستعمُل هذه الصناعة

ُ
سواء، وقد �

 ا�جماَل �� الس��،  
َ
ط ِ

ّ
األحمال، ويستعملها رعاة الغنم والبقر وا�خيل عند  ثقل  ع��ا    فو�خّف ظلم الليل؛ لينش

�� لها  ترغيًبا  الصف��  من  املاء  للن�و    ورودها  هيجا��ا  عند  خر 
ُ
أ أ�حاًنا  أيًضا  لها  ويستعملون  املاء،  شرب 

خر عند حلب ألبا��ا لتدر، ويستعمل صياد الغزالن والدراج والقطا وغ��ها من الطيور  فادالّس و 
ُ
، وأ�حاًنا أ

 أ�حاًنا �� ظلم الليل يوقعها ��ا ح�ى تؤخذ باليد. 

 : خاتمة  -4
اعت��ت    إّن  حيث  اليوناني�ن،  الفالسفة  كتابات   �� الغر�ية  ا�حضارة  إ��  ترجع  باملوسيقى  لنا  معرفة  أقدم 

العقل   و�عداد  ال�خصية  و�شكيل  السلوك  تقو�م   �� باملوسيقى  االنتفاع  الواجب  من  أنھ  األفالطونية 

الفنون األخرى ع�� أساس    للدراسة الرفيعة، و�� دراسة الفلسفة. �ان ينظر إ�� املوسيقى ع�� أ��ا أرفع من

كتابات    �� املوسيقى  لقيت  لإل�سان.  االنفعالية  وا�حياة  الباطنة  النفس   �� يؤثران  والتوافق  اإليقاع  أن 

نظر   فقد  املوسيقي،  الفكر   �� تأث��ها  لها  �ان  متعددة  فلسفية  مدراس  فهناك  كب��ا،  اهتماما  الفالسفة 

إ�� فهم أ��ا مدخل  إ�� املوسيقى ع��  الفلسفة، ووصف    الفالسفة  ال�ون، و�عداد ر�ا��ي لدراسة  طبيعة 

أفالطون املوسيقى بأ��ا محا�اة لعالم الواقع، بينما نظر إل��ا األرسططاليون ع�� أ��ا علو مثا�� ��ذا الواقع.  

أما الالهوتيون ف�انوا يرون �� املوسيقى وسيلة لتقر�ب اإل�سان من هللا بفضل تجميلها للنص الدي�ي. كذلك  

ك الالهوتيون والفالسفة معا �� النظر إ�� املوسيقى ع�� أ��ا وسيلة إلصالح األخالق أو إفسادها، و�ان  اش�� 

 الفالسفة يرون أ��ا قد ت�ون مجرد حسية، أو قوة روحية هائلة، وعالجا �جسم اإل�سان ونفسھ. 

الصو  األ�ساق  تجديد   �� خاصة،  املوسيقى،  تطو�ر   �� العرب  بمساهمة  في��  ماكس  خالل  أشاد  من  تية 

"العود �ان حسب ما هو متوارث مؤلفا   التجديد �� اآللة املوسيقية وكذا التجديد �� ال�حن، حيث يقول إّن 

لنسق   والالعقالنية  العقالنية  األ�عاد  �ل  للعرب  �ان  و��ذا  خامسا.  وثرا  إليھ  أضيف  ثم  أوتار  أر�عة  من 

ب�ن  من ز�لھ ابن �عد يظهر موسيقي مهم منظر األرموي أول  الدين صفي . ويعّد 1الصوت ع�� آلة العود."

 املوسيقية. املن�جية املدرسة أساس األرموي  وضع فقد إلينا مؤلفا��م. وصلت الذين املوسيقي�ن املنظر�ن

 �� الشرفية النغم واألدوار" و"الرسالة  معرفة �� األدوار "كتاب  :هما ا�جال رسالتان هذا  �� وأشهر مؤلفاتھ 

 
سس العقالنية والسوسيولوجية للموسيقى، ترجمة حسن صقر ومراجعة فضل هللا العميري، المنظمة العربية فيبر،  -1

ٔ
ماكس ، اال

ولى للترجمة الط
ٔ
ولى 2013بعة اال

ٔ
،  2005. توني غدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة اال

وروبية. بتصرف مؤمنون بال حدود.339-316ص
ٔ
ورده عادل بن ملوك، ماكس فيبر: الموسيقى بوصفها "اكـتمال" للعقلنة اال

ٔ
 ، ا
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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وتتم�� التأليفية النسب علم اإليقاعية".  السلم   نظام بتوسيع ��يء  �ل قبل الرسالتان، هاتان واألوزان 

 .1و�عقيد �عمق ف��ا بطر�قة الفيثاغوري  املوسيقي

لكن رغم ذلك، فإ��ا لم تصل إ�� مستوى العقلنة، وذلك الرتباطها، كما قال الفارا�ي، باالنفعاالت وليس  

ومن األسباب ال�ي    .جهة ثانية بموسيقى البالط، أي إ��ا لم �شع كثقافة اجتماعيةبالتعقل، والرتباطها من  

التدو�ن املوسيقي، و�� ذلك يقول: "إن املوسيقى   العر�ية حسب في��، هو ضياع  إ�� �ع�� املوسيقى  أدت 

العر�ية ا�حديثة مثال، ع�� الرغم من أ��ا موضوع معا�جة نظر�ة، إنما �� �� املرحلة الطو�لة منذ االجتياح  

 . 2�ى أصبحت فاقدة للتدو�ن تماما"املغو�� خسرت تدر�جيا �سقها التدو��ي القديم، ح

عصر  تماشيا مع الطموح الغر�ي �� االنتقال من العصر الوسيط، عصر هيمنة الكنيسة ورجال الدين إ��  

  خت ا�حاجة املتصاعدة إ�� تطو�ر املوسيقى إ�� فّن العصر ا�حديث، عصر العقلنة الشاملة، ترّ� ال��ضة و 

ووفقا    ،إ�� املوسيقى كتعب�� وكغاية �� ذا��ا؛ أي   ،والبحث عن ا�خالص د  ومن وسيلة لل�حر والتعبّ   دائم،

في��   عقلنتھ  و   افنبوصفها،  ملاكس  لھ  نظامي  �ش�ل  صرفة،  جمالية  حاجات  بإيقاظ  أي  جمالية؛  متعة 

 ا�خاصة بھ.
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 سؤال المنهج في فکر مالك بن نبي: 

 من النقد إلی البناء  

 
 

 

 

 : صملخّ ال

أساسية: ا�حور األول خصصتھ  تتعرض الورقة لسؤال املن�ج �� فكر مالك بن ن�ي من خالل ثالثة محاور  

الورقة لبناء املفاهيم �� مشروعھ باعتبارها املدخل األسا��ي ألي مقار�ة تحليلية، وا�حور الثا�ي بينت فيھ  

الورقة من�جھ �� مقار�ة مشكالت ا�حضارة، وا�حور الثالث �عرضت فيھ الورقة للمنا�ج ال�ي استعملها ��  

 مشروعھ.

 . ا�حضارة، التحليل، ال��كيب، الثقافة، الفكرة الدينية ج،: املن�ال�لمات املفتاحية

 

 

Abstract; 
The aim of This research paper is to clarify "the question of the method in the thought 

of Malik Ibn Nabi" in three main chapters: The first one is devoted to building the 

concepts in his Project as the main entrance to any analytical approach. The second 

chapter sheds light on the approach to the civilization problems, and the third part 

tackles the methodologies he used in his project. 

Keywords: method, civilisation, analysis, culture, religious idea, composition 
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 : تمهید  -1

ال يمكن ا�حديث عن سؤال املن�ج �� فكر مالك بن ن�ي دون ر�طھ باإلش�االت املعرفية ال�ي تناولها ��  

مشروعھ "مشكالت ا�حضارة"، لقد �انت مش�لة ا�حضارة من أهم املشكالت ال�ي استأثرت باهتمام مالك  

اشتغالھ املعر�� تحليال وتفكي�ا وتركيبا، ولقد استتبع هذا االهتمام أن يطور مقار�ة  بن ن�ي، و�انت مدار  

�ل  أتت  لذلك  ا�حضار�ة،  الظاهرة  بخصوصية  واعية  املش�ل،  هذا  التباسات  قادرة ع�� كشف  من�جية 

بناء ا�حضارة اإلسالمية من �� محاولة البحث عن مدخل م���� مناسب إلعادة  الفكر�ة    جهوده وأعمالھ 

 جديد. 

�ان سؤال املن�ج، باعتباره السؤال ا�حوري �� أي عملية معرفية وفكر�ة، أول سؤال اع��ض مالك بن  

ن�ي �� سبيل حّل مشكالت ا�حضارة. وتحاول هذه املقار�ة استجالء هذا السؤال من خالل بيان املسالك  

باملفاهيم؛   بدءا  ا�حضارة  مشكالت  مقار�ة   �� ن�ي  بن  مالك  اعتمدها  ممارسة  الذي  �ل  أساس  �عد  ال�ي 

 من�جية، وان��اء ببيان املنا�ج ال�ي استثمرها �� مشروعھ توصيفا وتحليال. 

 : بناء المفاهیم في مشروع مالك بن نبي  -2

بناء املفاهيم ضرورة من�جّية باملع�ى الواسع ل�لمة "من�ج" وما تتيحھ من معان ودالالت، وستظّل قضية   

وقبل �ل ��يء، ع�� أ��ا مسألة مفاهيم، فاملن�ج هو أساس املفاهيم ال�ي   املن�ج ملتسبة ما لم تطرح، أوال

�� معا�جة موضوعھ الباحث  فها 
ّ
�� مشروعھ الفكري، فأو��  1يوظ ن�ي واعيا ��ذه املسألة  ، و�ان مالك بن 

 أهمية للمفاهيم من خالل بيا��ا، و�يان سياقات توظيفا��ا، ومناطات إعمالها.

املفاهيم، فضال عّما تقّدم، عملية معرفية ونقدية، إذ �� ا�ع�اس ل�جوهر ا�حضاري، ليست سوى  و�ناء  

ووحدات   مختلفة  عناصر  تتضمن  منظومة،   �� حيث  من  و��،  اال��جام،  ف��ا  يف��ض  فكر�ة  منظومة 

ية املعرفية  مفاهيمية متعددة ومتنوعة ال يمكن رؤ���ا إال كعناصر م��اكمة تؤثر يقينا ع�� موقعها �� البن

املفاهيمية   املنظومة  تراتبت  وسواء  املمتدة،  ا�حضار�ة  العملية   �� وحجي��ا  الفكري  السياق   �� وقيم��ا 

بوصفها درجات سلمية، أو حلقات دائر�ة متداخلة، فإ��ا بحكم القاعدة ال�ي تحكم النظام واملنظومة �� 

 .2متفاعلة ورّ�ما مت�املة متساندة

كر مالك بن ب�ي والذي �عت�� قطب ر�� أف�اره ومدار تحليالتھ، هو مفهوم ا�حضارة  واملفهوم املركزي �� ف

 والذي يرتبط �شبكة من املفاهيم األخرى: اإل�سان، الوقت، ال��اب، الثقافة، األف�ار، ا�جتمع...

والرابط   أّما ا�حضارة فمفهوم م���ّ� لھ وظيفة تحليلّية ومعرفّية �� آن معا، لذلك نجده املفهوم الناظم 

لبا�� املفاهيم �� مشروعھ، والذي �عطي لها اال�ساق واال��جام بحيث تحقق وظائفها املن�جية واملعرفية  

�� تفس�� وتحليل الظواهر اإل�سانية، فبناء املفاهيم �� مشروع مالك بن ن�ي يرتبط باملشكالت ال�ي يقار��ا  

 

خرون، بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، ط -1
ٓ
 . 54، ص1السالم جـ القاهرة، دار 1عبد الفتاح، سيف الدين وا

 . 27-26ص  المرجع نفسه، -2
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�سانية فحسب و�نما أيضا طبيعة تحولها، وع�� ويعا�جها، وال تقتصر تلك املفاهيم ع�� فهم الظواهر اإل

هذا األساس أتت �عر�فات مالك بن ن�ي للمفاهيم �� مشروعھ ذات طا�ع وظيفي، من ذلك �عر�فھ ا�حضارة  

مثال بأّ��ا "مجموع الشروط األخالقية واملادية ال�ي تتيح �جتمع مع�ن أن يقسم ل�ل فرد من أفراده، �� �ل  

نذ الطفولة إ�� الشيخوخة املساعدة الضرور�ة لھ �� هذا الطور أو ذاك من أطوار  طور من أطوار وجوده، م

 .1نموه"

إن �عر�ف مالك بن ن�ي ل�حضارة يختلف عن مثيلھ األن��و�ولو�� الذي يمثل لديھ �ل ش�ل من أش�ال  

�جم مع طبيعة  التنظيم ل�حياة البشر�ة نوعا معينا من ا�حضارة، ألن هذا التعر�ف �� نظره ال يتسق وال ين

العالم اإلسالمي املعاصر ح�ى يتخلص من رواسبھ ومعوقاتھ،   إ�� تحر�ك  ن�ي ��دف  مشروعھ، فمالك بن 

محاولة   مالك  لدى  �ع�ي  ال  املسألة  إن  وا�حياة،  التار�خ   �� م�انتھ  استعادة  نحو  وفعالية  بإرادة  و�نطلق 

تحديد الطر�ق املؤّدية إ�� الهدف املنشود،  الكتشاف حقائق جديدة تتعلق �علم اإل�سان، ولك��ا �ع�ي لديھ  

، كما يقول، خاضعا لهدف  عملھدون إغفال الواقع، والوضعية الراهنة، ووفق شروط معينة، ح�ى ي�ون  

وا�ح، واتجاه محدد، و�دراك للوسائل الفعالة ومن هنا فإّن ا�حضارة �� ال�ي تمنح ا�جتمع اإلرادة ال�ي  

 .2لقدرة ع�� حّل املشا�ل ال�ي تواجهھ بطر�قة فعالة وأسلوب إيجا�يتم��ه من حيث هو مجتمع نام، وا

قافة. فعّرفها باعتبار صل��ا الوظيفية با�حضارة. لذا جاء   
ّ
وقد سلك بن ن�ّي املسلك نفسھ �� �عر�ف الث

 زوايت�ن:  من -�عد نقده �عر�فات علماء األن��بولوجيا وعلماء االجتماع الغر�ي�ن -�عر�فھ لها 

الفرد منذ والدتھ،    :التار�خيةالزاو�ة  - يلقاها  ال�ي  "مجموعة من الصفات ا�خلقية والقيم االجتماعية 

طباعھ   الفرد  فيھ  �ش�ل  الذي  ا�حيط   �� هذا  ع��  والثقافة  فيھ،  ولد  الذي  الوسط   �� أو��  كرأسمال 

الذ الذي يحدد مفهومها، ف�ي ا�حيط  للثقافة هو  الشامل  التعر�ف  ي �عكس حضارة  و�خصيتھ. وهذا 

 .3معينة، والذي يتحرك �� نطاقھ اإل�سان املتحضر"

ال��بو�ة- العم��، الزاو�ة  واملنطق  وا�جمال،  األخالق،   :�� أر�عة  جزئية  ل��اكيب  العام  ال��كيب   ��"  :

 .4والصناعة"

مشروعھ    إّن هذا التحديد للثقافة يتسق مع من�ج مالك بن ن�ي �� بناء املفاهيم، إذ تتحول املفاهيم ��

العالم اإلسالمي، و�م�انية    �� ا�حضارة  الت�خيص وتفس�� مشكالت  إم�انية  لھ  تتيح  تحليلية،  أدوات  إ�� 

التخطيط للعالج املناسب لتلك املشكالت، لذلك نظر مالك بن ن�ي إ�� مش�لة الثقافة من خالل املرحلة  

تخطيط للعالج املناسب لتلك املش�لة، بما  التار�خية ال�ي �عيشها األمة �� دور��ا ا�حضار�ة �ي يتمكن من ال

 يتفق وواقعها و��ون شامال ومحققا لتجاوز مرحلة التخلف والدخول �� مرحلة ا�حضارة. 

 

 . 43، دمشق دار الفكر، ص1)، القضايا الكبرى، ط1991مالك بن نبي، ( - 1
 . 122 -121) مشكالت الحضارة عند مالك بن نبي، تونس، الدار العربية للكـتاب، ص ص1984الجفائريــي، محمد عبد السالم. ( -2
 . 89شق، دار الفكر، ص ) شروط النهضة، دم2000مالك بن نبي، ( -3
 . 67) مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر، ص 2000مالك بن نبي، (  -4
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وال يمكن إنجاز تلك املهّمة ما لم يكن التخطيط للعالج شامال للعناصر ال�ي �ستو�� ضوابط العمل،  

�انت لھ غاية وا�حة، تمده بامل��رات الالزمة لدفع  والشروط ا�حضار�ة، فالعمل ال ي�ون حضار�ا إال إذا  

الرفيع   الذوق  مع  املتناسب  الش�ل   �� ي��ز  أن  أن من شروطھ  كما  األخال��"،  "املبدأ   �� واملتمثلة  النشاط 

(الذوق ا�جما��)، املستو�� للفاعلية ال�ي تتيح االستفادة من املعطيات وز�ادة االنتاج إ�� أق��ى حّد ممكن  

الع الصناعة)، (املنطق  أو  (العلم  العمل  الفنية إلنجاز  القواعد  الس�� وفق  أيضا من  للعمل  بد  م��)، وال 

ھ ال مناص من توافر مجمل تلك العناصر �� العمل؛ ل�ي يرتقي إ�� مستوى الفعل ا�حضاري 
ّ
 .1وهكذا فإن

 : المنهج ومشکالت الحضارة  -3

ب نقدي للمقار�ات السابقة، فقد ب�ن ما  انطلق مالك بن ن�ي �� مقار�تھ ملشكالت ا�حضارة من استيعا

لها وما عل��ا، وس�� أغوارها وكشف م�امن قو��ا وضعفها و��ن حدود كفاي��ا التفس��ية، و�انت بدايتھ مع  

ابن خلدون الذي يرى أنھ تمكن "من اكتشاف منطق التار�خ �� مجرى أحداثھ، ف�ان ��ذا املؤرخ األول الذي  

. إال أن ابن خلدون قد توقف �� حدود  2قد قام بصياغتھ فعال"  إنھإن لم نقل  قام بالبحث عن هذا املنطق،  

تطور   منطق  استيعاب  دون  يحول  ن�ي  ابن  نظر   �� وهذا  الدولة،  وهو  ا�حضارة  منتوجات  من  مع�ن  ناتج 

ا�حضارات، ألن تحليل ا�حضارة بوصفها ظاهرة إ�سانية مركبة �ستلزم تجاوز الش�ل السيا��ي ممثال ��  

 .3لدولة كتعب�� عن املسألة ا�حضار�ةصورة ا

ف أن  
ّ
بن ن�ي قد انتقد التفس��ات الغر�ية للظاهرة ا�حضار�ة بدًءا بماركس    مالكومّما �ستحّق التوق

)K. Marx) وان��اء بتو�ن�ي (Toynbee A.  واعت��ها تفس��ات ال تملك الكفاية التفس��ية لنشوء ا�حضارة ،(

اإلسالمية مثال، فهو �� تحليلھ ال يرى "�� ت�و�ن هذه ا�حضارة العامل ا�جغرا�� أو املنا�� �� ش�ل تحد مع�ن 

املتمثل �� ا�حاجة والوسيلة الصناعية حسب  حسب نظر�ة تو�ن�ي، وال العامل االقتصادي الزو�� األساس  

 .4ظر�ة ماركس"ن

ومالك بن ن�ي لم يكتف بالنقد بل أسس وشيد من خالل انتقاده �جهود من سبقوه تصورا لنموذج 

معر�� حضاري، استخدمھ �أداة لتحليل التطور التار���، فتار�خ اإل�سانية بالنسبة إليھ ما هو إال تار�خ  

أعطاها �عدا    ، حيث5ركز�ة �� مشروعھا�حضارات ال�ي تنشأ وتزول، فا�حضارة إحدى املقوالت املعرفية امل 

م ل�ل فرد   وظيفيا كما ذكرنا سابقا ف�ي "مجموع الشروط األخالقية واملادية ال�ي تتيح �جتمع مع�ن أن يقّدِ

من أفراده، �� �ل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إ�� الشيخوخة، املساعدة الضرور�ة لھ �� هذا الطور  

 

 .15، ص196عبد هللا بن حمد العويسي، مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي، مجلة الفيصل عدد،  -1
 .69مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص  -2
، المعاصر، بيروتة في ضوء الواقع مشروع مالك بن بني دراسة إسالمي )، فلسفة الحضارة في1993(سليمان الخطيب،  -3

 . 60، ص4المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل الجامعية رقم 
 . 72مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص -4
سس المعرفية والوظيفة  عبد الحليم مهورباشة، النموذج الحضاري في دراسة -5

ٔ
الظواهر اإلنسانية عند مالك بن نبي رصد لال

 .61، ص2015، جوان 20المنهجية، مجلة العلوم االجتماعية، العدد 
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، و�� ذات جانب�ن: ا�جانب الذي يتضمن شرطها املعنوي �� صورة إرادة تحرك  1أو ذاك من أطوار نموه"

صور    �� املادية  الشروط  يتضمن  الذي  وا�جانب  ��ا،  واالضطالع  االجتماعية  مهامھ  تحديد  نحو  ا�جتمع 

 . 2إم�انيات، أي أنھ يضع تحت تصرف ا�جتمع الوسائل الضرور�ة للقيام بمهماتھ، أي وظيفتھ ا�حضار�ة

وتوصل مالك بن ن�ي من خالل االستقراء التار��� إ�� أن التحوالت ال�ي �ع��ي ا�جتمعات تأخذ ش�ل  

نموذج   إ��  يتحّول  ا�حضاري  النموذج  أّن  د 
ّ

يؤك للظواهر اإل�سانية  املعر��  التحليل  وأّن  نماذج حضار�ة، 

، فهو  إرشادي للثقافة وا�جتمع والسلوك اإل�سا�ي، فاملالحظات االجتماعية تؤكد  
ً
 و�سلسال

ً
"أن للتار�خ دورة

تارة ��جل لألمة مآثر عظيمة ومفاخر كر�مة، وهو تارة أخرى يلقي عل��ا دثارها، ليسلمها إ�� نومها العميق.  

فإذا ما أخذنا هذه املالحظة �ع�ن االعتبار، تحتم علينا �� حل مشكالتنا االجتماعية أن ننظر م�اننا من دورة  

من عوامل االنحطاط وما ننطوي عليھ من أسباب التقدم. فإذا ما   �عتورناعنا، وما التار�خ، وأن ندرك أوضا

 .3حددنا م�اننا من دورة التار�خ، سهل علينا أن �عرف عوامل ال��ضة أو السقوط �� حياتنا"

فالتعاقب الدوري للنماذج ا�حضار�ة يجعل ل�ّل أمة سياقها ا�خاص، فال يجوز ألحد أن يضع ا�حلول  

ج مغفال م�ان أمتھ ومركزها، بل يجب أن تن�جم أف�اره وعواطفھ وأقوالھ وخطواتھ مع ما تقتضيھ  واملنا�

املرحلة ال�ي ف��ا أمتھ، أما أن �ستورد حلوال من الشرق أو الغرب، فإن ذلك تضييع ل�جهد ومضاعفة للداء.  

 إذ �ل تقليد �� هذا امليدان جهل وانتحار.

نية نفسية ناتجة عن فكرة معينة، تؤرخ ميالدها عمليات التطور  وعالج أي مش�لة يرتبط �عوامل زم"

االجتما��، �� حدود الدورة ال�ي ندرسها. فالفرق شاسع ب�ن مشا�ل ندرسها �� إطار الدورة الزمنية الغر�ية،  

 .4ومشا�ل أخرى تولدت �� نطاق الدورة اإلسالمية"

م ا�حضاري  للنموذج  واملن�جية  املعرفية  الوظيفة  الظواهر  تمكننا  مختلف  ب�ن  الصالت  إقامة  ن 

، يقول مالك بن ن�ي: "فنحن نملك أمام أنظارنا وسيلة �ستطيع ��ا تتبع اطراد  5اإل�سانية �� مجتمع حضاري 

حضارة معينة، بطر�قة شاهدة ع�� نحو من األنحاء، كما تمكننا من عقد الصالت املشروعة ب�ن العوامل  

 .6� هذا االطراد بالضرورة"النفسية ا�ختلفة ال�ي تلعب دورا �

لذلك، ال تفهم املشكالت والظواهر اإل�سانية �جتمع ما إال �� ضوء حضارتھ، فـ" إن مش�لة �ل شعب  

�� �� جوهرها مش�لة حضارتھ، وال يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مش�لتھ ما لم يرتفع بفكرتھ إ�� األحداث  

ال�ي   العوامل  فهم   �� يتعمق  لم  وما  املعاصرة، اإل�سانية،  ا�حضارات  وما  ��دمها،  أو  ا�حضارات  تب�ي 
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فجر   منذ  اإل�سانية  للم�حمة  عناصر  إال  املستقبلة  وا�حضارات  املا��ي،  ظالم   �� الضار�ة  وا�حضارات 

القرون إ�� ��اية الزمن، ف�ي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف امل�حمة البشر�ة منذ أن هبط آدم ع�� األرض  

 . 1إ�� آخر ور�ث لھ ف��ا"

 تعدد المناهج عند مالك بن نبي في مقاربة مشکالت الحضارة:  -4

  �� تت�امل  ولك��ا  ومتنوعة  متعددة  منا�ج  ا�حضارة  مشكالت  مشروعھ   �� ن�ي  بن  مالك  استخدم  لقد 

فها �� سياق الظواهر ال�ي تناولها �� مشروعھ، فال يمكن الفصل ب�ن املن�ج والظاهرة،  
ّ
�سقھ املعر��، ووظ

تحقي من  بد  دون  وال   �� كما  ونقلها  الظاهرة  لفهم  مناسبا  املن�ج  ي�ون  بحيث  بي��ما،  الت�افؤ  من  نوع  ق 

 . 2اصطناع لها أو اج��اء م��ا أو ب�� لبعض م�ونا��ا، وهذا األمر تضبطھ القواعد املن�جية ال�ي ب�ي عل��ا املن�ج 

من�ج واحد، و�ّل املشكالت    والظاهرة ا�حضار�ة ظاهرة إ�سانية مركبة ومعقدة ال يمكن تناولها من خالل 

مشكالت مركبة، و�ان مالك بن ن�ي واعيا ��ذا ال��كيب ��    املرتبطة ��ا: مش�لة األف�ار، ومش�لة الثقافة ...

الناحية   ذلك من  �ستدعيھ  ما  و�ّ�ن  األمر،  إ�� هذا  كتبھ  أك�� من سياق وموطن من   �� فأشار  تحليال��ا، 

ا�خاصة، ف�ي تختلف اختالفا �ليا عن مشكالت املادة، وال يمكن  املن�جية، فلمشكالت اإل�سان طبيع��ا  

ولهذا انتقد مالك بن ن�ي النموذج املادي ��   ،3معھ أن تطبق عل��ا دائما حلول �ستقي براهي��ا من ا�خارج"

  مع خصوصي��ا وال مع �عقيدها وتركي��ا، وال �ستحضر األ�عاد يتالءمتحليل الظواهر اإل�سانية، واعت��ه ال  

الروحية والقيمية ال�ي تكتن�ها، فاختبار "اإل�سان ال يمكن أن ي�ون من نوع الستاتي�ي مثل قضيب ا�حديد 

�� الظروف الطبيعية، بل يجب أن ي�ون من النوع الدينامي�ي، أع�ي أنھ يجب أن نخت��ه �� حر�اتھ ال �� 

جتماع إ�� �غي�� نظر��م الس�ونية إل��ا  ، وهذا التعقيد �� طبيعة الظواهر اإل�سانية دفع علماء اال 4سكناتھ"

) روث  لوي  �سميھ  ما  وهو  لها،  الداخلية  املالحظة  إ��  ا�خارجية  املالحظة  تجاوز    )  .RuthL��دف 

ديلثاي   عنھ  ع��ه  ما  نفسھ  وهو  االجتماعية،  املعرفة  من�ج  نواة  ويعت��  بـ  )  .Dilthey W(بـ"االستبصار". 

املادية �� اإل�سان بما �� ذلك تفك��ه وغاياتھ وتصرفاتھ وسلوكھ، ال يمكن التعرف  الفهم"، فا�جوانب غ��  “

عل��ا عن طر�ق املالحظة ا�خارجية فقط، بل عن طر�ق املالحظة الداخلية أي بفهم املعا�ي ال�ي �ع�� ع��ا  

�عب��    هذه التصرفات، و�� معا�ي نا�عة من شعور اإل�سان و�حساسھ الداخ��، وليس هذا السلوك سوى 

 . 5عن تلك اإلحساسات الداخلية
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�� �سق   من�ج، ولكْن  بأك�� من  يقار��ا  أن  ن�ي  بن  مالك  ا�حضار�ة استدعت من  الظاهرة  فخصوصية 

مت�امل ير�طها ناظم معر��، و�ظهر هذا أك�� �� دمجھ ب�ن التحليل وال��كيب، وسنمثل ع�� ذلك بمسلكھ  

أصل   حّدد  أن  فبعد  ا�حضارة،  مش�لة  تناول   �� ��  �� شعب  �ل  مش�لة  "إن  بقولھ:  ا�حضارّي  املش�لة 

األحداث   إ��  بفكرتھ  يرتفع  لم  ما  مش�لتھ  يحل  أو  يفهم  أن  لشعب  يمكن  وال  حضارتھ،  مش�لة  جوهرها 

سلك إلثبات �حة ��خيصھ    1اإل�سانية، وما لم يتعمق �� فهم العوامل ال�ي تب�ي ا�حضارات أو ��دمها."

ا�جتمع اإلسالمي، �� مش�لة حضارتھ ال�ي سقطت �عد ارتفاع، وأفلت �عد  مسالك ش�ى، فإذا �انت مش�لة  

شروق دام قرونا عديدة، ف�ي املش�لة �� إطارها الك�� أو املركب، وح�ى يتم استيعا��ا، ثم تصور حل لها، ال  

فل ن�ي،  بن  مالك  ��ا  قام  ال�ي  ا�خطوات  و��  التحلي��،  إطارها   �� أو  جزئيا��ا  ع��  تناولها  من  يكتف  بد  م 

 بالتوصل إ�� تحديد أزمة ا�جتمع اإلسالمي بأ��ا أزمة حضارة، و�نما صاغها �� ش�ل معادلة قابلة للتحليل:

 ا�حضارة = إ�سان + تراب + وقت  

ل �ّل جزء من أجزاء هذه املعادلة، فبدأ �عنصر اإل�سان مركزا ع�� ا�جانب الذي يؤهلھ  
ّ
ثم أخذ يحل

(ا الطرف�ن اآلخر�ن  مع  �� للتفاعل  الفكر�ة ح��ا مهما  املش�لة  الفكر ولذلك احتلت  لوقت وال��اب)، وهو 

مشروع ابن ن�ي. ثم تناول جانب الوقت ع�� أساس أنھ ا�ح�� أو الوعاء الذي يتحرك فيھ اإل�سان ليتعامل  

 .2مع ال��اب، أما ال��اب فهو ا�جال الذي يتحرك فيھ اإل�سان ع�� الزمن من خالل الفكر لينتج حضارة

وهذه العناصر األولية تبقى ساكنة ما لم تتداخل الفكرة املركبة محدثة الشرارة الروحية ال�ي تجعل من 

العناصر األولية ديناميكية متحركة �� إطار التار�خ، هذه الفكرة املركبة ال�ي تحدث الشرارة �� الدين أو  

 .3الفكرة الدينية

ال   ن�ي"  بن  مالك  نظر   �� الثالثة  تركيب  فالعناصر  ضمن  ولكن  شتتية،  حالة  ضمن  مفعولها  تمارس 

الدين، 4متآلف، يحقق بواسط��ا جميعا إرادة وقدرة ا�جتمع املتحضر" بھ  املتآلف يقوم  ال��كيب  ، وهذا 

فهو الذي يجعل هذه العناصر تمر من ا�حالة الطبيعية إ�� وضع نف��ي زم�ي، ينطبق ع�� مرحلة معينة  

التشكيل يج (الوقت)  �حضارة ما، وهذا  العضوي وحدة اجتماعية، و�جعل من  (اإل�سان)  الذي  -عل من 

الذي  -وقتا اجتماعيا مقدرا (�ساعات عمل)، ومن (ال��اب)    -ليس سوى مدة زمنية مقدرة (�ساعات تمّر)

مجاال مجهزا مكيفا تكييفا فنيا، �سّد    -ُيقّدم بصورة فردية مطلقة غذاء اإل�سان �� صورة اس��الك �سيط

 .5�حياة االجتماعية الكث��ة، تبعا لظروف عملية اإلنتاج"حاجات ا
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وهكذا فاملن�ج التحلي�� �� مشروع مالك بن ن�ي ليس ع�� صورة واحدة بل تختلف باختالف الظواهر ال�ي  

والغر�زة،   واألنا،  شعور، 
ّ
والال الشعور  مفرداتھ:  واستثمر  النف��ي  التحليل  من�ج  استخدم  فقد  تناولها، 

؛ ففي سياق بيانھ ألثر الفكرة الدينية �� مركب ا�حضارة استثمر  1ة... وغ��ها من املفرداتوالطاقة ا�حيو�

مالك بن ن�ي من�ج التحليل النف��ي للتدليل ع�� �ّحة توصيفاتھ واستنتاجاتھ يقول �� بيان ذلك: "ومن هنا  

صورة زمنية لألفعال وردود  �ع�ن علينا ال�جوء إ�� لغة التحليل النف��ي �غية تتبع اطراد ا�حضارة باعتباره  

 . 2األفعال املتبادلة ال�ي تتولد منذ مطلع االطراد ب�ن الفرد والفكرة الدينية ال�ي تبتعث فيھ ا�حركة والنشاط"

االتجاه   مدرسة  من  أيضا  استفاد  بل  النف��ي،  التحليل  من�ج  ومفاهيم  بمفردات  ن�ي  ابن  يكتف  ولم 

. السّيما   )B. F." Skinner(وسكين� ) PavlovIvan (و�افلوف  .J. B) onWatsالسلو�ي ال�ي يمثلها واطسون (

، و�� تحليلھ للعالقات 3مفهوم املنعكس الشرطي لبافلوف الذي استثمره �� تحليلھ للظاهرة االستعمار�ة

املش�لة  االجتماعية يقول: "ونحاول اآلن أن نرى �� أي الظروف يندمج الفرد �� ا�حياة االجتماعية، ول�ن �انت  

قد صيغت من قبل بلغة االجتماع، فمن الواجب اآلن أن نصوغها قصدا بلغة علم النفس واالجتماع، أي  

بافلوف   ع�� مصط�ح  نخلع معھ  �جوءا  الشرطي}،  (املنعكس  الفعل  نظر�ة  إ��  خاصة  ن�جأ  أن  ينب��  إننا 

 .4تفس��ا اجتماعيا"

التار���و  التحليل  ن�ي من�ج  للتدليل ع�� أن  �� د   5استثمر مالك بن  راستھ للظاهرة ا�حضار�ة، فمثال 

استند ع�� ،  الفكرة الدينية �� ال�ي تؤثر �� مزج العناصر الثالثة (اإل�سان وال��اب والوقت) �عضها ببعض

ب) موجود فعال،  ِ
ّ

التحليل التار���، و��ن ذلك بقولھ: "فكما يدل عليھ التحليل التار���، نجد أن هذا (املرك

 .6دينية ال�ي رافقت دائما تركيب ا�حضارة خالل التار�خ"هو الفكرة ال

وال يمكن ا�حديث عن التحليل �� مشروع مالك بن ن�ي دون استحضار اآللية الثانية: آلية ال��كيب إذ   

عل��ما مدار مشروعھ، فبالتحليل يبحث �� املركبات األولية ال�ي تقوم عليھ ا�حضارة و�التا�� ما يكتنفها من  

 .7حضارةا� �� مستواها ا�جزئي، و�ال��كيب يصل إ�� تحديد كيفية ت�امل هذه العناصر لتنشأمشكالت ع 

الّدمج ب�ن اآلليت�ن �� متنھ الفكري، فبعد التحليل   وقد عمد بن ن�ي، �� �ل املشكالت ال�ي عا�جها، إ��

يل مشكالت ا�حضارة  يأ�ي ال��كيب، فال ينفصل هذا عن ذاك، ألّن �سق مشروع مالك بن ن�ي مب�ي ع�� تحل 

ال��كيب الذي من   ال��كيبية، لذلك �انت القضية عنده "منوطة بذلك  �� عناصرها األساسية و�� مآال��ا 

شأنھ إزالة التناقضات واملفارقات املنتشرة �� مجتمعنا اليوم، وذلك بتخطيط ثقافة شاملة يحملها الغ�ي 

 
 .77 -76 -74 -73ينظر: مالك بن نبي، ميالد المجتمع، مصدر سابق، ص  -1
 . 74سابق، ص مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر  -2
  ، دمشق، دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع،1)، مالك بني دراسة استقرائية مقارنة، ط2012موالي خليفة المشيشي، ( -3

 .95ص
 .65، ص، مصدر سابق)، ميالد مجتمع شبكة العالقات االجتماعية1989مالك بن نبي، ( -4
 .73مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص -5
  .50المصدر نفسه، ص   -6
 .77صبدران بن الحسن، الظاهرة الغربية، مصدر سابق،  - 7
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ا وا��جامها مع مجتمعها، ذلك ا�جتمع الذي سوف  والفق��، وا�جاهل والعالم، ح�ى يتم لألنفس استقراره 

 .1ي�ون قد استوى ع�� توازنھ ا�جديد"

ف�ل العوالم عند مالك بن ن�ي تحتاج إ�� تركيب لتحدث أثرها: فاألف�ار واألشياء ال يمكن أن تتحول إ��  

(تركيبا)،   فأصبحت  أجزاؤها  تآلفت  إذا  إال  ثقافية  مع�ى   فلیسعناصر  املنعزلة  الفكرة  أو  املنعزل  لل��يء 

 
ً
. 3ق، وا�جمال، واملنطق العم��، والصناعة، والثقافة �� ال��كيب العام ل��اكيب جزئية أر�عة ��: األخال 2أبدا

تركيب   ضمن  ولكن  شتتية،  حالة  ضمن  مفعولها  تمارس  ال  والزمن  وال��اب،  اإل�سان  الثالثة:  والعناصر 

 .4متآلف، يحقق بواسط��ا جميعا إرادة وقدرة ا�جتمع املتحضر

 : الخاتمة  -5

ن�جية ال�ي �ستد�� إعادة النظر ف��ا  وصفوة القول إن مشروع مالك بن ن�ي يكتن� بكث�� من القضايا امل

بناء ع�� السقف امل���� واملعر�� الذي وصلت إليھ املعرفة اإل�سانية املعاصرة بمنا�جها ومفاهيمها وأدوات  

امل����   التجدد  إم�انية  لھ  يتيح  نقديا  استيعابا  ن�ي  بن  مالك  مشروع  استيعاب  فيھ  يتّم  و�ش�ل  تحليلها، 

لك ب�ي ن�ي �� التحليل وال��كيب مدخل لفتح آفاق جديدة لهذه املشروع ألنھ ما  واملعر��، ومساءلة من�ج ما

زال لھ راهنية �� واقعنا املعاصر، وما زالت األمة اإلسالمية �عا�ي من مشكالت ا�حضارة، فما أحوجنا إ��  

ا األمة  مقار�ات جديدة �ستلهم روح من�ج مالك ب�ي و�ستحضر السياقات والتحوالت املعاصرة ال�ي �عيشه

 اإلسالمية. 
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س  في تاریخ الُمقدَّ

س واإلشکال التأویليُّ العربي لمفهوم المدنَّ  

 
On the History of the Sacred and the Dilemma of the 

Arabic Interpretation of the Profane 
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 في تاریخ الُمقدَّس 

 لمفهوم الُمدنَّسواإلشکال التأویلي العربي 

  

 

 : صملخّ ال

س
َّ
د�

ُ
امل مفهوم  يخرج  اإلسالمّية   لم  العر�ّية  الثقافة  الذي    ��  املع�ى  دائرة  عن  املعاصرة  املرحلة  إ�� 

استخدمھ العرب منذ أقدم عصورهم وحّدتھ معاجمهم ع�� أساس ما ترّ�خ �� االجتماع الدي�ّي والثقا�ّ� من  

ال والشيطنة  الِرْجس  معاٍن معا�ي  ق، 
ُ
ل

ُ
وا�خ الِعرض  خ 

ّ
لط

ُ
ت والتدّين    �ي  التفك��  أنماط   �� را�خة  استمّرت 

دعوى ا�حافظة ع�� الهوّ�ة ال�ي ُ��َددها ا�حداثة املّ��مة جهال بمحار�ة الدين وتدنيس  والعيش التقليدّية ب

ساتھ، و  ختلف دينّيا أو مذهبّيا أو فكرّ�ا  اإلسالمّي القديم  ا�جهاد  نظاماس��جاع    �لغ األمر حّد ُمقدَّ
ُ
  ،�حار�ة ا�

وهذه من الظواهر ال�ي باتت متفاقمة �� أغلب ا�جتمعات العر�ّية واإلسالمّية مع انتشار مظاهر التشّدد  

م.  
َ
ھ إسالم ُمقّدٌس �� نقاوتھ �سود العال

ّ
ل أن ا ُيتخيَّ

َ
 الدي�ّي وتأثيم ا�خالف وتكف��ه وقتلھ انتصارا ِمل

س، :ال�لمات املفاتيح 
ّ
د�

ُ
قّدس، امل

ُ
 .عالقة التبادل املفهومّي  ،، الصياغة والتأو�ل�� تأو�ل املفهوم امل

Abstract : 

In the Arab-Islamic culture, the concept of the profane did not go beyond the circle of 

meaning used by the Arabs since their ancient ages and was delineated by their dictionaries 

on the basis of what was entrenched in the religious and cultural matrices of the meanings of 

impurity and demonization that taint honor and morals; meanings that continued to be rooted 

in patterns of thinking and religiosity and traditional conservative ways of living under the 

pretext of preserving the identity that is threatened by modernity accused, out of ignorance, of 

fighting religion and desecrating its sanctities to the extent of restoring the old Islamic jihad 

system to fight those who differed religiously, doctrinally, or ideologically. This is one of the 

phenomena that has become aggravated in most Arab and Islamic societies with the spread 

of aspects of religious extremism and the penalization, atoning and killing of the violators, being 

deemed as a victory for what is imagined as a pure sacred Islam that pervades the world.  

Keywords: sacred, profane, in the interpretation of the concept, formulation and 

interpretation, conceptual exchange relationship . 

 د. محسن الّتلیليأ. 



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
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ٔ
 ليلي ا
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      : الُمدنَّس  في تاریخّیة مفهوم  -1

س �عود �شأة مفهوم  
َّ
د�

ُ
إ�� جذور تار�خّية وثقافّية عر�قة ممتّدة �� الِقدم وسابقة �عهود طو�لة لظهور   امل

قة لآللهة، وقد ظهر ذلك  
َ
طل

ُ
األديان الكتابّية ح�ن �ان التار�خ الوث�ّي مح�وما بضعف اإل�سان وتبعّيتھ امل

لوجيا التأسيس اإلغر�قّية من خالل  خاّصة �� مرحلة الحقة من انتشار العقائد الوثنّية ال�ي نقل��ا إلينا ميثو 

مة،  
ّ
ْ�ن: عالم علوّي تحكمھ سماء ثابتة �سك��ا آلهة ُمعظ

َ َ
دّي مت�امل لعامل

َ
ح�ايات ومشاهد حواها تصّور َعق

ة ��ا من �ّل جانب
ّ
 .1وعالم تح�ّي �سكنھ اإل�سان وا�حيوان، حيث األرض الواسعة واملياه ا�حاف

��    مستقّرهاختار  وغادر عالم السماء ليستقّر �� العالم األر��ّي    -شأنا  األد�ى    -و�ّل َمن نزل من اآللهة  

وا�حيوان وغ��ها من   والنباتات  والغابات  الينابيع  حورّ�ات  �سكن  حيث  الشاهقة  ا�جبال  �� قمم  األعا��، 

��ا من �سط نفوذ 
ّ

ت هذه اآللهة تحوز مواقعها �� مجاالت محّددة تمك
ّ
ها  م�ّونات الطبيعة ا�حّية، وقد ظل

 . 2ومن السيطرة واملراقبة والفعل والتصّرف

فقد نقلت إلينا امليثولوجيا القديمة، لدى اإلغر�ق وحّ�ى لدى غ��هم من األمم، مشاهد أسطورّ�ة عنيفة  

عن الصراعات ال�ي �انت قائمة ب�ن اآللهة املتعّددة ع�� أجيال م��ا متعاقبة، وعن عداوا��ا وحرو��ا ال�ي ال  

. و�ان الناس جميعا، �� املقابل، 3إظهار القّوة والصراع ع�� الهيمنة وتوسيع مجال النفوذآخر لها من أجل 

 واحدة بإصبع واحد إلفناء    -حسب التصّورات األسطورّ�ة القديمة    -ضعفاء جّدا أمامها، �انت تكفي  
ٌ
"َدفعة

م القراب�ن ا�حيوانّية  . ومن أبرز مظاهر ضعف اإل�سان وأشهرها ع�� اإلطالق ظاهرة تقدي4الناس جميعا"

 .5وحّ�ى البشرّ�ة لآللهة، بصفة فردّية أو جماعّية، اع��افا �عظم��ا وقداس��ا، والتماسا ل��ك��ا ورحم��ا

تار�خ     �� �ن  ا�ختصَّ �ن  الفر�سيَّ �ن 
َ
الباحث مثل  األديان،  تار�خ   �� الباحثون  قّدمها  ال�ي  النظرّ�ات  ومن 

  1872-1950(6(  Marcel Mauss) ومرسال موس  Henri  Hubert  )1872-1927االجتماع الدي�ي هن�ي هيبار  

القر�ان أّن  يرى  الديوّي    7ما  العالم   �� والبشرّي  س  قدَّ
ُ
امل العالم   �� اإلل�ّي  ب�ن  التواصل  أش�ال  من  ش�ل 

س، ورمزا للت�حية  
َّ
د�

ُ
دّيا �عّبدّيا يجري من خاللھ إضفاء القداسة ع��    Le sacrificeامل

َ
بوصفها عمال عق

س،  8�ائن دنيوّي، �� صورة نادرة من صور التكريس قدَّ
ُ
�  . فالت�حية، �� صل��ا بامل

ّ
مظهر من مظاهر التخ�

 

سيس إالغريقّيةجان بيير فيرنان،  1
ٔ
لهة والناس، حكايات التا

ٓ
هالي للطباعة ، ترجمة محّمد وليد الحافظ، الكون واال

ٔ
دمشق، اال

 . 19، ص 2001، 1والنشر،ط
 . نفسهالمرجع   2
 .21-19، ص نفسهالمرجع   3
 . 43، ص نفسهالمرجع  4

5  François Gresle (et autres), Dictionnaire des sciences humaines, s.v Sacrifice, Nathan, Paris, 1990, pp 295-
296. 
6  Hubert et Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, L’année sociologique, Paris,  1897-1898, t2, p 
36. 

نظر وحيد السعفي،  7
ُ
 . 2003، 1، تونس، دار تبر الزمان، طالقربان في الجاهلّية وإالسالما

8 Ibid. 
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  -اإلرادي عّما يملك الفرد وا�جماعة، أو عّما يمك��ما ا�حصول عليھ �� سبيل غاية دينّية أو أخالقّية، و��  

ُد��ي -��ذا املع�ى 
ُ
مَنح ملن هو إل�ي ق

ُ
 .1ممارسة متعالية عن �ّل ما هو دنيوّي َدِ�س، بما أّ��ا ت

ت ممارس��ا من  وقد استمّرت ممارسة الت�حية شائعة �� أغ
ّ
لب العقائد، حّ�ى �عد العهود الوثنّية، وظل

َبَعة بانتظام �� �ّل األديان    تَّ
ُ
إ�� أن أصبحت ضرورّ�ة، حّ�ى و�ن   –حّ�ى أك��ها نقاء    –مظاهر الطقوس امل

اإل�سانّية األخالق  مبادئ  ببعض  أحيانا  أمرها  صل 
ّ
 2ات

ّ
إال القديمة  الشعائر   �� القراب�ن  تقديم  يكن  ولم   ،  

د �� حياتھ ب�ّل أنواع الشرور واألخطار، وع��   هدَّ
ُ
طقسا من طقوس التقّرب لآللهة طلبا �حماية اإل�سان امل

هذا األساس استمّرت الت�حية ورموزها مظهرا متأّصال من مظاهر التواصل ب�ن العالم السف�ّ� البشرّي  

قّدس.
ُ
س والعالم العلوّي اإلل�ّي امل

َّ
د�

ُ
 امل

را بخالص اإل�سان من فساد الدنيا وخطاياها داعيا  30  -ق.م    4وا�� سنة  ر املسيح (حو ومع ظه
ّ

م) مبش

ال�ي أخذت   انتشار املسيحّية  الزمن والتار�خ مع بداية  إ��  النظرة  تتبّدل  إ�� االلتحاق بمل�وت هللا أخذت 

ر  
ّ

برفعة اإل�سان و�عادة    – ع�� املسيح وأنصاره �� مرحلة أو��، ثّم ع�� ا�جامع الكنسّية �� مرحلة ثانية    -تبش

�� مجال الرحمة    آلدمّيتھ االعتبار   التو�ة وا�خالص،  ع�� تحر�ره من د�س ا�حياة وشرورها و�دخالھ، �عد 

 .3اإللهّية ليعيش مع هللا �� سالم أبدي 

نفس الظاهرة تقر�با ُيالحظها الباحث عند ظهور اإلسالم وانتشاره تدر�جّيا �� ا�جز�رة العر�ّية وخارجها،   

ونذيرا"م "�ش��ا  الن�ّي محّمد  ظهور  �� رحمة هللا   4ع  و�دخالھ  والشرك،  الوثنّية  اإل�سان من د�س  لتحر�ر 

فى.
َ
صط

ُ
 الواحد األحد، و�� قداستھ ال�ي أضفاها بالو�� ع�� نبّيھ امل

املسيح    �سمية  تحيل  اإلل�ّي،  س  قدَّ
ُ
امل نحو  التعا��  ع��  اإلسالم   �� واالصطفاء  الو��  ُيحيل  ��   -وكما 

ال�ي �سّمت باسمھ      -العقيدة 
ُ
امل الت�و�ن وسفر ا�خروج، ع��  ال�ي ورد ذكرها �� سفر  س من الطقوس  قدَّ

، فقد �ان ألدا��ا صلة مباشرة بتقد�س األرض وجعلها مباركة، �عد تطه��ها من د�سها.  5وغ��ها من األسفار

ا رأى �� حلمھ أّن الرّب ظهر �� األرض ال�ي نا
ّ
م ومن أبرز تلك الطقوس امل�ح بالز�ت الذي مارسھ �عقوب مل

ھ نام �� بيت هللا، عند باب السماء، فقام يؤّدي  
ّ
ف��ا، قرب حاران، ف��ض خائفا، وأخذتھ رهبة عندما علم أن

 كر�م.قد�س والتّ شعائر التعظيم والتّ 

الثامن    اإل�حاح   �� املسي�ّ�  التقد�س  معا�ي  من  إليھ  ترمز  ما  إ��  واإلشارة  الشعائر  هذه  ذكر  ورد 

ساوالعشر�ن من سفر الت�و�ن من   قدَّ
ُ
ِذي   لكتاب امل

َّ
 ا�َحَجَر ال

َ
ذ

َ
خ

َ
َر َ�ْعُقوُب ِ�� الَصَباِح َوأ

َّ
مَّ َبك

ُ
�� قولھ: "ث

 
1   Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des SYMBOLES, s.v Sacrifice, éd. Robert Laffont / Jupiter, 
Paris, 1999, p 839.                                                                                                                                

ندريه الالند،  2
ٔ
حمد عويدات، موسوعة الالند الفلسفّيةا

ٔ
حمد خليل، تعّهد وإشراف ا

ٔ
- ، بيروت Sacrifices.v، تعريب خليل ا

 .1231، ص 3، م 1993، 1اريس، طب
3 E. Trocmé, Jésus de Nazareth vu par les témoins de sa vie, éd. Neuchâtel, Paris, 1971, p 122. 

نّيتان 4
ٓ
: العبارتان قرا

ٔ
ية الثامنة والعشرين من سورة سبا

ٓ
شرنا إليه في اال

ٔ
 . 34، وقد ورد ذكرهما بالمعنى الذي ا

 . 33-32ت، ص  -صيدا، منشورات المكـتبة العصرّية، د  -، بيروت عبقرّية المسيحعّباس محمود العّقاد،  5



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
.د. محسن التّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وإالشكال التا

ٔ
 ليلي ا
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اَن َبْيَت ِإيْل 
َ
�

َ
ِلَك امل

َ
ى ذ ِس ا�َحَجِر َزْ�ًتا َوَس�َّ

ْ
� َرأ

َ
ُصًبا َوَصبَّ َع�

ُ
ِسِھ َوأقاَمُھ ن

ْ
ْحَت َرأ

َ
، و�ان اسُم املدينة  1َوَضَعُھ ت

وز"
ُ
وُن ِ��  ، وكذلك �� ا2أّوال ل

ُ
ا َي�

َ
: َهذ

ً
اِئال

َ
َم َبِ�ي ِإْسَرائيَل ق

َّ
ل

َ
إل�حاح الثالث�ن من سفر ا�خروج �� قولھ: "َو�

 
َ
ت  ��ِ ُھ 

َ
ل

ْ
ِمث ْصَنُعوا 

َ
ت  

َ
َوال َساٍن، 

ْ
ِإ� َجَسِد   �

َ
َع� ُب 

َ
ُ�ْسك  

َ
ال ْم. 

ُ
ْجَياِلك

َ
أ َمَدى  َسِة  دَّ

َ
ق

ُ
امل ِمْ�َحِة 

ْ
ِلل ُهَو  َزْ�ًتا  َما  ِإنَّ ْرِكيِبِھ، 

ٌس، دَّ
َ

ْم" ُمق
ُ

ك
َ
ًسا ل دَّ

َ
وُن ُمق

ُ
ي�

َ
 .   3ف

س مفهوم محورّي �� النصوص والتعاليم الدينّية الكتابّية، ال��ودّية واملسيحّية واإلسالمّية، بھ   قدَّ
ُ
إّن امل

العقائد   ف��ا  انتشرت  ال�ي  الفضاءات   �� اإل�سا�ّي  التار�خ  ارتبط  و�ھ  اإللهّية،  والشعائر  األوامر  ارتبطت 

واملسيحيّ  و�اركتھ  ال��ودّية  س  قدَّ
ُ
امل مفهوم   �� الكنسّية  املؤّسسات  مت 

ّ
تحك وقد  اإلسالم.  ظهور  قبل  ة 

ة بھ، �ا�خ�� والشّر، وا�حّبة والكره، وا�حالل  
ّ
طقوسها وشعائرها باالستناد إ�� عّدة أزواج مفاهيمّية حاف

إ�� مفهوم أص��ّ  ها 
ّ
�ل ترتّد  املفاهيمّية  األزواج  س    وا�حرام، وا�جّنة والنار. وهذه  قدَّ

ُ
امل م هو زمن هللا 

ّ
متحك

س
َّ
د�

ُ
، ومداُر الزمَنْ�ن مل�وت هللا الطاهر مفهوما مركزّ�ا �� حياة املسيح و�عاليم  4مقابل زمن الشيطان امل

 من �غو�ھ الشيطان
ّ
خھ �شرور أوساخھ الشيطانّية.   ،املسيحّية، ال يخرج عنھ إال

ّ
 فيجّره إ�� دائرة د�سھ و�لط

م��م ال�اتب    -املسيحّية لف��ات طو�لة هيمنة الكّتاب والالهوتّي�ن املسيحّي�ن    وقد شهدت عصور ازدهار  

أوغسطينوس   الكب��  املتحّرك  - )  Augustin  )354-430والالهو�ّي  التار�خ  كتابة  اعتبار    5ع��  من  انطالقا 

تلك الهيمنة أخذت   . لكّن 6القداسة مركز ا�حياة و�وصل��ا األبدّية والتار�خ اإل�سا�ّي أ�سب م�ان لتحقيقها

 
ّ
 476�اجع �عد سقوط اإلم��اطورّ�ة الرومانّية سنة  �� ال�

ّ
هوت،  ، ولم تبق حكرا ع�� رجال الكنيسة وعلماء الال

ھ إلھ التار�خ"
ّ
، وأّن االع��اف بوجود هللا ال  7مع بداية انتباه املؤّرخ�ن إ�� مقالة "أّن هللا �� التار�خ ال �ع�ي أن

االجتماعّية وحجم األحداث السياسّية �� تحر�ك التار�خ اإل�سا�ي، و�� أهمّية التقّدم  ينفي أهمّية دور القوى  

 .8بمس��تھ ع�� تحر�ر حركتھ من الهيمنة املطلقة للمسيحّية ومؤّسسا��ا

 

ّن بيت إيل هي بيت السماء حيث يسكن هللا.  1
ٔ
 ورد في شرح الكـتاب المقّدس ا

 .111-110، سفر التكوين، اإلصحاح الثامن والعشرون، ص 1984، بيروت، دار المشرق، الكـتاب المقّدس   
 .110، ص نفسهالمرجع  2
 .206، سفر الخروج، اإلصحاح الثالثون، ص نفسهالمرجع  3
ي ٕالىسالم يفوت،  4

ّ
ص   ،1991، 1للطباعة والنشر، طيعة ، بيروت، دار الطلالتواريخ الفعلّية الزمان التاريخي: من التاريخ الكل

11. 
وائل القرن الخامس مازال، في جوانب كـثيرة منه، عمدة الكنيسة     5

ٔ
وغسطينوس في ا

ٔ
إّن النظام الالهوتي المتكامل الذي وضعه ا

نظر في تعريف هذا الرجل:
ُ
 المسيحّية. ا

 H.I. Marrou et A.M. Labonnardière, Saint Augustin et l’Augustinisme, 2ème édition, Paris, 1955.       
6  La théologie dans l’histoire, collection dirigée par Joseph Doré, Beauchesne éditeur, Paris, 1997, p.9.  
7 Ibid. 

 .14سالم يفوت، مرجع سابق، ص   8
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الدي�ّي، خاّصة مع مارت�ن لوثر    ال�ي أحدث��ا حركة اإلصالح  "العرقلة"  -Martine Luther  )1483ولوال 

س الذي سعت املسيحّية إ�� تكريسھ.  ،  1)5461 قدَّ
ُ
لتّم إحراز تقّدم إ�سا�ّي أك�� �� تجاوز مفهوم الزمن امل

الهوتيّ  ر�ن 
ّ

مفك أيدي  ع��  قامت  ال�ي  اإلصالحّية  ا�حركة  أعادت  الّد فقد  با�جدل  االهتمام  بارز�ن،  ي�ّي  �ن 

س ع�� زمن إ�سا�ي أد�ى منھ م�انة، ظّل موسوما دائما  وساعدت ع�� استمرار هيمنة الزّ  قدَّ
ُ
من املسي�ّ� امل

 .2فالة والد�سبالّس 

لكّن حركة اإلصالح الدي�ّي لم تمنع تقّدم التار�خ األورو�ي ع�� مراحل نحو تجاوز هيمنة الدين وسلطتھ   

ا�حياة االجتماعّية والسياسّية والفكرّ�ة، خاّصة �عد ظهور االكتشافات الك��ى وازدهار مجال االخ��اع    ع��

نّية ال�ي أفرز��ا  وقيام الثورة الفر�سّية وانتشار مباد��ا �� ضوء قيم ا�حداثة اإل�سا وتطّور حركة الصناعة،

ال�ي أعطت �ّل اإلم�انّيات املادّية واملعنوّ�ة    ومنظومة العلوم واملعارف ا�جديدة، تلك القيم  فلسفة األنوار 

 
ّ
زمن الدي�ّي ويس�� إ�� نحت كيان جديد �� الزمن الدنيوّي. لكّن هذه التحّوالت  لإل�سان �ي يتحّرر من دائرة ال

الك��ى وما أحدثتھ من �غي��ات حضارّ�ة جوهرّ�ة لم توقف استمرار ا�حياة اإل�سانّية من خالل تجر�ت�ن  

دينّية وتار�خّية. وهاتان التجر�تان �شمالن، إضافة إ�� عالم اإل�سان، عالم الطبيعة وا�حيوان    متداخلت�ن،

 .3والنبات

لت تحّوالت التار�خ األورو�ي وما أفرزتھ من قيم ومعارف حديثة خالل القرن الثامن عشر خاّصة  
ّ
ولقد مث

 ع�� أعاد االعتبار ألعمال اإل�سان �� الّد من التار��ّ� الذي  منبتا مناسبا لنشأة املفهوم الغر�ّي للزّ 
ّ

نيا، وحث

 إعادة النّ 
ّ
 ظر �� ال�

ّ
من  �اث الذي أبدعھ اإل�سان �� الزّ �اث اإل�سا�ّي من منطلقات علمّية جديدة، ومنھ ال�

 
ّ
  �اث الدي�ّي، رغم �ونھ ليس وحيا أو تن�يال، وُ�ِ�ي ع�� هذا املوقفالقديم، ولم يكن أقّل إبداعا وخلودا من ال�

اع��اف باألعمال اإلبداعّية ال�ي عكست عظمة الفكر اإل�سا�ي وقّوتھ، �� سياق ا�سياب التار�خ البشرّي  

 ودفق حضاراتھ. 

ت ترى ا�حياة اإل�سانّية ساقطة، بائسة،   
ّ
ص من النظرة ال�ي ظل

ّ
وقد عكس هذا االع��اف إرادة للتخل

ت س،  ُمقدَّ إل�ّي  �� ما هو   
ّ
إال لها  سة، وال خالص 

َّ
��دف  ُمد� الدينّية  واملعاي��  القيم  ال�ي كّرس��ا  النظرة  لك 

 تفضيل اآلخرة واألع�� ع�� اإل�سان وحياتھ الدنيا. 

تبلور التأو�ل ا�حديث للمقّدس والتار��ّ� للتمي�� ب�ن ما هو دي�ّي مسؤول   وع�� هذه األرضّية املعرفّية 

سا، و�ُمقَت��ى  ، وما ليس دينّيا بالنظر إ��  4مباشر عن إدارة املقّدس
َّ
تار�خّيتھ اإل�سانّية دون أن ي�ون ُمد�

دت إم�انّية التعامل املوضو�ّ� مع مجال�ن هاّم�ن من مجاالت ا�حياة اإل�سانّية يمكن لهما  هذا التّ 
ّ

صنيف تأك

 هما ع�� اآلخر. التعا�ش، دون أن ��يمن أحُد 

 

شهر مواقف مارتن لوثر  1
ٔ
بعد معارضته سلطة البابا، ونقده  1517اإلصالحّية انفصاله عن الكنيسة سنة  Martine Lutherمن ا

 مسائل الغفران والتبّتل والُقّداس وإكرام القّديسين.
 .نفسهالمرجع  2

3 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Gallimard, France, 1965, p 22. 
4 Roger Caillois, L’homme et le sacré, Gallimard, France, 1950, p 18. 
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   : في تأویل مفهوم الُمدنَّس في الفکر الغربي  -2

  1912) هو أّول من قّدم سنة  Emile Durkheim  )1858-1917دير�ايم  يميل  إالفر���ي    إّن عالم االجتماع

ثنائّي مقّدس وغ�� مقّدس القائم ع�� تقسيم العالم إ�� مجال�ن باالستناد إ�� ما اعت��ه الفكر الدي�ّي حّدا  

وليام رو�ر�سن   واملستشرق اإلن�ل��ي فاصال بي��ما، وقد بلور دير�ايم مفهوما سبق أن اشتغل عليھ الباحث  

ُمباح وما هو  William Robertson Smith  )1846-1894سميث   ) وعّرفھ ع�� أساس التعارض ب�ن ما هو 

 .1غ�� ُمباح

بالقداسة   موسوما  أّولهما  ظّل  �ن"، 
َ

"عامل ب�ن  عا 
ّ
تقط الصر�حة  املقابلة  هذه  أدخلت  أساس    -وقد  ع�� 

وظّل ثان��ما موسوما ب�ّل ما هو دنيوّي وتار��ّ� ومفارق للدين. وَوضعت    – سان  التعا�� ومفارقة الطبيعة واإل�

جاهات وا�جتمعات
ّ
داخل والتفاعل  حّدا �سبّيا ومرنا �� آن �سمح بالتّ  2املقابلة بي��ما بحسب العصور واالت

 والتعا�ش بي��ما. 

دير�ايم   الظوا   Durkheimانتبھ  تأو�ل   �� س  قدَّ
ُ
امل أهمّية مفهوم  ب�ن  إ��  التعارض  أّن  و���  الدينّية،  هر 

صال الذي يمكن قيامھ    والدنيوّي   الُقُد��يّ 
ّ
�ن يمكن أن يتنافرا جذرّ�ا، ع�� الرغم من االت

َ
�عارض ب�ن عامل

    Durkheim. واستخدم دير�ايم  3بي��ما
ّ
املصط�ح�ن �� تالزم معر�ّ� مّتصل حّ�ى صار ال مع�ى ألحدهما إال

 
ّ

ل�ن �ان هذان املصط�حان    -الن إطارا أساسّيا للفكر مطروحا طرحا قبلّيا، لكن  باآلخر، فهما �� نظره �شك

 بفصلهما املتبادل  
ّ
عرف، وأنت ترصد مجتمعا ما، أّ��ما القد��ّي    -ال يتمايزان إال

َ
فقد ي�ون من املستحيل أن �

 . 4فيھ وأّ��ما الدنيوّي 

�ة، هذه الس سم الُقُد��ي ِ�ِسمة ممّ�ِ
ّ
مة ليست التفّوق فقط، ألّن األمر لو �ان ع�� يلزم فوق ذلك، أن يت

الدين صور  أرفع   �� النحو  بتميمة  ،هذا  أو  بتعو�ذة  ق 
ّ
يتعل فيما  ليس كذلك  إّن  5فهو  القول  يمكن  كما   ،

واألشياء   ال�ائنات  ت�ون  بينما  وتحم��ا،  مات  ا�حرَّ عن  تدافع  ال�ي  تلك   �� سة  قدَّ
ُ
امل األشياء  أو  ال�ائنات 

سة" خاضعة
َّ
د�

ُ
 بموجب عبادات وشعائر محّددة "امل

ّ
صال باألو�� إال

ّ
مات، وال يجوز لها االت  . 6لتلك ا�حرَّ

صال بالدنيوّي  
ّ
َب �� االت جنَّ

َ
لكّن هذا التوصيف ال ي�ون بال تحّفظات وقيود: ألّن ع�� الُقُد��ّي، هو أيضا، ت

صال بي��ما، ال ي�ون تصّرفهما واحدا: فالُقُد��ي مستودع قّوة ومركز  
ّ
س �� أحوال كث��ة. وعندما يقع ات

َّ
د�

ُ
امل

الدنيوّي ال يملك س بينما  الدنيوّي،   �� ر 
ّ
أو  طاقة يؤث إثارة تفريغ ال�حنة من هذه الطاقة  القدرة ع��  وى 

 
1 François Gresle (et autres), Ibid, s.v Sacré/Profane, p 295.  
2 Ibid.  

 . 1230-1229، ص 3، مموسوعة الالند الفلسفّية 3
 . 1229نفسه، ص المرجع  4
 نفسه.المرجع  5
 نفسه.المرجع  6
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سة  
َّ
د�

ُ
امل الصورة  إ��  وا�خّ��ة  البحتة  الصورة  من  أخرى،  إ��  صورة  من  تنتقل  األحوال،  �عض   �� بجعلها، 

 . 1والشّر�رة

س جدواه �� حقل املباحث  
ّ
و�ناًء ع�� ما قّدمھ من إضافة علمّية، أثبت هذا املفهوم الثنائي مقّدس/ مد�

وطلبتھ، واستخدمھ �عض ا�ختّص�ن �� البحث العل�ي �� تار�خ    Durkheimالجتماعّية والدينّية مع دير�ايم  ا

ْيوا  
َ

) الذي اهتّم  Roger Caillois  )1913-1978األديان وا�جتمعات. ومن أبرزهم الباحث الفر���ي روجھ ك

س �� ا�حياة االجتماعّية �� كتابھ   قدَّ
ُ
، والباحث  2  1939الذي �شره سنة    acréL’homme et le sبدراسة امل

) الذي �انت لھ إضافة علمّية هاّمة �� تثبيت املفهوم  Mircea Eliade  )1907-1986الروما�ي مرسيا إلياد  

امل���� عند اختياره مصطلَ��   القرن العشر�ن    ��  Le sacré et le profaneوتكريس استخدامھ  منتصف 

فھ سنة 
ّ
 ضمن سلسلة من كتب ا�جيب. 1957�� همبورغ األملانّية سنة و�شره  1956عنوانا لكتاب أل

و�ن    -ياق العل�ّي املزدهر �� الغرب الذي  عند استخدام املصط�ح�ن ع�� مراعاة الّس   Eliadeإلياد  نّبھ  

ر �� مظاهر التدّين ال�ي استمّرت قوّ�ة رغم تراجع    -ساعد ع�� فهم تار�خ األديان فهما موضوعّيا  
ّ
ھ لم يؤث

ّ
فإن

الكسموسامل  �
َ
ب�ن مجا� الفرق  الدي�ّي، وع�� مراعاة  َفة علمّيا    3ّد  ُعد ُمصنَّ

َ
� لم  والتار�خ. فاملسيحّية مثال، 

عن مجال الكسموس، خاّصة ��    -�� نظره    -ضمن األديان �� العصر ا�حديث، �عد أن انقطع املسيحّيون  

 . 4جانبھ املفارق لألرض، وأصبحوا �عيشون �� مجال التار�خ

املق  وغ��  بالدين،  ارتباطھ   �� قّدس 
ُ
امل أّن  ذلك  معا�ي  للدين  ومن  مفارقتھ   �� وجود    -ّدس  إ��  بالنظر 

، وأّن  6طر�قتا عيش وتجر�تا وجود -  5اإل�سان وعالقتھ بالطبيعة واألشياء وتنّوع التجر�ة الدينّية �� الزمن

اهتمام الباحث�ن يجب أن ينصّب ع�� تحليل مظاهر التجر�ة الدينّية وأ�ساقها ا�ختلفة ومحاولة فهمها ��  

اإل�  التار�خ  العقائد  سياق   �� البحث  مزج  وع��  و�عاليمھ،  هللا  أف�ار  بدراسة  االهتمام  عن  عوضا  سا�ّي 

 .7واملفارق للعقل بالبحث �� تار�خ االجتماع الدي�ّي ومظاهره العقلّية

ْهُم ما كتبھ املص�ح الدي�ي لوثر   
َ
عن مع�ى هللا ال�ّ� ا�جّبار، ع�� أّن القصد منھ    Lutherمن ذلك مثال ف

مة �� نظام ال�ون، يمكن ليس إلھ الف
ّ

دا، بل قّوة حقيقّية هائلة، متحك السفة أو فكرة مثالّية أو مفهوما ُمجرَّ

س الدي�ّي �� عالقتھ   قدَّ
ُ
دي هو الذي انب�ى عليھ مفهوم امل

َ
ظهر غض��ا �� �ّل ح�ن. وهذا األساس الَعق

ُ
أن ت

 

 . 1230-1229، ص نفسهالمرجع  1
ولى عن دار  2

ٔ
 الفرنسّية.  Gallimardصدر هذا الكـتاب في طبعته اال

نظر تعريف الـ  وهو  .مّتسقاهو الكون بوصفه نظاما  3
ُ
رض. ا

ٔ
 في:  Cosmosالفضاء الخارجي المفارق لال

   Micro Robert, dictionnaire du français primordial, s.v Cosmos, France, 1984, p 233.    
نظر ترجم   

ُ
داب، ط، قاموس فرنسي عربي، بيروت، دار العلم المنهلته في: وا

ٓ
 .257، ص 1989، 10للماليين ودار اال

4 Mircea Eliade, Ibid, p 13. 
الت، وما ُيضفيه الدين من قداسة على وظائـف اإلنسان الحياتّية المّتصلة بالغذاء والجنس   5

ٓ
دوات واال

ٔ
من ذلك عالقة المتدّين باال

ّما بالنسبة إلى اإلنسان الحديث فإّن هذه الوظائـف عضوّية جسدّية، مهما تكن الطقوس الحاّفة بها والموانع التي تخترقها. 
ٔ
 والعمل. ا

6 Ibid, p 19. 
7 Ibid, p 15. 
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ل �� �عو�ذة أو حجر    -قّدس الدي�ي  بالقّوة اإللهّية الهائلة، مقابل شعور إ�سا�ّي متضائل. وألّن امل
ّ
حّ�ى و�ن تمث

يتجاوز �� رمزّ�تھ وأ�عاده قدرة اإل�سان فإّن �ّل ما يقابلھ �� العالم الدنيوّي يأخذ صفة    -أو �جر أو غ��ه  

 .1�سالضعف والّد 

الن�عة   ذات  ا�حداثة  قبل  ما  إ�� مجتمعات  بالنسبة  ي�ّ�ره  ما  س 
َّ
د�

ُ
امل ظّل  وملفهوم   �� للعيش  الطبيعّية 

ل القّوة 
ّ
س ف��ا �ان يمث قدَّ

ُ
س ورهبة األشياء املّتصلة بھ، و�� نزعة مفهومة �� ا�جتمعات القديمة ألّن امل قدَّ

ُ
امل

 
ّ
ل الواقع والال

ّ
ساقوالفّعالّية ويش�

ّ
، لكن مع ظهور املعارف  2واقع وُ�قنع بنظام لل�ون �� غاية اإلح�ام واال�

القداسة  العلمّية ا�حديثة   لل�ون من�وع  �� Désacraliséتأّسس وتدّعم مفهوم  إيجابّيا  ، وُعدَّ هذا املفهوم 

ھ عكس مظهرا من مظاهر انتصار اإل�سان ع�� الزّ 
ّ
قّدس.مس��ة التار�خ اإل�سا�ّي ألن

ُ
 من امل

ح�َ�مة  ومن نتائج هذا االنتصار �غي�� املوقف من تجر�ة اإل�سان غ�� املتدّين الذي باتت لھ م�انتھ ا 
ُ
�

 
ّ
ما بالعلم والعقل �� واقعھ االجتما�ّ� واضعا املرحلة الال

ّ
هوتّية خلفھ باعتبارها ماضيا  �عد أن أصبح متحك

ھ بات يجد صعو�ة �� فهم األ�عاد الوجودّية لإل�سان املتدّين قديما، فضال عن فهم تلك  
ّ
أن تجاوزه، حّ�ى 

ين ظاهرة تار�خّية واجتماعّية كسائر  حديث �عت�� الّد ، وأصبح اإل�سان ا�3األ�عاد �� ا�جتمعات ا�حديثة

الظواهر األخرى القابلة للفهم العق�ّ�، وي�� أّن املقّدس الدي�ّي والدنيوّي التار��ّ� �عّ�� كالهما عن وضع من  

�  أوضاع اإل�سان �� ا�حياة االجتماعّية، بنفس القيمة املعرفّية ال�اشفة �خبايا الوجود اإل�سا�ّي املنتظم �

 
ّ
 .4سق ال�و�يالن

بة ال�ي تتجاوز   Mircea Eliade و�رى مرسيا إلياد 
َّ

رك
ُ
س �� التصّور ا�حديث من املفاهيم امل

ّ
أّن مقّدس/ مد�

التار�خ الدي�ّي لإل�سان لتشمل األن��و�ولوجيا الفلسفّية وعلم الظواهر وعلم النفس، �� تنبيھ صر�ح منھ  

 . 5�� دراستھ  ات الختصاصع�� ضرورة �عميق داللتھ والو�� بتداخل ا

تبّدل الو�� بمع�ى الفضاء ا�جغرا�ّ� ورمزّ�تھ من �خص متدّين، يرى   �� نظره مسألة  ومن أمثلة ذلك 

نوعّيا   مختلفة  أماكن  و�حوي  متجا�س،  غ��  عا، 
ّ
متقط التّ   -الفضاء  تجر�ة  تحكمها  رؤ�ة  ب�ن و��  عارض 

س، الفضاء الوحيد ا�حقيقّي   قدَّ
ُ
إ�� �خص    – بالنسبة إ�� املتدّين، وما سواه من امتداد يحيط بھ  الفضاء امل

ع نوعّيا �� امتدادها امل�ا�ّي،  آخر غ�� متدّين، يرى الفضاء متجا�سا ومحايدا �� التّ 
ّ
جر�ة الدنيوّ�ة ال�ي ال تقط

النّ  مختلفة  والرمزّ�ة  الوجودّية  قيمتھ  لكّن  واحد  ا�جغرا�ّ�  ال�خص�ن  فالفضاء  ب�ن  والتأو�ل  األّول ظر 

 . 6والثا�ي

 
1 Ibid, p 16. 
2 Ibid, p 18. 
3 Ibid, p 19. 
4  Ibid, p 20. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p 25-27. 
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ّ

ال� لدى  الدنيوّي  س والفضاء  قدَّ
ُ
امل الفضاء  ب�ن تجر�َ�ي  نقارن  املتدّين،  وعندما  املتدّين وغ��  خص�ن، 

س �سمح با�حصول ع�� نقطة ثابتة ��   بات التجر�ة األو��، فاإلعالن عن م�ان ُمقدَّ
ّ
�ستحضر خاّصة متطل

م
َ
العال تأسيس  إ��  م��ا  و�التوّجھ  ش  ُمشوَّ مع    تجا�س  يحدث  ما  هو  ذلك  ونقيض  فيھ.  ا�حقيقّي  والعيش 

جاه حقيقّي يختفي، ألّن النقطة التجر�ة الثانية ال�ي تملك التّ 
ّ
جا�س، و�التا�� �سبّية الفضاء ال�ي تجعل �ّل ات

ھ لم �عد هناك  
ّ
الثابتة لم �عد تتمّتع بأساس أنطولو�� وحيد، ف�ي تظهر وتختفي بحسب االحتياجات، و�أن

بل م، 
َ
ُمنقادا    عال اإل�سان  ف��ا  يتحّرك  متناهية  ال  أماكن  من  لها  ش�ل  ال   

ٌ
وكثافة  ، ٍ

ّ
متشظ �وٍن  من  ٌع 

َ
ِقط

دَمج �� ا�جتمع الصنا��
ُ
 . 1بال��امات الوجود امل

 : في تأویل مفهوم الُمدنَّس في الفکر العربّي اإلسالمّي -3

إ�� الفكر العر�ّي، باعتبارهما مصط�ح�ن   Le sacré et le profane  :ل  لعّل من أشهر ما تّم من ترجمة

سمتالزَمْي املفهوم، �عر�َ��ما  
َّ
د�

ُ
س وامل قدَّ

ُ
س والدنيوي وامل قدَّ

ُ
سورّ�ت�ن لكتاب مرسيا إلياد،   �� ترجمت�ن  بامل

قد أعلنت  عن دار العر�ي للطباعة والنشر. و   1987ال��جمة األو�� للباحثة ��اد خّياطة، صدرت بدمشق سنة  

 
ّ
الطقس    رمزّ�ةعنوانا فرعّيا:    حقيق معا، وأضافت إ�� العنوان الرئي��يّ �جمة والتّ هذه الباحثة أ��ا أنجزت ال�

) عن  1988أّما ال��جمة الثانية ف�ي للمحامي عبد الهادي عّباس، وصدرت �عد سنة من األو�� (  واألسطورة، 

 دار دمشق للنشر والتوزيع.  

َ��ن منذ �سعينات القرن العشر�ن �� التخّصص الدي�ّي من خالل  وقد شاع استخدام املصط�  عرَّ
ُ
َح�ن امل

ا وجدوا ف��ما من �عب��   أعمال الباحث�ن املهتّم�ن بتطبيق املنا�ج ا�حديثة �� املباحث والدراسات
َ
اإلسالمّية ِمل

 .2بدا لهم مناسبا �� صياغتھ العر�ّية وأدائھ للمفهوم الغر�ّي 

يخف   دراسة  ولم   �� ا�حديثة  املنا�ج  لتطبيق  تحّمسھ  ترجمتھ  مقّدمة   �� عّباس  الهادي  عبد  امل��جم 

حدثھ من �غي�� �� فهم التار�خ اإل�سا�ّي، و�ّرر ترجمتھ بالرّ 
ُ
غبة �� الظواهر االجتماعّية والدينّية ُمنّوها بما ت

ل�ن معرفّيا إلعادة النظر �� ترا��م الدي�ّي �� ضوء العلوم ا�ختّصة �� الدراسات االجتماعّية    رؤ�ة العرب ُمؤهَّ

��دف "إدخال �غي�� ع�� و�� ا�جتمع و�بدال مفاهيمھ حول العالقات األساسّية ب�ن اإل�سان واإل�سان،  

و"إنارة السبيل ملن ير�د التعّمق �� اخ��اع اإل�سان ع�� ثقافاتھ وتطّوره ا�حضارّي،    3و�ينھ و��ن عاملھ املاّدي"

سا"ما اعت��ه ُمق
َّ
سا وما اعت��ه ُمد�  .4دَّ

ن    Mircea Eliadeوري إ�� ترجمة كتاب مرسيا إلياد  هذا ا�حامي الّس   لكّن س��َ 
َ
عل

ُ
إ�� العر�ّية وتحّمسھ امل

لت العمل  
ّ
لقضاياه ومنا�جھ لم يمنعا انتشار األخطاء العديدة �� ترجمتھ، ومن أهّمها أخطاء املع�ى ال�ي تخل

 
1 Ibid, p 27. 

نظر على سبيل المثال دراسة محّمد الجويلي،  2
ُ
س َوالُمدن�سا ، تونس، دار  الزعيم السياسي في المخيال إالسالمي بين الُمقد�

 . 1992، 1المؤّسسة الوطنّية للبحث العلمي، طسراس للنشر، 
 .5، ص 1988، 1، ترجمة، دمشق، دار دمشق للنشر والتوزيع، طالمقّدس والمدّنسعبد الهادي عّباس،  3
 . 9، ص نفسهالمرجع  4



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
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ٔ
 ليلي ا
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عّرب استواءه اللغوي وأناقتھ اللفظّية، مّما جعل النّص  �� �ّل مراحلھ وأخطاء الت
ُ
عب�� ال�ي أفقدت النّص امل

ھ �� حاجة إ�� مراجعة علمّية �ستجيب للشروط األ�اديمّية املطلو�ة �� مثل هذه األعمال
ّ
 .1�ل

�عر�ب مصط�ح   أّن  ما نالحظھ هو  أّول  ل  Le sacréإّن من  املع�ى  تأدية   �� س ورد مطابقا  قدَّ
ُ
لمفهوم بامل

صالھ ��  
ّ
األص�� فلم ُي�� �� �عر�بھ و�� �ّل ال��جمات ال�ي باتت مألوفة أّي إش�ال �� داللتھ وفهمھ نظرا إ�� ات

�ّل الثقافات اإل�سانّية بما "ينتسب إ�� نظام أشياء منفصل ومخصوص ال يقبل االن��اك، بما يتعّ�ن عليھ  

 .2أن ي�ون موضوع اح��ام دي�ّي"

ق  ن العربلساوقد ورد ��   
ُ
ھ التطه�ُ� "أّن التْقد�َس تن�يُھ هللا امل

ّ
وس، وأن س والُقدُّ والت��يُك. ومن هذا    دَّ

ھ  
ّ
. وُروح الُقُدس ج��يل ألن

ُ
ر بھ من الذنوِب. والُقْدُس ال��كة هَّ

َ
ر، امل�اُن الذي ُيَتط طهَّ

ُ
قِدس أي البيُت امل

َ
بيُت امل

س وُمقدَّ  هارة. وُ�قال للراهب ُمقّدِ
َ
ِلق من ط

ُ
��ي، وصبياُن النصارى يت�ّ��وَن بھ و�م�حوَن ِمْ�َحھ الذي هو  خ

ُس ا�َحْ�ُ�" قدَّ
ُ
ھ منھ حّ�ى يتمّزق عنھ ثوُ�ھ. وامل

َ
 . 3ال�ُسھ، و�أخذون خيوط

 
ّ

وس من الطقوس التعّبدّية ال�ي يدأب املسيحّيون  ومن املعلوم �� الش دُّ
ُ
عائر املسيحّية أّن ترديد عبارة ق

 عل��ا �� صلوا��م وأدعي
ّ
فظ العر�ّي، �� ح�ن يدأب املسلمون ع��  ��م، واألقباط املصرّ�ون م��م يرّددو��ا بالل

ذكرها والدعاء ��ا عند ذكر أسماء هللا ا�حس�ى للتقّرب من هللا. و�ّن االستمرار �� ممارسة هذا الطقس، وما  

قدَّ 
ُ
امل مفهوم  عراقة  ُي��زان  وحدي��ا،  قديمها  والقواميس  املعاجم  ماّدة  الرمزّ�ة  تحو�ھ  داللتھ  وأهمّية  س 

التّ  الّد عظيم والتّ املرتبطة بمعا�ي  تار�خ   �� يانت�ن املسيحّية واإلسالمّية. تلك املعا�ي  طه�� والت��يك، خاّصة 

النّ   ال�ي نقف ع�� جوانَب  أيضا عند  العهود  م��ا   �� املفهوم وتار�خّيتھ، منذ �شأتھ وتأسيسھ  �� داللة  ظر 

إ��   الغابرة  وغ��  الوثنّية  م��ا  الكتابّية  واألديان،  العقائد  �ّل  و��  ا�حديث  العصر   �� واستمراره  رسوخھ 

 الكتابّية. 

  
ّ
ال� مش�ل  هو  إّن  ملا  مطابقا  �عر���ما  ورد  ذين 

ّ
الل ومصط�حھ  س  قدَّ

ُ
امل بمفهوم  ق 

ّ
يتعل ال  العر�ّية  �جمة 

س، فهذه    Le profaneمألوف �� الثقافات الدينّية عاّمة، بل بمفهوم  
َّ
َد�

ُ
ذين تّم �عر���ما بامل

ّ
ومصط�حھ الل

 
ّ
األو��  ال� الوهلة  من  ظهر 

ُ
ت �  -�جمة  استخدامھ  وانتشر  استقّر  ما  خالف  اليوم  ع��  ا�ختّصة  العر�ّية   � -  

انحرافا بّينا �� تأدية مع�ى املفهوم األص�� وتأو�لھ، أمر يمكن أن ينتبھ إليھ الباحث ا�ختّص �� الدراسات  

 الدينّية.

 

خطاء الواضحة تعريبه جملة: 1
ٔ
مثلة هذه اال

ٔ
في   13(ص  eLe chrétien ne vit plus dans un Cosmos, mais dans l’histoirمن ا

كـثر في كون إّنما في التاريخ" (ص  النّص الفرنسي)
ٔ
في نّص الترجمة العربّية)،  وتعريبه   14بقوله "إّن المسيحي ال يعيش ا

صولّية منظوره" (ص  15(ص     L’originalité de la perspectiveعبارَتي: 
ٔ
في نّص الترجمة العربّية)،   15في النّص الفرنسي) بقوله " ا

ci se manifeste, se montre comme -L’Homme prend connaissance du sacré parce que celuiلة: وترجمته جم
quelque chose de tout à fait différent du profane  ّن  في النّص الفرنسي  17(ص

ٔ
خذ اإلنسان علمه عن المقّدس ال

ٔ
) بقوله " يا

 ي نّص الترجمة العربّية).ف 16هذا يظهر ، ويبدو كشيء مخالف تماما للدنيوي" (ص 
 .1229، ص 3، م Sacrés.v، موسوعة الالند الفلسفّية 2
 .61-60، ص ص11، ج 1988، 1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طق/د/س، ماّدة لسان العربابن منظور،  3
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نأى بھ عن   باملع�ى األص�� عن داللتھ، بأن حّملھ موقفا معرفّيا  العر�ّية حاد  ال��جمة   �� س 
َّ
فلفظ ُمد�

عند اختياره    Mircea Eliade� الغايات املن�جّية والعلمّية ال�ي رمى إل��ا مرسيا إلياد  مقصده، وأفسد بالتا�

س،   Sacréمقابال ملصط�ح    Profaneمصط�ح   �ن مختلف�ن: عالم دي�ي ُمقدَّ
َ

إلبراز التعارض املوضو�ّ� ب�ن عامل

س. والعاملان، رغم اختالفهما إ�� حّد التباين، متعا �شان بالضرورة ويسمحان للباحث  وعالم ال دي�ّي وال ُمقدَّ

 بمقار���ما مقار�ة ال أفضلّية أو تمي�� ف��ا. 

ل بالتار�خ اإل�سا�ّي بال    Eliadeفالذي يحيا حياة ال دين ف��ا وال قداسة، هو �� نظر إلياد   
ّ
إ�سان متمث

باع سلوك
ّ
ھ ع�� ات

ّ
مثا�ّ� وهو بالتا��    حاجة إ�� أنماط عيش دينّية أو تصّورات ذهنّية تر�طھ �عالم علوّي وتحث

س قدَّ
ُ
، وفضل هذا اإل�سان �� �ونھ يرفض واعيا التعامل مع املقّدس  1�� غ�ى عن �ّل ما ير�طھ بالتار�خ امل

ھ ال يرى لھ ضرورة �� ا�حياة ا�حديثة.
ّ
 الدي�ّي ألن

�عر�ب    �� األساسّية  اإلش�الّية  ت  Le profaneإّن  ذهنّية  عن  ال��جمة  صدور  منبعها  س 
َّ
د�

ُ
هذا  بامل ضع 

القيمة بھ. والسبب أّن الثقافة العر�ّية ولغ��ا   املصط�ح ومفهومھ �� دائرة املقّدس موثوق الصلة ومح�وم

حيل ع�� العصيان والتّ 
ُ
س، و�� صورة مفارقة ت قدَّ

ُ
س �� صلة ت�جينّية بامل

َّ
د�

ُ
أثيم، و�التا�� فإّن  تقّدمان امل

س. وهو تأو�ل ينأى عن  أساس هذه ال��جمة هو تأو�ل إسالمّي مرجُعھ أّن ا ر عن أصل ُمقدَّ
َ

س خروج ُمنك
َّ
د�

ُ
مل

املوضوعّية وال �ستجيب ملقتضيات ا�حداثة اإل�سانّية، و�التا�� ينتكس عن ا�حّد املعر�ّ� الذي بلوره الفكر  

�ن ُمم�ّ امل���ّ� �� مقار�ة الظاهرة الدينّية مقار�ة حيادّية، أساسها تفّهم التّ 
َ َ
 َ�ْي القيمة.عارض ا�َحر�ّي ب�ن عامل

�� االســــتعمال الفر��ــــ�ّي مثال ال يخلو من معان أر�عة رئيســــة، اســــتحضــــاُرها ضــــرورّي  Profane إّن مصــــط�ح   

 عند املقارنة بال��جمة العر�ّية:

 الغر�ب عن الدين.   :أّوال 

س.املقابل للّد  :وثانيا  قدَّ
ُ
 ي�ي وامل

 اإل�سان ال يتبع أّي دين.  :وثالثا 

لع ع�� أّي فّن، ا�جاهل بفّن  :ورا�عا 
ّ
 .2ما  اإل�سان غ�� املط

وثال��ا وثان��ا  املعا�ي  أّول  ع��  زنا 
ّ

رك الدي�يّ   ،و�ذا  باالختصاص  املباشر  داللة    ،الرتباطها   �� مبدأين  نتبّ�ن 

 املصط�ح الفر���ّي أساسّي�ن: 

 .3عدم االنتماء إ�� الدين أّوال

 
1 Mircea Eliade, op. cit, p 89. 
2 Micro Robert, s.v Profane, p 857 
- Qui est étranger à la religion (opposé à religieux, sacré).  
- Personne qui n’est pas initié à une religion.                           
- Qui n’est pas initié à un art, une science, etc.                        

ولى من مراتب معاني مصطلح معنى "عدم االنتماء إلى الدين" يضعه المعجم الف 3
ٔ
تي:  Profaneرنسي الالتيني في المرتبة اال

ٓ
 كاال



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
.د. محسن التّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وإالشكال التا
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 الوضوح االصطال�ّ� �� عدم االنتماء.  ثانياو       

ِح   �� اإل�سان  ي�ون  أن  مدارها  املصط�ح  ضبط   �� محورّ�ة  داللة  دان 
ّ

يؤك الّد واملبدآن  من  ومّما  ّل  ين 

ّ�ى �� �عض مظاهر تفّوقھ وأفضلّيتھ �سبب تلك القداسة. وليس لهذه  �ستتبع من اعتقاد �� قداستھ أو ح

ْي الّد 
َ
س الذي كّرسھ التأو�ل العر�ّي اإلسالمّي من خالل عبار�

َّ
د�

ُ
س  اللة البّينة عالقة بمفهوم امل

َّ
س وُمَد� ،  ُمقدَّ

 إ�� ما ُ�غري  �� صيغة من ا�جناس الصو�ّي الذي جرى ع�� األلسن مجرى مستساغا، إيقاعا وشكال،  
ً
إضافة

 بھ من طباق �� داللتھ. 

  �� د 
َّ
َول

ُ
امل املفهوم  تأدية  �� قصوره عن  بارز  ال��جمة  والتأو�ل عند  الفهم  �� عملّيَ�ْي  م 

ّ
املتحك العيب  إّن 

خضّم ا�حداثة الغر�ّية، وما يحملھ من معان عميقة غّ��ت جذرّ�ا عالقة اإل�سان بالدين بلغ حّد الالمباالة  

 صر�ح  والتّ 
ّ
الال عالم  ورغبة،  واح��اما  أهمّية  يقّل  ال  آخر  م 

َ
عال واختيار  االنتماء  يبدعھ  برفض  الذي  دين 

 .1دنيوّي بحت اإل�سان بجهده، �� سياق تار���ّ 

مصط�ح     �� ذلك    Profaneفاملسألة  إ��  ذهب  كما  س 
َّ
د�

ُ
بامل واملعرفّية  املن�جّية  منطلقا��ا   �� ترتبط  ال 

� عن شروط املوقف الدي�ّي، و�الدنيوّي املتبّ�ي للشروط العقلّية  التأو�ل الثقا�ّ� العر�ّي،  
ّ

بل بالتار��ّ� املتخ�

َرضّية نفي وجود هللا ممكنة أيضا لعيش اإل�سان، وأّن الو�� شأنھ شأن أّي معطى ُمقّدس  
َ
ال�ي ترى أّن ف

 2ظاهرة يمكن دراس��ا علمّيا
ّ

ع�� مّر األجيال والعصور ما    عائر والطقوس املتكّررة �� أّي دين ، وأّن جملة الش

 مظهر من مظاهر "العود األبدي"
ّ
 .3�� إال

س،    Le profane  صفةإّن التعب�� الفر���ي يمّ�� ب�ن   قدَّ
ُ
  Profaner  وفعلبمع�ى الغر�ب عن الدين وعن امل

سا �غ�� اح��ام ق بُدور  4بمع�ى َعاَمَل شيئا أو م�انا ُمقدَّ
ّ
، وهو املع�ى الذي �عت��ه �ّل متدّين تدنيسا إذا �عل

 العبادة واملقابر مثال.

س الذي كّرسھ التأو�ل العر�ّي فال يخرج عن دائرة املفهوم الذي استخدمھ العرب منذ   
َّ
أّما مصط�ح ُمد�

   أقدم عصورهم وحّددتھ معاجمهم
ّ

فس والقيم األخالقّية  هن والنّ وقواميسهم، ع�� أساس ما ترّ�خ �� الذ

 من األثر السل�ّي ل�ّل ما هو َدِ�س.

س  لسان العربفقد ورد ��   
َّ
ُخ الو�خ ونحوه حّ�ى �� األخالق، وَدِ�َس توّ�خ، وَد�

ْ
ط

َ
ُس �� الثياب ل

َ
: "الَد�

َس    املنجد. وجاء ��  5الرجُل ِعرضھ إذا فعل ما َ�شيُنھ"
َ
حة ما ي��: "َدِ�َس وَد� ا�حديث �� طبعة جديدة وُمنقَّ

 
 (Qui n’appartient pas à la religion), Georges Edon, Dictionnaire français-latin, s.v Profane, Paris, 1963, p 
1357. 

ركون،  1
ٔ
 . 70-69، ص 1991، 1الساقي، ط، ترجمة هاشم صالح، لندن، دار العلمنة والدينمحّمد ا

 . 72-71، ص نفسهالمرجع  2
فات مرسيا إلياد  3

�
هّم مؤل

ٔ
حد ا

ٔ
 :بعنوان Mircea Eliadeهذه العبارة تعريب ال

 Le mythe de l’éternel retour.  Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Gallimard, France, 1969. 
4-  Micro Robert, s.v Profane, p 857. 

 .416، ص 4، جد/ن/س، ماّدة لسان العربابن منظور،  5
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َسھ سوُء  
ّ
َسھ صّ��ه َدِ�سا، ود�

َّ
خ بمكروه أو قبيح فهو َدِ�س، ود�

ّ
ُقھ: تلط

ُ
ل

ُ
سا ودناسة ِعرُضھ أو ثوُ�ھ أو خ

َ
د�

داِ�ُس املعاِيُب واملواضُع الَد�ِ 
َ
ِقھ أي عاَبھ، والّدَنَ◌ُس الوَ�ُخ، وامل

ُ
ل

ُ
"خ

ُ
 .1َسة

العر�ّي   التأو�ل  تضع  وحدي��ا،  قديمها  العر�ّي،  القاموس  ماّدة  ع��  التعو�ل  مجال    -إّن   �� خاّصة 

�� مواجهة مفتوحة مع ثالث إش�الّيات ك��ى، �� بمثابة العوائق املن�جّية    –التخّصص االصطال�� ا�حديث  

 واملعرفّية القائمة �� وجهھ: 

فمعلوم أّن اللغة العر�ّية تفتقر إ�� ضبط تطّور استعماال��ا وسياقاتھ    بتار�خّية امل�جم،  أوالها يّتصل   

 التار�خّية، و�التا�� إ�� تأر�خ مفردا��ا تأر�خا حركّيا ُيرا�� صل��ا بمراحل استخدامها. 

فة،  قليد هو ما ��يمن ع�� هذه الثقاببنية الثقافة العر�ّية اإلسالمّية، فالتدّين املوغل �� التّ   ثان��او�ّتصل   

 �� التدّين  مظاهر  أغلب  ألّن  الِقيمّية  ا�حداثة  مع  خصب 
ُ
ا� تفاعلها  وُيعيق  و�نتاجها  ها 

َ
ِمخيال و�كّيف 

 ا�جتمعات العر�ّية ترتّد إ�� األعراف والتقاليد القديمة. 

بتحديث الفكر العر�ّي، فهذا الفكر مازال قاصرا عن استيعاب أسس ا�حداثة اإل�سانّية    ثال��او�ّتصل   

ومفاهيمها  ومقوّ  منا�جها   �� واملعاَصرة  العوملة  ومظاهر  ا�حداثة  �عد  ما  استيعاب  عن  فضال  ما��ا، 

 ومصط�حا��ا وما فرضتھ من تحّوالت عميقة تصعب مجاراة أ�ساقها. 

العل�ّي العر�ّي أّن العديد من ا�جامعات واملؤّسسات األ�اديمّية العر�ّية ال   ومن ا�حبط ملس��ة التقّدم 

التخصّ  النفس  �ستوعب  وعلم  الدي�ّي  االجتماع  وعلم  األديان  تار�خ  مثل  ا�حديثة،  الدينّية  العلمّية  صات 

الدي�ّي وعلم األديان املقارن واألن��و�ولوجيا الدينّية والثقافّية، و�عضها ال ُيقّرر دراس��ا وتدريسها واإلفادة  

 فك�� الدي�ّي وممارسة التدّين.م��ا �� تطو�ر التّ 

يوم أْن ليس �� ت�و�ن األجيال العر�ّية الناشئة نصيب شاف من مثل هذه العلوم ال�ي  فقد بات وا�حا ال

باتت معارف ضرورّ�ة �� ا�جتمعات اإل�سانّية املعاصرة. وهذا الت�و�ن القاصر �سمح بانجراف الكث�� من  

جاهات أصولّية تقليدّية متشّددة تقودها تّيارات  
ّ
فكرّ�ة إحيائّية �س��  هذه الناشئة، و�جاذبّية حاملة، �� ات

 
ّ
حمة ��  سامح والرّ إ�� توظيف عوامل التدّين االجتما�ّ� توظيفا عنيفا، دون أد�ى مراعاة لِقَيم ا�حّرّ�ة والت

 اإلسالم املواتية لروح العصر ا�حديث وأدواتھ املعرفّية. 

سا و�الِرْجس والَنِجِس   profaneإّن تأو�ل مع�ى  
َّ
ھ مثل هذه العبارات ��  مع ما تتضّمن  -  2حّ�ى ي�ون ُمد�

 
ّ

ق  يطنة والَد�س، ومظاهر النّ العر�ّية من معا�ي الش
ُ
ل

ُ
خ الِعرض وا�خ

ّ
يصّب �� مستوى الذهن    -جاسة ال�ي تلط

تقبيحها   إ��  والداعية  ونتائجها،  ومظاهرها  ا�حداثة  ألصول  الرافضة  التّيارات  تلك  مجرى   �� والسلوك 

للّد   3وتأثيمها معادا��ا  بدعوى  ع�� ومحار���ا،  خاّصة  �شاطها  ز 
ّ

ترك و��  س،  قدَّ
ُ
امل لشرعھ  وتدنيسها  ين 

 

عالم 1
ٔ
 . 226، ص 2003، 40، بيروت، دار المشرق، طد/ن/س، ماّدة المنجد في اللغة واال

 .727، ص 1993، 27عربي، بيروت، دار العلم للماليين، ط -، قاموس إنكليزي الموردمنير بعلبكي،  2
ثيم.  3

ٔ
خر ما نشرت، عنوانا فرعّيا لكـتابها يقابل التقديس بالتا

ٓ
ّن الباحثة السورّية كالديس مطر اختارت، في ا

ٔ
 الحظ ا

ثيم كالديس مطر،  
ٔ
خير الغروب، التقديس والتا

ٔ
ليف ي العربيبحث في ازدواجّية بنية العقل النسو،  تا

ٔ
، دمشق، دار التكوين للتا

 . 2009، 1والترجمة والنشر، ط
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بالتّ  املّتصلة  االجتماعّية  واألسر امليادين  إلح�ام  عليم  ممكنة  مداخل  �عت��ها  ال�ي  تلك  واإلعالم،  واملرأة  ة 

 يطرة ع�� مجتمعا��ا.  الّس 

األفراد   �شّق  متفاقمة  ظاهرة  أصبحت  سياسّيا،  أو  فكرّ�ا  أو  دينّيا  ا�ختلف  اآلخر،  تدنيس  نزعة  و�ّن 

جاه  وا�جموعات �� ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية، و�� تتعّمق أك�� مع ازدهار �شاط اإلفتا
ّ
ء املذه�ي �� ات

املسلمة   با�جماعة  العودة  والعمل ع��  ا�خالف ومحار�تھ،  وحدها    -تأثيم  أّ��ا  خطأ  أ�حا��ا  �عتقد  ال�ي 

س، �� انتظار دفع �ّل الفئات من خارج تلك ا�جماعة    -املؤمنة   قدَّ
ُ
إن طوعا وترغيبا، أو كرها    -إ�� نقاوة امل

س اإلسالمّي.  إ�� االنخراط �� دائرة فهمهم -وترهيبا   للُمقدَّ

�ة �� الكث��  قليد إ�� التّ ومثل هذه الظواهر �عّ�� �� رأينا عن أّن عوامل التحّول من التّ 
ّ
حديث مازالت متع�

ا�جديدة   األجيال  �عض   �
ّ
�ع� أبرزها  من  لعّل  كث��ة،  نقائص  و�ش�و  واإلسالمّية  العر�ّية  ا�جتمعات  من 

مة �� استيعاب ا�حقائق العلميّ 
ّ
ة ونتائجها، خاّصة �� مجاالت واختصاصات العلوم اإل�سانّية، وهذا  املتعل

التّ  م 
ّ

تحك باستمرار  �سمح   �
ّ
مظاهر  التع� �عض   �� العصر  لثقافة  املالئمة  غ��  السلبّية  واألعراف  قاليد 

 ي�ّي واالجتما�ّ�. لوك الّد الّس 

س  - بالدنيوّي    Le profaneوحّ�ى ترجمة  
َّ
د�

ُ
تھ �عض محاوالت التعر�ب  ال�ي بدت �عب��ا بديال عن امل

ّ
  1تبن

�غفل أيضا عّما �� اللفظ العر�ّي من مع�ى املقابلة    -  2استنادا إ�� �عض املعاجم م��ا ا�ختّصة وغ�� ا�ختّصة

عبارة   تتضّمنھ  ال  الذي  الدي�ّي  باملع�ى  صلة   �� اختيارها  يجعل  مّما  هذه  Profaneباألخروّي،  ومحاولة   ،

س، لتنتكس  ال��جمة قاصرة عن اإليفاء  
َّ
د�

ُ
بالغرض العل�ّي املطلوب م��ا، و�� تلتقي �� اختيارها مع مع�ى امل

 باملفهوم عن أصل داللتھ. 

. والدنيا نقيُض اآلخرِة، و�َ� اسٌم لهذه ا�حياِة    لسان العربورد ��  
َ
َرت اآلخرة يت الُدنيا ألّ��ا َدنت وتأخَّ "ُسّمِ

، وهَو مَن    لُبْعد اآلخرِة ع��ا. وُ�قاُل السماُء الدنيا سُّ
َ

خ
َ
ى الَسِفُل، والذي ُهَو أ

َ
لُقْرِ��ا من ساكِ�ي األرِض. واألد�

َب أمًرا خسيًسا"
َ
ل
َ
ى فالٌن: ط

َّ
. ود�

ً
 .3الَدناءِة واألقّلِ قيمة

إ��          أخرى  مّرة  بنا  �عود  القديم  العر�ّي  الثقا�ّ�  املفهوم  صميم  من   �� ال�ي  والدالالت  املعا�ي  وهذه 

قدَّ 
ُ
س، و�� تكشف اإلر�اك اللغوّي والذه�ّي والثقا�� لدى امل��جم العر�ّي وهو �س�� إ��  مقابلة امل

َّ
د�

ُ
س بامل

 

س والدنيوي، رمزّية الطقسبـ Le sacré et le profaneمثل تعريب الباحثة السورّية نهاد خّياطة لعنوان كـتاب مرسيا إلياد  1   الُمقد�
سطورة

ٔ
ف كـتاب 1987، 1، ترجمة وتحقيق، دمشق، دار العربي للطباعة والنشر والتوزيع، طواال ِ

ّ
. وقد ترجمت لنفس المؤل

Aspects du mythe   سطورةبعنوان
ٔ
 . 1991، 1، ترجمة وتحقيق، دمشق، دار كنعان للدراسات والنشر، طمظاهر اال

ورده  2
ٔ
نظر على سبيل المثال ما ا

ُ
ّن  Profaneالعربي الحديث، من ترجمة  ، قاموس الترجمة الفرنسيالمنهلا

ٔ
بالدنيوي. والُمالَحظ ا

الموسوعة  ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفّية الكـثير من المعاجم والموسوعات العربّية، الحديثة وحّتى المعاصرة منها، كـ
موسوعة  وحات الفنون والعلوم موسوعة كّشاف اصطالوموسوعة مصطلحات جامع العلوم والموسوعة الفلسفّية العربّية و العربّية

س وُمدن�س ومن ماّدتي دائرة المعارف إالسالمّية و مصطلحات الفكر العربي وإالسالمي الحديث والمعاصر ي ُمقد�
َ
خالية من لفظ

 القداسة والدنس ومشتّقاتهما. وفي ذلك تقصير يعكس فقرا بّينا في التخّصص المصطلحي العربي.
 . 421-420، ص ص 4ج ، د/ن/ا، ماّدة لسان العرب 3
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ّ

ھ ينخرط �� تصّور  ا�خالص من أسر التصّور التقليدّي الش
ّ
�ن العلوّي والسف�ّ� لعل

َ
ائع الذي يقابل ب�ن العامل

 متحّرر من هيمنة القديم.  

ھ من الضروري التنبيھ ع�� أّن الد
ّ
ھ يحضر  ولعل

ّ
س مناقضة تاّمة بما أن قدَّ

ُ
نيوّي ال يمكن أن يناقض امل

م��ا   فالكث��  س،  قدَّ
ُ
امل العالم  م�ّونات  عن  �غيب  ال  الدنيوّي  العالم  م�ّونات  أّن  و�ما  فضائھ   �� باستمرار 

الدائمة وع�� ت�امل   التفاعل وا�حركة  �ن قائم�ن ع�� 
َ
ب�ن عامل العبور  ُ�ستخَدم �� طقوسھ، وم��ا طقوس 

واالحتيا متمالوظائف  س  قدَّ
ُ
امل ي�ون  ال  بحيث  حّ�ى ّح جات  أو  ت��عزع  أن  يحدث  إذ  وحدها،  للقداسة  ضا 

فتنتكس أو حّ�ى تتال��ى رمزّ���ا ��   ،تنقلب تلك القداسة رأسا ع�� عقب ِلَيسَفل شأ��ا اإل�سا�ّي �عد علّوه

 .  ا�حقل االجتما�ّ� أو السيا��ّي أو الثقا��ّ 

ة، يكفي أن �سوق من تلك األمثلة مثاال وا�حا من عالقات التفاعل  
ّ
والتار�خ اإل�سا�ّي م��ء باألمثلة الدال

االنت مرحلة   �� اإلسالمّي،  الدي�ّي  التار�خ   �� س 
َّ
د�

ُ
وامل س  قدَّ

ُ
امل ب�ن  اإلسالم.  والتبادل  إ��  الوثنّية  من  قال 

س الوث�ّي �� املرحلة الّس  قدَّ
ُ
سا موسوما بالشرك و فامل

َ
اإلثم، رغم  ابقة لإلسالم صار �� العهود اإلسالمّية َد�

إّن   بل  إرثھ،  من  �خامة  دائرة   �� و�حبھ  منبوذا  ُمطاَردا  الدعوة  بداية   �� �ان  الذي  نفسھ  اإلسالم  ن�ّي 

س.  ا�حظور بالنسبة إ�� مخالفي  قدَّ
ُ
 ھ صار �عد نجاح دعوتھ باإلسالم رمزا دينّيا وتار�خّيا وثقافّيا من رموز امل

  Profane ن��ا ال��جمات العر�ّية ا�حديثة ملط�حومع هذا نحن �عت�� �عض الصياغات والتأو�الت ال�ي تضمّ 

�ها محاوالت إيجابّية من أجل العمل ع�� تجو�د    2أو باألر��يّ   1بالدنيوّي، أو بالعاملّي، أو بالالدي�يّ 
ّ
رغم �ع�

املقصود   حّ�ى يختّص ويستجيب للبعد العل�يّ   -�عيدا عن مع�ى الَدِ�س    -املصط�ح العر�ّي و�ح�ام مفهومھ  

�ن ُممّ�َ�ْين  
َ َ
   -من املقابلة املوضوعّية ب�ن عامل

ّ
س، وعالم الال قدَّ

ُ
  – وّي  من الدنيدين والزّ عالم الدين والزمن امل

�ن للتّ 
َ
�ن ُمح��َم�ن وقابل

َ
 عا�ش.  بوصفهما عامل

اإل�سا�ّي  املوقف  ُمغنية    إّن  وثقافّية  اجتماعّية  ظواهر  بوصفها  معها  و�تعامل  األديان  يرى  ا�حديث 

ل�حضارة اإل�سانّية وليست عامل هيمنة أو فرقة أو عداء، و�رى أّن قدسّي��ا من قدسّية اإل�سان نفسھ  

قا مكّرما
ْ
ْد مثلما أبرز ذلك القرآن �� قولھ    بصفتھ خل

َ
ق

َ
َناُهْم    ﴿َول

ْ
َناُهْم ِ�� الَ�ّ�ِ َوالَبْحِر َوَرَزق

ْ
ْمَنا َبِ�ي آَدَم َوَحَمل رَّ

َ
ك

ْقَنا 
َ
ل

َ
ا خ ِث�ٍ� ِممَّ

َ
� ك

َ
َناُهْم َع�

ْ
ل ضَّ

َ
َباِت َوف ّيِ

َ
﴾ ِمَن الط

َ
ْفِضيال

َ
 .  70/ 17اإلسراء  ت

والظواهر  األعمال  �ّل  تلتقي  القدسّية  هذه  األديان    و��   �� املفارق  البعد  وليس  اإلبداعّية،  اإل�سانّية 

 مظهرا من مظاهر ا�خصوصّية املمّ��ة لها، من دون أن ي�ون لها بالضرورة  
ّ
السماوّ�ة، بما ف��ا اإلسالم، إال

جاه غ��ها من األديان، و�ّن الفضل �� األصول واملبادئ والثقافات الدينّية ع�� ك����ا واختالفها ��
ُ
ت  عداء 

 العالم املعاصر يكمن �� حفظ حّرّ�ة اإل�سان وكرامتھ. 

 

 .831، ص Profane، في تعريب المنهلوردت هذه الترجمات في  1
 .727، ص Profane، في تعريب الموردوردت هذه الترجمة في  2



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
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ٔ
 ليلي ا
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هو الكفيل وحده بضـــــــمان االع��اف بتعّدد األديان وتمّ��ها و�شـــــــعاعها وحماي��ا من   وهذا املوقف اإل�ســـــــا�ّي 

أّي توظيف مذه�ّي أو فئوّي أو حز�ّي �جعلها وأتباعها �� مأمن من �ّل الصدامات العنيفة والتّيارات ا�جارفة 

 إ�� انحرافات قد تؤّدي ��ا إ�� الوقوع �� مشا�ل ال حّد لها.

هره ثقافة حديثة تر�� بالتدّين إ�� مستوى من الفهم واملمارسة �ستفيد من  وأساس هذا املوقف وجو 

العلمّية   أو  م��ا  اإل�سانّية  األخرى،  املعارف  سائر   �� اليوم  يحدث  مثلما  الدينّية،  واملعرفة  البحث  منا�ج 

مؤّسسات   من  غ��ها   �� أو  مختّصة،  وأ�اديمّية  جامعّية  مؤّسسات  ع��  إنتاجها  يتّم  ال�ي  البحث  البحتة 

ع�َ�ف بجدار��ا العلمّية شرقا وغر�ا. 
ُ
 ومراكزه امل

إّن من أهّم مظاهر التناقض االجتما�ّ� وا�حضارّي ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمعات العر�ّية ما �عّ�� عن نفسھ  

تتفاعل من خاللھ الفئات االجتماعّية ونخ��ا إيجابّيا مع    جزء منھاليوم �� وضوح من خالل موقف ُمزدَوج:  

سهم �عض  املنت
ُ
وج العل�ّي والتق�ّي ا�حديث �� �ّل ا�جاالت، فتستفيد من تطّوراتھ وابت�اراتھ املادّية ال�ي �

النقل   ميادين   �� خاّصة  ذلك  نرى  واستيعابھ،  واس��الكھ  بنقلھ  سارع 
ُ
و� إحدا��ا   �� العر�ّية  الكفاءات 

صال وال�ّحة واإلعالم واإلعالمّية، و�� أ�شطة االستثمار اال
ّ
قتصادّي والتجارّي والسيا�ّ� والر�ا��ّي، واالت

نرى من  جزء ثان  و�� البورصة وا�خدمات وغ��ها بما �عود نفعھ ع�� تطو�ر مظاهر ا�حياة وأنماط العيش، و 

نخ��ا يرفضان االنفتاح ع�� العلوم ا�حديثة والعمل بمنا�جها    ئات االجتماعّية نفسها وحّ�ى �عض خاللھ الف

قت با�جال الدي�
ّ
دّي، إ�� حّد يتّم فيھ استخدام ��مة التّ إذا �عل

َ
كف�� �� �عض األوساط االجتماعّية  ّي والَعق

والسياسّية ضّد �ّل من يحاول تطبيق تلك العلوم واملنا�ج ع�� املعارف اإلسالمّية لتطو�ر فهمها، وضّد �ّل  

 وخارجها. من �س�� إ�� العمل ع�� اإلفادة م��ا وترو�جها سواء �� األوساط األ�اديمّية أو  

املادّية   ا�حياة  بتطو�ر  أمره  ق 
ّ
�عل إذا  العل�ي  بالتقّدم  تاّم  قبول  زدَوج 

ُ
امل املوقف  هذا  ومحصول 

ق أمره بالعلوم الدينّية ا�حديثة، و��ذا �ستمّر الهيمنة    -يصل حّد الرفض    -االس��الكّية، واح��از  
ّ
إذا �عل

ا�حياة جوانب  ع��  التقليدّية  واألفهام  للمعارف  لنمّو    املطلقة  سانحة  أرضّية  ل 
ّ
تمث باتت  ال�ي  اإلسالمّية 

َرص  
ُ
ا�حر�ات الدينّية املتشّددة والرافضة للتقّدم بدعوى تكف��ه، وأغلب أتباعها من فئة ا�حروم�ن من ف

التعليم والتنو�ر وا�حامل�ن بتغي�� الواقع االجتما�ّ� والسيا��ّي �غي��ا عنيفا عوضا عن �غي��ه �غي��ا سلمّيا  

 عرفّيا مستجيبا لواقع العصر وتحّدياتھ الراهنة. واعيا م

 

 

 

 

 

 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021  )سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)124( 

 : خاتمة  -4

�ا لواقع اجتما�ّ� وثقا�ّ�  
ّ
يظّل مش�ل التأو�ل العر�ّي ا�ختّص �� االصطالح الدي�ّي ا�حديث صدًى ُمتع�

�، فالتأو�ل قاصر عن إدراك املع�ى و�بداع املفهوم �عب��ا عن قصور بيئتھ  
ّ
د ومتع� االجتماعّية والثقافّية  ُمعقَّ

اإل�سانّيات   مجال   �� ا�حديثة  العلمّية  املعرفة  مع  التما��  مستوى  إ��  االرتقاء  عن  الفكرّي  ومناخھ 

النشاط   أرضّية  صالبة  التار��ّ�  مرجعھ  القصور  وهذا  وعلومها،  األديان  وتار�خ  والفنون  واالجتماعّيات 

االجتماعيّ  القوى  ب�ن  املتبادل  والتأث��  باتت  والتفاعل  أرضّية  و��  ا�حافظة،  الدينّية  والقوى  التقليدّية  ة 

ما وُعنفا،  
ْ
نا ِسل

َ
�شهد �� أغلب البلدان العر�ّية اخ��اقا قوّ�ا لتنظيمات اإلسالم السيا��ّي وحر�اتھ، سّرا وعل

س للّد ��دف االنفراد بالّس  عقيدة  ين واللطة وا�حكم وتوظيفهما ل�جن ا�جتمع �� دائرة فهم َماَضوّيٍ ُمقدَّ

ًسا، محار�ا �ّل محاوالت  
َ
ضمن تصّور ُمنفصم �ستخدم م�اسب ا�حياة املعاصرة ويعت��ها �� اآلن نفسھ َد�

الفكرّي واالجتما�ّ� حّ�ى ال تفلت منھ "الرعّية"   الوا�� ع�� مبادئ  املالتطو�ر  الع 
ّ
ا االط

ّ
بات منوع عل��ا منعا 

 ألّن الو�� والعقالنّية عامالن مركزّ�ان  ا�حضارة اإل�سانّية ا�حديثة فضال عن استيعا��ا عقال 
ّ

نّيا، ال ألمر إال

 �� تقو�ض مشروعهم. 
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 المسیحیة واإلسالم:  حرکات اإلصالح بین  

 المسارات والمآالت 

 

 
 

 : الملّخص

ة ما يجعل منھ مجال نظر وتحقيق،  ق إ�� موضوع لھ من األهميّ ة �� هذا البحث نحو التطرّ جھ الهمّ تتّ 

تار�خها  وألّن  تحيا دون  أن  لها  يمكن     ،األمم ال 
ّ
لعل �ّل بل  "تار�خ  كما قيل     ھ 

ّ
أو  صل قد  متّ   أمة خط يصعد 

جارب  وقف ع�� عتبات �عض التّ بنا التّ   ا�ان حر�ّ   ،��بط، وقد يدور حول نفسھ أو ينح�ي ولكنھ ال ينقطع" 

أهّم ينيّ الّد  أحد   �� بما  امل�وّ   ة  التّ العناصر  لهذا  النّ نة  ونمعن  بل  بالتّ ار�خ،  خالل  ظر  من  األ�ادي�ي  جوال 

  �� �� �واليس �عضها ح�ى يكتمل املشهد اإلخرا��  باحث عل�ي أو ناشد ل�حقيقة ولو    ر �لّ تصوّ ا�خوض 

 �ش�ل جزئي.  

ة واإلسالم  جديدي الفكري ما ب�ن املسيحيّ ي�ي وا�حراك اإلصال�� التّ بالذكر تجر��ي اإلصالح الّد   ونخّص 

اإلصالح  ة ودورها ��  جر�ة ال��و�ستانتيّ ص التّ يانت�ن وذلك من خالل تفّح م��ما �� توجيھ تار�خ الّد   �ّل وآثار  

  ،ة مخال��اخالل العصور املظلمة ال�ي عا�ش��ا أورو�ا �� القرون الوسطى. حيث �شبت الكنيسة ال�اثوليكيّ 

 
ّ

الش تلبّ   ،عوب وامللوكو�سطت أجنحة فسادها واستبدادها بفرض سيطر��ا ع��  البالد  حيث  دت أحوال 

 
ّ

 ة إ�� محبط أو مرتاب أو جائ عبيّ واكفهر األفق وتنوعت األغلبية الش
ّ
ف  ع ع�� صورة جاهل، فلم �عد ما يؤل

ار إصال�� دي�ي وداوي دافعا مليالد تيّ ب�ن الفاعل�ن إال ا�حن�ن العاصف إ�� العدالة لي�ون هذا ا�خليط الّس 

ل ا�حدث األهم �� تار�خ أورو�ا آنذاك. 
ّ
 مث

ة ال�ي عا�شها العالم  جديديّ ة التّ جر�ة اإلصالحيّ ظر �� التّ ة امل��ان البح�ي البد من تقليب النّ ول��جح كّف 

 
ّ
ثل بقيادة  �ّل اإلسالمي  ا�ُحجب عن  �غية كشف  األفذاذ  األمة  والّد   ة من علماء  الفكر  �عيق مسار    ،ينما 

�ّل     و�حق 
ّ

الرّ الش �سبب  عهد  ذات  أسدلت  ال�ي  والبدع  الفكرّي وائب  التدبري   �ود  و�عض    ،وا�جمود 

النّ  دور  مثلوا  الذين  الّد الساسة  ع��  فجاسة  بامتياز،  روحيّ ين  ��ضة  بمثابة  ا�حراك  ذلك  إيمانية  �ان  ة 

علميّ وفكر�ّ   ة 
ّ
الث مواثيق  جددت  العالئقيّ نائيّ ة  العموديّ ات  ور�ھ ما  -ةة  اإل�سان  ب�-ةواألفقيّ   -ب�ن    ن ما 

البعض �عضها     -ا�جتمعات 
ّ
ووط بل  السواء،  حد  الصّ ع��  الّس دت  باملبادئ  ال�ي لة  العليا  واملقاصد  امية 

 سفیان حامدي  أ.
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النقيّ  العقيدة  عل��ا  اإلسالميّ انبنت  املفاهيم  استحضار  خالل  من  وفروعها  بأصولها  لهدف  ة  السمحاء  ة 

 حر�ف واألباطيل ع��ا. �ف والتّ إ�عاد الزّ 

األ�اديميّ  شروطھ  البحث  �ستو��  التّ ول�ي  من  البد  النّ ة،  ع��  �ّل عر�ج   �� إل��ا  خلصنا  ال�ي  من    تائج 

 داعيات. ر�ت�ن، إذ ال يمكن ذكر املسارات دون املآالت والتّ التج

 ة...ة، اإلسالم، املسيحيّ ، ال��و�ستانتيّ جديد الفكرّي ي�ي، التّ اإلصالح الّد ال�لمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: 
 

The focus of This research Is on a topic that is important to make it an area of 

consideration and realization, and because nations cannot live without history, but 

rather because of their history. 

"The history of every connected line nation may go up or down, and it may go 

around or bend, but it does not break. “We should have stopped on the doorsteps of 

some of the religious experiences in what is one of the most important components 

of this history and even considered academic wanderings by going into the scenes of 

some of them until the exegetical scene is complete in the perception of every 

scholar, or in part, who appeals to the truth. In particular, we note the experiences of 

religious reform and the intellectual reform movement between Christianity and Islam 

and their implications for guiding the history of both religions by examining the 

Protestant experience and its role in reform during the dark ages of medieval Europe, 

where the Catholic Church has created its claws and simplified its corruption and 

tyranny by imposing its control over peoples and kings  . 

Keywords: Christian-Islamic reform, movements, Tracks and results 
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 : تمهید  -1

ذلك غالبا ما ُيلِمح    جديد الفكري �� اإلسالم، فإّن ة أو التّ ي�ي �� املسيحيّ عند طرح موضوع اإلصالح الّد 

 قدم والّر �سراح العقل من أثقال ال�حظة، ومثّبطات التّ 
ّ

ة  ة جوهر�ّ وخلق �ساؤالت وجوديّ   ات،�� ونقد الذ

 من�� الغوص �� عمق األمور وتجاوز ال�ائن بالتّ   وتنح
ّ
ظر إ�� تلك االبتالءات ال�ي  طلع إ�� ما سي�ون. والنا

ن من حقيقة إثبات عدم استقرار األديان  ة، لھ أن يتيّق حم األرضيّ ماء مقابل تلك املال منيت ��ا رساالت الّس 

لت ألجلها، �عد هوا��ا �� القلوب، ب�ن األمم وازدهارها وعود��ا إ�� سالف عهدها بتحقيق مقاصدها ال�ي تن�ّ 

  ات �ل عصر، مما أفرز ثلةع بھ من م��ة املرونة فصارت ال تتالءم وخصوصيّ �ا فقدت ما �انت تتمتّ ح�ى أ�ّ 

 
ّ
الظ من  لهم  البد  �ان  الذين  األفذاذ،  املص�ح�ن  ل�ّل من  نتاجا  ح�ن  �عد  حينا  الّد   هور  من  سلف  وافع  ما 

 خطاهم. ناشدين ا�جد �� �ّل  ،ب�ن املآالتمتعّق 

هنا  املسيحيّ   ،ومن  تار�خ  شاهًد �ان  واإلسالم  حر�اٍت ة  قيام  ع��  رجال    ٍة إصالحيّ   ا  رحمها  من  انبثق 

 إ�� إصالح ما فسد، و�حياء ما اندثر. جيل يرنون   مخلصون �� �ّل 

   �� برو�ستانتيّ املسيحيّ   تار�خفاش��رت  حركة  ل��دّ ة  قامت  الّد   ة  إ��  الّ� الناس  شهد  ين  باملقابل  حيح، 

إصالحيّ التّ  حر�ات  اإلسالمي  تجديديّ ار�خ  الّد ة  مفاهيم  لتحيي  انتفضت  ف��دّ ة  القلوب،   �� إ��    ين  الناس 

 قيّ العقيدة النّ 
ّ

 وائب والبدع.ة ا�خالية من الش

 : المبحث األول: حرکة اإلصالح الدیني في المسیحیة  -2

حدودا   األمر  و�لغ  ا�حياة،  جميع وجوه  الغر�ي ع��  العالم   �� الوسطى  القرون  خالل  الكنيسة  هيمنت 

احت�ارها   و�ان  "املؤمن�ن".  واستغالل  الطغيان   �� وهذا  �عيدة  الهيمنة  تلك  مصدر  واإليمان  ل�حقيقة 

 الطغيان. ف��زت ا�حاجة إ�� ظهور حركة إصالحّية تحّرر الناس والّدول من سلطة رجال الّدين.

 : المطلب األول: طغیان الكنیسة في العصور الوسطى وبروز الحاجة إلى اإلصالح -2-1
ذات مجاالت  و��  ثالثة.  رئيسّية  مجاالت   �� الكنيسة  هيمنة  الّدي�ي   تجّسدت  ��ا:  و�ع�ي  بالغة،  أهّمية 

 واملعر�� والسيا��ي.

 لطغیان الدیني: ا -2-1-1

البابو�ّ  مؤّس أ�حت  الوسطى  العصور  بحلول  عامليّ ة  تطاق،  سة  ال  بصورة  ثقال  ن��ها  ازداد  قاسية،  ة 

 
ّ
 و�ن

ّ
ات املقاومة واملعاداة  ما  ة، بل ور�ّ عوة اإليمانيّ جاهاتھ البعيدة عن الّد نا لنجد ب�ن الباباوات من �انت لھ 

الّد للرّ  الّس وح  فاإلسكندر   ينية، 
ّ
الث و�وليوس  اإلثم"   �� "عاتيا  �ان  سياسي� ادس  �ان   ا�ي 

ً
مقاتال أك��  جبارً   ا  ا 

راعيً  للنّ منھ  أّم ا  منصب� فوس،  اهتمامھ  �ان  فقد  العاشر  ليون  البابا  الوثنيّ ا  العلوم  إحياء  ع��  والفّن ا   ة 

  ين،القديم أك�� من اهتمامھ بالّد 
ّ
 ح�ى أن

ّ
 .1وسالم��ا ة األناجيلتار�خيّ ك �� ھ �ان �شك

 

 . 8ص ،تاريخ المسيحية في عصر اإلصالح، د ط ، دار الجيل للطباعة، مصر، د ت ،عزت، زكي -1
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فالّد   ��  األ�ل��وس  قطيع  وسائر   والرهبان  الكرادلة   �س��   أّن   غرابة وال رؤساءهم،  ألحوال  ر�اب  ارس 

والقضايا املرفوعة ضّد رجال    عاوى ي��اءى لھ من الّد هشة لك��ة ما  الكنيسة �� العصور املظلمة �ع��يھ الّد 

تصرّ الّد  وسوء  أخالقهم  لفساد  يتصوّ ين  ما  �ان  فإذا   فا��م، 
ّ

الش الّد ره  رجل   ��  عب 
ّ
الن جالل  ين  إ��  �وع 

الرّ والتّ   ،القدس األع�� �ّل طهر  فإّن   و�� من  يروي تصوّ   رجس وشهوة،  آنذاك  أّن   ،ارا مضاد� الواقع    حيث 

 
ّ

الش  �� ا�غمسوا  قد  الكنيسة  و رجال   هوات 
ّ
واستغل املو�قات  الّد ارتكبوا  سلطا��م  هؤالء    ،ي�يوا  ف�ان 

 . 1ين وع�� ا�جتمع األورو�ياليا خطورة ع�� الّد البّ  الوسطاء أشّد 

   ال ر�ب أّن 
ّ
ا  ين وام��انً �وة وا�جهل، وصارت عارا ع�� الّد الفساد قد ط�� ع�� حياة األ�ل��وس �سبب ال�

أّن شنيعً  ح�ى  واآلداب،  للياقة  املؤرّ   ا  أّن ُجَل  ع��  أجمعوا  قد  و�رو�ستانت  �اثوليك  من   خ�ن 

والّت   اآلثام  اق��اف  روما  رجال  باعتياد  والفسق  للفجور  أو�ارا  أصبحت  واألديرة  فما   ، الكنائس  جاوزات 

 ين من غ��هم.  عادوا أك�� حرصا ع�� الّد 

   ،إضافة إ�� ما أنف ذكره
ّ
   �ات�ي ��لعب املال دورا هاما �� االرتقاء ال�

ّ
ة  ة، فاملادّ ة الكنسيّ هوتيّ الوظائف الال

   لطة �انتا املقياس ا�حقيقّي والّس 
ّ
وهو ما أسهم    ،والكفاءة  � تلك املناصب بدال من االختصاص العل�يّ لتو�

�م اش��وا طر�قهم  رف عن الكث�� من الباباوات أ�ّ ، فقد عُ ين حينئٍذ ئة لرجال الّد يّ معة الّس �� انتشار الّس 

 .2وانخرطوا �� بيع ص�وك الغفران ،يمونية انتشار ما �عرف بظاهرة الّس إ�� البابو�ة �� ظّل 

روما    ،هكذا رجال  املسيحيّ رفض  وملبادئ  هللا  شريعة  ملقياس  الرّ االمتثال  قوان�ن  و اقية،  ة  صاغوا 

 تتناسب ورغبا��م وعزموا ع�� إرغام النّ 
ّ

وصنعوا أرهب    ،ةعوب األورو�يّ اس لالمتثال لها، فأنتجوا مآزق الش

 املآ��ي، وز�ّ 
ّ

غبة ال�ي سبق��م فتلك الرّ   . حمة أن تجد سبيال إ�� قلو��ميطان أعمالهم فما �ان للرّ ن لهم الش

الرّ  وتقتيل  املسيح  صلب  الرّ ��  وتلك  الّد سل،  لسفك  املتعطش  ن��ون  حّركت  ال�ي  تجّد   ، ماءوح  ��   ا دتقد 

 ة العصور املظلمة ولكن تحت �حاف آخر، �حاف كنيسة روما.  �اثوليكيّ 

 الطغیان المعرفي: -2-1-2
 
ّ
الظ أورو�ّ أسدل  مجتمعات  ع��  ثو�ھ  الفكر  ��  ا  الم  فأض��  املر�ب،  ا�جهل  بانتشار  الوسطى  العصور 

  عصب الكن��يّ خامال، والبحث العل�ي راكدا نتيجة التّ 
ّ
 ت البغيض. �ّم املقيت وال�

الّد فنصّ   رجال  أنفب  غ��همين  دون  للمعرفة  مصادر  صدر   ،سهم  ما   �� عندهم  املطلقة  فا�حقيقة 

 .3�� نظرهم �شاطا وقحا دُّ عَ �شاط عدا �شاطهم �ُ  أّي و    .ع��م دون غ��هم

حيث �انت تأمر    ،استبداد   بذلك أّيما ت  س واستبّد واحتكرت الكنيسة تفس�� ما جاء �� الكتاب املقّد 

 ة سوى االمتثال، سواء وافق ذلك العقل أم خالفھ.وتن�ى وما ع�� الرعيّ 

 

ضواء على المسيحية، د ط، المكـتبة العصرية،  -1
ٔ
 .130، ص 1975شلبي رؤوف، ا

 64ص  2005دار قتيبة،  ،هيلين إيليربي، الجانب المظلم في التاريخ المسيحي، ت: سهيل زكار، د ط -2
ليف والترجمة والنشر، 3ت: جاويد عبد العزيز توفيق، ط 3تاريخ اإلنسانية م  هربرت جورج ولز، معالم -3

ٔ
، ص 1975، لجنة التا
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ً
قوال �ستسغ  لم  إذا  املسي��  ديني�   وع��  مبدأ  أو  لم أصدرتھ  فإن  تقبلھ،  ع��  عقلھ  ترو�ض  أعلنتھ،  ا 

  �� البابا، ألن البابا خليفة لسلسلة ا�خالفة. �� العقل وال �شّك  فعليھ أن �شّك  ،�ستطع

 
ّ
سلط �� مواجهة  و�انت الكنيسة �غطرسة رجالها �� تلك العصور قد سلكت سبيل القهر والعنف والت

 العلماء بتجر�مها ل�ل رأي مخالف لها.

الطبيعيّ   األبحاث  تجر�م  ذلك  العلميّ وِاستتبع  إصدار  ف   ،ةة  خالف    �ّل   ضّد تكف��  مقاالت  تّم  عالم 

 .1سعن ا�حقيقة خارج الكتاب املقّد  الل �� البحثة الضّ قمّ  معت��ة أّن  ،معارفها

 
ّ
أن بَيًنا  خضم    ھأض��  ساع  �� 

ّ
دي�يّ   الهّوة    ا� هو  ما  هو عق��ّ   ب�ن  ظّل وما  و��  ال�ي   ،  املتتالية  ا�خيبات 

االلتجاء من قبلها �� أغلب األحيان إ��    تّم   ،��اة، ولضعف حّج ظر�ات العلميّ عرف��ا الكنيسة �� مواجهة النّ 

 ات.  ظر�ّ العنف وقمع أ�حاب تلك النّ 

 یاسي: غیان السّ الطّ  -2-1-3
 
ّ
 و ة،  ين واإلم��اطور�ّ غيان تلك بصراعات ب�ن قّو�ي الّد اش��رت عصور الط

ّ
رف األقوى  �انت الكنيسة الط

الرّ   ،ف��ا أس�ح��ا  اعتمدت  ولعنةحيث  حرمان  قرارات  من  �� وضع    ،وحية  ع�� مقاس    �شريعاٍت ونجحت 

 لطة. يطرة ع�� الّس مصا�ح قاد��ا من أجل إح�ام الّس 

التّ   البابا  أهّم   ار�خ األورو�ي، فاألمثلة فيھ كث��ة، ولعّل وال �عوزنا االستشهاد ع�� ذلك من  ها ما أصدره 

فيھ ا�ح�ام  ابق الذي �ان يقوم  ظام الّس أو النّ   قليد العلما�ّي جر�جوري من مرسوم يقت��ي القطع مع التّ 

 .2ا�� جعل ا�خاتم والصو�جان �� يد الباباو�التّ  ،ين من كهنة وأساقفةبتعي�ن رجال الّد 

   ،بناء ع�� ما سبق
ّ
 �ستنتج أن

ّ
   ،3ه��ة «أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما � �»ھ رغم مقولة املسيح الش

ّ
 إال

 ب قد امواز�ن حقوق قيصر والرّ   أّن 
ّ
 ختل

ّ
غم من أَن هذه  نيا، و�الرّ ل��ما �� الّد ت �� تلك العصور، وفقا ملمث

الّس ا�جملة   عالقة  عليھ  ت�ون  أن  يجب  ملا  عظيم  الرّ مرجع  بالّس وحيّ لطة  الزمنيّ ة  فإّن لطة  لم    ة،  هذا 

عداوة  كّنوا  قد  الكنيسة  قيادات  من  فالكث��  أورو�ا  يحدث،  وملوك  أباطرة  تجاه  دورا    ،وضغينة  ولعبوا 

 ة.  وحيّ ا��م الرّ ا خارج صالحيّ سياسي� 

   صر ظّل النّ   وال ر�ب �� أّن 
ّ
وحية البالغة وهيئ��ا  الم، �سبب سلط��ا الرّ حليف الكنيسة طيلة عصور الظ

الّد نظيميّ التّ  تمتّ ة  إ��  باإلضافة  األباطرة،  تتو�ج  روما  رجال  تو��  ولطاملا  املطلق،  وطغيا��ا  عهم  قيقة 

التحّرر من ذلك، أو رفض  ون وعزلهم بمحض إراد��م، ولم يكن باسؤ من �شاة خلع  بصالحيّ  تطاعة أحد 

عنة وا�حرمان.   م خشيةحكمه�ضوخ الرّ 
ّ
 أن تحّل عليھ الل

 

 . 361م، ص1993، دار الجيل بيروت، 8زيغريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ت: فاروق بيضون وكمال الدسوقي، ط  -1
 . 56، ص2010دار دجلة، ، 1مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، طكابان عبد الكريم علي؛ اإلصالح الديني في المسيحية  -2
 ) 17- 12مرقس ( -3
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 :المطلب الثاني: رّواد حركة اإلصالح وأھم آرائھم اإلصالحیة -2-2
ق   م��م    16عرف  اش��ر  وقد  األورو�ّية.  القاّرة  أصقاع  مختلف  ب�ن  توّزعوا  املص�ح�ن  من  عدد  ظهور 

 ر والسويسري أورليخ زو�نج�� والفر���ي جون �الفن.ثالثة: األملا�ي مارتن لوث 

 مارتن لوثر:  -2-2-1
وهو أحد رجال هللا األتقياء، الذين دافعوا عن إيما��م ��جاعة وثبات �� سبيل ا�حافظة ع�� �لمة هللا  

 ي�ي. ة ونقا��ا، ويعت�� زعيم حركة اإلصالح الّد ا�حيّ 

التّ   عليم العا��  وقد حصل لوثر ع�� قسط وافر من 
ّ
هوت  حيث درس القانون والبالغة والفلسفة والال

  ،عليمة، وام��ن التّ ة من جامعة "وتن��" األملانيّ كتوراه �� العلوم الالهوتيّ وتحصل ع�� درجة الّد   ،واملوسيقى

 
ً
 .1ة زمالئھ وتالميذها استطاع أن يكسب محبّ ا ناجًح ف�ان أستاذ

 1511و�� سنة  
ّ
�ارة لم ت��ك أثرا حسنا ��  هذه الزّ   هبنة، إال أّن ر الرّ ق بأمو م زار "لوثر" روما ألسباب تتعل

   ،نفسھ
ّ
وال� البذخ  حياة  الّد �سبب  رجال  عل��ا  وجد  ال�ي  الرّ �ف  ا�جهل  وآملھ  هناك،  الّس ين  ب�ن  و��  ائد 

 . 2اسة من النّ أوساط العامّ 

درجة من الفساد    اإل�سان بلغ   ح�ن فصار �عتقد أّن   �ّل   "ليو"�انت فكرة اإلصالح تراود    ،و�� تلك الف��ة

ة اخليّ و�ة الّد دم والتّ ما �ستطيع فعلھ هو النّ   و�ّل   ،يمتنع معها إرضاء ا�خالق باألعمال املعهودة �� العبادة

 بيل األوحد ل�خالص من ا�خطيئة. واإليمان برحمة هللا وغفرانھ فهو الّس  ،ا�خالصة

أراد    1517و�� سنة   ب�ن األنظار، عندما  العاشرم حدث ما رفع لوثر �غتة  ليو  م)  1521-1513(  البابا 

إ�� أملانيا لتوزيع ص�وك الغفران بقصد جمع    "تن�ل" فقام بإرسال الراهب    "القد�س بطرس"إكمال كنيسة  

 .3ين املسي��ّ رات الّد صرف ال يتما��ى وتصوّ هذا التّ  املال مما أثار مارتن لوثر، واعت�� أّن 

 �ة �� خمس و�سعنيع �شّد وثر هذا الصّ عارض ل
ّ
قها ع�� باب كنيسة "و�تن��غ" �� صبيحة يوم ن مادة عل

الرّ معلنً   ،م1517كتو�ر  أ  31 تنا�� هذا العمل مع مقاصد  ��  سالة املسيحيّ ا ف��ا  ة ودعا من شاء املناقشة 

 .4املوضوع

ا�ج��ّ  بأّن   أّن   من  يق�ن  ع��  �ان  ماّس ا  إ�� ا�حاجة    لوثر  صارت   إلصالح 
ّ
وأن انتظار  ة،  العبث  من  ھ 

العمل ��ذا  للقيام  واألساقفة  الّس   ، الباباوات  إ��  لاللتجاء   ما دفعھ 
ّ
املتمث الزم�ي  والنبالءيف  األمراء   ��   ، ل 

 ساعيً 
ّ

الذ تحميسهم ع��  أجل  ضمائرهم من  إ�� مخاطبة  تبّق ا  ما  حرمة  من  ود عن  املسيحيّ الّد ى  ��  يانة  ة 

   تلك الف��ة.
ّ
 ففكرة اإلصالح باتت تراود أمراء أملانيا. ،ما ھ نجح �� ذلك إ�� حّد و�بدو أن

 

وسط، بيروت -1
ٔ
صول التعليم المسيحي، المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق اال

ٔ
 .  6م، ص1983لبنان، ،مارتن لوثر، ا

 .  6المرجع نفسه، ص   -2
 . 94سيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، صكابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في الم -3
وروبا الحديث، ت: علي   - 4

ٔ
هلية للنشر والتوزيع1طالمرزوقي، برون جفري: تاريخ ا

ٔ
 .185(د ت)، ص ،، اال
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ّ
الث  1546امن عشر من فيفري  �� 

ّ
تو� �� مقاطعة ما�سفيلد  � قائد ا�حركة اإلصالحيّ م،  ة "مارتن لوثر" 

 .1مباشرة إثر وفاة ابنتھ "لينش" �� الثالثة عشر من عمرها

   63�� املن�ل الذي ولد فيھ وعن عمر يناهز  
ّ
اذون... هذه  نا جميعا �ّح سنة نطق لوثر بآخر عباراتھ "إن

 ). (اإلحالة �� ا�حقيقة"

 
ّ
الت لوثر؛  مارتن  إل��ا  دعا  ال�ي  األف�ار  أهّم   ومن 

ّ
بأن ال  سليم  البشرّي ا  إ��سبيل  ھ  ا�خطيئة    �خالص  من 

 عن طر�ق اإليمان املطلق باملسيح.  
ّ
 والعقاب إال

الضّ     هو  املبدأ  هذا  يطلبھ  �ان  الذي  الغفران  أّن  �عت��  فصار  أمامھ،  ا�حياة  طر�ق  أنار  الذي  ياء 

 باإليمان املطلق بيسوع املسيح، وأّن قبول هللا لهذا اإليمان �واسطة ل�خالص، هو  
ّ
اإل�سان ال يحصل إال

فإّن ورحم  �عمة هللا،  من  مُ   ة  ليس  يقّد   ازملهللا  �جرّ بأن  اإل�سان  إ��  ا�خالص  بحسب  م  ولكن  إيمانھ،  د 

 .2رحمتھ الواسعة، ارت��ى أن يقبل اإليمان �وسيلة ل�خالص

أّن  ��تّم   يبدو  لم  لوثر  اهتمامھ بجوهرها وروحها  مارتن  العبادة قدر  أّن معت��ً   ،�ش�ل  الذين    ا  هللا روح 

 � وّجھ فكره نحو العبادة الرّ ا�و�التّ  ،��جدون لھ
ّ
 .قّي ادق النّ ال�ي قوامها اإليمان الصّ  وحية

التّ  مبدأ  رفض  ثور�ّ وّس كما  دعوة  إ��  الفكرة  هذه  انتقلت  حيث  وا�خلوق  ا�خالق  ب�ن  إ�� ط  �س��  ة 

 سلطا��م.  ين من �ّل تجر�د رجال الّد 

مادّ  «وأعظم  ديورانت:  و�ل  ثور�ّ يقول  اة  تجر�د   �� لوثر  الهوت   �� و�باحتھ  لقّس ة  منصبھ،  من  يس 

النّ  اس، ولكن بصف��م خادم�ن للقساوسة ا�حصول ع�� راتب ال بصف��م وسطاء مختص�ن ب�ن هللا و��ن 

 .3ة»وحيّ كنيسة للوفاء بحاجا��ا الرّ  اختار��م �ّل 

الّس  الّد ين��ع ديورانت  بقيّ لطة هاهنا من رجال  و�جعلهم مثل  لم  ين،  أعمالهم  أّن  العلماني�ن، معت��ا  ة 

إل��م  حاجة   �� ليس  اإل�سان  وأّن  إلخوا��م،  ا�خدمة  باب  من  بل  قداس��م،  أو  سلط��م  بمقت��ى  تكن 

 الستطاعتھ القيام بذلك بنفسھ.  

 أورلیخ زوینجلي:  -2-2-2
بح��ة  م إثر ميالد لوثر �سبعة أسابيع بقر�ة خاملة الذكر ع�� ضفاف  1484ي  فن�� غّرة جا  أورليخولد  

 
ّ
 .4ولھ أر�عة إخوة وأخت ،الث"ز�ورخ" تد�� "فلدهاس"، وهو االبن الث

 

 . 100كابان عبد الكريم علي؛ اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -1
ضواء على اإلصالح اإلنجيلي، ط_ 2

ٔ
 .51-50، دار الثقافة المسيحية، دت، ص 1فايز فارس، ا

 . 58ص   ،، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، د ت1قصة الحضارة، ت: محمد بدران، طويل ديورانت،  _3
4-Aimé Humber ; Ulrich Zwingli Et Son Époque, Lausanne, imprimerie et librairie de Marc Ducloux 1844, 
p:1 
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 ا
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�عليمً تلّق  زو�نج��  ثر�� ى  امتّد ا     ا، 
ّ
الال الفلسفة  بداية  فلسفات  هوتيّ من  أحدث  إ��  الوسيط  للعصر  ة 

 
ّ
اإل�سانيّ الن ليتحصّ �عة  الع��يّ ة،  و�علّم  الثالث،  �� مقتبل عقده  املاجست�� وهو  درجة  لغل ع��  العهد  ة  ة 

 ة. واليونانية ليقرأ العهد ا�جديد بلغتھ األصليّ  ،القديم

سنة   قّس   ،م1513��  أورليخ  مجنّ �عّ�ن  مرافًق ًد يسا  املؤّج ا  ا�جنود  شهدتھ    .رةا  ما  مع  ذلك  تزامن  وقد 

سياسيّ  اضطرابات  من  فر�سا  سويسرا  ملك  ��ديد  �سبب  األوّ "ة  البابا  وتوعّ   "ل فرا�سوا  من  باالنتقام  ده 

البابا �سبب ما    ا�خوف بأعماق  ج فتيلأّج   ما  ،"ا�خامس  "شارل   اإلم��اطور   مع  "ليو العاشر"، إثر تحالفھ

   فأرسل  الفر�سية،  ال��ديدات  من  تلقاه
ً
  لصّد   الالزمة  واملساعدات  با�جنود  لغرض تدعيمھ  إ�� سويسرا  طلبا

   فر���ي  عدوان  أّي 
ُ
أّن السويسر��ن خسروا ا�حرب أمام  لوا، إال  رِس محتمل. ف�ان زو�نج�� من ضمن الذين أ

 .1م1516 عرف بمذبحة "مار��ي انو" سنةة، وُم�ي جيشهم ��ز�مة ساحقة �� ما �ُ ا�جيوش الفر�سيّ 

 
ّ
تأثأث أّيما  زو�نج��   �� الواقعة  تلك  فأعلن    ، ��رت  للسويسر��ن،  الكنيسة  باستغالل  اقتنع  حيث 

د ذلك داخلھ الرغبة �� خوض تجر�ة  -ملرتزقةما �عرف بنظام ا�جنود ا-جنيد اإلجباري  معارضتھ للتّ 
ّ
، كما ول

 وا�حّد من سلطات البابا.  ،ةنديد بمساوئ الكنيسة ال�اثوليكيّ ي�ي ع�� التّ اإلصالح الّد 

ال�اثوليكيّ  الكنيسة  �انت  وا�خرافات،  ا�جهالة  لقيود  تحطيم  من  زو�نج��  بدأه  ما  مقابل  �عمل و��  ة 

ا� أكفان   �� الناس   
ّ

القيود،  جهل والزّ جاهدة من أجل لف تلك  ليقدم    وح�ن�ادة من متانة  ��ض زو�نج�� 

 .2ةة ع�� أعتاب سويسرا املسيحيّ ور إ�� الشعب بدم املسيح �انت بضاعة الغفران ال�اثوليكيّ الغفران والنّ 

ال��و�ستانت  ة ب�ن  ويسر�ّ ى إ�� حدوث انقسام �� املقاطعات الّس ا أدّ أصبح لزو�نج�� أتباع كث��ون، ممّ 

 .3وال�اثوليك

التّ  ي���وا  أن  زور�خ  أها��  من  البابا  التّ فطلب  استقاللهم  أعلنوا  هؤالء  لكن  ا�جديدة،  عن  عاليم  ام 

 
ّ
الث ن��ان  اشتعلت  حيث  سنة  البابو�ة.  سويسرا  أنحاء  جميع   �� مقاطعات  1525ورة  خمس  عدا  فيما  م، 

 
ّ
 مطل

ّ
 . 4ة "ت �اثوليكيّ ة ع�� جبال األلب حيث ظل

ماي   من  عشر  ا�خامس  ال�اثوليكيّ   1531،و��  املقاطعات  إكراه  قصد  ز�ور�خ   �� مجلس  ع�� اجتمع  ة 

الوعظ  ملمارسة  ا�جال  ال��و�ستان�يّ والتّ   ،فتح     بش�� 
ّ
ومل أرضها،  تّم ع��  املقاطعات  تلك  رفضت  إعالن    ا 

 
ّ
 رف�ن.ا�حرب ب�ن الط

وهزموا ال��و�ستانت ��    ،حدود "�ابيل"  ة ا�حاشدة ع��ت ا�جيوش ال�اثوليكيّ   ،1521و�� أكتو�ر سنة   

تار�خيّ  �� �حظة  �� سويسرا  ف��ا �� مصرع بطل اإلصالح  �انت أعظم خسارة  يردّ   ،ةمعركة    �لماتھد  وهو 

 . 5؟ إن هم يقتلون ا�جسد، لكن هم ال �ستطيعون أن يقتلوا الروح""ماذا ��ّم  املشهورة

 
 .140، دار الثقافة، القاهرة، ص1، ت؛ عزرا مرجان، ط 4جون لوريمر، تاريخ الكنيسة ج -1
 . 92زكي، تاريخ المسيحية في عصرا إلصالح، مرجع سابق، ص عزت -2
وسط للطباعة والنشر، لبنان،3الصراع العظيم، ت: إسحاق فرج، طاهوايت إلن،  -3

ٔ
 .159. ص1997، دار الشرق اال

 . 104علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، ص  عبد الكريم كابان -4
 . 108ص  ،مرجع سابقعزت زكي، تاريخ المسيحية في عصر اإلصالح،  5
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ٔ
 2021)  سبتمبر  -ا
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 ا ومبادئ إصالحيّ تار�ا آثارً   ،اا �� تار�خ أورو�ّ ��ً جال تأثو�� مجا��ة غ�� مت�افئة مات أحد أك�� الرّ 
ّ
د��ا  ة خل

 
ّ

 ي.ار�خ األورو�ّ كب�� �� توجيھ التّ  وساهمت إ�� حّد  ،ةاكرة اإل�سانيّ الذ

التّ  لوثر�انت  مارتن  لتعاليم  �عيد  حد  إ��  مشا��ة  زو�نج��  ��ا  نادى  ال�ي  مص�ح   ،عاليم  وعظ  حيث 

بتعاليم املسيح �� وقت واحد مسيحي� ف�انت أخالق املسيح غالبة ع�� تصرّ   ،ز�ور�خ  ،  احقيقيَّ   افاتھ، و�ان 

 .1ع�� املوروث القديم اومنفتَح 

أّن  البعض     قد يرى 
ّ
إال   أّن   أنصار زو�نج�� �غالون �� وصف مدى تطابق مواعظھ مع �عاليم اإلنجيل، 

جلي� املتتبّ  يرى  العصر  ذلك  لتار�خ  أّن ع  من    ا  لها  �ان  ا�جماه��  الصّ أقوالھ  نفوس  ع��  الكب��  ال��يء  دى 

 الّس 
ّ
املتعط أّن ويسر�ة  ذلك  اإلصالح،  لروح  وسماحة    شة  املص�ح  جرأة  ب�ن  املازج  ا�جديد  األسلوب  هذا 

  ،لتعاليم املسيح املؤمن ا�حّب 
ً
  أنتج لغة

ّ
 ب تصو�ره أو وصفھ. فوس بما يصعُ ا �� النّ ا عميًق رت تأث��ً أث

 أمّ 
ّ
يتعل ما   �� ا�خا  بمسألة  فإّن ق  العصور،  ع��  املؤمن�ن  �اهل  أثقلت  ال�ي  يحمل   الص  �ان  زو�نج�� 

التّ  اعت��ه  �لمات  أو ما  إ��سبيل خالص اإل�سان، حيث    م��ل دو�ينياهعز�ة  العالج    أّن   يذهب  املسيح هو 

والّس الفعّ  ا�حقيقيّ ال  ا�حياة   
ّ

لبث األوحد  قد  بيل  اإللھ  املسيح  أّن  فكرة  إ��  منتصرا  اإل�سان،   �� فدا  ة 

إ�� األبد  داءً اإل�سانية ف ينت�ي  �� هذا الصدد   ،ال  محالة    "حيثما وجدت ا�خطيئة فهناك املوت ال  :و�قول 

ا وارت��ى أن يموت ومع ذلك مات واحتمل هذا املوت عنّ   ا املسيح ف�ان بدون خطيئة وال �� فمھ غّش وأّم 

 ل�ي يردّ 
ّ
 .2الرحيم خطايانا عليھ األبع وضة فقد ھ لم تكن لھ خطايا �خصيّ نا إ�� ا�حياة. و�ما أن

 جون كالفن:   -2-2-3
 .3م1509يوليو من سنة  10بتار�خ  �� مدينة نو�ون الفر�سية ذات الطا�ع الكن��يّ  جون �الفنولد 

ا�جامعيّ   اس��ّل  حياتھ  �الفن"  أورليانز  "  جامعة   �� القانون  بدراسة  أبيھ،    Orléansة  رغبة  عند  نزوال 

أّن  يتمتّ   حيث  �انوا  الف��ة  تلك   �� القانون  مرموق رجال  بدخل  أّن   ،عون  إ��  االختصاص    باإلضافة  هذا 

 
ّ
بالال قرب  عن  متم�ّ مرتبط  االبن"  "جون  �ان  وكعادتھ  العلوم"  "سيد  هو  الذي  وفطنتھهوت  بنباهتھ    ، �ا 

 .4تلقي��احيث أش��ر ب�ن أسوار ا�جامعة �سرعة تحصيلھ للمعارف و 

أّن   �� شّك  سانحة    ال  �انت   الفرصة 
ّ
الفر���يّ ا  إ��سبة  بالن ليّتصل    ملص�ح  "أورليانز"   �� دراستھ  أثناء 

 
ّ
 و�تعمق �� دراسة تار�خ الكنيسة وس�� رجالها.   ،"ب “لوثر روا بالذين تأث

استقّر   ،ومباشرة القانون   �� اإلجازة  ع��  حصولھ  ملقاطعة  إثر  ليس  باريس   ��  " �الفن  مس��تھ    جون 

   س �ّل كرّ   ثة، حي الفر�سيّ ار�ون"  ة بل إلثرا��ا بجامعة "الّس عليميّ التّ 
ّ
ثم    ،ةة واليونانيّ تينيّ جهده لدراسة الال

 

 .597، ص1878، بيروت، 1ميرل دوبينياه، تاريخ اإلصالح في القرن السادس عشر، مج  -1
 . 616 صالمرجع نفسه،  -2

3- F. Paux: la vie de Calvin, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, 1960, P :1 
 . 200ص  ،سابق ع، مرج4 جالكنيسة، جون لوريمر، تاريخ  -4
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ساعده كث��ا ع��    أبرزهم "ني�والس �وب " الذي   ثر ذلك ع�� العديد من األصدقاء واألساتذة لعّل إف  �عرّ 

 .1ةنحت اسمھ �� دراسات العلوم اإل�سانيّ 

�عّد  بباريس  تواجده  تلك  وخالل   �� بقائھ  دون  حالت  ال�ي  األسباب  أث��تدت  حيث  ة  قضيّ   املدينة، 

ف�ن ال��و�ستانت بلصقها ع�� جدران �عض املدن الك��ى وم��ا  اإلعالنات ال�ي قامت ��ا مجموعة من املتطرّ 

 ة.  مع العقيدة اإللهيّ تعارض  و� حتملخدمة القداس �انت ان��ا�ا مريعا ال يُ  باريس، وقد أعلنوا بأّن 

اضطهاد ال��و�ستانت فغادر �الفن فر�سا �� ��اية سنة    اللوثر��ن، وتّم   عندئذ صدر مرسوم مل�ي ضّد 

 . 2�� بازل �سويسرا م ليستقّر 1534

أّن  تّم   جون �الفن  كما     �ان قد 
ّ
بأن ر ا�خطاب االفتتا�� لعيد "جميع القسيس�ن الذي  ھ من حرّ ا��امھ 

صديقھ اللوثرّي   ألقاه  الطا�ع  عليھ  غلب  والذي  �وب"  محّل   "ني�وال  فصار  إليھ  األنظار  لفت  ما    وهو 

 .3حيل تراوده منذ تلك ا�حادثةمضايقات وأصبحت فكرة الرّ 

مرو�ّ و  األف�ار�حسب  توار�خ  برو�ستانتي�   فإّن ،  ات  قائدا  أض��  تلك  �الفن  مذ  لوثر  لفكر  ومناصرا  ا 

 نة. الّس 

الّس  لعام  ا�ع  ��  مايو  املر   ،م1564والعشر�ن من  طو�ل مع  إثر صراع  الوفاة  �الفن  ض،  حضرت جون 

 ظ ة موروثا فكر�ا وترك لإل�سانيّ 
ّ
 .4ت تتوارثھ األجيال جيل �عد جيل ل

هذا    س وحده"، ف�ان يرى أّن فقد رفع جون �الفن شعار "الكتاب املقّد   ،أف�اره اإلصالحية  أما عن أهّم 

النّ  يخ��  الذي  ا�حّب الكتاب هو  �عباده  اس عن وجود هللا  املسيح.    ،املعت�ي  �� �سوع  ومن    والذي فداهم 

 دون الكتاب املقّد 
ّ

 . 5� أمامھ مثل هذه ا�حقائق العظيمةس ال يمكن لإل�سان أن تتج�

أّن  املقّد   وا�ح  يتأّس الكتاب  الذي  بھ  املوثوق  الوحيد  املصدر  هو  �الفن  نظر   �� أض��  عليھ  س  س 

 منھ األشياء قيم��ا، بما �� ذلك الكنيسة.    و�ستمّد  ،اإليمان املسي��ّ 

بالتّ  تناول �الفن هو اآلخر مسألة ا�خالص  أّن وقد  ب�ن   حقيق، ف�ان يرى  املسيح هو الوسيط الوحيد 

ور�ّ  النّ العبد  �انت  فإذا  البشر�ّ ھ،  تخلوة  فس  النّ   ال  وراء  من  واال�سياق  ا�خطايا  ارت�اب  إ��  وامليل  قص 

 
ّ

فإن  الش "ر�� هوات،  باملسيح  اإل�سان  و��سانً إيمان  ا�خطاياا  هذه  من  لتخليصھ  الوحيدة  الوسيلة  هو    ، ا" 

 
ّ
 وتطه�� النفس ال�ي د�

ّ
 نوب. س��ا ك��ة الذ

 

1- George Tourn, Jean Calvin, Le réformateur de Genève, traduit Jacques Lasserre, édition Olivetan, p20. 
 . 109ص  ،كابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق -2
 للدراسات اإلسالمي ، المركز1ط الغربية، المسيحية التجربة في المفهوم ةقراء الديني، زيد، اإلصالح  عبد عامر الوائلي - 3

 90 ، ص2018اإلستراتيجية، 
 .255ص ، د ت ، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع،1قصة الحضارة، ت. محمد بدران، ط ،ويل ديورانت -4
 .153ص  مرجع سابق، ،جون لوريمر، تاريخ الكنيسة - 5
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ة ى عندهم �عمليّ لألعمال فيما �سّ�   أو دورٍ   أثرٍ   خطورة هذه العقيدة �� ا�حقيقة �� أّ��ا تل�� أّي تكمن  و  

 ��ير من ا�خطيئة. التّ 

 :: أھم نتائج حركة اإلصالح الدیني في المسیحیةالمطلب الثالث -2-3
أثارت األف�ار اإلصالحّية ا�جديدة نقاشات الهوتّية صاخبة. وأثارت معارك وحرو�ا. وأسفرت �� ال��اية،  

نت عصرا جديدا مختلفا تمام االختالف عّما  
ّ

عن نتائج عديدة متنّوعة،�ان لها صدى واسع �� أوروّ�ا، ودش

 طيعة مع العصور الوسطى �� التار�خ الغر�ي.قبلھ. وهو ما �عّد ق

 ة: ینیّ الحروب الدّ  -2-3-1
ال��و�ستان�يّ  اإلصالح  حركة  الّد   ساهمت  الوحدة  تفكيك   �� ا�حديث  العصر  مقتبل  بالعالم  ينيّ ��  ة 

  . ا�ع عشرادس عشر والّس بلغت ذرو��ا �� القرن�ن الّس   ،ى إ�� اندالع سلسلة من ا�حروبوهو ما أدّ   ،الغر�ّي 

بزّي  أمرها  غالب   �� ا�حروب  تلك  �سر�لت  والّد   ول�ن  أ�ّ   ،ينالقداسة   
ّ
ُوّجِ إال قد  سياسي� �ا  أجل هت  من  ا 

 تحقيق مصا�ح امللوك واألباطرة. 

  صيب األوفر من أملانيا وفر�سا حظيتا بالنّ   فإّن   ،راعاتول األورو�ية �� تلك الصّ ورغم انخراط أغلب الّد  

 ي�ي.  العنف الّد 

 للعنصر الیھودي: إعادة االعتبار -2-3-2
الّد  اإلصالح  حركة  وضع��ا  ال�ي  ال��و�ستانتية  املبادئ  الّس �انت  القرن   �� تماما  ي�ي  مغايرة  عشر  ادس 

ال�اثوليكيّ  الّس للمبادئ  بأ�ّ   توقد وصف  .ابقةة  ا�حركة  عِ هذه  "�عث   ّي �ِ �ْ �ا 
ّ
تول "��ودي"  أو  أ�عاد  "  دت عنھ 

 وكذا مستقبلھ �ش�ل خاص.   ،ال��ودّي ة جديدة تجاه املا��ي وا�حاضر نظر�ّ 

أهميّ  تكمن   كما 
ّ
الط تمهيدها   �� كذلك  اإلصالح  حركة  الصهيونيّ ة  لألف�ار  ال��ودية  ر�ق  األمة  إزاء  ة 

ال��ودّي  رّ�   ،والبعث  وقد  �عد.  فيما  رواجا  لقيت  حيث  لل��ود  وطنا  فلسط�ن  الصّ و�ون  ة  هيونيّ خت 

 . 1ة جزءا من طقوس الكنيسةينية ال��وديّ ملعتقدات الّد ادس عشر ح�ن أصبحت اة �� القرن الّس املسيحيّ 

 تحرر الفكر من رقابة الكنیسة:  -2-3-3
اس �� املا��ي موقنون  ة، ففي ح�ن �ان النّ ان ا�حركة اإلصالحيّ ة سبال جديدة إبّ سلكت املعرفة العلميّ 

الكنيسة سلطة  إ��  استنادا  كث��ة     ، بمسلمات 
ّ
االت االقتداء  أصبح  هو  ا�جديد  أّن جاه  كما    بالعلماء. 

ف حسب تقديره  �خص ينب�� أن يتصرّ   �ّل   إّن   ي�ي الفكرة القائلةة قد طرحت �� امليدان الّد ال��و�ستانتيّ 

 
ّ

  ،ومنھ .خ��يال�
ّ
 فقد أصبح من واجب النا

ّ
 س أن يتطل

ّ
 عوا إ�� الط

ً
من أن يضعوا ثق��م   بيعة بأنفسهم، بدال

 .2ظر�ات الباليةالنّ  العمياء �� أقوال أولئك الذين �انوا يدافعون عن

 

حمد عبد هللا عبد العزيز، عالم المعرفة،  -1
ٔ
  ص ،1985ريجينا الشريف، الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي، ت: ا

35. 
 . 108م، ص1983، ت. فؤاد زكريا، د ط، عالم المعرفة، الكويت،2، حكمة الغرب، جرسلراند رت يب -2
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�ّل  �عارض  حواجز  اإلصالح  قبل  الكنيسة  أقامت  مهّد   عموما،  يبدو  البابو�ّ ما  العقيدة  لن�اهة  ة  دا 

الكنسيّ  األطر  عن  ا�خارجة  والعلوم     .ةواملعارف 
ّ
الث الرّ و�قيام  رفع  بوادر  الحت  ال��و�ستانتية  قابة  ورة 

الفكرّي الّد  اإلبداع  ع��  العل�يّ   ينية  الّس والبحث  أثبتھ  ما  وهذا  التّ ،  للتّ ياق  العل�يار���  بقي    ،طور  حيث 

م بخطوات ثابتة ��  وتقّد   ،ة�� البلدان ال�اثوليكيّ   ا�ع عشر القرن الّس من  صف الثا�ي  ا منذ النّ العلم راكًد 

  .1ةالبالد ال��و�ستانتيّ 

ما أغالل  من  بل    ،اإل�سان من غفلتھاستفاق  و   ،ُ�عث من مرقدهقد  العقل العل�ي    يبدو أّن 
ّ
سباتھ محط

الكن��يّ  الوسطىالّس   الفكر  العصور  طوال  فكره  ،ائدة  عنان  �ّل   ،مطلقا  من  يكبّ   متحّررا  مستطلعً ما  ا  لھ 

 
ّ
 بيعة  أسرار الط

ً
   ،ابة بابو�ةرق  ا عن �ّل اكتشاف أوجھ ا�حياة �عيًد   محاوال

ً
يھ ن التّ �ا عن ذاتھ �عد سنباحث

 .  والعدم الفكرّي 

 ریة الضمیر:  ح -2-3-4
 لن هوايت  تقول إ

ً
، وقد أحدثت دراسة  2"ّهاَل عّقل ا�ُج �ُ   ،ن�ُ� ك يُ كالمِ   ُح تْ "قد تحقق كالم الو�� القائل" ف

�عب��ً  هللا  عظيمً �لمة   ا 
ّ

الش عقول   �� ع��  ا  حديد  من  ن��ا  وضع  قد  البابوي  ا�حكم  �ان  و�ذ  وقلو��م.  عب 

فإن   ،�ان الناس يمارسون الطقوس بتدقيق خرا��  و�ذا  ،واالنحطاطأعناق رعاياه فأبقاهم �� حالة ا�جهل  

مت �عاليم ال��و�ستانت إ��  وح�ن قّد   .القلب والعقل لم ي�ونا �ش���ان �� تلك املمارسات إال بقدر ضئيل

 
ّ

حالش الوا�حةعب  هللا  �لمة  تلك    ،قائق  وضعت  ��ثّم     ال�لمة 
ّ

الش   قواهم أيقظ  ذلك    فإّن   ،عبمتناول 

الرّ   ،الهاجعة طبيع��م  طّهر  بأن  يكتف  من قدرهاوحيّ ولم     ،ة ورفع 
ً
و�شاط قّوة  منح عقولهم  أيضا    اولكنھ 

 .3جديدين

الّد   ،�تحر�رهو  ال��و�ستانت  مع  الضم��  العاَمةبات  املص�حة  تحقيق  إ��     ،افع 
ً
تمثيال األنا  وتمثيل 

 وأساًس  اقائمً   اوثقافي�  اوسياسي� ا اجتماعي� 
ً
 ع�� مفهوٍم جديٍد ل�حرّ�ة.   ا أّوال

 :االھتمام باللغات الكالسیكیة -2-3-5
 ة تب�ّ راسات البحثيّ من خالل استقراء الّد 

ّ
 ن أن

ّ
ة، ملا  غات الكالسيكيّ ھ �� زمن اإلصالح ظهر االهتمام بالل

االعتبار للغات    ساهم ال��و�ستانت األوائل �� ردّ   ،من ناحية أخرى و   .سقراءة الكتاب املقّد ة ��  لها من أهميّ 

استعماال�تطوّ ال�ي  ة  ا�حليّ  بلغتھأدبيَّ   �ارت  �ّل  املص�ح�ن  كتابات  بفضل  حدودها  وجاوزت  وترجم��م   ،ا، 

 
ّ
 .4و�اوانتشرت �� جميع أصقاع أور  ،�اجملألناجيل بلغات شعو��م، ح�ى ذاع صيت تلك ال�

 
ّ

الش بلغة  والوعظ  األناجيل  ترجمات  أثمرت  مجمل،  الوطنيّ �ش�ل  باللغات  الالتينية  استبدال  ة  عب 

 واآلداب ال�ي واكبت ا�حركة القومية وال�ي سايرت هز�مة كنيسة روما.  
 

هالي للطباعة والنشر 1لعقل الديني والعقل العلمي، ت: موريس جالل، ط جورج مينوا: الكنيسة والعلم؛ تاريخ الصراع بين ا -1
ٔ
، اال

 .541م، ص2005والتوزيع، سوريا، 
 ) 130-119(نفسه، المرجع  -2
 . 215 الن هوايت، الصراع العظيم، مرجع سابق، ص -3
بو حطب محمد خالد، مارتن لوثر واإلسالم، ط -4

ٔ
على للثقافة، القاهرة، مصر،1ا

ٔ
 . 96ص  ، المجلس اال



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  -ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)138( 

 اإلسالم: المبحث الثاني: اإلصالح الفکري في   -3

ق حدود  إ��  اإلسالمي  العالم  بما    19شهد  شب��ا  وتضافرت  وضعا  اإلصالح.  �حظة  قبل  أور�ا  شهدتھ 

 عوامل داخلّية وخارجّية أّدت إ�� الشعور با�حاجة امل�ّحة إ�� ّاإلصالح. 

 :المطلب األول: حاجة أھل اإلسالم إلى اإلصالح -3-1
تنوعت دوا�� ا�حاجة إ�� اإلصالح ب�ن داخلّية وخارجّية، و�عّددت وجوهها ب�ن فكرّ�ة ودينّية وسياسّية.  

 كما سن�ى 

 أزمة فكر: -3-1-1
الّد  ا�حالة  اإلسالميّ اخليّ �انت  للبالد  الّس ة  منت�ى  بلغت  قد  ا�حديث  العصر  مقتبل   �� حيث  ة  وء، 

 
ّ

ب�ن املواطن�نيّ ت ا�جهالة واألمّ استشرى الفساد وتفش أباطيل وخرافات ما أنزل هللا    ،ة  وشابت عقائدهم 

 
ّ

بل   ،ة وركدتعلميّ الفسكنت موجات ا�حركة  ،  1ر�ن��ا من سلطان، واستحوذ ا�جمود ع�� العلماء واملفك

بأ�ّ  القول   يمكن 
ً
شلال شهدت  الّس ر�اعي�   �ا  باملوت  أشبھ  والتّ ا  اإلبداع  ليغيب  الفكرّي ر�ري  وغرق  جديد   ،

فظّي ئيّ املسلمون �� مناقشة ا�جز 
ّ
 ات، والعناية بالزخرف الل

ّ
ة إ�� الوقوع �� قافة اإلسالميّ ، فانت�ى ذلك بالث

التّ  اإلسالميّ غياهب  املراكز  عادت  فما  األصليّ قليد.  الينابيع  من  ت��ل  للّد ة   ة 
ّ

فتغذ والقلب  ين،  العقل  ي 

  ةالعلميّ املراكز استطاعت وال  .م�ن القدامىوح، بل اكتفت باملوروث الفق�ي عند املتقّد والرّ 
ّ
ص من  أن تتخل

   راسة، وتنكّب د �� أساليب البحث ومنا�ج الّد ر لتجّد ا�جمود، وتتحرّ بوتقة  
ّ
م، املتقّد صال بالعالم  ع�� االت

لع
ّ
 .2قوّي  فكرّي  وثقا��ّ  دي�يّ  لها من تراٍث  وتكّيفھ مع ما ،ع�� ا�جديد لتط

  ،تمّس القلب، فو�جت البدع العقائدة ال  ين روحھ وصار ال �عدو �ونھ مجّرد شعائر ظاهر�ّ ففقد الّد 

التّ  عادة  باألولياءوسادت  وشعوذة،    ،وّسل  �حر  من  ا�خرافات  وانتشرت  والقبور،  باألضرحة  والتمّ�ح 

اإلسالميّ  العقيدة  عّد وشابت  التّ ة شوائب  لذكرها ع��  ا�جال  يتسع  فتطرّ ة ال  املسلم�ن فصيل،  �عض  ف 

 � عبادة األصنام وتقد�س األ�خاص. �عضهم إ� ح�ى خرجوا عن جوهر العقيدة وارتّد 

 ينيّ ظّل الفكر العر�ي حبيس املقاالت الّد  
ّ
عيل األول من علماء األمة  الرّ ة ألمد طو�ل، إذ خلف  غو�ّ ة والل

 
ٌ

العلوم  خلف املثّق   ،أضاعوا  �ستطيع  ما  أق��ى  أوف�ان  يكتب شرح    ف  أن  م��م هو  ر 
ّ

أو  املفك قديم  م�ن 

 
ّ

 رح، أو أن حاشية ع�� هذا الش
ّ

 الط�ن. عر �� مدح أحد امللوك أو الّس ينظم أبياتا من الش

أّن و  إ��  اإلشارة  املعر��ّ   تجدر  اإلسالميّ   ا�جمود  األمة  بھ  ابتليت  أخال��ّ الذي  إفالس  استتبعھ  ح�ى  ة   ،

مها ع�� شفا  امية وم�ارم األخالق ال�ي �عث محمد ص�� هللا عليھ وسلم ليتّ ة الّس أ�حت املبادئ اإلسالميّ 

 حفرة اال
ّ

الش �� مقولتھ  الدين األفغا�ي  ه��ة  ��يار بل ع�� شفا حفرة من االندثار، ع�� نحو اخ��لھ جمال 

 

فغاني، باعث نهضة الشرق، د ط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ص -1
ٔ
 . 12الرافعي عبد الرحمان، جمال الدين اال

مارس  6بوبكر جيالني، الحركة اإلصالحية الحديثة في العالم اإلسالمي وموقف محمد إقبال منها، موقع رابطة العلماء السوريين،  -2
2017..com/site/show_articles/9605https://islamsyria 
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  �ن قد سقطت هممهم، ونامت عزائمهم وماتت خواطرهم وقام ��يء واحد ف��م وهو شهوا��م." م"إن املسل

 (اإلحالة) 

 ساسة بال مسؤولیة:  -3-1-2
اإلسالمي سياسيّ  العالم  ع��  التّ وقد سيطر   ا 

ّ
والفك والتّ تّ ك  ا�حضاري خاذل  الّس   ،قهقر  �ان  اسة  حيث 

النّ  عن  أ�عد  حر�ّ األمّ   وحرموا  ، املسؤوليةاس  حكما ة  البالد  يحكم  م��م  الواحد  و�ان  والعمل.  القول  ة 

 
ّ
يتوال لتظّل مطلقا،  بنفسھ  إشارتھ  ه  رهن  ا�ح�ومة  شؤون  من  وكب��ة  صغ��ة  يحّق   ،�ل  �ان  أن    بحيث  لھ 

  ا�ع عشر ملك فر�سا ��يحا�ي لويس الرّ 
ّ
 . 1ولة أنا"ما الّد قولھ "إن

أّن  الباحث  اإلسالمّي الضّ   يالحظ  العالم  شهده  الذي   والتّ   ،عف 
ّ
الفكرّي خل املستوى  ع��  الّد ف  ي�ي ، 

سياسيّ  تجاذبات  رافقتھ  عو�صةواملعر��،  الّس   ،ة  ُعرفت   فقد 
ّ
بالن عديدة  لقرون  املستمّر لطة  و�ّل �اع   ،  

ائرة بخصمھ، واملص�حة العامة ضائعة بي��م، وا�حاكم ال يطيل املكث إال ر�ثما �غت�ي، ص الّد فر�ق �ان ي��بّ 

الّس  اسم  أض��  ا�خيّ ح�ى   �� مقرونا   لطة 
ّ

الش  عبيّ لة 
ّ
الظ بمع�ى  واالستبدادة  وا�جور  ا�ح�ام    ،لم  وعند 

 فوذ.بخدمة املصا�ح وتوسيع النّ 

 العالم العربي: عین المستعمر الغربي على  -3-1-3
 
ّ

الش الغفلة  اجتاحت  الّس بينما  واالستبداد   املة 
ّ

والتأخ الفكرّي يا��ي  وا�جمود  العر�ّي ر  العالم   ،  

ا�حديث  واإلسالمّي  العصر  الغر�ّي   ،�� مقتبل  العالم  ��ضة    �ان  واملسلم�ن يخوض غمار  املعادي لإلسالم 

قو�ّ علميّ  التّ ة  نحو  بھ  تدفع   ة، 
ّ

الش والّر طّور  املادامل،  القمّ   ّي ��  ليقف ع��  بإنجازاتھ  الوا�ح،  متفاخرا  ة 

 موّج 
ّ

 ها عدستھ نحو العالم الش
ً
 .ر�� �عيون جشعة ال تر��ى �غ�� ال��امھ بديال

   بل أّن 
ّ

ولم يمض غ�� �س��    ،رق بحمال��ا، فسقطت أقطاره الواحد تلو اآلخرأورو�ا أخذت �غ��ى الش

أورو�ّ  دول  �انت  ح�ى  الوقت،  مّد من  قد  إ��  ا  شراكها  اإلسالمّي ت  العالم  ع��  أقطار  بر�طانيا  فاستولت   ،

ومصر للّد   ،الهند  مسرحا  األفغان  أواسط    ، سائسو�انت  ع��  سلطا��ا  و�سطت  القوقاز  روسيا  وع��ت 

 .2آسيا

��ي ع�� كيان الّد ،  واستولت ع�� ا�جزائر  ،كما غزت فر�سا شمال إفر�قيا
ُ
ة، فلم �عد  ولة العثمانيّ وق

 دولة إسالميّ 
ّ
 ة ة مستقل

ً
  استقالال

ً
 والنيل منھ.  بذلك إخضاع العالم اإلسالمّي  ، وتّم �امال

   واكتوى العالم اإلسالمّي  
ً
   بنار االستعمار احتالال

ً
ا زاد األمر سوءا  وممّ   .�خ��اتھ وثرواتھ  ألرضھ واستغالال

 أّن روًح 
ّ
 ا من اإل�جاب ��ؤالء ا�حتل

ّ
شّك �عّم  ة. وأخذ جّو من ال عوب اإلسالميّ �ن قد أخذت �سري ب�ن الش

 
ّ

ھ مؤدّ رق، وظهرت دعوة قو�ّ أنحاء الش
ّ
باع الغر�ي�ن، وتقليدهم �� أساليب حيا��م، و�ان هذا �ل

ّ
ا،  ي� ة إ�� ات

 أو سيؤدّ 
ّ

و�ذ �ان الناس ع��    .رق بنفسھ، وزعزعة ثقتھ بمبادئھ وثقافتھي ال محالة، إ�� ضعف إيمان الش

 

فغاني، باعث نهضة الشرق،  -1
ٔ
 . 20صمرجع سابق، الرافعي عبد الرحمان، جمال الدين اال

زهر، قسم   -2
ٔ
طارق عبد الحميد، حركات اإلصالح بين المسيحية واإلسالم، رسالة لنيل درجة الماجستير، كلية الدعوة جامعة اال

ديان والمذاهب، 
ٔ
 .140، ص1999اال
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ملوكهم األ   فإّن   ،دين  تلك   �� العرب  ح�ام  من  واحد  الغرب  غ��  مللوك  ا�خضوع  استحسن  قد  �ان  زمنة 

 . 1د لهمودّ والتّ 

ونقلوا علوم أممهم وحضارا��م    ،جلبوا معهم معتقدا��م وطقوسهمقد  ن  �املستعمر   ا بدا وا�حا أّن ممّ 

اإلسالم النّ   ،إ��  قلوب   �� ت��عزع  اإليمان  قّوة  أنظار  فأخذت  املادية ومظاهرها  ا�حضارة  بر�ق  اس، وخلب 

 ا�حيارى من أبناء العالم اإلسالمي.  

 : المطلب الثاني: نبذة عن أھم رّواد اإلصالح الفكري في اإلسالم -3-2
 
ّ
وضاع املتدن

َ
لعودة  إ�� ا  ةما هو �ائن داعي  ع��ت  وثار   ،من علماء اإلسالم  مجموعةت  ان�� ية  أمام هذه األ

 ة. الالت املنافية للعقيدة اإلسالميّ وترك البدع والضّ  ،ةيّ ئيسإ�� املنا�ع الرّ 

 جمال الدین األفغاني:  -3-2-1
 .2م �� بيت شرف وعلم بقر�ة "اسعد آباد" ببالد "األفغان"1839سنة   ين األفغا�يجمال الّد ولد 

 
ّ
العلم  ى  امنة من عمره منتقال إ�� مدينة "�ابل" عاصمة "أفغا�ستان"، حيث تلّق غادر قر�تھ وهو �� الث

فأتّم  الكر�م  هناك،  القرآن  حفظ     ، ف��ا 
ّ
 و�عل

ّ
الش علوم  ودرس  وعلومها،  العر�ية  اللغة  تفس��  م  من  ريعة 

 والتار�خ واملنطق والفلسفة والر�اضيات.   ،وأصول الفقھ  ،وحديث وفقھ

الّد  جمال  أشّد عا�ش  اإلسالمّي   ين  العالم  القارّ   أزمات  معظم   �� من    ،اتوجال  العديد  ع��  و�عّرف 

الّد الش   �� وترحالھ  �سفره  عرف  حيث  والبلدان،  اإلسالميّ عوب  والشرقيّ ول  والغر�يّ ة  إ��    ،ةة  سافر  فقد 

 .3و�اريس ،ولندن ،وروسيا ،وأملانيا ،وتركيا ،و�يران  ،والعراق ،والسودان ،ومصر ،ومكة ،الهند

ق للمسلم�ن واختالفهم وجهلهم  ضاق صدره بما شاهده من تمزّ   ،ةول اإلسالميّ ومن خالل رحالتھ �� الّد 

 
ّ
مل غضبھ  وازداد  والهوان.  با�خنوع  ورضاهم  ا�خرافات،  ع��  و�قبالهم   بدي��م، 

ّ
ح� شاهد  ال  ا  املسلم�ن  ام 

همّ  ف�ان  شعو��م،  نحو  لواجبا��م  وزنا   يقيمون 
ّ

الش سلب  هو  ا�حرّ هم  �ل  من  وحرمانھ  وأسباب  �ّ عب  ات 

 ـ4ا�حياة

اسع عشر، و�ان �حالة  ين األفغا�ي يت�ّون حوا�� منتصف القرن التّ يا��ي �جمال الّد �ج الّس لنّ وأخذ ا

 
ّ

التّ الش هذا   �� أثرها  وقتئذ  تدبّ رق  و�ر�طانيا  وج��وتھ،  عنفوانھ   �� الغر�ي  االستعمار  �ان  حيث  ر  �و�ن، 

األفغان لبالد  الّد   ،امل�ائد  جمال  مسبالد  إ��  وضّمها  احتاللها  ع��  و�عمل  األعوان  ين،  وتنصيب  تعمرا��ا 

 والعمالء ف��ا.  

 

نصار، مصر،3محمد ضياء الدين الريس، تباشير النهضة في العالم اإلسالمي، ط -1
ٔ
 . 143، ص1980، دار اال

 . 413، دار مكـتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص2جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج -2
 .136طارق عبد الحميد، حركات اإلصالح بين المسيحية واإلسالم، مرجع سابق، ص -3
 .123لكريم علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، صاكابان عبد  -4
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لع بنفسھ ع�� حقائق األمور   أّن   ،ما يمكن قولھ
ّ
وشعر بمدى ا�خطر الذي    ،األفغا�ي شاهد ودرس واط

الّد  من  باملسلم�ن  فهّب يحّدق  السواء  حد  ع��  وا�خارج  باإلصالح  اخل  حبّ   ،ينادي  دفعھ  للوطن  حيث  ھ 

  ينھ للّد توحماس
ّ

 ا�ح�ام إ�� العدل واإلحسان.   ودعوةالوحدة، املسلم�ن ع�� إ�� حث

 
ّ
الّد تو� األفغا�ّي � جمال  ب��كيا1897�� مارس    ين  أفغا�ستان    ،م  إ��  نقل رفاتھ  أن  إ��  وظل ق��ه هناك 

 .1م1944سنة 

اؤها  ق أعداألمة ما عّزت يوما إال باإلسالم، وح�ن تحّق   فقد �ان األفغا�ي ع�� يق�ن من أّن   ،ا عن فكرهأمّ 

عوة  غر�بة. لذلك س�� جاهدا إ�� �شر الّد   امن ذلك سعوا إ�� إفساد عقيدة املسلم�ن زارع�ن بي��م أف�ار 

األو��ع��   �� عصورها  �انت عليھ  إ�� ما  بالعقيدة  ما    ،العودة  الكتاب والسنة، واستئصال  واالستناد ع�� 

 ة من خرافات وضالالت.ر�خ �� عقول العامّ 

قليد وا�جمود. ف�ان  عصب، كما عرف بنفوره من التّ فتح باب االج��اد ونبذ التّ ب  كذلك   األفغا�يونادى  

و�ردّ  لألو��  و�ج��د  األقوال،  من  واأل�سر  باألحسن  م��االضّ   يأخذ  للصّ   ،عيف  األقرب  وما  و�تناول  واب، 

 .2حيحقل الّ� ق مع النّ ر�ح و�تّف يقبلھ العقل الصّ 

وجعلها من    ،ة واحدةة تحت لواء جامعة إسالميّ ول اإلسالميّ كما دعا مص�ح آباد إ�� ضرورة انضواء الّد 

 
ّ
 غيان والتّ سبل مقاومة الط

ّ
   ،ةالت األجنبيّ دخ

ّ
و�قول �� هذا    ،ورى وطالب بإصالح سيا��ي يكّرس مبدأ الش

"إّن  النيابيّ   الصدد  ألّي القّوة  حقيقيّ ّم أ  ة  قيمة  لها  ت�ون  ال   ة 
ّ
إال وأّي   ة  األمة،  نفس  من  نبعت  مجلس    إذا 

قوّ   نيا�ّي  أو  أم��،  أو  ملك  بتشكيلھ  أجنبيّ يأمر  محرّ ة  من  ة  إرادة  ع��  موقوف  موهوم  مجلس  فهو  لھ  كة 

 . 3أحدثھ"

الّد   ،عموما جمال  األوّ �عت��   
ّ

الباث للرّ ين  العصر�ّ ل  اإلسالموح   �� التّ   ،ة  حركة  رائد  الّد وهو    ، ي�يجديد 

 
ّ
 عبده �� مجال �شر أف�اره. د سها رفقة تلميذه محمّ ة "العروة الوثقى" ال�ي أّس و�انت مجل

 محمد عبده: -3-2-2
سنة   املصر�ة  نصل"  "محلة  قر�ة   �� عبده  محمد  الشيخ  رجالها،  1849ولد  بك��ة  �ع��  أسرة   �� م 

 
ّ
 . 4ام وتحملهم �� سبيل ذلك العديد من الت�حيات، �جرة و�جنا و�شر�داومقاوم��م لظلم ا�ح�

ا�عة من عمره،  و�دأ ذلك وهو �� سن الّس   ،القر�ة�� للقراءة والكتابة وحفظ القرآن بى �عليمھ األّو تلّق 

األحمدي   ا�جامع  إ��  ذهب  الشرعيّ “طنطا  ـبثم  العلوم  ودراسة  القرآن  لتجو�د  بجامع    ،ة"  يلتحق  أن  قبل 

الّد  بجمال  التقى  أين   األزهر 
ّ
ليتأث األفغا�ي  بھين  التّ   ،ر  يديھ  ع��  التّ و�درس  وأصول  واملنطق  صوّ فس��  ف 

 

فغاني، باعث نهضة الشرق، مرجع سابق ص -1
ٔ
 . 143الرافعي عبد الرحمان، جمال الدين اال

 . 145طارق عبد الحميد، حركات اإلصالح بين المسيحية واإلسالم، مرجع سابق، ص -2
 .135كابان عبد الكريم، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -3
 . 12، ص2005محمد عمارة، المنهج اإلصالحي لإلمام محمد عبده، مكـتبة اإلسكندرية،  -4
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والتّ  كما والفلسفة  األدبيّ   وحيد.  املقاالت  وكتابة  اإل�شاء  إ��  األفغا�ي  واالجتماعيّ أرشده  والسياسيّ ة  ة،  ة 

 نھ ع�� ا�خطابة ح�ى برع ف��ا.ومرّ 

الّد 1882و�� سنة   ب��وت، ومن هناك دعاه أستاذه جمال  إ��  في محمد عبده 
ُ
ن ين األفغا�ي ليحضر  م 

 .1ثقىا بإصدار جر�دة العروة الوُ قاما معً   ، حيثإ�� باريس

ة من شوائب وخرافات و�دع  ما ساد ا�جتمعات اإلسالميّ   اآلخر،هو  ،  قد عاصر  و�ان املص�ح املصرّي 

 كبّ 
ّ
س  وأّس   ،فاستعصت عليھ االست�انة إ�� تلك األوضاع  ،ام واستبدادهملت املسلم�ن، وعاين جور ا�ح�

 م.  1905باإلسكندر�ة �� صائفة ة لسنوات عديدة، إ�� أن تو�� ى قضايا األّم وتب�ّ  ،ةحركتھ اإلصالحيّ 

 ،وأرجع ضعف املسلم�ن إ�� ا�جهل بأصول العقيدة  ،لفين ع�� طر�قة الّس فقد فهم الّد   ،أما عن فكره

الداخلأّن  واعت��   من  املسلم�ن  أحوال  االستعمار.   ،إصالح  ملناهضة  الوسيلة  إصالح      هو  إ��  فانصرف 

 العقيدة واملؤسسات اإلسالمية �األزهر واألوقاف وا�حاكم الشرعية.  

 عليم �� مشروعھ اعت�� صالح األزهر بمثابة إصالح ألحوال املسلم�ن عامة. ة التّ ونظرا ألهميّ 

التّ  رفض  الّد عصّ كما  الّس ب  الغلو  فهاجم  للوّه ي�ي  إيّ   منرغم  الع��  ة  ابيّ لفي  حر�ا عّده  من  ت  اها 

 .2"لقد قام الوهابية لإلصالح، ومذه��م حسن، لوال الغلو واإلفراط" :و�قول �� هذا الصدد ،اإلصالح

م�ان، و�انت حركتھ    وعموما، �عت�� محمد عبده رجل دين وعلم بلغت أف�اره مسامع املسلم�ن �� �ّل 

 ة امتدادً اإلصالحيّ 
ّ
 فاقهما ع�� األسس واملبادئ.  ا �جوهر حركة األفغا�ي الت

 محمد رشید رضا: -3-2-3
  ��  1869سبتم��    23ولد محمد رشيد رضا 

ّ
�عل ف��ا  ال�ي بدأ  اللبنانية،  "القلمون"  �� قر�ة  للقراءة  م  مھ 

الوطنيّ   ،والكتابة املدرسة  إ��  دخل  حيث  طرابلس  مدينة  إ��  �سافر  أن  قبل  القرآن  اإلسالميّ وحفظ   ،ةة 

 وتوّسع �� دراسة العلوم العر�يّ 
ّ

 رعيّ ة والش
ّ
 3وقواعد ا�حساب ة ودرس املنطق وا�خط

عددان من مجلة العروة الوثقى ال�ي �ان   يديھب�ن  طلب العلم، وجّده �� تحصيلھ، وقع    منزمن  و�عد  

ال�ي أحدثت �� نفسھ ميال إ�� لقاء    امواضيعه إ��  ف�ان شديد االنجذاب    ،ها األفغا�ي ومحمد عبدهيصدر 

 .4فر إ�� مصر حيث التقى بمحمد عبدهو�انت لھ حافزا ع�� الّس  ،س��امؤّس 

علم محّمد  فقد استفاد من    ،و�ان هذا اللقاء نقطة تحّول �� حياة محمد رشيد رضا، وت�و�نھ كمص�ح

عهد  ،وحكمتھ اإلمام  إلي  كما  األستاذ  بمن�لةمهمّ ھ  غدت  وال�ي  املنار"  "مجلة  تأسيس    يارالتّ   حال  لسان  ة 

 اإلسالمي.  الفكر تنو�ر  ع�� حيث عملت التجديدي 

 

 .137ي في اإلسالم، مرجع سابق، صكابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكر  -1
 .66محمد عمارة، المنهج اإلصالحي لإلمام محمد عبده، مرجع سابق، ص -2
 . 12، ص2خالد بن فوزي بن عبد الحميد، محمد رشيد رضا، طود وإصالح دعوة وداعية، دار علماء السلف، اإلسكندرية، ط -3
 .139ص مرجع سابق المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم،كابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في  -4
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ا�حّق  مساحة  فيھ  تضاءلت  زمن   �� رضا  رشيد  برز  الضّ   وقد  ر�ام  واالستبداد، خلف  وا�جهل  عف 

القيم   محاسن  من  كث��ة  مفردات  �ا�حر�ّ وأ�حت  وا�حضارةالفاضلة  والعلم  والعدالة  أمانة  وحم  ،ة  ل 

البشر�ة،   هذه  إ��  العام.ال�ي  ا�خ��  الو��  ذاكرة   �� بر�قها  الهائلة،    خفت  ا�حيو�ة  الدفعة  فيھ  و�انت 

التّ  النّ وحيد ا�خالصة املستمّد وشريعة   ة أساسا من 
ّ

الش الثابت، قد شا��ا لبس كث��، األمر الذي  ص  ر�� 

ر  الشيخ  الدي�ي والسيا��ي والفكري  حّفز  املسار  �غية ت�حيح  للعمل اإلصال��  ر نفسھ 
ّ

أن ��خ ضا ع�� 

 للعام العر�ي.

 .1عبده محمد ق�� بجوار ودفن مصر م ��1935رضا سنة    رشيد محمد تو��

والتّ  وقد ورّوج أف�اره    ،ما لفكر أستاذه الشيخ محمد عبدهفقد �ان متمّ   ،جديدي أما عملھ اإلصال�� 

اإلصالحية ع�� أعداد مجلة املنار ال�ي وّ�ح ف��ا معالم اإلصالح اإلسالمي ا�حق وشرح أهدافھ، وذاد عن  

الدعوة من كيد أعدا��ا، وقاوم البدع والضالالت وحارب التعّصب للمذاهب داعيا للتسامح والتآلف ب�ن  

اإلسالم   إحياء  أجل  جاهد من  اإلسالمية. كما  التّ املذاهب   حّد �� مواجهة 
ّ
تمث الذي  الغر�ية، ي  ا�حداثة  لھ 

كما �ان يمقت �� العلماء ا�حافظ�ن �جزهم عن استنباط نظام قانو�ي عسكري اقتصادي وسيا��ي من  

 قاش العقيم حول مطارحات �عيدة �ل البعد عن واقع املسلم�ن.قليدي، واقتصارهم ع�� النّ فقههم التّ 

الّس  الصعيد  ع��  ي�أما  فلم  قضيّ يا��ي  رضا  رشيد  فكشف  �ك  بالدرس  وتناولها  إال  األمة  قضايا  من  ة 

مخططات اإلنجل�� كما كتب عن االستعمار اإليطا�� والفر���ي وا�حركة الصهيونية. و�� خطب حماسية  

ع��   األعداء...ز�ادة  وترّ�ص  ا�ح�ام  جور  خضم   �� اإلسالمي  بالعالم  تحيط  ال�ي  ا�خاطر  يوّ�ح  �ان 

 ات واألحزاب السياسية ع�� غرار جمعيّ ا�جمعيّ   مشار�اتھ العديدة ��
ّ

ة وحزب االتحاد  ورى العثمانيّ ة الش

 .2ورّي الّس 

 المطلب الثالث: أثر حركة اإلصالح الفكري على العالم اإلسالمي -3-3
اإلصالحيّ  ا�حركة  �ّل ساهمت  من  وتخليصها  اإلسالم،  عقيدة  ع��  ا�حفاظ   �� �شرّي   ة  ��   فكر  دخيل 

 زمن ك��ت فيھ البدع وا
ّ
، والّتامال�امل  ، املعتدل  �و�ج لإلسالم الوسطّي ألباطيل. حيث حرص القادة ع�� ال�

 م�ان وزمان.    الك لطر�ق اإليمان �� �ّل الذي هو ن��اس ��تدي بھ الّس 

أّن  ومَ   كما  املستشرق�ن  أشياع  لكتابات  وتصّدت  اإلسالم،  �شو�ھ  �حاوالت  باملرصاد  وقفت    ْن ا�حركة 

 
َ
هر��ن" الذين لبسوا ثوب اإلسالم وراحوا يطعنون فيھ من  ا من "الّد ، ف�ان موقف األفغا�ي وا�ًح ْم ُه واال

 
ّ
الط �عض  ع��  رضا  رشيد  محمد  وأنكر  الصّ ا�خلف.  البدعيّ وفيّ رق  احتفاال��م  وماة  من    ة  �سودها 

 .3ةمخالفات شرعيّ 

 

 . 140، صالمرجع نفسه -1
ثارها الفكرية، ط -2

ٓ
شراط الساعة الكبرى وا

ٔ
راء محمد رشيد رضا العقائدية في ا

ٓ
، مكـتبة اإلمام الذهبي،  1مشاري سعيد المطرقي، ا

 . 57، ص2014الكويت، 
زهر، ط -3

ٔ
 . 175م، ص1935، دار المنار، القاهرة، 1م، 2محمد رشيد رضا، المنار واال
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ين األفغا�ي ومن  ة، بفعل مجهود جمال الّد ة ال�ي برزت بقوّ وا�حماسة اإلسالميّ   ار اإلصال��ّ يّ كما أّن التّ 

 
ّ
ات أفرزت  ن�جھ،  ع��  وسار  فكر�� جاًه تاله  مظاهره  ا  جميع   �� ومحار�تھ  االستعمار  مقاومة  أسلوب  انت�ج  ا 

مهمّ  فأ�حت  واالقتصادية،  والسياسية  اإلجرامية  االجتماعية  الوسائل  ك��ة  رغم  صعبة  االستعمار  ة 

 ا. ا وثقافي� بعة لتثبيت كيانھ عسكر�� ، واألساليب املتّ وتنّوعها املستعملة

أثر تلك ا�حر�ات لم   أّن  القول  امتّد يقتصر ع�� الصّ وصفوة  الدي�ي، بل  الفكرّي   عيد  ،  ليشمل ا�جال 

   إذ أّن   .واالقتصادّي   والسيا��يّ   واالجتما��ّ 
ّ

ص�حت    إذاال�ي    ود عن العقيدةطر�ق اإلصالح الشامل يبدأ بالذ

 نيا وسالمة ا�جتمعات.وسلمت �� أمة �انت سببا لصالح الّد 

 خالصة وآفاق:  -4

 واملالحظات اآلتية: نخلص مما تقّدم إ�� االستنتاجات  

التّ  - درجات  أق��ى  الوسطى  عصورها   �� أورو�ا  ش�ّ عرفت   �� واالنحطاط  ا�جاالتخلف  حيث    ،ى 

ال�اثوليكيّ  الكنيسة  التّ �انت  ذلك   �� املساهمة  العناصر  أك��   ة 
ّ
من    ،فخل رجالها  انت�جھ  ملا 

  ة مارس��اة مستبّد سياسات قمعيّ 
ّ

 ع�� الش
ّ
  ،ام عوب وا�ح�

ً
 وأفسدتھ.  واحًد   فلم ت��ك مجاال

ّ
 ا إال

   إّن  -
ّ
ا، فقد نجحت �� �عميم  ا �� تار�خ أورو�ّ لت منعطفا هامّ والدة حركة اإلصالح ال��و�ستان�ي ش�

 ووضعت أسس االنفصال عن الكنيسة ال�اثوليكيّ   ،فكرة اإلصالح �� جملة من البلدان
ّ

نت  ة وتمك

 ة. ة �� الكث�� من األرجاء األورو�يّ ة اإلنجيليّ �� املقابل من إ�شاء جملة من الكنائس الوطنيّ 

 إّن املستفيد األك�� من حر�ات اإلصالح املسيحيّ   -
ّ
 ام وامللوك. ة، هم ا�ح�

ة  ودعوا إ�� إ�شاء جامعة إسالميّ   ،ة والطائفيةد باملذهبيّ قيّ �� اإلسالم التّ   نبذ رّواد اإلصالح الفكرّي  -

 .واحدة �� صف واحد م��اّص 

ين اإلسالمي من مرونة تجعل � الّد ديد اإلسالمي باالنفتاح واالج��اد نظرا إ�� ما يم�ّ جطالب قادة التّ  -

 زمان وم�ان.  منھ صا�حا ل�ّل 

 .  ين اإلسالمّي ات الّد تأكيدهم ع�� ضرورة مسايرة ا�حضارة مع مراعاة خصوصيّ  -
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 : صملخّ ال

الورقة البحثّية ع�� املن�ج االجتما�ّ�، �� مقار�ة تحليلّية نقدّية لظاهرة الدين �� الفضاء العمومّي   ارتكزت

ب�ن �ونّية املفهوم والوظيفة، وخصوصّية التجر�ة العر�ّية ومآال��ا. واستنتجت الورقة البحثّية أّن للفضاء  

�� �حظات التفمصل التار��ّ� مثل املراحل  العمومّي دورا مهّما �� س��ورة ا�جتمعات وص��ور��ا، وخاّصة  

االنتقالّية ال�ي تمّر ��ا ا�جتمعات العر�ّية �عد "الر�يع العر�ّي". وتبّ�ن لها أيضا أّن للدين اإلسالمّي حضورا  

ومسائلھ   الش�لّية  أ�عاده   �� ولكْن  التار�خّية،  املرحلة  هذه   �� خاّصة  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� فا 
ّ
مكث

، ال �� قضاياه ا�جوهرّ�ة ومسائلھ املص��ّية، إذ لم يخدم هذا ا�حضور مسائل الدين والتدّين بقدر  العرضّية

  -ما خدم مآرب أخرى �ان الدين ف��ا من "علوم اآللة"، لذلك �ان حضور الدين �� الفضاء العمومّي العر�ّي 

 فتقها، عّمق جراحها وألهب فتن��ا.محدود الفاعلّية، فبدل رأبھ صدع ا�جتمعات العر�ّية ورتق    -رغم كثافتھ

 .فضاء عمومّي، تْدٍي�ُن، خصوصّية، دولة :مفاتيح  �لمات

 

Abstract : 

The Idiosyncrasies of the Arab experience and their Implications on the Other. 

The public spheres have thought it important and necessary to raise issues of general 

concern and weave a consistent public opinion, namely during the transitional phases that the 

Arab Muslim societies have gone through since the outbreak of the Arab Spring revolutions. 

The paper focused on the presence of the religious dimension in the public sphere and 

concluded that generally the actants in that space had employed only the formal and 

occasional aspects of religion and religiosity as well as the predominance of the speech of 

atonement or deceit in exchange for an atrophy of rational criticism. Given that, the presence 

of religion in the Arab public sphere was losing the spiritual side and even deepening the 

wounds of Arab societies. 

Key words: Public Sphere, Religionization, Specificity, State. 
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 : تمهید  -1

ا�جتمعات   أيضا تتنّوع قضايا  نقاشها   وتختلف صيغها، وتتنّوع  القضايا، ومجاالت  طرح هذه  مجاالت 

مات ا�جتمع املد�ّي ومجاالتھ،  
ّ
والبحث �� حلولها، سواء �� مؤّسسات الدولة الرسمّية وهيا�لها أو �� منظ

فة �� العصر ا�حديث لطرح اإلش�الّيات والقضايا  
ّ
العاّمة  ويعت�� الفضاء العمومّي من أبرز الفضاءات املوظ

والبحث لها عن حلول �شارك ف��ا ا�جميع، فهو من أهّم املفاهيم �� مقار�ة عالقة السلطة با�جتمع بوصفھ  

يطرح فيھ الفاعلون االجتماعّيون القضايا واإلش�الّيات املش��كة للنقاش وا�حاورة العقالنّية ا�حّرة   فضاء

الق  أهّم  من  والتدّين  الدين  قضايا  و�عت��  ا�جتمعات  واملسؤولة.  راهن   �� العاّم  الرأي  �شغل  ال�ي  ضايا 

العر�ّية، �عد أن صار اإلسالم السيا�ىّي متصّدرا ا�جاالت السياسّية والثقافّية وحّ�ى االجتماعّية. ول�ن توارت  

املسألة الدينّية عن الفضاء العمومّي العر�ّي واختفت عقودا من الزمن، فإّ��ا عادت منذ بداية القرن الواحد  

القارئ  وا ع��  نفسها  تفرض  مسألة  وغدت  مختلفة،  صيغا  ومّتخذة  أنماطھ،  مختلف  مكت�حة  لعشر�ن 

واملشاهد، وحّ�ى متصّفح شب�ات التواصل االجتما�ّ�، وتدعوه للمشاركة ترغيبا أو ترهيبا. وهو أمر يدعو  

وا�جتمع التو��ىّي   الباحث إ�� النظر �� عوامل ظهور هذه الظاهرة وضمورها �� ا�جتمعات العر�ّية عموما

خصوصا، و�قت�ىي األمر أيضا، دراسة كيفّيات حضور الدين �� الفضاء العمومّي ووظيفتھ من خالل إبراز  

�� تحقيق �غّ�� نو�ّ� للفكر الدي�ّي وتنو�ره. مّما �ستوجب البحث ��   -و�ن نظرّ�ا   -مساهمة الفضاء العمومّي 

ر�ة االشتغال بالدي�ّي �� الفضاء العمومّي العر�ّي دفعا  مفهومھ، وتبّ�ن خصائصھ وشروطھ، �غية تقو�م تج

 لها حّ�ى تتجاوز نقائصها. 

فكيف السبيل إ�� ضبط مفهوم الفضاء العمومّي وتحديد مرتكزاتھ وأنماطھ؟ وما خصائص التواصل  

الفضاء    فيھ؟ وما صلة الفضاء العمومّي علما�ّي النشأة باملسألة الدينّية و�املؤّسسة السياسّية؟ وهل ساهم

 العمومّي �� تحديث الو�� الدي�ّي وتنو�ره أّم عّمق االختالفات وأّبد املا�ىي والسائد؟

 : الفضاء العمومّي: سیاقات التشّکل ومرتکزات المفهوم  -2

 : سیاقات التشّكل -2-1
والدراسات البحوث  جّل  سنة    1تقّر  "وستفاليا"  ُمعاهدة  مند  أصبحت  قد  الدولة  الفاعل    16482أّن 

م األبرز �� تناقضاتھ، واملؤتمن األّول ع��  
ّ

الرئيس �� تنظيم ا�جسم االجتما�ّ� وترتيب شأنھ العاّم، واملتحك

ا�خاّصة،  واإلرادات    للمجتمعة  اإلرادة العاّم اإلرادات ا�جماعّية وتوج��ها، �� مس�� قائم ع�� التوفيق ب�ن  

 درءا للتناقضات وخلقا لال��جام االجتما�ّ�.

 
المركز العربّي ، 1مرّوة، ط  ترجمة نصير، )1992 -1989عن الدولة، دروس في الكوليج دو فرانس ( انظر مثال: بيار بورديو، -1

بحاث ودراسة السياسات، قطر 
ٔ
 . 2016لال
نهما في   (Peace of Westphalia)صلح وستفاليا -2

ٔ
هو اسم عام يطلق على معاهدتْي السالم اللتْين دارت المفاوضات بشا

سنابروك مدينتي
ٔ
كـتوبر 24و 1648 مايو  15وتّم التوقيع عليهما في وستفاليا في  (Münster)ومونستر (Osnabrück) ا

ٔ
وقد  1648  ا

نهت هذه المعاهدات
ٔ
  ا

ً
  .اإلمبراطورية الرومانية المقدسة في حرب الثالثين عاما
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1648
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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أن تصبح نموذجا عاملّيا، ��جت ع�� منوالھ جّل ا�جتمعات    1تطاعت الدولة �� صيغ��ا "النابولّية"اس

 �� ْ�رَِع 
ُ
اْس� أم  والثقافّية،  االجتماعّية  الُب�ى  مع  متناغما  األنموذج  هذا  أ�ان  سواء  م��ا،  العر�ّية  سيما  ال 

ھ لم يكن أمام الزعامات السياسّية و 
ّ
النخب الفكّرّ�ة أفضل منھ زمن ��اوي نظام  سياقات لم تن�ج �عد، فإن

يا  
ّ
ترق االجتما�ّ�  ل�جسم  ل 

ّ
�ش� نظاَم   

ُ
الدولة ف�انت  العاملّية،  اإلم��اطورّ�ات  انحالل  وزمن  ا�خالفة، 

أّس ثقافة ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية وعماد    -بمجتمعات ترّهلت مختلف مجاال��ا، فحّ�ى الدين اإلسالمّي  

ى بر�ق فكره، وتراجع االج��اد فيھ إ�� حدود الفتاوى وت�خيص مصنفات القدامى والتعليق  قد توار    -وجودها  

ع�� حواش��ا، وترّهلت املؤّسسات الدينّية وانحصرت �� الزوايا الطرقّية، وهيمن الو�� األسطورّي وا�خرا�ّ�،  

 وَضُمر العقل االج��ادّي. 

 ومؤّسساٍت، �� املش 
ً
مت الدولة الناشئة، أجهزة

ّ
��ك من القضايا واملصا�ح العاّمة بما �� ذلك "دولنة  تحك

فتھ  
ّ
الدين"، وسارعت إ�� إخضاع ما بقي من مؤّسسات الدين لسلط��ا، وسلبت منھ سلطانھ الرمزّي ووظ

��  ها�جمالصا�حها، وعّينت قائم�ن ع�� أمره �ستنجد ��م زمن العواصف االجتماعّية والسياسّية إلخضاع  

  يمِض   لممحدودة الو�� و�دوّ�ة ا�خصائص االجتماعّية. ولنا �� التجر�ة التو�سّية مثال، إذ "ال�ي �انت أغل��ا  

   ىح�ّ   أشهر  خمسة   من  �� أك  1956مارس  20��  تو�س  استقالل  وثيقة   توقيع ن  ع
ّ
  برئاسة  ا�ح�ومة  خذتات

   قراراٍت   بورقيبة  ا�حبيب
ً
قة  جر�ئة ِ

ّ
   سنة  و�عد،  األسرة  ونظام  ال�خصية  باألحوال  متعل

ُ
  األوقاف   نظام  ل��أ

قرَّ  ة،وا�خاصّ   ة العامّ 
ُ
ى   ا ممّ   والتعليم  القضاء  توحيد  وأ  الشر��   والقضاء   الز�تو�ّي   التعليم  إلغاء   إ��   أدَّ

د أّن هذا التفو�ض ا�جما�ّ� القائم ع�� �عاقد   .2"وا�حنفي   ي �املال  ھبمجلسيْ 
ّ

غ�� أّن الوقائع التار�خّية تؤك

الدولة   فيھ  تتكّفل  يكن  ضم�ّي،  لم  لنظامها،  املواطن  يخضع  أن  مقابل  والتحديث،  والتطو�ر  بالتنمية 

ذين 
ّ
ا، فقد عرفت الدولة العر�ّية "ا�حديثة" مواجهات عنيفة مع معارض��ا الدينّي�ن ال

ّ
تفو�ضا ��ائّيا وال بات

 . 3أعدمت �عضهم وزّجت ببعضهم اآلخر �� ال�جون 

التعاقُد االجتما��ُّ   يمنع  املش��كة، خارج  ا�جتمعاِت ملم  العاّمة وتباحث مسائلها  تدارس مصا�حها  ن 

األطر والهيا�ل الرسمّية للسلطة السياسّية القائمة، ونقدها ومعارض��ا أيضا من خالل نقاشات ومحاورات  

بالقضايا ذات الصبغة ا�جماعّية، تحاورا مقنعا مبنّيا ع�� ا�حجج وال��اه�ن، وصا�عا   ��تّم عادة  جماعّية 

عامّ  �� لرأي  لة 
ّ
ممث العاّمة،  اإلرادة  وموّجها  وللصعاب،  للعراقيل  ومتجاوزا  اإلش�الّيات،  حّل   �� مساهم   

ل  
ّ
الدولة، إ�� اختيار األ�سب للمص�حة ا�جماعّية، خاّصة زمن انتعاش ا�حّرّ�ات وأفول نجم االستبداد. وش�

يا�ل رسمّية، ومتمّ��ة �� اآلن ا�جسم االجتما�ّ� فضاءات �حضوره، غ�� محّددة األماكن، وال منتظمة �� ه

 نفسھ عن ا�جتمع املد�ّي ومؤّسساتھ األهلّية، ومنفصلة عن الدولة ومؤّسسا��ا.  

 إّن تباحث مسائل الشأن العاّم خارج أفضية السلطة ونظمها أّيام ا�حرب كما أّيام السلم، وخارج هيا�ل

ومؤّسسا��م جّل   معارض��ا  عرف��ا  اجتماعّية  ظاهرة   �� ويعت��  أيضا،  الثقافات  مختلف   �� ا�جتمعات 

 
 ). 1821-1769( نسبة إلى نابليون بونابارت -1
 .  8، ص 2019، مركز النهوض للدراسات والنشر الخطاب الديني وصراع المرجعّياتاحميدة النيفر، - 2
 بتونس. 1963جانفي 24تمثيال ال حصرا يمكن ذكر إعدامات  - 3
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) اآلغورا  أّن  اليونانّية  Agoraهابرماس  الدولة  عهد   �� شّ�ى   -)   �� ا�حّر  للنقاش  وفضاء  عاّمة  ساحة  و�� 

ر�ن   العمومّي الذي بمثابة التجلّيات األو�� للفضاء    -املواضيع  
ّ

صار مبحثا فلسفّيا اهتّم بھ الكث�� من املفك

الفضاء  Habermas Jürgen( س  والفالسفة، مثل هابرما ضبط مفهوم هذا  بحثنا  و�قت�ىي مقام  ) وغ��ه. 

ا �انت  
ّ
وتدقيقھ وتمي��ه عن بقّية أفضية ا�جتمع املد�ّي ومؤّسساتھ وهيا�لھ، وتبّ�ن خصائصھ وأنواعھ. ومل

ھ يجوز التساؤل:  
ّ
 املسألة الدينّية قد فرضت نفسها مشغال من مشاغل الفضاء العمومّي، فإن

ون حضور الدي�ّي عامال من عوامل رتق الفتق ب�ن الفرقاء فكرّ�ا أم عامل تفت�ن حّ�ى ب�ن الشر�اء  هل ي�-

 عقائدّيا؟  

 وهل يمكن للمسائل الدينّية أن تتعقلن �� الفضاء العمومّي العر�ّي اإلسالمّي؟  -

ل  -
ّ

تدخ عن  منأى   �� العمومّي  الفضاء  تجعل  الديمقراطّية  من  درجة  العر�ّية  ا�جتمعات  بلغت  وهل 

 السيا�ىّي؟ 

ل محاور اشتغال متنّوعة املسالك،
ّ
سع هذا املقام ملقار���ا جميعا،   تلك جملة من األسئلة قد تمث

ّ
وقد ال يت

 ولك��ا، تظّل مع ذلك، مسالك مشروعة للبحث. 

لت 
ّ
  �ية �� القرنْ�ن السا�ع عشر والثامن عشر و ت ��ا ا�جتمعات األور ة ال�ي مرّ ة التار�خيّ التجر�   لقد مث

احتضن الفضاء    من أفق فكرّي وثقا�ّ� من جهة ثانية، إطارا نظرّ�ا عاّمافالسفة األنوار   وما خلقھ من جهة،

ا، بل لھ �� تجارب األمم  مستحدثا ثقافيّ  ليس �� اعتقادنا العمومّي   فضاءال ولكن مفهوما وآلّيات.  العمومّي 

االسم  تحمل  لم  و�ن  ونظائر  أشباه  ��  نفسھ  القديمة  الفالسفة  نقاشات  �انت  اإلغر�قّية  ا�حياة  ففي   ،

واالجتماعّية    م��ا  إضافة إ�� املسائل العلمّية املعرفّية، قضايا الشأن العاّم السياسّية  ،ساحات أثينا تدرس

النق"و واالقتصادّية، إ��  اإلشارة  الشوارع  يمكن   �� املتجول  سقراط  يخوضها  �ان  ال�ي  وا�حوارات  اشات 

 ، مختلفة نذكر م��ا ع�� السبيل التمثيل ال ا�حصر  تجارب، كما �انت للعرب  1"د للفضاء العمومّي كتجّس 

ه) من نقاشات  218-  170زمن ا�خليفة املأمون(    2ما عرفتھ الثقافة العر�ّية اإلسالمّية �� مقالة خلق القرآن

  ومحاورات فكرّ�ة اشتغلت بقضايا الشأن العاّم خارج أفضية السلطة و�� غ�� توّجهها الفكرّي والسيا�ىّي. 

الثقافات ا�ختلفة �� تجارب  اليوم  ��    إّن مثل هذه األفضية ماثلة  انتظاما وفاعلّية ال سّيما  بصيغة أك�� 

 الثقافة ا�حديثة، وقد تجّدد دورها وفاعلّي��ا زمن العوملة.

مبحثا من مباحث الفلسفة ا�حديثة، وموضوعا من مواضيع بحث علوم االجتماع   الفضاء العمومّي �عّد  

عالقة الدولة با�جتمع املد�ّي،  ودراس��ا ملا �عرفھ العالم من تفعيل دور الديمقراطّيات ا�حديثة، وتطو�ر  

االجتما��ّ  ا�جسم  عات 
ّ
تطل ع��  السياسّية  اختيارا��ا  استقام  .وانفتاح  ومختلف   وقد  العمومّي  الفضاء 

مبحثا املاضي  منذ أ�اديمّيا اش�الّياتھ  القرن  من  الستينيات  يورغنال  معبداية  املعاصر  األملا�ي   فيلسوف 

 
صيل لمفهوم الفضاء العمومي ودوره في استنبات فكر  - 1

ٔ
عرج بوجمعة، التا

ٔ
 2013 - 4258العدد: الحوار المتمّدن،  وديمقراطيحر اال

/ 10  /28 - 20:57 
حمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي،  - 2

ٔ
با عبد هللا محمد بن ا

ٔ
عالم النبالءانظر، شمس الدين ا

ٔ
، تحقيق مجموعة من المحققين  سير ا

رناؤوط، ط 
ٔ
 م. 1985هـ /  1405 ، مؤسسة الرسالة،3بإشراف الشيخ شعيب اال

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4258
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4258
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4258
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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سنة  ال�ي �شرها  2التحّوالت البنيوّ�ة للفضاء العمومّي  1وحتھمن خالل أطر )Habermas Jürgen( هابرماس

إ�� اآلن)  1962 ھ اهتّم  (ولم �عّرب 
ّ
أن البورجوازّي مستفيدا من فكرة االستعمال    بالفضاء العمومّي ، رغم 

الذي دافع بجرأة عن استعمال العقل،   )Immanuel Kant1724-1804العاّم للعقل كما وردت عند �انط (

ر�ن والفالسفة الذين ساهموا �� تطو�ر مقالة الفضاء  ،  االستعمالْ�ن: العاّم وا�خاّص   ممّ��ا ب�ن
ّ

ومن املفك

ال  التمثيل  سبيل  ع��  نذكر  وست   ا�حصر العمومّي  تيلر   Cornel west�ورنيل     Charlesو�شرلس 

TaylorوقوديثبتلرJeudith Butler 3الفضاء العمومّي نظر�ة  تأسيس �� إسهاما . 

 : مرتكزات المفھوم بین الكونیّة والخصوصیّة -2-2
كما    -ليس الفضاء العمومّي �� الدراسات الفلسفّية موضعا م�انّيا محّددا يجتمع فيھ ا�جمهور، بل هو  

هابرماس قضايا  -بّ�ن  �شأن  تواصلوا  أو  نقاش   �� انخرطوا  ما 
ّ
�ل الناس  ب�ن  ينشأ  جميعا   �عن��م فضاء 

العمومّي أفراد ا�جتمع ع�� جملة من الوسائط ملناقشة مسائل ذات اهتمام  الفضاء   هذا وتؤّرقهم، يلتقي ��

ا�حلول   مش��ك، أو��  املطروحة  القضايا   �� فكرّ�ا، سواء  االلتقاء  إم�انّية  م�انّيا  املتباعدين  فلأل�خاص 

بي��م، املباشر  قاء 
ّ
الل شرط  دون  أساسّية  تفاهمات  بي��م  تنشأ  وقد  من    نماذج هابرماس  و�ّ�ن املمكنة، 

 ،الصالونات األدبّية  الفضاء العمومّي �انت قد اعتمد��ا البورحوازّ�ة �� معارض��ا للّنظام اإلقطا�ّ�، مثل 

 و 
ّ

ة املنتشرة  النّ ، و تا�جرائد وا�جال الطبقة  م��زا دور   �� القرنْ�ن السا�ع عشر والثامن عشر،قاشات العموميَّ

ة االنتعاشة  البورجواز�َّ ة    �� تحقيق  العمومّي  للفا�حقيقيَّ بأور ضاء  الثامن عشر  القرن    فقد دفعت �ا،  و �� 

ة   التحرّ   �ىيّ سيا   إ�� الظهور كفضاء  الفضاء العمومّي البورجواز�َّ ة ع�� الصراع  هدفھ  ر من بقايا اإلقطاعيَّ

�ّل   اإليديولو��ّ  ة    ��  الثقافيَّ ة  و ا�جاالت  ة  و الفلسفّية  و الفكر�َّ هابرماساالقتصادّيةو العلميَّ يقول  "إّن  .   :

�جميع   متاحا  إليھ  الوصول  و��ون  االجتماعّية...  حياتنا  فضاء  �ىيء  �ّل  وقبل  أّوال  العمومّي  الفضاء 

ھ هناك    ،عندما يتباحثون بطر�قة غ�� محدودة  مّ كيان عا�م  فون ع�� أ�ّ رّ فاملواطنون يتص املواطن�ن...  
ّ
أّي أن

عن   والتعب��  وال��ابط  التجّمع  �حرّ�ة  العاّمة  آضمان  عام"را��م  طا�ع  ذات  قضايا  وتر�ط  4وعن   .

فضاء  (Fraserفر�زر  وهو  ا�حديثة،  ا�جتمعات  "فضاء  فهو  ا�جتمعات،  وحداثة  العمومّي  الفضاء  ب�ن   (

 .  5املواطن�ن الذين يناضلون من أجل مصا�حهم املش��كة، فضاء يؤّسس تفاعال تداولّيا"

 
1-Jurgen Habermas, The structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, Massachusetts: The 
MIT Press,1991. 

و العام - 2
ٔ
لمانّية   Sphere Public) ( ورد مصطلح المجاّل العمومي ا

ٔ
لكـتاب  ,Offentlichkeitفي الترجمة اإلنجلیزّیة عن اال

 إصداره. اس بعد مرور ثالثین عاما من ھبرم 
،  1، ترجمة فالح رحيم، طقّوة الدين في المجال العاموتشرلس تيلر، ووقوديث بتلر، ، و كورنيل وستانظر: يورغن هابرماس و  - 3

 . 2013مركز دراسات فلسفة الدين بغداد / دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان  
ورده،  - 4

ٔ
نموذجا،  ، ھابرماسمن فلسفة الذات ٕالى فلسفة التواصل: السیاسّیة للحداثة إالشكالّیةالمحمداوي، علي عّبود ّ ا

ٔ
ا

 .231، ص2011الجزائر، منشورات االختالف، 
5-Fraser, Nancy, Rethinking The Public Sphere, A contribution to the critique of Actually Existing 
Democracy, Duke University, Press, Uk 1990, p 56. 
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العمومّي املوض�ّ� حيث يلتقي الناس مثال ألداء شع��ة  ) ب�ن الفضاء CharlesTaylorمّ�� شارلس تايلور (

ذي ينشأ   "امل�جد"،��  الصالة
ّ
(ال يدخل هذا الفضاء �� ا�جال العاّم) والفضاء العمومّي "فوق املوض�ّ�" ال

من شعور ُمسبق ب�ن املواطن�ن بوجود مش�َ�ك عاّم من املشاغل يجمعهم، فهو أقرب إ�� املتخّيل االجتما�ّ�.  

ا رق�ّي وقد  عمومّي  فضاء  مجال  معالم  فتوّ�حت  التكنولوجّية  التطّورات  من  العمومّي  الفضاء  ستفادة 

التواصل االجتما�ّ� وتقنّيا��ا ا�حديثة م��جمة بذلك ق بواسطة شب�ات 
ّ
 الزمن ولغتھ، وأم�ىى  تخل

َ
عقلّية

لة  فضاء أث��ّيا بديال عن الفعل االجتما�ّ�، و�دأت منذ عقد منصرم من الزمن حقبة  
ّ
الفضاء الرق�ّي مش�

استطاع الفضاء العمومّي اإللك��و�ّي أن ي�ون فاعال �� أحداث الر�يع العر�ّي   امتدادا وتوّسعا للفضاء األّول.

مصر   مثال،  �� كما  تو�س،   �� االلك��ونّية  وا�حّر�ات  املواقع  مختلف  ع��  املنشورة  الصور  أّججت  إذ 

د  وا�جزائر، القطاعات الشبابّية وع وليبيا
ّ

موم ا�جماه��، وحّققت أهدافها �� إسقاط النظم ا�حاكمة. وتؤك

م �� ص��ورة التار�خ.  
ّ

 الوقائع واألحداث فاعلّية الفضاء العمومّي وقدرتھ ع�� التحك

ثّم انفتح مع تايلور   اجتماعّية وسياسّية عاملّية، إذن، أّن الفضاء العمومّي �شأ �� سياق تحّوالت�ستنتج  

صلة تار�خّية للفضاء العمومّي باملسألة الدينّية، وال �� من جوهر   ال  أّن ع�� البعد االقتصادّي، و�ّت�ح جلّيا  

املسألة ولكّن  تار�خّيا،  مركز   اهتماماتھ  لت 
ّ
الرؤى    تبئ��ش� اختالفات  ومجال  العر�ّية،  ا�جتمعات   ��

جاهات الفكرّ�ة، فكيف السبيل إ�
ّ
 � جعل الدي�ّي مشغال من مشاغل الفضاء العمومّي العر�ّي �عيدا عنواالت

إش�الّية ال�و�ّي    التدافعات وال التطاحنات املألوفة؟ وال شّك أّن هذا السؤال ينفتح ع�� ضرورة الّنظر ��

 وا�خصو�ىّي �� الفضاء العمومّي.

والتحاور املنفتح ع�� االختالف ��   العقالنّية،  املناقشةو  ،التفاوض املش��كالفضاء العمومّي ع��  يرتكز  

، ويستند أيضا إ�� ا�حرّ�ة املسؤولة  �� سبيل البحث عن املص�حة املش��كة وعقالنّية بطرق مشروعة الرأي،

وال تقتصر املناقشات ع�� نخبة محدودة، بل �شمل   ،نقدا للسائد واملألوف �� الصدع بالرأي و�ناء املواقف

 �� تقّدم ا�
ً
ھ مع�ّي باألمور  ا�جميع، مساهمة

ّ
جتمعات وتطّورها. يقول هابرماس "�� بلد حّر �عتقد �ّل امرئ أن

ها"
ّ
�ل "الر�يع  1العاّمة  عرفت  ال�ي  تلك  ف��ا  بما  إليھ  تصبو  العر�ّية  ا�جتمعات  شعوب  زالت  ما  أمر  وهو   ،

جهة، من  واستبداديتھ  الفكر  دغمائّية  إ��  نظرا  والتفس��ات العر�ّي"،  باملي�ّي  و�غييبھ    وتمّسكھ  الغيبّية 

�� ظّل ا�حروب   انتشار األمّية وتوّسعها  �� تفس�� الظواهر ومعا�ج��ا من جهة أخرى، فضال عن  السببّية 

لعام   والعلوم  والثقافة  لل��بية  العر�ّية  املنظمة  إحصائيات  أظهرت  فقد  معّدالت  2018 والصراعات،  أّن 

مّما     باملائة.  13ل مرتفع مقارنة باملتوّسط العاملّي البالغ  باملائة، وهو معّد   21األمّية �� الدول العر�ّية وصلت

يجعل من ثقافة ا�جتمعات العر�ّية غ�� قادرة ع�� ضمان حرّ�ة الرأي، فضال عن اح��ام الرأي ا�خالف، 

 ملاما. إّن الفضاء العمومّي كما بّينھ هابرماس ف
ّ
ضاء  وعاجزة عن اإليمان بالتعّددّية �� املواقف وتنّوعها إال

مقار�ات    �� العاّم  الرأي  �شغل  ما  حول  املواقف  وتتبلور  وا�حاورات  النقاشات  فيھ  تدور  العاّم،  للّنقاش 

ظّل   �� يبقى  العر�ّي  العمومّي  الفضاء  أّن   
ّ
إال ا�جتمعات وتقّدمها.  تطّور   ��  عقالنّية موضوعّية، مساهمة 

 
1-Jurgen Habermas, The structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, Massachusetts: The 
MIT Press,1991  p117. 
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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الرواية، الروابط األفقّية ع�� العالقات االج ثقافة  الوجدانّية ع�� الرؤى  وغلبة  الن�عات  تماعّية، وهيمنة 

 الفكرّ�ة، غ�� قادر ال ع�� فرض رؤ�ة مش��كة للشأن العاّم وال ع�� تحقيق استقاللّيتھ إال ملاما. 

تايلور: "إّن الوجھ الثا�ي    الفضاء العمومّي. يقول شارلس  و�عت�� العلمانّية خاصّية جوهرّ�ة بالنسبة إ��

العمومّي  الفضاء  جذرّ�ة" �جّدة  علمانّيتھ  بأّن  يحّدد  أن  �� .  1يجب  الدينّية  املسألة  حضور  يجعل  ما  وهو 

ال سّيما العر�ّي منھ غ�� مستساغة ملا تواجهھ العلمانّية من نفور �� ا�جتمعات العر�ّية   الفضاء العمومّي 

و�ن �انت العلمانّية �� منظور تايلور ال �ع�ي اإل�حاد كما ُيفهم  ة بإن�ار للدين، الرتباطها �� الذهنّية ا�جماعيّ 

 �� األوساط الثقافّية العر�ّية، بل
ً
 ا�جتمَع قائما ع�� الفعل ا�جما�ّ� املش��ك ال    م��ا غالبا

ُ
�عت�� العلمانّية

  تدب�� الشأن العاّم، ع�� عكس ما هو ��    هيمنة ما هو ُمحايث و�ومّي ع�� ما هو متعاٍل    ع�� املتعا��، �� مع�ى 

ا�جتمعات العر�ّية ال�ي تجعل املتعا�َ� مرجع الزم�ّي الدنيوّي �� �ل املستو�ات، وهو أمر من شأنھ  ��   سائد

�� املسائل الدينّية أو ينفيھ تماما، ألّن الدين والتدّين مّما يؤخذ مأخذ  أن يضّيق مجال النقاش وا�حاورة

 � الثقافة العر�ّية اإلسالمّية، ومجال العقلنة ف��ما محدود، إن لم يكن مرفوضا.التسليم وجدانّيا �

للفضاء العمومّي وخصائصھ ال�ونّية من جهة، وسمات الثقافة   نتبّ�ن تباعدا ب�ن املرتكزات املفهومّية

 العر�ّية وخصائص ذهنّي��ا ا�جماعّية من جهة أخرى، فهل من سبيل إ�� فضاء عمومّي عر�ي؟ 

 : نّي في الفضاء العمومّي العربيّ الدی  -3

 : عودة الدین إلى الفضاء العمومّي: العوامل واألبعاد -3-1
ھ (اإل�سان) �� توق   أنطولو�� للّدين، إّن اإل�سان بطبيعتھ البشرّ�ة �� ظمإ

ّ
يقول عبد ا�جبار الرفا��: "إن

. إّن الدين من ثوابت متخّيل  2ى"الكتشاف "مع�ى املع�ى" �� رحلتھ مع الدين، و�التدّين يمكنھ بلوغ "مع�ى املع�

التار�خ، �ّل مراحل   �� والطقوس والتصّورات إذ �س�� اإل�سان  املعتقدات  إ��   املتدّين من خالل  الدينّية 

طمأنينتھ تحقيق وضمان  الرو�ّ�  زمن   الوجودّية، توازنھ  والفكرّ�ة  الروحّية  االحتياجات  هذه  وتتضاعف 

ى فشل املشاريع ال��ضوّ�ة حاجة العر�ّي إ��  الر�يع العر�ّي،  األزمات كتلك ال�ي تمّر ��ا مجتمعات
ّ

فقد غذ

والتنازع التدافع  ع��  القائم  العوملة  مناخ  ى 
ّ
وز� وللتنازع   الدي�ّي،  والبحث  للدرس  الدينّية  املسألة  عودة 

 والتدافع. 

الدين   إّن  ألّن  الغر�ب،  باألمر  ليست  العر�ّي  العمومّي  الفضاء  إ��  الدي�ّي  البنية  عودة   �� رئيس  م�ّون 

 وعامل محّدد لهوّ�ة العر�ّي، ومرتكز حياة املسلم الروحّية ومنطلق حياتھ االجتماعّية، الثقافّية العر�ّية،

  ويعت�� الدين وليس مجّرد طقوس وعبادات يمارسها األفراد. 
ً
 �� ظّل ما �عرفھ العر�ّي من أوضاع مأزومة م�جأ

 
 113ص  ،، مرجع سابقالمتخيالت االجتماعّية الحديثةتشارلس تايلر،  -1
نطوعبد الجّبار الرفاعي،  - 2

ٔ
 اال

ٔ
بيروت/ مركز دراسات فلسفة   -القاهرة  -، ط، دار التنوير للطباعة والنشر تونسلوجيالدين والظما

 .9ت، ص  -الدين بغداد، د
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البؤس واليأس املهيمنْ�ن عليھ�ستمّد منھ طاقات شعورّ�ة يتعّقب � "فال غرابة أن ت�ون ا�جداالت عن  �ا 

 . 1موقع الدين �� ا�جال العاّم مر�كة"

القرن   ��ايات  منذ  واالف��ا�ىّي،  منھ  الواق�ّ�  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� الدي�ّي  حضور  تمّدد  لقد 

والتلفزّ�ونيّ  اإلذاعّية  القنوات  �عّدد   �� ن�حظھ  تمّددا  "ظاهرة  العشر�ن،  لة 
ّ
مش� الدي�ّي،  التوّجھ  ذات  ة 

�� غر�ھ، �� الشرق اإلسالمّي كما  التلفز�ونية   إعالمّية فر�دة" النتشارها  القنوات  ففي السعودّية تجاوزت 

سنة   العر�ّي،    2018الدينّية  الفضاء  �امل  والتفس��ّية  والدعوّ�ة  القرآنّية  برامجها  ي 
ّ
�غط قناة  العشر�ن 

األذهان، وصا� بأنواعها  مستميلة  االجتما�ّ�  التواصل  أخرى شب�ات  جهة  من  لت 
ّ
ومث دي�ّي،  عاّم  لرأي  عة 

ا�ختلفة فضاء رقمّيا رحبا �ّسر "تدي�ن" الفضاء العمومّي من خالل تراسل املشاهد والصور ذات األ�عاد  

الدينّية باملسائل  الدينّية2الدينّية، وتخصيص مواقع خاّصة  والدعائّية    ، فضال عن كثافة تواتر املقوالت 

ومطالبة املتلّقي بإعادة �شرها وتوزيعها ترهيبا وترغيبا،   متخذة من مبادئ الدين اإلسالمي وقيمھ مدارا لها،

فضال عن إحياء مصنفات القدامى �� التداوي بالرقية الشرعّية وما شا��ها من ممارسات �� شّ�ى ا�جاالت  

 ا�خاّصة والعاّمة. 

ة  ال �عود تدي�ن الفضاء العمومّي 
ّ
 �� تقديرنا لشعور دي�ي نا�ىئ، فما �ان القوم قبل ذلك خارج�ن عن املل

اإلسالمّية، بل �عود إ�� عوامل موضوعّية، أبرزها ارتبا�ات سياسة "دولة االستقالل"، سواء �� هيمن��ا ع��  

، وتطويعها الدين والتدّين لرؤ���ا
َ

اوزة أحيانا حّ�ى واس��اتيجّيا��ا متج  املسألة الدينّية، مؤّسساٍت ووظائف

الدينّية بناء فكر دي�ّي حديث يحّل محّل املوروث ورؤاه. فلم �عا�ج "الدولة  3الفرائض  أو �� �جزها عن   ،

 �� التعليم أو األسرة وقد نجحت  ��ا مسألة  ال�ي عا�جت  باآللّية نفسها  الدينّية  العر�ّية ا�حديثة" املسألة 

االس دولة  اتبعت  بل  االنحطاط،  من  الدين  إخراجهما  منا�ع  تجفيف  سياسة  الدينّية  املسألة   �� تقالل 

مؤّسسات   من  موجودا  �ان  ما  ع��  يدها  واضعة  وتحديثھ،  الدي�ّي  الفكر  تجديد  بدل  ونظم  والتدّين، 

لسياسة ا�حاكم، لذلك ما إن فّل سيف السلطان باندالع ثورات الر�يع   لدولنة الدين شرعنة  األوقاف مثال)(

 دي�ّي الفضاء العمومّي. العر�ّي حّ�ى اكت�ح ال

إّن ازدياد مساحات الدي�ّي �عد ثورات الر�يع العر�ّي �انت، �� جانب م��ا، رّدة فعل انفعالّية ع�� كيفّية  

ى ْق�ىَ
ُ
امل الدي�ّي  ظّل  . فقد 

َ
الدينّية  

َ
للمسألة االستقالل  �عد  العر�ّية  السياسّية  النظم  الفضاء   معا�جة  من 

تيحت لھ الفرصة خاّصة �� �حظات التمفصل التار��ّ�،العمومّي يتحّ�ن إم�انّية العود
ُ
ما أ

ّ
 ة من جديد �ل

ما حدث  
ّ
ومن شأن أّي قّوة اجتماعّية عانت القمع واإلقصاء "أن توّسع نفوذها ودورها �� الفضاء العاّم �ل

تاح ترّوج تلك  ، وخالل مرحلة االنف4نوع من االنفتاح واملرونة �� املناخ السيا�ىّي بما يتيح لها حرّ�ة ا�حركة"

 
 . 181، مرجع سابق، ص قّوة الدين في المجال العاموتشرلس تيلر، ووقوديث بتلر، ، و كورنيل وستيورغن هابرماس و  -1
لوكة....  -2

ٔ
 انظر مثال: موقع الشبكة اإلسالمّية، موقع اإلسالم سؤال وجواب، موقع اإلسالم اليوم، موقع الدرر السنّية، موقع اال

 . 2013، دار الجنوب للنشر تونس 1، ط بورقيبة وإالسالم: الزعامة وإالمامةلطفي حجّي، انظر: - 3
بحاث ودراسة السياسات، 1، طيناير 25ر بعد ثورة دور الدين في المجال العام في مصخليل العاتي،  -4

ٔ
  2012، المركز العربّي لال

 .  24ص 
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أف�ارها   االجتماعّية  ووسائلھ،  وأيديولوجي��االقوى  العمومّي  الفضاء  أنواع  �ّل  فة 
ّ
منھ   موظ الواق�ّ� 

واالف��ا�ىي لتعّ�ئ أنصارها ومؤّ�د��ا من أجل القبول ��ا كالعب جديد �� الشأن العاّم، وهو ما يفّسر غزو  

ع العر�ّي" محّمال بمشاريعھ الثقافّية والسياسّية، سواء �ان  الدي�ّي للفضاء العمومّي العر�ّي �عد "ثورات الر�ي 

لقد تحّول الدين اإلسالمّي �� �ل األحوال من   ذلك استجابة �حاجّيات داخلّية أو لسياقات إقليمية ودولّية.

وأحالما  وعودا   
ّ

يبث متحّجرا  مغلقا  ديماغوجّيا  عقال  "أنتج  مّما  جماه��ّية  إيديولوجّيا  إ��  وثقافة    عقيدة 

 .1روما�سّية خالصّية منقطعة الصلة بالواقع، ويعمل ع�� إ�شاء فضاء أيديولو�� مسّيج بأسوار مغلقة"

وال �غيب عن الباحث أّن للدين اإلسالمّي خصوصّيتھ �� الفضاء العمومّي العر�ّي باعتباره امل�ّون الرئيس  

ب الهوّ�ة، فال هوّ�ة للعر�ّي املسلم دون دينھ، لذلك س��  
ّ

إ��  تثبيتھ هوّ�تھ �� الفضاء    -م�ى تيّسر لھ    -�� مرك

يا��ا �� استقطاب هوّ�ا�ي �عاكس  
ّ
العمومّي من خالل ا�حرص املبالغ فيھ أحيانا ع�� إظهارها واإلعالء من تجل

النموذج ا�حدا�ّي املهيمن ع�� الفضاء العمومّي، اس��دادا �حّق �ان �� تصّوره مهدورا  �� ظّل ا�عدام ا�حوار 

د تدافعا فكرّ�ا وشططا أحيانا �� مواقف ال  الفكرّي 
ّ
 والثقا�ّ� وا�جتم�ّ� زمن أنظمة ما قبل الثورة، مّما ول

ق با�حيا�ّي اليومّي، بل تجاوزت �� أحاي�ن كث��ة إ�� مسائل ��ّم ش�ل الدولة وطبيعة الدستور ونظام  
ّ
تتعل

 ا�حكم، وحّ�ى نظم ال��بية والتعليم.

د كث�� من املظاهر خر 
ّ

وج الدي�ّي إ�� الفضاء العمومّي من خالل الر�ط املدهش ب�ن الفعل السيا�ىّي وتؤك

ال �� رموزه امل�انّية والشعائرّ�ة  
ّ
واالجتما�ّ� مثل االحتجاج واالنتفاضة والثورة من جهة أو��، و��ن الدي�ّي ممث

جال التعبدّي ا�خاّص إ��  والطقوسّية وحّ�ى مقوالتھ الدينّية من جهة ثانية، �� مس�� ل�خروج بالدي�ّي من ا�

القائم، النظام  سلطة  ضّد  االحتجا�ّ�  العام  ��  ا�جال  الدي�ّي  حضور  �ان  العمومّي  ول�ن  العر�ّي  الفضاء 

غ�� املألوف هو الس�� املبالغ فيھ إ�� تديينھ منذ أحداث الر�يع العر�ّي ومحاولة �غليب الطا�ع    مألوفا، فإّن 

 الدي�ّي عليھ.

 أّي مآالت للدین في الفضاء العمومّي العربّي؟ -3-2
فة بالدين والتدّين �� الفضاء العمومّي العر�ّي عاّمة والتو��ىّي خاّصة، فإّن الفاعل�ن  

ّ
ل�ن بدت العناية مكث

اإليديولوجّية  الدي الّتدافعات   �� انخرطوا  إذ  نفسھ،  االستقالل  دولة  مؤّس�ىي  من�ج  بعوا 
ّ
ات قد  نيّ�ن 

الفضاء   تدي�ن  هدف  الدي�ّي  الفكر  خدمة  تكن  ولم  الذاتّية،  املآرب  عن  فضال  السياسّية،  والصراعات 

ت ضامرة جّد 
ّ
ا إن لم تكن معدومة، بل العمومّي، أي أّن ا�جهود الرامية إ�� تحي�ن الو�� الدي�ّي وتحديثھ ظل

ارتكز تدي�ن الفضاء العمومّي ع�� استحضار أشّد أنواع املوروث الدي�ّي ا�غالقا وتطّرفا، تكريسا ال�غالقّية  

 الفكر وارتداده إ�� أحضان املا�ىي.

ت القضايا الدينّية �� الفضاء العمومّي العر�ّي دائرة حول مألوف اإلش�الّيات، من نحو علمانّية 
ّ
  فقد ظل

الدولة، وعالقة الدي�ّي بالسيا�ىّي، وقضايا املرأة مثل السفور وا�حجاب، و�عّدد الزوجات وغ��ها من املسائل  

 
 عبد الجّبار الرفاعي،  -1

ٔ
نطولوجيالدين والظما

ٔ
بيروت/ مركز دراسات فلسفة   -القاهرة  -، ط، دار التنوير للطباعة والنشر تونساال

 .120ت، ص -الدين بغداد، د
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ال�ي ال ترتقي بو�� املسلم إ�� تفّهم دينھ، وما بھ ي�ون قادرا ع�� مجا��ة إش�الّيات املرحلة التار�خّية الراهنة،  

التو� آيات السيف �� سورة  ثار مثال مسألة 
ُ
ت �� فال  الداع�ىّي  للفكر  "ا�جهادّي�ن" واملتبّن�ن  فة لدى 

ّ
ة املوظ

األح�ام   تار�خّية   �� النظر  يتّم  وال  والعاّمة،  ا�خاّصة  املمتل�ات  ع��  واالعتداء  ا�حضارات  وهدم  التقتيل 

ل�ل زمان وم�ان   القرآن صا�حا  أن يجعل  لو�� قادر  تأثيثا  الزمانّية،  اإلسالمّية وعقلنة مقولة إطالقّيا��ا 

صالحّية نافذة �� التجر�ة ا�حياتّية ال مقولة ترّدد مسائل عّفى عل��ا الّزمن، بدل طرح نوازل العصر ال�ي 

�ستوجب مناقشات ومحاورات عقالنّية ومسؤولة، ولم تجد سبيلها �عد إ�� الفضاء العمومّي الذي ما زال �� 

ص من حرارة اإليمان وا
ّ
لدفق الوجدا�ّي املرافق لطرح مسائل الدين  ا�جتمعات العر�ّية، غ�� قادر ع�� التخل

الرأي أو رفضھ   سع لقبول 
ّ
يت العر�ّي أن  العمومّي  �� الفضاء  الدي�ّي  التدّين. فلم �ستطع ا�خطاب  وقضايا 

 با�حوار العقال�ّي املرتكز ع�� املنطق واإلقناع، ال ع�� اإليمان والوجدانّيات، وال��غيب وال��هيب.

الفضاء العمومّي لم ��دف إ�� تحقيق تقّدم معر�� وثقا�ّ�، وال إ�� تحديث الفكر الدي�ّي يبدو أّن تْدِي�ن  

ما س�� الفاعلون الدينّيون إ�� إثبات ذا��م، �� مواجهة ما رّ�ختھ دولة االستقالل وأجهز��ا،  
ّ
وال التدّين إن

، مظاهر ال تتجاوز البعد ا�خار�ّ�  �� مع�ى أّن أغلب ما هيمن من الدي�ّي ع�� ا�جال العاّم هو ا�جانب الشك��ّ 

ف للدي�ّي  
ّ
ات الفردّية أو ا�جماعّية يضمر ف��ا البعد الرو�ّ� القي�ّي الباط�ّي، لذلك لم ُ�غّ�� ا�حضور املكث

ّ
للذ

ازدادت   بل  الفضيلة،  ا�جميع من  ا�جم�ّ� وال قّرب  الو��  السائد، وال غّ��  السلوك  العاّم نمط  ا�جال   ��

الع وغلب  الفسادا�جر�مة  وعّم  ��   .1نف  مة 
ّ

امل�خ  ��
ّ
والل الطو�لة  القمصان  أ�حاب  من  الكث��  و�دا 

املسلم�ن  رقاب  قاط��  دماء،  سّفا�ي  والعاملّية،  ا�حلّية  اإلعالم  وسائل  قّدم��م  كما  العمومّي،  الفضاء 

ذرة إ�سانّية �� ما  وغ��هم، م�حق�ن األذى باإل�سانّية ع�� التفج��ات واألجساد امللغومة �� ضمور ك�ّ� ألّي ب

 يرتكبونھ من أفعال. 

ي اإلجرام الذي تتنّوع منابتھ   
ّ

قد ال ي�ون تدي�ن الفضاء العمومّي مسؤوال عن ��اوي القيم الروحّية وتف�ى

�� العمومّي  الفضاء   �� الدين  حضور  �ساهم  أن  املنتظر  من  �ان  لكن  ا�ختّصة،  الدراسات  روحنة   �� 

الدي السلوك، و�� و�ان يمكن أن   نّية ع�� ا�حوارات واملناقشات وتفاعل األف�ار وتطو�رها.عقلنة املسألة 

(الو�� بھ  يتجاوز  جديدا  سبيال  العمومّي  الفضاء  ال�ي  "يفتح  واال�غالق  والتخندق  ا�جمود  حالة  الدين) 

فا وتلّينا،2سادت خالل عقود طو�لة"
ّ
ا  وقضاء ��ائيّ  ، و��ون رجع صدى �ل ذلك �� السلوكّيات العاّمة تلط

الفضاء   ف��ا  اشتغل  أخرى  ثقافات  فعلت  مثلما  تماما  اإلرهابّية،  واملمارسات  الدي�ّي  العنف  مظاهر  ع�� 

 العمومّي باملسألة الدينّية.  

 
الذي تم عرضه في مؤتمر صحفي انعقد اليوم  واالجتماعيةى التونسي للحقوق االقتصادية التقرير السنوي للمنتدفقد "كشف   -1

ن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين عامي  .2020جانفي  23الخميس 
ٔ
كـثر من  2017و 2010"ا

ٔ
لف قضية عنف على   600ا

ٔ
ا

نها قضايا 
ٔ
المصدر ذاته، تطورت نسبة االعتداء على   بسوبح .موثقةالمستوى الوطني دون اعتبار حاالت العنف التي لم تسجل بشا

سرة بنسبة 2011بالمائة منذ سنة  21الجسم البشري ب 
ٔ
بالمائة،  39، كما ارتفع منسوب العنف اإلجرامي الموجه ضد الطفل واال

ي بنسبة تطور قدرت ب 2019حالة سنة  226بلغت حاالت القتل العمد  حين
ٔ
 2011بالمائة منذ  39,9, ا

–، تحرير وتقديم إدوارد منديناقّوة الدين في المجال العامكورنيلويست، –جوديث بتلر–تشارلس تايلور  -ماسيورغن هابر  - 2
 .177، ص 2013، دار التنوير للنشر/مركز دراسات فلسفة الدين بغداد 1جونثان فانا نتويرين، ترجمة فالح رحيم، ط
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ال يختلف الفضاء العمومّي الواق�ّ� عن الفضاء االف��ا�ىّي وال اإلعالمّي فجّل ا�حاورات الدينّية ّ تنت�ي   

ر ع�� سبيل التمثيل أي القتل الرمزي.  بالصراعات وتبادل ��م التكف��
ّ

بما �عّرض لھ األستاذ محّمد   ونذك

م) من حملة �شو��ّية وتكف��ّية ح�ن حاول إدخال الدين العقال�ّي إ�� الفضاء العمومّي 2017-1921الطال�ي (

الفقهّية ع�� حوارات   املسائل  �� �عض  الفكرّ�ة  بمواقفھ  الصدع  يقول مثالالتلفز�ونّيةمن خالل  املف�ي .   

األسبق للديار التو�سّية محّمد مختار السالمي �� رّده ع�� �عض آراء األستاذ محّمد الطال�ي �� مسائل دينّية:  

عل��ا   سار  ال�ي  اإل�سا�ّي  الفكر  تار�خ   �� اك 
ّ
الش� سلسلة  من  حلقة  ل 

ّ
يمث ھ 

ّ
شك  �� ب 

ّ
متصل "رجل 

هم الع
ّ

ره أن ال تأخذه العّزة باإلثم وأن  السفسطائيون اليونانيون فأوقفوا تطّور املعرفة �شك
ّ

ي أذك
ّ
دمّي... إ�

،  الرأي حر�ة  و  إّن قدرة ا�جتمعات العر�ّية "ا�حديثة" ع�� ضمان مبادئ اح��ام اآلخر. وهكذا ف 1�علن تو�تھ"

وال�خصية والثقافية  واالقتصادية  السياسية  أ�عادها  �ل  ا�حاورة ،��  �عقالنّية  الفضاء    واالل��ام   ��

 .ضامرة ا�حضور راهنا ازالتالعمومّي، م

 ليست اآلراء واملواقف املتواترة �� الفضاء العمومّي وحدها ما �شوب الفضاء العمومي العر�ّي، بل إّن 

السياسّية   الفضاء   لم  أيضاالسلطة  الهيمنة ع��   �� لرؤاها،   العمومي ودولنتھ تتخّل عن رغب��ا  وتوظيفھ 

الفضاء العمومّي من املسائل الدينّية ال �عدو أن ت�ون من مشاغل النخب  فالكث�� من املتداول اليوم ��  

السياسّية �� ارتباط مشاريعها بمصا�حها ومصا�ح القوى ا�خارجّية الداعمة لها، أّما صل��ا بالهموم املش��كة  

ألسبق البا�� للمتعا�ش�ن اجتماعّيا فضامرة. فقد أثارت مثال اق��احات الرئيس التو��ىي ا و�املصا�ح العاّمة

مساواة املرأة بالرجل �� امل��اث، والسماح للمسلمة أن ت��ّوج غ�� املسلم    2017أوت    13قايد السب�ىي يوم  

عاصفة من ا�جدل �� الفضاء العمومّي العر�ّي، وحّركت نقاشات حاّدة ب�ن مختلف الفاعل�ن فيھ، وانتقل  

مات من دول أخرى. واعت�� األزه
ّ
إ�� هيئات ومنظ لوكيل  النقاش  الرسمّية  الصفحة   �� ري عباس شومان 

األزهر أّن دعوات التسو�ة ب�ن املرأة والرجل �� امل��اث تظلم املرأة وال تنصفها وتتصادم مع أح�ام شريعة  

اإلسالم، وخرجت �عض التظاهرات إ�� الشارع �عّ�� عن رفضها املساس بما �عت��ه أح�اما ��ائّية. فتجاوز  

ل األمن ضمانا لسالمة الفرقاء.  األمر ا�جدل الفكرّي و 
ّ

تبادل اآلراء، إ�� مستوى متشّنج استوجب أحيانا تدخ

املتبادل   والتكف��  ُر 
ّ
التوت هو  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� الدي�ّي  ا�خطاب  �سوس  ما 

ّ
أن �ستنتج  هنا  ومن 

من أعراض أ�حا��ا  وال��ديد بالقتل، فقد تجاوز ا�جدال الفكرّي تدارس اختالف اآلراء وحججها إ�� النيل  

 والطعن �� عقيد��م.

آنفا  املقّدمة  النماذج  نتيجة   ت��هن  يكن  لم  اإلسالمّي  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� الدين  حضور  أّن 

ثقافّية   ب�ى  تفكيك  اقتضاه  أو  وا�جتمع،  الفرد  مّست �خصّية  داخلّية  ص��ورات  د��ا 
ّ
ول بنيوّ�ة  لتحّوالت 

 ال��اغماتّية، ر ما �ان وسيلة من وسائل املنازعات اإليديولوجّية والتدافعاتوفكرّ�ة واستبدالها �غ��ها، بقد

أو   حاكما  السيا�ىّي،  يفرضها  العمومّي  الفضاء   �� املطروحة  الدينّية  املسائل  من  العديد  أّن  ع��  فضال 

 
 asp-https://www.babnet.net/festivaldetail.62940: 2016فيفري  10التونسّي بتاريخ  قناة الحواربرنامج  -1

https://www.babnet.net/festivaldetail-62940.asp


 د. محمد الصادق بوعالقي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العمومّي سؤال الّدين في الفضاء  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)159( 

م فيھ، وتوجيھ اهتماماتھ وقضاياه نحو رؤاه وأهدافھ، مقا
ّ

بل ضعف  معارضا، محاوال الهيمنة عليھ، والتحك

 فاعلّية دور ا�جسم االجتما�ّ� �� الفضاء العمومّي كقّوة اق��اح وتوجيھ. 

تأسيسا ع�� ما تقّدم، نتبّ�ن أّن الفضاء العمومّي العر�ّي لم �ستقل �عد عن هيمنة السيا�ىّي كما يف��ض  

 ملاما،
ّ
الفضاء العمومّي العر�ّي   لذا فإّن  �� مفهومھ النظرّي، ولم ��تّم بالقضايا املش��كة ل�جسم االجتما�ّ� إال

ر  
ّ
متوت العر�ّي،  الر�يع  ثورات  موجات  إثر  الديمقراطّيات  اس��راع  سياق   �� ظهر  النشأة،  جني�ّي  زال  ما 

السمات، عنيف ا�خطاب واملمارسة، يميل إ�� إقصاء ا�ختلف وفرض الرأي نتيجة تلّبسھ بالسيا�ىّي، وما  

ص �عد من و�ج حرارة زال يبحث عن استقاللّيتھ، و��فو إ�� العقالن
ّ
 اإليمان.ّية، ولم يتخل

الثقافة   راهن   �� متمّ��ة  تار�خّية  �حظة  العمومّي  الفضاء   �� الدين  حضور  ي�ون  أن  املف��ض  من  �ان 

ع��   املتوارثة  و�د��ّياتھ  الدي�ّي  الو��  مات 
ّ
مسل حول  املضرو�ة  األسيجة  كسر  �غية  اإلسالمّية،  العر�ّية 

كر الدي�ّي �� ضوء أسئلة ا�حاضر إلعادة ترتيب عالئق ثقافتنا العر�ّية ووعينا  األجيال، ومساءلة أصول الف 

ما �� األحياء  
ّ

ر املتدّينون األحياُء �� دي��م بدل أن يظّل فكر األموات متحك
ّ

ا�جم�ّ� باملسألة الدينّية، وليفك

بأهميّ  اإلقرار  من  البّد  ھ 
ّ
أن أي  للعر�ّي،  والعل�ّي  املعر�ّ�  ا�حصول  تطّور  العمومّي  رغم  الفضاء   �� الدين  ة 

 وضرورتھ، لكن دون تديينھ. 

 : االستنتاج  -4

�، وأ�حت الدولة -
ّ
فاعال من جملة   إّن الدور التقليدّي "للدولة/ األّمة "املنفردة بتدب�� الشأن العاّم قد و�

ر�ن �� معا�جة قضايا الشأن العاّم، ويعت�� الفضاء العمومّي من الفواعل ا�حدث
ّ
ة �� فواعل آخر�ن مؤث

 ا�جتمعات العر�ّية �عد ثورات الر�يع العر�ّي. 

ما اهتّم ا�جميع باملش��ك من   -
ّ
�ل الفضاء العمومّي اسم دون مسّ�ى ال يمكن اإلمساك بھ، ولكّنھ ينشأ 

أو اف��اضّية �ّل الوسائط، واقعّية �انت  �� راهن ا�جتمعات  القضايا ع��  لذلك يظّل فضاء ضرورّ�ا   ،

 إلش�ا
ّ
لّيات التعّددّية الدينّية والثقافّية �� مستوى التفاعالت االجتماعّية ب�ن املواطن�ن،  العر�ّية، حال

وتجاوزا للمنازعات السائدة وا�حتملة، وتحقيقا ملطلب العيش املش��ك من خالل ضمان حرّ�ة ثقافّية  

أخال�ّ� قبل أن ودينّية يتساوى ف��ا ا�جميع م�ى أدر�وا أّن اح��ام مواقف ا�ختلف�ن ومعتقدا��م واجب  

د حّنا أرنتالفضاء العمومّي  ي�ون قانونّيا. إّن تفعيل  
ّ

 سبيل من سبل ا�خروج من الثقافة األحادّية، وتؤك

)1975-Hanna Ardent 1906  (  يواكبھ حتما ا�حديث  ا�جتمع   �� العمومّي وانحداره  الفضاء  تآ�ل  أّن 

 تآ�ل ا�حرّ�ة والفكر. 

لذا فإّن    ا�حياة العاّمة حّ�ى أصبح حضوره �� الفضاء العمومّي ظاهرة عاملّية،ازداد أمر الدين أهمّية ��   -

تقتض��ا املرحلة التار�خّية، فهو   العر�ّي اإلسالمّي و�ن �ان مسألة  احتواء املتدّين�ن �� الفضاء العمومّي 

الد ا�جميع، فضال عّما يحّققھ احتواء  العدالة، و�جب أن ي�ون مفتوحا أمام  ي�ّي من  أيضا من صلب 

واألح�ام   الدينّية الشائعة �حظة فارقة �� تار�خ التفك�� الدي�ّي  ملا يتيحھ من إم�انّية إعادة قراءة األف�ار

ا�جتمعات   ع��  حكمت  ال�ي  ا�ح�ام  األف�ار  تلك  التار�خّية،  �حظتنا  عن  واملتعالية  املتوارثة  ا�جاهزة 
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 2021)  سبتمبر  - ا
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ب الفكر الدي�ّي وت
ّ
بھ،العر�ّية بالس�ون وأّدت إ�� تصل

ّ
ع�ىى أن تف�ح تلك القراءة �� تحقيق املقصد    خش

 األس�ى، وهو محاولة دمج الدي�ّي �� الفضاء العمومّي العر�ّي اإلسالمّي دون تديينھ وال تفتينھ.   

للعقالنّية، وليس الفضاء العمومّي كذلك ميدانا �سوده   - الدين مجّرد شأن خاّص وال هو مفتقد  ليس 

  - ضاء من التوافق الطو�ّ�، بل نحن �� حاجة إ�� عقلنة التدّين، وعيا وتخاطباالتفك�� العقال�ّي، وال هو ف 

ع�� أن تمتنع الدولة ومؤّسسا��ا عن �ّل ممارسة سياسّية تدّعم ف��ا الدين أو تمنعھ، وت��ك   -و�ن تدّرجا  

متباد  اح��ام   �� العمومّي  الفضاء  استعمال  ع��  القائمْ�ن  والتحاور  النقاش  مجال  ل  للمتدّين�ن 

 للمعتقدات والطقوس واآلراء.

ھ قد سار �� مسارات دولة االستقالل نفسها، فقد أهمل   -
ّ
ل�ن عاد الدي�ّي إ�� الفضاء العمومّي العر�ّي، فإن

االهتمام بقضايا الدين ا�جوهرّ�ة املتمحورة حول آلّيات تجديد الفكر الدي�ّي، والبحث �� سبل توظيف  

ة خلق ذهنّية دينّية حديثة، بل عاد الدي�ّي إ�� الفضاء العمومّي  محصول العلوم اإل�سانّية ا�حديث �غي

 بالقضايا ذا��ا ال�ي اشتغلت عل��ا دولة االستقالل، لكن ضمن رؤ�ة تراثّية. و�� �ّل األحوال أض��  
ّ
مهتما

حضور الدي�ّي �� الفضاء العمومي كغيابھ، فالتحّول الوحيد ا�حاصل أنّنا خرجنا من مرحلة احتكرت  

، وهكذا يمكن أن نخلص إ�� القول إّن الصراع لم  ف��ا  
َ
 الديَ�ّي إ�� مرحلة يحتكر ف��ا الدي�يُّ الدولة

ُ
الدولة

 ينتھ �عد.  

انفعا�ّ�  - ا�خطاب،  ر 
ّ
متوت النشأة،  جني�ّي  العاملّية  السمات  ضوء   �� العر�ّي  العمومي  الفضاء  زال  ما 

 ولم يصل إل��ا �عد. ��فو إ�� االستقاللّية  ، ا�جادالت، إيما�ّي املقار�ات
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 التحوالت التکنولوجیة لإلعالم وواقع التنشئة  

 

 
 

 

 ال
ّ

 : صملخ

صال  يرتبط اإلعالم ا�جديد بالوسائل والتقنيات التكنولوجية ا�حديثة ال�ي �ستخدم ��   
ّ
عملية: االت

ع��    قبال واسع ومستمّر إواصل ب�ن الفاعل�ن االجتماعي�ن لدى مختلف الفئات االجتماعية، ال�ي لها  والتّ 

ترف��ية،   مختلفة،  ألغراض  التقنيات  هذه   و ثقافية،  و مثل 
ّ
يخل مما  واجتماعية،  متباينة�عليمية  آثارا    ،ف 

الفرد وقيم  سلوك  ع��  سلبية  �غي��   ،وغالبا  ا��  للفرد  و�ؤدي  والثقافية  والنفسية  الفكر�ة  الب�ى   �� ات 

 . ا�جزائري، وهذا ما يضعف التنشئة األسر�ة ومن دور االسرة ال��بوي 

 

 بط.الضّ  -التنشئة األسر�ة  –االسرة   -التكنولوجيا ا�حديثة  -ا�جديد  املفتاحية: اإلعالمال�لمات 

 

 

Abstract: 

The new media is linked to the modern technological means and techniques that 

are used in the process of communication and communication between social actors 

of different social groups, which have a wide and continuous demand for such 

technologies for different purposes, recreational, cultural, educational and social, 

which leave different and often negative effects on the behavior and values of the 

individual and lead To changes in the intellectual, psychological and cultural structures 

of the Algerian individual, and this weakens family upbringing and the family’s 

educational role . 

Keywords:  new media - modern technology - family - family upbringing - control . 
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 مقدمة:    -1

�� ميدانس ا�جذر�ة  التحوالت  ا�حديث    اهمت  العصر   �� صال 
ّ
العالقات إ  ��االت  �� حداث تطور كب�� 

صال، والتفاعل االجتما��  �ن االفراد داخل ا�جتمع من حيث السلوكية ب
ّ
�� هذا    ّم هل املو�تمثل التحوّ   .االت

صالز�ادة استخدام ��  ا�جال 
ّ
لنقال، وا�حاسبات االلك��ونية، واللوحات  الفردية مثل الهاتف ا وسائل االت

صال ا�جماه��ي  
ّ
صال الفردي   ��إااللك��ونية وغ��ها...ليتحول السلوك من: االت

ّ
ومنھ ا�� انتشار قيم    ،االت

 وسلوكيات العنف والعدوانية والعزلة ...

صال دور   ومن هنا فإّن 
ّ
اآلثار  �� تفّهم  و  ،�� تحليل وفهم عملية التواصل  االفعّ   العلم اجتماع اإلعالم: االت

الورقة   هذه   �� سنعا�ج  وعليھ  االجتماعية،  العالقات  وع��  السلوكية  األنماط  ع��  اإلعالم  يحد��ا  ال�ي 

السوسيو األ�عاد  وقيمھ  -البحثيية  ا�جتمع  ا�جديد ع��  اإلعالم  يحد��ا  ال�ي  االجتماعية  واألخطار  نفسية 

 ا�جتمعات النامية وم��ا ا�جزائر.   وعالقاتھ وخاصة ع�� 

 المفاهیم والمصطلحات:    تحدید  -2

 اإلعالم واالتّصال:  -2-1
ا�ختلفة صال 

ّ
واالت اإلعالم  وسائل  دورا    : تلعب  والبصر�ة  الطفل  مّ هم السمعية  �خصية  ت�و�ن   �� ا 

أنماط سلوكية ونماذج مكتسبة من ا�حيط االجتما��، وتدعيم اتجاهاتھ   ز  � وميوالتھ و�عز وتنشئتھ ع�� 

 القيم واملعتقدات والثقافات ال�ي تب��ا هذه الوسائل سواء �انت ايجابية أو سلبية. 

لغو�او  صال 
ّ
مشتّق  االت اتصل،  فعل  ا،  من   يتصل 

ّ
املعإويع�ي    .صاالت شفو�ة  يصال  رسالة  أو  لومات، 

بمع�ى �شيع    Communicateالالتي�يشارات، و�� من الفعل  ر واملعلومات عن طر�ق الكالم واإل ف�اوتبادل األ 

و فكرة ��دف أالتفاهم حول موضوع  وع��و مش��ك، أبمع�ى عام   Commonعن طر�ق املشاركة ومن �لمة

 . 1 و برنامجأتحقيق هدف 

و�� ��    .�سانية واالجتماعيةولقد �عددت التعر�فات املتعلقة باإلعالم ا�جديد، وذلك �� مجال العلوم اإل

وعرف اإلعالم   �� ا�جمهور.إع�� عن ذلك التطور الكب�� �� استخدام التكنولوجيا �� اإلعالم و�ثھ  �مجملها  

 
ّ
والصورة    ، ويعتمد ع�� اندماج النّص وتفاع��ّ   ھ أنواع اإلعالم الرق�ي الذي يقدم �� ش�ل رق�يّ ا�جديد بأن

 والفيديو والصوت.

سات االقتصادية والسياسية والثقافية  ا�جتمع مع با�� املؤّس   �عمل ��  ا اإلعالم ووسائلھ أسس ويش�ل  

بالتعرف  ��ون  ...و  تأث��ها ع��  تبّ�ن  وسائل اإلعالم و   إ��فهم الوسيط االجتما�� وطبيعتھ وعالقاتھ وقيمھ 

 .2ا�جتمع

 
الجامعي الحديث،  ، المكـتب : االّتصال االجتماعي وممارسة الخدمة االجتماعيةالسيد عبد الحميد عطية ومحمود مهدلي 1

 33، ص2004اسكندرية، 
 215، ص.2010، دار النهضة العربية بيروت سياسات إالعالم في المجتمعطارق الخليفي،   2
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آخرورد  و  �عر�ف  ال�خص  أّن    ��  بمقتضاها  �ستطيع  ال�ي  العملية  "تلك  األف�ار  أاإلعالم هو  ينقل  ن 

 .1واملعلومات املراد ب��ا ��دف �عديل سلوك واتجاهات األفراد اآلخر�ن الذين �ستقبلون املادة اإلعالمية"

 

 تكنولوجیا االتّصال الحدیثة:    -2-2
صال ا�حديثة ال�خمة ال�ي ظهرت �� السنوات األخ��ة، ف�ي

ّ
"تكنولوجيا    ونقصد ��ا مختلف وسائل: االت

صال ا�حديثة  :  
ّ
لياف  قمار الصناعية وا�حاسبات االلك��ونية، ووصالت امليكروو�ف واألاملتمثلة �� األاالت

ال�اب��   التليفون  مثل  املاضي�ن  العقدين  خالل  صال 
ّ
االت خدمات  من  كب��ا  عددا  أتاحت  ال�ي  الضوئية 

املوسيقى    ،التفاعل�ن الت�جيل  وأجهزة  والفيديود�سك،  �اسيت،  والفيديو  القوة  منخفض  والتلفون 

واال والتليتكس،  تكس  الفيديو  وخدمات  ا�حمولة  املطورة،  والتليفونات  البيانات  بقواعد  املباشر  تصال 

 . 2وتل�ي حاجا��م ورغبا��م الذاتية"  ،وال��يد االلك��و�ي واملؤثرات عن �عد، وجميعها وسائل تخاطب األفراد

الف تخدم  ال�ي  ا�حديثة  صال 
ّ
االت تقنيات  �ختلف  حصر  فهذا  والتواصلية  و�التا��  ال��ف��ية  ورغباتھ  رد 

 وا�خدماتية... 

 مواقع التواصل االجتماعي:    -2-3
الشباب   خاصة  ا�جتمع   �� شر�حة  أك��  �ستقطب  �و��ا  العالم،   �� انتشارا  األك��  اإلعالمية  الظاهرة   ��

 .3األك�� تأث��ا �� أي مجتمع بما يمثلونھ من طاقة وقابلية للتغي�� والتطو�ر باعتبارهم

االن��نيت  وتتج� ع��  االجتما��  التواصل  مواقع  ل �  وسائل  ولالتصال  بوصفها  واملعارف  ا�خ��ات  تبادل 

السياسية   وأيضا  وال��بو�ة  والتعليمية  الثقافية  الوظائف  من  وغ��ها  والنشر  ولإلعالم  والتواصل 

  ،استخدامااألك��  م��ا املوقع  و العالم،    أصقاعفراد العالم االف��ا��ي ع�� مختلف  أواالقتصادية، فيما ب�ن  

 أال وهو "الفا�سبوك". 

 االتّصال الجماھیري:   -2-4
 
ّ
مختليتمث  �� ا�حدل  التكنولوجية  األساليب  ب�نثة  يف  للتواصل  ال�حف    والتقليدية  سواء  األفراد 

والرسائل اإلعالمية ع�� نطاق واسع و�سرعة   لنقل األخبار واملعلومات  ال�ي �س��   ... وا�جالت والتليفون 

صال ا�جماه��ي ع�� تقديم    كب��ة، ب�ن جماعات أو أفراد أوووت��ة  
ّ
طبقات اجتماعية، و�ذلك "�عمل : االت

معا�ي مش��كة ملالي�ن األ�خاص الذين ال �عرفون �عضهم البعض معرفة �خصية، فاملساحات الشاسعة  

 
 . 104، ص1985، دار عالم الكـتب للنشر والتوزيع، الرياض، علم اجتماع إالعالمجبارة عطية جبارة:  1
، 2005، 4، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة مصر ط.عصر المعلومات يالحديثة فتكنولوجيا: االّتصال حسن عماد مكاوي:  2

 242ص.
مجلة علي مصباح محمد الوحيشي: دور اإلعالم الجديد في التنشئة السياسية، دعم ثقافة المواطنة، ترسيخ الثقافة الدستورية،   3

 2015سبتمبر  16، العدد االنسان والمجتمع
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صال األ 
ّ
صال ا�جماه��ي مختلفا عن أنواع : االت

ّ
خرى فاملرسل واملستقبل  والتمايز ب�ن ا�جماه��، يجعل : االت

 . 1ال �عرف كالهما اآلخر معرفة حقيقية"

صال ا�جماه��ي، �ستطيع القول  
ّ
ن اإلعالم ووسائلھ  إ�عد هذه القراءة املتنوعة حول مفهوم اإلعالم واالت

صال ب�ن األفراد و�� مجال متباين �ساهم �� �شكيل قيم واتجاهات �ّل أاملتنوعة جزء  
ّ
فرد    سا��ي من: االت

 فراد ا�جتمع. من أ

بداع املتواصل واملستمر �� املعلوماتية  ا�حديثة، وهذا اإل   هذا التنوع الكب�� �� مجال التكنولوجيان  أكما  

صال، يجعلنا بل يج��نا   و�� وسائل
ّ
من االخ��اعات، لي�ون لنا    اجديد  ا يوم نموذج  أن �ستورد �ّل   ع��  االت

والت�و�ن   والتعلم  التثقيف  من  ا�حداثة   لماستعبامجال  وملسايرة  العصر،  ملواكبة  التقنيات  هذه 

نقلنا   قد  ن�ون  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  العالقات   احياتيّ   اسلو�أالتكنولوجية  نمط  �غي��  مجالھ 

   االجتماعية والقيمية، وتلبية ا�حاجات ال�خصية واالستماالت
ّ
د صراعات متعددة ب�ن  الفردية، وقد يول

 االفراد وخاصة الشباب.

 :  2التنشئة االجتماعیة -2-5
نوعها  �� متنوعة  إ�� �خص اجتما�� ع�� جماعات اجتماعية  البيولو��  ال�ائن   ، التنشئة �� تحو�ل 

 لك��ا م��ابطة �� وظائفها. 

 والتنشئة األسر�ة �� طر�قة صقل ا�خ��ات واملهارات والقيم  
ّ

نھ من إحراز التكيف  للطفل �� مجال يمك

 االجتما�� وا�حضاري للوسط الذي �عيش فيھ. 

   حيث ينقل �ّل   ،الوالدان أول خلية لتنشئة الطفل  عّد يو 
ّ
مس والتعب��  م��ما ثقافة ا�جتمع للطفل ع�� الل

 الفرد. ة التوجيھ االجتما�� الذي يمثل حجر الزاو�ة �� ت�و�ن �خصيّ و اللفظي والوجدا�ي  

 أما أسس عملية التنشئة األسر�ة ف�ي:  

 فاعل االيجا�ي مع اآلخر�ن.وخاصة االجتماعية من خالل التّ  ،الرعاية املادية والنفسية-

 فاتھ وفقا لوسائل الضبط العرفية والقانونية. ضبط سلوك الطفل، وتصرّ  -

 القيم املعاي��. واالجتما�� وضمان البناء االجتما�� وا�حافظة ع��  التوافق النف��يّ -

غلب  أ�ساهم مواقع التواصل االجتما�� �� �عز�ز قيم وسلوكيات مختلفة، �سبب قضاء الشباب و 

بالتنشئة  أ لك��ا وحيدة أصبحت �عرف  التواصل االجتما��، بخلق ذات مستقلة  �� تصفح مواقع  وقا��م 

 . 3الذاتية

 
ردن، صال الجماهيري سيكولوجية: االتّ سعاد جبر سعيد:  1

ٔ
،  2008، عالم الكـتب الحديثة، دار جدارا للكـتاب العالمي، عمان اال

 . 23ص.
 59، ص.2005، النهضة للنشر والتوزيع، مصرالتنشئة االجتماعيةمحمد عبد المحجوب:  2
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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القيم والثقافة ا�حضار�ة �جتمع ما للمحافظة  و�التا�� فمضمون التنشئة االجتماعية يتجسد �� نقل  

 : 1عل��ا ضمن عملية التنشئة املعقدة، وال�ي تجمع عناصرها �ل من

 املؤسسة االجتماعية.  -مضمون التنشئة   -الفرد  

 األسرة:   -2-6
ستقبل الطفل وتحافظ عليھ  �و�� ا�جماعة األو�� ال�ي    .�عرف األسرة ع�� أ��ا "أك�� ا�جماعات أهمية

 .2سنواتھ األو�� ��دف ت�و�ن �خصيتھ"خالل 

و�� ذلك الوسط االجتما�� ا�حدود ح��ا    .عملية تر�و�ة  ف�ي ا�خلية األو�� �� ا�جتمع، وم��ا تنطلق أّي 

األ  خالل  من  واأل وعضو�ة  واأل ب  الفردم  ف��ا  ي��عرع  خاللها    .بناء،  وجودومن  و�تطور   �ستمر  ا�جتمع 

 .  باستمرار

 ید وتطوره:   عن اإلعالم الجد   لمحة  -3

صال ا�جماه��ي �� العصر ا�حديث قد شهد  ن  إ 
ّ
بالغا، مما جعلھ صناعة   تطّورااإلعالم ا�جديد واالت

مثلما  وعالقا��م،    فراد وع�� قيمهم وسلو�ا��م�ش�ل خطورة ع�� األ بات  معقدة واسعة االنتشار، كما أنھ  

 الشباب وخاصة املراهق�ن م��م.ا �� تنشئة جيل اليوم و�الدرجة األو�� مّ هم عنصرا أصبح 

 : ھاستخداماتواإلعالم الجدید  وظائف -3-1
صالية ب�ن األفراد    التطور املتسارع �� التكنولوجيات ا�حديثة تطور مواز لالستخدامات  وقد واكب

ّ
االت

صال قد قطع مراحل وأشواط   ّن أوا�جتمعات وفيما ب�ن الدول، حيث نجد  
ّ
ن�خصها    ،متعاقبة  ااإلعالم واالت

 ا ي��:  فيم

البدائية لالتصال واإلعال  - األ املرحلة  يتمحور حول معرفة  �ان  الذي  ��  م  ماكن االس��اتيجية لإل�سان 

 شارات دقات الطبول، الكالم الشفوي...إ وذلك باستخدام  ،املرحلة البدائية كتمركز العدو

  وش�اوى مرحلة ال��ضة �� النصف الثا�ي من القرن الثامن عشر تضمن حمل رسائل ومقاالت سياسية   -

 �ختلف الس�ان.

مرحلة التعقيد �� عصرنا ا�حديث، من خالل تطور العلوم والتكنولوجيات السمعية والبصر�ة حيث   -

للمنافسة االقتصادية  إتطور اإلعالم   تقنية مح��فة ومتطورة نظرا  السياسية  �� وسائل  والصراعات 

صال هدفا والعسكر�ة، 
ّ
 يديولوجيا وثقافيا و�عليميا وتوعو�ا. إمما جعل اإلعالم واالت

 
 59، ص.2005النهضة للنشر والتوزيع، مصر، التنشئة االجتماعيةمحمد عبد المحجوب:  1
حمد محوص:  2

ٔ
سري سهير ا

ٔ
 23، ص. 2009، دار المعرفة الجامعية االسكندرية، مصر، علم االجتماع اال
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أن هناك عدة وظائف لوسائل اإلعالم      ) Leslie Mullerل���� مولر   أما عن وظائفها، ف��ى العالم

 : 1�� ا�جتمع و��

  خبار وال��ود باملعلومات ومراقبة البيئة. اإل 

 .الر�ط والتفس�� ��دف تحس�ن نوعية املعلومات وتوجيھ الناس 

  ّر العاطفي من التوتر والضغوطات واملشكالت. ال��فيھ وهدفھ التحر 

  .التنشئة االجتماعية وهدفها املساعدة �� توجيھ ا�جتمع 

 .قيادة التغي�� االجتما�� �� ا�جتمع 

 ��الشؤون العامة. وذلك بتقديم النموذج االيجا�ي ��  ،خلق املثل االع 

  .الرقابة ع�� مصا�ح ا�جتمع وأهدافھ 

 .التعليم 

ووسائلھ ا�ختلفة �� تلك األسس ا�جوهر�ة ال�ي لها عالقة    .فاإلعالم هو جزء من النظام االجتما�� 

ببا�� املؤسسات االقتصادية واالجتماعية، وال�ي من خاللها يمكننا معرفة طبيعة الوسط االجتما�� ونوع 

أو ثقافة ا�جتمع أو التعليم    ما  قيم املتواجدة �� محيط ا�جتمع. وال يمكننا فهم م�انة منظمةالسلوك وال

و�رامجھ وأهدافھ، إال من خالل نوع اإلعالم وعناصره ووظائفھ. لذا فهدف اإلعالم توعية و�عليم وتثقيف  

 ثم تر�ية ا�جتمع ع�� اتجاهات معينة. 

�ساهم �� �غي��   الذي ال��بوي    باإلعالممر  خاصة إذا �علق األ و   .و�مكن لإلعالم ا�جديد �عديل السلوك

ت�و�ن ميوالت واتجاهات نحو أهداف  من أجل  عالمية  اإل تعبئة  ال  ع��   يديولوجيا وفكر�ا وثقافيا إا�جتمع  

 �رنامج أو موضوع ما.و 

صال واإلعالم، جاءت التوعية الذاتية، فقد جعلت تحول  
ّ
التفاعل نحو  وللتطور الكب�� �� وسائل االت

، أن وسائل اإلعالم الذاتية  1975سنة  Cloutier “2مسائل جديدة لم تكن �� السابق، حيث يقول " �لو�ي" 

self Media   وهذه التقنيات ا�جديدة قد ساهمت �� إعادة �شكيل    .ن��نيت)لها تفاعل ذا�ي ع�� الزمن (اإل

 الو�� ا�جماه��ي.  

إدراك الفرد السليم لذاتھ، ولواقعھ والبيئة ا�خارجية من حولھ ول�ل ما يدور    ل“يمثالو��  بمع�ى أن هذا  

�� جماعة ...وقد يختلف الو��   تؤثر فيھ ويستجيب لها كعضو  واتجاهاتف��ا من أحداث وموضوعات وآراء 

 .3من فرد آلخر طبعا الختالف التجارب وا�خ��ات ال�خصية"

 
 .36، ص.2010، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، سياسات إالعالم والمجتمعطارق خليفي:  1
،  2004دار عالم الكـتب للنشر والتوزيع االسكندرية مصر،  في سوسيولوجيا التواصل. مناهج التفاصلمحمد سالم الشرقاوي:  2

 .36ص.
 120، ص.2012ار المعرفة الجامعية، القاهرة ، دإالعالم والتنمية السياحيةرجاء عبد الرزاق الغمراوي:  3
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أو أف�ار معينة إال من خالل ما يدركھ من مواقع ع�� هذا    عالم محددإفال يمكن للفرد أن يتجھ نحو  

 تفك�� الفرد و�خصيتھ. ا محّددا من بدورها نمطتخلق الفضاء الواسع لإلعالم، وال�ي 

 لى األھمیة االجتماعیة:  إاإلعالم الجدید من األھمیة التكنولوجیة  -3-2
�� البناء االجتما�� و�� نمط    مركزّ�اا  دور   ع�� أّن لإلعالميتفق علماء االجتماع وعلم النفس االجتما��  

التفاعل والعالقات االجتماعية، فلقد تأكد لدى العديد من الباحث�ن أهمية اإلعالم �� ا�حياة االجتماعية  

 وما ينتج عنھ من سلوكيات وظواهر اجتماعية.  ،و�� التفاعل االجتما��

 :1باملؤسسات االجتماعية ي�ون من خاللفإن روابط اإلعالم  )Denis McQuail (ماكو�ل وحسب 

عامة   - مواضيع   �� ا�جتمع  مع  ال�حافة  (خاصة  عامة  وفلسفية  معيار�ة  عناصر  وجود 

 و�يديولوجيات م��ا ا�حر�ة واملسؤولية االجتماعية والعقالنية).

البنوك    ،وجود روابط اقتصادية تر�ط وسائل اإلعالم بمؤسسات العمل، التمو�ل، السوق، األموال -

 البورصات.و 

العديد من الروابط غ�� الرسمية ال�ي لها نفس التوجهات والضبط ع�� وسائل اإلعالم من خالل   -

قوة    ،ا�جتمع مراكز   �� الرسمية  واملصادر  هذه  تضغط  فاملؤسسات  من  أك��  ا�جتمعات  ع�� 

 ا�جماه�� ال�ي �ستقبل رسائلها. 

� األ وهنا  أهم  إحدى  ا�جال  �� هذا  ال�ي  س��جع  التأث��ات    تظهر بحاث  حول  العشر�ن  القرن  مطلع   ��

سنة   )Stuart Price (للعالم ستيوارت برا�س  �ية، �� تحليل سوسيولو��االجتماعية لوسائل اإلعالم ا�جماه�

صال ��  1993
ّ
 : 2النحو التا�� ا�جتمع ع��عندما حدد نتائج: االت

ساسية ا��  وسائل التنشئة االجتماعية األ  هّم أ حدى  إالتنشئة االجتماعية حيث �عد وسائل اإلعالم   -

 فراد �� السياق االجتما��. ف�ي �عمل ع�� دمج األ  ،سرة واملدرسةجانب األ 

صال -
ّ
ع�� تأييد النظام االجتما�� القائم وا�حفاظ ع�� الوضع    الضبط االجتما��، �عمل وسائل االت

 دعوة ا�� االعتدال �� موقف ما ودعم السلطة ا�حاكمة.ا�حا�� وال

�عمل و حداث ال�ي ينب�� لھ ال��ك�� عل��ا واالهتمام ��ا،  د القضايا واأل ولو�ات، حيث تحّد ترتيب األ  -

 ع�� ت�خيم للقضايا الثانو�ة ح�ى تصبح قضايا أساسية �شغل بال الرأي العام.

- � تأث��  اإلعالم  وسائل  تقدم  األخال��،  أ��ا  الذعر  ع��  فرعية،  ثقافة  أو  ما  جماعة  أو  معينة  جهة 

 خط��ة.

 بقضايا معينة. ھقناع �و ، ات ا�جمهور �غي�� اتجاه العمل ع��  -

 
 218طارق الخليفي، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 67، ص.2014، 1، مطبعة طوب بريس، الرباط، المملكة المغربية، ط.إالعالم الجديد وتحديات القيم هشام المكي:  2
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واتجاهات    اواتجاهات جديدة، أو أ��ا تدعم قيم  اقيمو   اتي�غي�� السلوك، حيث أ��ا تخلق سلوك -

 القيم واالتجاهات املوجودة لدى ا�جتمع. ع�� حساب سائدة، 

مستمّر ألقد   تطور   �� اإلعالم   خذ 
ّ

التحك �عد  الدقيقة،  التكنولوجية  التقنيات   �� الواسع  وذلك    ،م 

بمساعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية، ملا لإلعالم من تأث�� كب�� ع�� ا�جتمع  وع�� النظام  

ة قد  مّ هم قضايا    إزاء املواقف السلوكية لألفراد  و فعال �� �غي�� االتجاهات  ساتھ، فهو  االجتما�� وع�� مؤّس 

�� يد ا�ح�ومات واأل س��اتيجية، وهو بذلك جزء من اآلإت�ون     نظمة، ومن جانب آخر فإّن ليات املوظفة 

التعليم التوعية و�شر  �� تحقيق  لھ دور كب��  اليوم  ا�جاال   ،اإلعالم  �� مختلف  وال��بية  التثقيف  ت  وكذا 

 حية والنفسية... االجتماعية، البيئية والّ� 

وسيلة من وسائل اإلشباع االجتما��، من حيث توف�� املعلومات  باعتباره    كما يمكن أن يوظف اإلعالم 

وهذا    .اإلرث الثقا��  ا�حافظة ع��هكذا تتم  جيل، و إ��  املتاحة واملتعلقة بالظروف ا�حيطة، ونقلها من جيل  

ا� تنشئة   �� ا�حفاظ ع�ما �ساهم  القائم ع��  النظام االجتما��  ا�جديد ومساعدة  وتوعية    � وجوده جيل 

 . االجتما�� بانتمائھا�جمهور 

أّن  هنا  يكمنونضيف  االجتما�ّ�  الّتغي��  الرسائل      توزيع  من  التحول  ع��  صال 
ّ
االت نظم  تأكيد   ��"

، و�صاحب هذا  اصتحديد هذه الرسائل، وتصنيفها لتالئم جماعات نوعية أك�� تخصّ و ا�جماه��ية ا�� امليل 

صال
ّ
الفردية مثل التلفون وامل�جالت وا�حاسبات االلك��ونية...   التحول استخدامات م��ايدة لوسائل االت

ا�خاصة بوحدة العالم  )Herbert Marshall McLuhan (مارشال ما�لوهان�� أن رؤ�ة إئل كما �ش�� الدال 

صال ا�جماه��ي خالل عقد الستينات، قد أصبحت �� حاجة    ال�يوا�حياة �� قر�ة عاملية 
ّ
حقق��ا ��ضة االت

 .    1ا�� إعادة النظر �� عقد التسعينات والقرن ا�حادي والعشر�ن"

   أّن واالستنتاج العام هو  
ّ
صال تكمن �� دراسة التواصل ا�جماه��ي وتأث��ه ع��  الوظيفة االجتماعية لالت

اإل درجة  ومعرفة  واملراهق�ن،  ا�جتمع  الشباب  فئة  لدى  خاصة  اليوم السّيما  قناع  �عيش  الفئة  هذه  أن 

ة، ومواقع  نحرافية غ�� مسبوقة من خالل استعمال التقنيات االلك��ونية ا�ختلفة �الهواتف النقالإش�اال  أ

استعمالها   وسوء  ا�جديد  اإلعالم  وسائل  و�ا��  االجتما��،  األ �التواصل  املفكر�ن  �عض  حسب  ب  ش�ل 

 الثالث الذي يدخل �� عملية التنشئة األسر�ة للفرد. 

 األسباب المؤدیة الى االستخدام الواسع لوسائل اإلعالم الجدید:   -3-3
هذا   �� تحديد نوع الفئة ال�ي تخّص إإن ا�حديث عن االستخدام الواسع لوسائل اإلعالم ا�حديثة يقودنا  

الشباب فئة  رأينا  حسب  و��  ودنياهم    االستخدام،  بدي��م  للتوعية  ا�حاجة  مسيس   �� هم  "فالشباب 

و  اإلعالم  جهاز  الدور  ��ذا  املراهقة...و�قوم  مرحلة  تخطي  ع��  ومساعد��م  واملؤسسات  األ وتثقيفهم  سرة 

 .2االجتماعية"

 
 241حسن عماد المكاوي، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 32/33، صص2001مكـتبة االشعاع االسكندرية، مصر لنظريات: االّتصامحمد عمر الطنوبي:  2
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 : 1نذكرسباب ال�ي تجعل الفرد يقبل ع�� املعلومة و�بحث ع��ا حسب �عض العلماء هم األ أو�ن من 

 الطبيعة البشر�ة ال�ي ��دف ا�� الن�وع الفطري نحو االكتشاف. -

لتعز�ز   - أسا��ي  كشرط  التكنولو��  العتاد  وامتالك  االجتماعية  اإلعالم  مواقع  استعمال  تحول 

 . الشباب واملراهق�ن خاصة)(االجتما�� امل�انة االجتماعية واالندماج �� ا�حيط 

املسوّ إ سباب  أ - الشر�ات  و�جوء  صال 
ّ
االت ملنتجات  اإلعالمي  ال��و�ج   �� متمثلة  لهذه  شهار�ة  قة 

 شهار املكثف ملنتجا��ا. إل �� اإا�خدمات 

فرص غ�� محدودة لل��فيھ والتسلية �ش�ل ك�ي ومتنوع (شيوع ثقافة اللهو  لاإلعالم ا�جديد  تقديم   -

 
ّ
 . سلية...)والت

جاهدراك و دراكية (نوع من اإل إاالنتشار الواسع لتشكيل نماذج   -
ّ
معممة  ، وجعلها  نحو قيم معينة  االت

 بفضل قنوات التواصل). 

يوجد  هذاأصبح  ن  أو�عد   بما  لن    فيھ  العصر  و�دو��ا  �حياتنا  الضروري  الشرط  حديثة  تقنيات  من 

، أصبحت هذه املنجزات تقييما للم�انة االجتماعية، و�� جزء من الوسط الذي نتفاعل  تلك ا�حياة  �ستقيم

ة،  ، لن�ون مواكب�ن للتقدم وا�حضار اقتصاديةوأخرى    اجتماعية�ش�ل عالقات  فيھ و�ھ  و   ،فيما بيننافيھ  

 . بامتيازن��نيت بوصفهما ظاهرة اجتماعية إننا نتعامل اليوم مع ا�حمول واإل 

 و�حدد االهتمام البالغ لهذه الوسائل �� �و��ا ذات:  

 انتشار الواسع.  -

 تماعية وثقافية أصبحت مرتبطة بھ. جداللة ا -

�� �� االنخراط  إمتنوعة    فئاتضغوطات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسي�ولوجية اتدفع   -

 و االستمتاع بالدالالت والرموز االجتماعية ذا��ا. أ جماعة ا�حمول للمسايرة 

 تحقيق التوازن النف��ي واالجتما��.قدرة ع��  -

 .2�ونھ بات لديھ قدرة ع�� التصنيف االجتما��" ،ا�حمول رمزا اجتماعياتأث�� بالغ �� جعل  -

 اآلثار االجتماعیة لإلعالم الجدید وأهم التحدیات:   -4

 اإلعالم والتنشئة االجتماعیة:   -4-1
من  إ ا�حديثة  تقنياتھ  ومختلف  ا�جديد  اإلعالم  تر�ط  ال�ي  الوطيدة  العالقة  ووسائل  أن  وآالت  جهزة 

التنشئة   مع�ى  تحديد  ا��  تقودنا  االجتما��،  محيطھ   �� للفرد  االجتماعية  التنشئة  موضوع  مع  متطورة... 

 
 .136/137هشام المكي، مرجع سبق ذكره، صص 1
ثار االقتصادية واالجتماعية لثورة: االّتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2

ٓ
خرس: اال

ٔ
ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع مصر  ابراهيم اال

 . 184ص. 2008
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الزاو�ة،   هذه  من  يتعلم  وم��ا  االجتماعية  ا�حلية،  "أن  وجماعتھ  أسرتھ   �� عضوا  يصبح  كيف  الطفل 

و�فكر   الفرد  لها  �سلك  ال�ي  الدرجة  ا��  والتعلم  النمو  تقدم  املبكرة ومع  الطفولة  منذ  القومية  وجماعتھ 

 .1ويشعر و�قيم االمور بطرق �شبھ ما يفعلھ �ل فرد آخر �� ا�جتمع"

الوسط  ��  ما يوجد من قيم وثقافات واتجاهات    ال من خالل ذلك التفاعل مع إ ن يتعلم الفرد  أفال يمكن  

��  إسرة  حسب نوع مؤسسة التنشئة من األ بالتنشئة االجتماعية  هكذا ت�ون  االجتما�� الذي �عيش فيھ. و 

عصرنا   ��التنشئة االجتماعية  الّتأكيد مجّددا أّن ما يمّ��  من املهّم �� النوادي...ا�خ، و إجماعة ال�� والرفاق 

الفرد �� ا�جتمع �� مختلف وسائل اإلعالم ا�جديد وما    اهتمامك�� املؤسسات ال�ي تجلب  أ  ّن هو أا�حا��،  

 تحملھ من مواضيع وأف�ار. 

مسؤولي��ا ال��بو�ة تجاه  أّن  �� مجال التنشئة قد تراجع و   األسرةدور األم داخل    و�ب�ن الواقع االجتما�� أّن 

 قد    وخاصة األبناء  األسرةبا�� أفراد  
ّ
من املالحظ �� مجتمعنا وجود عادات وتقاليد تتناقض    ھتقلصت، كما أن

دمان ع�� مواقع التواصل االجتما�� أن هنالك ظاهرة اإل   إ��مع القيم األخالقية للعائلة ا�جزائر�ة، باإلضافة  

 ل�ل فرد من أفراد األ 
ّ
واالعتماد   ،ة التواصل والتفاعل داخل الوسط األسري سرة ا�جزائر�ة، مما يؤدي ا�� قل

 فاهيم جديدة من حيث العالقات والسلوكيات داخل األ ع�� م
ّ

دتھ العديد من الدراسات  سرة، وهذا ما أك

مفت" السياسية  و فاملسلمون  والنظم  العادات  من  كث��   �� لها  وتا�ع�ن  ومنا�جها  الغر�ية  بالثقافة  نون 

 .2واالجتماعية والتعليمية"

الذي �جل ع�� هذه الوسائل ا�حديثة �� عملية التنشئة االجتماعية وال�ي   ّم ه�� ذلك التقييم املإيضاف  

 : 3اآل�يع�� الّنحو  تب�ن دور اإلعالم ا�جديد

خاصة   - ا�ختلفة،  ووسائلھ  ا�جديد  وخاصة    االن��نيتاإلعالم  لألفراد  االجتماعية  التنشئة   �� يؤثر 

زلنا  اة االستخدام لهذه الوسيلة ودخولها منمع ز�اد  األحيان الشباب م��م، بل �عت�� بديال لها �� أغلب  

 دون أي حاجز أو ما�ع. 

الشباب   - �عز�ز قيم وسلوكيات مختلفة، �سبب قضاء   �� التواصل االجتما�� �ساهم  غلب  أمواقع 

االجتما��،  أ التواصل  مواقع  تصفح   �� يوقا��م  ما  ذوهو  أصبحت  و خلق  وحيدة  لك��ا  مستقلة  ات 

 �عرف بالتنشئة الذاتية.    

  - ن عل��او فهم مدمن   –ن يتخ�� الشباب عن استخدام هذه الوسائل ا�خاصة باإلعالم ا�جديد  أيمكن    وال

يجا�ي وسل�ي �حتو�ات هذه املعلومات وهذا اإلعالم، �� غياب الرقابة  إمما أثر ع�� عدم التمي�� ب�ن ما هو  

وأحيانا    ،واتجاهات ل�خصية فرد منعزلة�� ت�و�ن ميوالت  إى  أدّ قد  األسر�ة ع�� مواقع التواصل االجتما��،  

   .عنيفة
ّ
وصوال ا�� ارت�اب ا�جر�مة. فالدخول  رف من االختالف والن�اع والصراع  ل السلوك املنحوقد يتش�

 
 .27، ص.1993، ترجمة سلوى المال، دار الشروق القاهرة، مصر علم النفس االجتماعيوالمبرتووالسالمبرت: وليام  1
فاق، دراسات في الفكر التربوي االسالميمحمود خليل:  2

ٓ
 181، ص.2006، مكـتبة ا

، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم علم  مجلة االنسان والمجتمعمحمد لمين لعريجي: عالقات الصداقة بين الواقعي واالفتراضي،  3
 . 297، ص. 2015، بتاريخ سبتمبر  16االجتماع العدد 
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شاعة هذه الثقافة الش�لية ال�ي أصبحت صورة لتحديد م�انة الفرد  �و   ،�� شب�ات اجتماعية دون تمي��

"التواجد ��   سلوك الطفل، ح�ى أن �عض الباحث�ن قد بينوا أن  خط��ا �� ضبط�لھ    ذلك  بات،  اجتماعيا

ون  ؤ املنتشرة ب�ن الشباب خاصة، أين ي�ج  la modeأحد مواقع الشب�ات االجتماعية راجع لتأث�� املوضة  

صال بقبيل��م    لتقليد �عضهم �� االلتحاق باملواقع بحثا عن
ّ
وقد ع�� عن ذلك أحد املستخدم�ن    .tribu1االت

فأنا  إذن،  �� هكذا موقع اجتما��،    ك: بما أنبقولھ  ملواقع االجتماعيةإ�� ا�حافز وطر�قة االنضمام  م�خصا ا

 جل فيھ انضمامي: أيضا سأّ� 

"puisque tu es sur tel réseau social ,alors je vais également m’y inscrire " 

 : األسرياإلعالم الجدید ومسألة الضبط  -4-2
صال  

ّ
واالت اإلعالم  علماء  أمن  قصوى من  أهّمية  السلو�ي  ل  و��  والتوازن  اال��جام  تحقيق   �� صال 

ّ
الت

حد العلماء فإن "وسائل اإلعالم قد تطورت ا��  أواالجتما�� وا�حفاظ ع�� القيم داخل ا�جماعة، فحسب  

 .2ا�حد الذي أصبحت فيھ املصدر األسا��ي للمعرفة لقطاع كب�� من األفراد"

ق  أّما
ّ
صال كعملية  أهمية )Dewey John (ديوي جون  فقد بّ�ن  بمجال ال��بية والتعليم    �� ما يتعل

ّ
: االت

عادة �شكيل  إو���تب عليھ    .بي��م  ا ا�خ��ة وتصبح مشاع  ح�ى �عّم   أك��مشاركة �� ا�خ��ة ب�ن �خص�ن أو  

طراف املشاركة �� هذه العملية... ومشاركة الفرد �� و�عديل املفاهيم والتصورات السابقة ل�ل طرف من األ 

و�ذلك يجب توجيھ الفرد    .3ممارسة الرقابة ع�� الوسائل ا�حياتية"ع��  ا�جماعة تجعلھ يكتسب القدرة  

 ينت�ي إل��ا.ال�ي النتقاء ما ي�ون نافعا من املعلومات واألف�ار ح�ى ال ينحرف عن ا�جماعة 

 :  ، كث��ة. وم��اسرة ومنھ ع�� ا�جتمعخلفها وسائل التقنية ا�حديثة ع�� األ اال�ع�اسات ال�ي ت وعليھ فإّن 

خالق، ومن حيث اللباس والتعامل  ات واأل ي السلوك  نما ب�أزمة �� الهو�ة واالنتماء الثقا�� (ال يم��   -

 ....) ع اآلخر�ن، واستخدام �عض األلفاظم

�سبب  سالمي  القيم ا�حلية وعن ثقافتنا وديننا اإل قناع بأف�ار خارجة عن  التأث�� والتوجيھ وح�ى اإل -

 إليديولوجيات. خضوع اإلعالم

 ساتذة واألئمة... �الوالدين واأل  يقت��ي اح��امهم وتوق��همجعل الفرد غ�� مبال بمن  -

و ترسيخ   - املادية،  واملنفعة  الفردانية   تقيم 
ّ

األ فك العالقات  عادات  لسر�ة  ك  وظهور  املادة  طغيان 

ّية� وتقاليد دخيلة غ�
ّ
 . مجا�سة للتقاليد واألعراف ا�حل

 فقدان األ  -
ّ

ل اإلعالم ا�جديد �� و وصو م �� سلوك الطفل،  سرة لوسيلة الضبط (�العقاب) والتحك

 سلبياتھ ا�� ��ديم النظام األخال�� واالجتما�� لشر�حة واسعة من شبابنا. 

 
 306المرجع السابق، ص. 1
ثير واتجاهاتنظريات إالعالم محمد عبد الحميد:  2

ٔ
 314، ص.2004 ، عالم الكـتب، القاهرة مصر،التا

 . 95/96السيد عبد الحميد محمود مهدلي، مرجع سبق ذكره، صص. 3
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  �عدة خصائص اجتماعية وثقافية خ  ع�� الّتار�امتازت  قد    ،با�� األسرمثلها مثل    ،األسرة ا�جزائر�ةإّن  

لت
ّ
أكس��ا هو���ا الثقافية (من عادات وتقاليد وأخالق وقيم...) و�� �عمل ع�� و   ،خصوصي��ا القيمية   ش�

 آخر ع�� أساليب التنشئة لضمان االستمرار�ة ا�حضار�ة.إ��  نقل هذه الهو�ة من جيل 

جعل فقد  أما النظام العاملي ا�جديد وما يحملھ من تحوالت قيمية وتأث��ات ملا �عرف بالعوملة الثقافية،  

ال��بو�ة وظيف��ا  ع��  ا�حفاظ   �� ضغوطات  �عا�ي  األسر  ودورها    ،أغلب  وجودها  من  تخ��ى  وأصبحت 

يجا�ي  ستخدام غ�� اإل وخاصة اال   ،محدود لوسائل اإلعالم  االجتما��، وهذا �سبب االستغالل املفرط والال

�� أغلب األحوال لإلعالم ا�جديد ووسائلھ ا�ختلفة �� �شر ثقافات دخيلة ع�� ا�جتمع ا�ح�� وغر�بة ع��  

من األسرة    ل.... ف�وهكذا "ت��ض قيم الفردية واألنانية والنفعية والغرائز�ة ع�� حساب القيم النبيلة    .قيمھ

ف الراهنة ع�� حماية االمن الثقا�� �� ا�جتمع والوفاء بحاجات  واملدرسة لم �عودا قادرت�ن حسب الظرو 

 26.1أفراده من القيم والرموز واملعاي�� واملرجعيات..."

 الخاتمة:   -5

صاالت واإلعالم ا�جديد، ال بد أن ي�ون للمجتمع  
ّ
�� خضم مستقبل التكنولوجيات ا�حديثة وثورة االت

و�حافظ ع�� دورها    ،سري ، بما ال يخل بنظام االسرة والضبط األ ھيتناسب مع مجاالت حيات  إطار اجتما��ّ 

نحو  ووظيف��ا الرئيسية �� مجال التنشئة االجتماعية، بأن ي�ون لها رقابة مستمرة لسلوك أبنا��ا وتوج��هم  

صال. واألسرة ضأل وا  األفضلالستخدام  ا
ّ
رورة الستمرار الوجود  نفع لهذه الوسائل والتقنيات اإلعالم واالت

مط السلو�ي  االجتما�� ولبقاء ا�جنس البشري، ف�ي تلعب دورا أساسيا �� ت�و�ن سلوك األفراد من خالل النّ 

 . الذي تقدمھ ألبنا��ا
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  وتعّدد المعنی  الّتأویل السیمیائي للّنصوص 

 

 
 

 ملّخص: 

اإلنتاج األد�ّي، و�ما أّن رها��ا  فتحت السيميائّية أمام الباحث�ن املنشغل�ن ��ا آفاقا جديدة �� الّتعامل مع  

األول هو املع�ى، ذلك أّ��ا بحث �� املع�ى وعن املع�ى، فإّ��ا سعت إ�� إقامة نظرّ�ات �ع�ى بھ �� املقام األّول،  

 Charles Sandersونظرت إ�� الّنصوص ع�� أّ��ا إجراء دال�ّ� يحكمھ ما أطلق عليھ "شارل ساندرس بورس" (

Peirce) السيميوز (emiosSالّتأو�ل    ) أي الس��ورة ال�ي تنتج وفقها الّدالالت. من هنا، جاء بحثنا املوسوم بـ"

السيميائي للّنصوص و�عّدد املع�ى" لينظر �� تأو�ل اإلنتاج األد�ي سيميائّيا وتفج�� الّدالالت فيھ. تفج�� ال  

  �� أثارت  ��ائّيتھ  وال  املع�ى  �عّدد  فكرة  و�ّن  الالمتناهية.  الّداللّية  س��ورتھ  للنّص  يمنح  مؤّول  ع��   
ّ
إال يتّم 

الوقوف عند داللة محّددة ال تأو�الت تنساب دون قيود، جدال كب��ا  عالق��ا بتأو�ل النصوص، الذي يف��ض  

 ب�ن النّقاد. وهذه املسألة �� مدار بحثنا وهدفھ �� آن معا. 

 مع�ى- الّنّص  -سيميوز   –تأو�ل  –سيميائّية ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 

Semiotic has offred new horizon to researchers concerning literary production. As its first 

priority is sense and meaning, that explains Simiotics permanent searches in meaning and for 

meaning. Semiotic comes  to establish theories concerned in sense in the first place. And 

turned texts as a semantic procedure ruled by that Charles Sanders Peirce called it SEMIOS, 

that is the process by which semantic are produced. From here our research, which is marked 

by «The semiotic interpretation of texts and multiplicity meaning» come to consider the 

semantic interpretation of literary production and the extraction of semantic in it, an extraction 

that can only take place through an interpreter that gives the text its endless semantic process. 

And the idea of the multiplicity of meaning and its infinity aroused in its relation with the 

interpretation of tests that is supposed to stand at a specific significance, no interpretations 

flowing without restrictions, and great debate among critics, and this issue is the field of our 

research and its goal as well. 

Keywords: Semiotic- interpretation –semios-text- meaning 

 أسماء الّصمایرّیة أ.
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 مقّدمة:  -1

وفهمھ،   قراءتھ  و�طرق  بالّنص  االهتمام  إ��  األخ��ة  السنوات   �� الّنقدّية  والبحوث  الّدراسات  جهت 
ّ
ات

القديمة، الّنقدّية  الّدراسات   �� الذي القاه  ال��ميش  �عد  ف 
ّ
بقارئھ �ش�ل مكث نكن    و�عالقاتھ  "لم  أننا  إذ 

املھ، لغتھ وم�ّوناتھ وعالقاتھ الّداخلية وآلّيات اإلنتاج والتأو�ل فيھ. فهذه  �عرف إال ال��يء القليل عن عو 

العناصر مجتمعة لم يكن لها أّي قيمة، قياسا ع�� األهمّية ال�ي يول��ا الّناقد للمضمون اإليديولو�� املودع  

تتالت نظرّ�ا��ا1فيھ" ال�ي  البنيوّ�ة وغ��ها  جاهات 
ّ
العديد من االت �� محاولة م��ا لإلحاطة    . من هنا، برزت 

زت عل��ا السيميائية التأو�لية ح�ن 
ّ

بالّنصوص من مختلف جوان��ا واالهتمام بدالل��ا. تلك الّدالالت ال�ي رك

خذت من املع�ى �� الّنصوص 
ّ
جعلت من املع�ى رها��ا األول، وصاغت نظرّ�ات خاّصة بقضايا الّتأو�ل، وات

زة ع�� فعل الق
ّ

راءة والّتأو�ل ع�� اعتبار أّن ا�حديث عن تأو�ل الّنص األد�ي يجعلها  منطلقها وغاي��ا، مرك

اإلحالة ع��   الّنص مجّرد  يتجاوز  إذ  املع�ى،  �عّدد  تطرح فكرة  فيھ  التأو�ل  إس��اتيجّية  أّن  تف��ض مسبًقا 

خارجھ،  من  ال  اللغو�ة  الّنص  بنية  داخل  من  نا�عة  معان  يقصدها.  لم  أخرى  معان  إ��  ف 
ّ
املؤل قصدّية 

ما هو   بقدر  جاهزا  معطى  ليس  النصوص   �� املع�ى  أّن  ذلك  هاّما،  دورا  الّتلّقي  �حظة  ف��ا  تلعب  ودالالت 

القراءة" �� فرضيات  تب�ى  ع��    .2"س��ورة  يقوم  التأو�لية  السيميائية  مع  للّنص  الفع�ّ�  الّتحقق  �ان  ��ذا، 

القراءة   فعل  ع��  املتعّددة  الّدالالت  لتفج��  للّنّص  التعب��ّية  والقدرة  للقارئ  التأو�لّية  القدرة  ب�ن  تفاعل 

ل الّنص من �سيج عالما�ّي مشّفر، فال�لمات واأللفاظ ليست حيادّية ��
ّ
نقلها للمع�ى،   التأو�لّية، حيث يتش�

فة تحتاج إ�� قارئ مؤّول يحسن محاور��ا. وعليھ، فإّن هذا البحث يروم الّنظر إ��  
ّ
إّ��ا تحمل دالالت مكث

التأو�ل السيميائي للّنصوص و�عّدد املع�ى من خالل إسهامات الّنقاد والباحث�ن الذين صرفوا عناي��م نحو  

 التأو�ل والقارئ ودوره �� فهم الّنص. 

 والتأویل: القراءة   -2

، "أو هو "فائض دال�ّ�" يحتاج إ�� و�� �ستقبلھ و�منحھ  3ال غرو أّن الّنّص األد�ّي هو الكالم املثبت كتابة

. وهو أيضا، من وجهة نظر سيميائّية،  4شكال هو أساس وجوده وداخلھ يمكن أن يتمّ�� هذا املع�ى عن ذاك"

الع ھ ال يحمل  �سيج من العالمات املشّفرة مفتوحا ع�� لعب تلك 
ّ
الّنص لوهلة و�أن ال�ي تجعل من  المات 

ھ �� عمقھ اشتغال دال�ّ� لس��ورة تجعل من مع�ى الّنص واحدا متعّددا  
ّ
سوى مع�ى وحيد ظاهرّي، �� ح�ن أن

�� آن، وهذا األمر �ستد�� آلّيا وجود قارئ يؤّول تلك العالمات و�حاول استقراءها معّوال ع�� ما يمتلكھ من  

 

ولى،  -  1
ٔ
 . 8، ص2018سعيد بنكراد "سيميائيات النص مراتب المعنى"، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة اال

 . 14المرجع نفسه، ص  -2
3-Paul Ricoeur: Qu’est-ce qu'un texte – le livre: du texte à l’action-: Paris, Essai d’herméneutique II, Ed, Seuil, 
p 25. 

 . 35، ص  مرجع سابق   بنكراد "سيميائّيات النص مراتب المعنى"سعيد  -4
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ٔ
. ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)180( 

تأو�لّية  خ��ات ومعارف إ�� زو�عة  الّنص  الّنصوص. قارئ قادر ع�� تحو�ل صمت  تبحث عن    1�� ممارسة 

ا�حتجب من املعا�ي. و�� هذا اإلطار، يذهب أم��تو إي�و إ�� أّن "الّنّص يتمّ�� عن سواه من نماذج التعب��  

�� �ونھ �سيج   التعقيد األساسّية، فتكمن  ة 
ّ
أّما عل ما "ال يقال"(...) "ما ال  بتعقيده الشديد بما ال يقاس، 

يقال" �ع�ى الذي ليس ظاهرا �� السطح، ع�� صعيد الّتعب��: ع�� أّن "ما ال يقال" هذا هو ما ينب�� أن يفّعل  

ع�� مستوى تفعيل املضمون. وهكذا يكتسب نّص ما، بطر�قة أظهر من أّية رسالة أخرى، حر�ات �عاضدّية  

 . 2فاعلة، وواعية من جانب القارئ"

لقد شغلت عالقة الّنص بالقارئ الباحث�ن السيميائي�ن، إّ��ا عالقة تالزمّية يحضر ف��ا الطرفان و�ن غاب  

أحدهما انتفى وجود اآلخر، و�ّن مهّمة القارئ، ضمن هذه العالقة، �� تأو�ل الّنص وس�� أغواره بحثا عن  

السيميائي�ن   عند  التأو�ل  أّن  حيث  من  �� عمقھ،  الثاو�ة  من مستوى  الّدالالت  الّنص  قراءة  �عملّية  ير�� 

ھ إعادة إنتاج للّنص ع�� تفج��ه داللّيا أو كما يقول أم��تو إي�و ع�� تفعيلھ.  
ّ
االس��الك إ�� مستوى اإلنتاج، إن

ل آلّية كسولة (أو مقتصدة) تحيا من قيمة املع�ى الّزائدة ال�ي ي�ون املتلّقي قد أدخلها (إ��  
ّ
إّن الّنص "يمث

 إ�� امرئ جدير بتفعيلھ"  ]و [.)  الّنص)، (..
ّ

ما يبث
ّ
، هذا �ع�ي أّن القارئ هو الذي يمنح للّنص  3إّن الّنص إن

فھ فيتحّول من موقع القارئ  
ّ
وجوده وداللتھ، و�دخل عليھ ع�� تأو�لھ لھ دالالت أخرى تتجاوز قصدّية مؤل

رئ ال يحسن التأو�ل وال يدرك قيمة ما  إ�� موقع املؤّول و�فتح الّنص ع�� آفاق تأو�لّية ما �ان ليبلغها مع قا 

 ب�ن يديھ. 

من هنا، فإّن عملّية قراءة الّنص وتأو�لھ ليست بتلك البساطة، ف�ي ليست مجّرد تمر�ر للبصر ع�� ا�جمل 

وال�لمات، إّ��ا بحث وتنقيب عن املع�ى ومحاورة للعالمات وتفكيك لها، و�نتاج للّدالالت وخلق للمعا�ي. و�� 

ل تفعيل  و�ّن  أيضا  املع�ى داخلھ.   متتّبعا حركّية  يحّرره من جموده واستغالقھ، و�خرجھ من صمتھ  لّنص 

التأو�ل ب�ّل اختصار تحر�ر للس��ورة السيميائّية نحو دالالت متعّددة تّتخذ سمة الال��اية، فت�ون عملّية  

��اتيجّي��ا قائمة، مثلما أشرنا  القراءة، بما �� عملّية تأو�لّية، مشروطة بالكفاءة ال�ي يمتلكها املؤّول، و�س

 سابقا، ع�� فكرة الّتعّددية (�عّدد املع�ى وال ��ائّيتھ).  

ما   ساؤل: 
ّ
الت إ��  يدفعنا  متناهية  ال  دالالت  نحو  الّنص  تطلق  ال�ي  السيميائّية  الس��ورة  عن  ا�حديث  إّن 

   وما عالقا��ا بالتأو�ل؟  املقصود بالّس��ورة الّداللّية �� الّنص األد�ّي؟

 

ويل مدخل لسيميائيات ش.س. بورس"، المركز الثقافي العربي، بيروت-1
ٔ
، 2005لبنان،    - سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا

 . 190ص
2- 

ٔ
نطوان ا

ٔ
ويلي في الّنصوص الحكائّية"، ترجمة ا

ٔ
مبرتو إيكو "القارئ في الحكاية التعاضد التا

ٔ
بو زيد، المركز الثقافي العربي، ا

ولى،  
ٔ
 . 62، ص1996الطبعة اال

 .64-63المرجع نفسه، ص  -3



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – قد وتنوير  مجلة ن 
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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 التأویل والسیمیوز:  -3

ال غرو أّن الّسيميائّية "�� بحث �� املع�ى ال من حيث أصولھ وجوهره، بل من حيث انبثاقھ عن عمليات  

الّدالالت) وأنماط وجودها   تنتج وفقها  ال�ي  (الّس��ورة  الّسيميوز  �� أصول  أي بحث  املتعّددة،  الّتنصيص 

. وال شّك أيضا أّن تحر�ر املسار التأو��ّ� �� الّنص  1�سانّية"باعتبارها الوعاء الذي تصّب فيھ الّسلو�ات اإل

ات ال�ي أنتجتھ يحّرر املؤّول من إلزامّية الّتقّيد بتلك القصدّية، ذلك أّن "اللغة 
ّ

ع�� فصلھ عن قصدّية الذ

ي  تندرج ضمن لعبة متنّوعة للّدوال، كما أّن الّنص ال يحتوي ع�� أّي مدلول منفرد ومطلق، وال وجود أل 

مدلول متعال، وال يرتبط الّدال �ش�ل مباشر بمدلول �عمل الّنص ع�� تأجيلھ و�رجائھ باستمرار، ف�ّل داّل  

الالمتنا��" بمبدأ  ا�ح�ومة  الّدالة  الّسلسلة  سوى  هناك  ��يء  ال  أّن  بحيث  آخر  بدال  وهذه  2يرتبط   ،

بالّسيميوز  بورس  ساندرس  شارل  أسماه  ما   �� الّدالة  فعل  "باع  3الّسلسلة  أّي   �� األساس  ا�حجر  تبارها 

ص  4سيميائّي"
ّ
، وأن ت�ون "الّسيميوز حركة ال متناهية من اإلحاالت فهذا معناه أّن العالمة بمجّرد أن تتخل

السياقات محتملة،  �ّل  ت�ون  االتجاهات، وحي��ا  �ّل   �� تنشر خيوطها  فإّ��ا  الّتلفظ،  من قصدّية محفل 

الّدالالت ممكنة" �ّل  ال�ي  .  5وت�ون  الّس��ورة  الّسيميوز الذي �ع�ي  أّول من استعمل مصط�ح  ويعّد بورس 

�شتغل من خاللها ��يء ما بوصفھ عالمة، وتت�ّون هذه العالمة من عناصر ثالثة �� الّضامن الستمرارّ���ا  

ل موضوع الّتمثيل (موضوع) وما �شتغل كمفهمة تق
ّ
ود إ�� و�� �اآل�ي: "ما يقوم بالّتمثيل (املاثول) وما �ش�

. إّن املؤّول هو أداة التوّسط ب�ن املاثول واملوضوع. و�ّن هذه  6االمتالك الفكرّي "للتجر�ة الّصافية" (مؤّول)"

الثّية قابل ألن 
ّ
ل إ�� املوضوع إ�� املؤّول �� جوهر الّسيميوز، و�ّل طرف من هذه الث

ّ
ا�حركة الثالثّية من املمث

ب ثالثّية وهكذا إ�� ما ال ��اية من أجل مطاردة املع�ى الذي يتحّول، ضمن الّس��ورة الّداللّية، إ
ّ
�� عالمة تتطل

إ��  الالمتنا�� من عالمة  �� هرو��ا  الّسيميوز  "إّن  إي�و  أم��تو  يقول  باستمرار، و�� هذا اإلطار  ��رب  يظّل 

ف �حظة انصهارها �� العادة، �حظ��ا يبدأ الفعل"
ّ
و�ذهب بورس إ�� .  7عالمة ومن توّسط إ�� توّسط، تتوق

أّن أّية محاولة إليقاف العالمة عند حّد معّ�ن �� إعاقة ملسارها الّدال�ّ� الذي لم يبلغ مستواه األمثل ذلك أّن  

إ�� ضبط مع�ى معّ�ن  للّسيميوز، أال وهو املؤّول، ال يقود بداية  الثّية 
ّ
الث �� تلك ا�حركة  رف الوسيط 

ّ
الط

ما يفتح الّس��ورة الّداللّية  
ّ
ذلك أّن "السيميوز ليست �عييًنا ل��يء سابق    8ع�� �ل االحتماالت املمكنة""و�ن

 

، 2012الالذقّية، الطبعة الثالثة،  -سعيد بنكراد "السيميائّيات مفاهيمها وتطبيقاتها"، دار الحوار للّنشر والّتوزيع، سورية-1
 . 12ص  

ويل بين السيميائّيات والتفكيكّية-2
ٔ
مبرتو إيكو "التا

ٔ
"، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، ا

 . 125- 124، ص  2004
3 -Charles Sanders Peirce: collected Papers, are edited by Charles Hartshorne, and Paul Wiss, Harvard, 
university press, Cambridge, 8 voles, 1960. 

 . 14، صمرجع سابق   "السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها" سعيد بنكراد  -4
 . 54المرجع نفسه، ص-5
 . 138ص    المرجع نفسه، -6

7-Umberto Eco «Le signe», Ed Labor, Bruxelles, 1988, p :205. 
ويل"،  -8

ٔ
 . 175صمرجع سابق،  سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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�� الوجود وال رصًدا ملع�ى واحد ووحيٍد. إّ��ا ع�� العكس من ذلك إنتاج، واإلنتاج معناه ا�خروج من الّدائرة  

املتتا اإلحاالت  من  سلسلة  باعتباره  الّتأو�ل  ع��  يحيل  ما  إ��  "املوضو��"  للوصف  ا�خالقة  الّضيقة  لية 

. إّن ما �عطي لهذه للعالمة س��ور��ا ال�ي ال يمكن إيقافها �� عملّية التأو�ل ال�ي يقوم  1لسياقا��ا ا�خاّصة"

��ا الوسيط، ذلك أّن مهّمة البحث عن الّسيميوز ليست باألمر الّسهل ف�ي ال تطفو ع�� سطح الّنص وال  

و  يحّركها  �� عمقھ  �امنة  بل ��  أيضا  إّن  توجد خارجھ  ا�حالة  �� هذه  القول  "و�مكن  املؤّول و�فّجرها   ��

الّداللة ليست معطى جاهزا  يوجد خارج العالمات وخارج قدر��ا ع�� الّتعر�ف والّتمثيل، فاملع�ى ال يوجد ��  

 
ّ
ھ يتسّرب إليھ ع�� أدوات الّتمثيل (...) ولهذا فإّن املع�ى ال يوجد خارج اللغة، إن

ّ
ھ  ال��يء وليس محايثا لھ، إن

. و�ّن ا�عدام بل واستحالة وضع ��اية ملا أسماه سعيد بنكراد "الّنفق  2مبثوث �� فعل اإلبالغ والكالم واإلنتاج"

يجعل العالمات �� تحّول مستمّر ال قدرة لنا ع�� حّده، لكّننا "قادرون، مع ذلك، ع�� رسم بداية   3الّتأو��ّ�"

جاهات بال أفق وال    لھ. فاألّول محّدد والّ��ائي محتمل، والبداية
ّ
خطوة أّما ال��اية فدروب �س�� �� جميع االت

 . وهذا ما دفع سعيد بنكراد إ�� إقرار �شاط�ن مت�امل�ن لفعل العالمة �� الّنص وهما �اآل�ي:4تخوم"

املستوى  -  �� أي  العالمات  خارج  يقبع  املعطى،  ا�حر�ّ�  مستواها   �� الّداللة  بإنتاج  مرتبط  �شاط  األّول 

اه
ّ
رّي أو �� مستوى التعي�ن املباشر لها "ف�ّل عالمة أو تمثيل �عّ�� بصفة مباشرة عن موضوع مباشر  الظ

ھ مضمو��ا"
ّ
ھ مرحلة بدئّية ُيقتصر ف��ا ع�� تحديد املعطيات الّداللّية األولّية ال�ي 5يمكن �عر�فھ ع�� أن

ّ
. إن

إ�� جهد إلدراكها، وه ال�ي ال تحتاج  الّسطح واملعطاة  و أيضا �شاط �عمل ع�� تحديد حاجات تطفو ع�� 

أّولّية مش��كة "ال تتجاوز حدود اإلشارة إ�� ما هو معطى من خالل حدود فعل الّتمثيل ذاتھ: أي ما يخّص  

. فهو ��ذا مستوى  6مع�ى العالمة ومع�ى الّنص ومع�ى الواقعة وذلك ما تقتضيھ عناصر الّتجر�ة املش��كة"

ا�ي. أّو�ّ� ضروري حّ�ى يب�ى عليھ ا 
ّ
شاط الث

ّ
 ملستوى/الن

ا�ي �شاط مرتبط بتجر�ة ضمنّية تنتقل بالّداللة من مستواها املباشر لتفتحها ع�� سلسلة داللّية ال  -
ّ
الث

حقة تخلق  
ّ
متناهية "فإذا �انت اإلحالة األو�� (أو اإلحاالت األو��) تحّدد منطلقا لس��ورة ما، فإّن اإلحاالت الال

الّتأو�ل  املسارات  من  إنتاج  سلسلة  عملّية   �� أساس  كعنصر  (القارئ)  املؤّولة  ات 
ّ

الذ ع��ها  تدخل  ال�ي  ّية 

 .8ذلك أّن "ا�خصوصّية األساسّية للعالمة �� قدر��ا ع�� استثارة الّتأو�ل" 7الّدالالت املتنّوعة"

ل األّول منطلق الّس��ورة �� ح�ن يخلق الث
ّ
شاط�ن يكّمالن �عضهما البعض، حيث يمث

ّ
ا�ي سلسلة  إّن هذين الن

نحو   الّدال�ّ�  املسار  تحر�ر  املؤّول ع��  �عمل  حيث  األو��، هنا  اإلحالة  املنبثقة عن  الّتأو�لّية  املسارات  من 

 

 . 52وتطبيقاتها"، صسعيد بنكراد "السيميائيات مفاهيمها    -1
 . 175- 174المرجع نفسه، ص  -2
 . 176المرجع نفسه، ص-3
 ة نفسها، حنفسه، الصفالمرجع    -4
حمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، ط -5

ٔ
مبرتو إيكو "السيميائّية وفلسفة اللغة"، ترجمة: ا

ٔ
 .185، ص2005، بيروت،  1ا

ويل"-6
ٔ
 . 761، صمرجع سابق   سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا

 . 177المرجع نفسه، ص-7
مبرتو إيكو "السيميائّية وفلسفة اللغة"-8

ٔ
 . 108، صمرجع سابق   ا
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اهر واملش��ك للّنّص فإّن النشاط الثا�ي تفج��  
ّ
شاط األّول يخّص املع�ى املباشر والظ

ّ
الال��اية. فإذا �ان الن

 و�طالقها نحو الالحدود.  للمع�ى األّول وتدم�� لھ وتحر�ر �حركتھ

و�ّن مسألة الال��اية والالحدود للمع�ى و�عّدده تضعنا أمام سؤال�ن: إذا �انت هذه السيميوز مؤّدية إ�� ال  

ھ سي��كها مطلقة تنساب نحو الال��اية؟  
ّ
 ��ائّية املع�ى فهل يمكن للتأو�ل محاصرة تلك الّدالالت أم أن

 تأو�لّية للّنّص كما ضبطها الّدارسون: إّن اإلجابة عن هذا الّسؤال مرتبطة بتتّبع أنماط العملّية ال

 أنماط التّأویل: -3-1
إّن التأو�ل هو استخدام متجّدد للعالمات، وصفة الّتجديد تلك �� ما �عطي للّتأو�ل حركّية �عت�� جوهر  

الّسيميوز واألساس الذي يمّ��ها، بل إّن ا�حركّية �� طبيعة الّس��ورة الّداللّية ال�ي تحيل ع�� دالالت غ��  

�� محدو  فارد  �� هار  "�� مؤتمر عقد  ح�ن حاول  إي�و  أم��تو  ذلك  إ��  اإلشارة هنا، وكما ذهب  دة. وتجدر 

 تقودنا إ�� القول    ]ي��هن [حول بورس، أن    1989سبتم��  
ّ
ع�� أّن مقولة الّسيميوزيس الالمتناهية يجب أال

الّتأو�ل قد ي�ون ال متناهيا، ال �ع�ي إّن  للّتأو�ل، فالقول  للّتأو�ل. كما ال    �غياب قاعدة  أّي موضوع  غياب 

يمكن القول إّن هذا الّتأو�ل تائھ بال موضوع وال ��تّم سوى بنفسھ. فالقول بال ��ائية الّنص ال �ع�ي أّن �ّل  

جّيد" تأو�ل  بالضرورة  هو  ال�ي   1تأو�ل  املتتالية  الفرضّيات  من  بمجموعة  مرتبط  الّتأو�ل  أّن  هذا  مع�ى 

 ّعلها مبدأ الّتأو�ل لتنساب الّدالالت �� سلسلة ال متناهية. يحّددها فعل القراءة و�ف

 و�نقسم الّتأو�ل إ�� نمط�ن: 

أو�ل املطابق: •
ّ
ال�اتب، و�قّر بأّن    الت ُ�ع�ى هذا الّنمط من التأو�ل بالكشف عن الّدالالت ال�ي يقصدها 

 
ّ
ف. ��ذا، فإّن الّداللة هنا  الّتأو�ل الوحيد للنص هو الذي ي�ون فيھ الّنص مطابقا تماما ملا يقصده املؤل

ف الذي ال يمكن، حسب رأي الّنقاد، أن يرمي إ�� أك�� من داللة.
ّ
 أحادية ومسّيجة بقصدّية املؤل

أو�ل املفارق: •
ّ
هو الذي ال يبحث عن املعا�ي ال�ي يقصدها ال�اتب، بقدر ما ينصرف إ�� البحث عن    الت

ل ��ا الّنص ما قالھ، و�فتح هذا الّتأو�ل الّداللة ع��  الّدالالت ال�ي يقصدها الّنص وعن الكيفّية ال�ي قا

الّتعّدد ذلك أّن النّص كما أسلفنا �سيج من العالمات ا�حيلة ع�� دالالت ال متناهية، و�ناء ع�� هذا  

متنا�� والّتأو�ل املتنا��.
ّ
 الّتعّدد الّدال�ّ� يتفّرع هذا الّنمط إ��: الّتأو�ل الال

أو�ل الالمتنا��:   -1
ّ
الّنمط ال �ع��ف بحدود تتوقف عندها دالالت الّنص، إذ يقّر بتعّددّية املع�ى وال    هذاالت

��ائّية س��ورتھ الّداللّية، كما يقّر بأّن الّنص ال يخضع إ�� تأو�ل بل إ�� تفج�� و�شتيت للمعا�ي ذلك أّن  

ل و�زداد غنجھ،  
ّ
بقدر ما تتشّعب مسارات  "السيميوز مطارد للمع�ى ال ترحم، فبقدر ما يتمّنع املع�ى و�تدل

ا و�ؤّدي إ�� "انزالقات  
ً
الّسيميوز وتتعّقد شبك��ا وتك�� لذ��ا و�ك�� حجم الّتأو�ل و�زداد كثافة وتماس�

املع�ى   �� الفائض  فإّن  العكس من ذلك،  إي�و (كذا) وع��  أمب��تو  بتعب��  لها وال حّد"  داللّية ال حصر 

نذ البداية، ففي هذه ا�حالة ي�ون املع�ى واجهة مفتوحة بال  يحّول السيميوز إ�� لعبة قواعدها معروفة م

 

ويل بين السيميائّيات والتفكيكّية" -1
ٔ
مبرتو إيكو "التا

ٔ
 .21، صمرجع سابق   ا



ويل السيميائي للّنصوص
ٔ
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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. فأن ي�ون الّتأو�ل ال متناهيا "معناه أّن �ّل األف�ار �حيحة ح�ى ولو تناقضت فيما  1خبايا وال أسرار"

 . 2بي��ا، و�ّل اإلحاالت ممكنة ح�ى ولو أّدت إ�� إنتاج مدلوالت عبثّية

املتنا��:   -2 تلك  التأو�ل  بأّن  يقّر  أيضا  لكّنھ  املع�ى،  بتعّددّية  تأو�ل، هو اآلخر، 
ّ
ال الّنمط من  �ع��ف هذا 

الّتعّددية ي�ون ف��ا "الّتأو�ل مح�وًما بمرجعّياتھ وحدوده وقوانينھ وضوابطھ الذاتّية، فالّتأو�ل وفق هذه  

 
ّ
ل من سلسلة قد تبدو، من خالل املنطق الظ

ّ
اهري لإلحاالت، أّ��ا ال متناهية. ف�ّل عالمة  الّصياغة يتش�

ال�ون اإل�سا�ّي" بإيقاف  3تحيل ع�� عالمة أخرى وفق مبدأ املّتصل الذي يحكم  ق 
ّ
يتعل ، و�ّن األمر ال 

ف (...)  
ّ
ق األمر    ]كما[فيض املدلوالت و"كبت أو كبح �جماح قوة داللّية ال �عرف الّتوق

ّ
��اية"  “بـ  ال يتعل

بتفضيل مدلول   الّداللة عن سواها ال   4ع�� آخر"بل  تلك  أو  املدلول  الّداللة    وتفضيل ذلك  أّ��ا  �ع�ي 

الوحيدة ال�حيحة بل �ع�ي أّ��ا األقرب إ�� الّصواب انطالقا من وجهة نظر املؤّول. من هنا، فإّن ال��اية  

 ة. يقصد ��ا الّداللة ال��ائية ال�ي تضبطها وجهة نظر املؤّول ضمن الّس��ورة الّتأو�ليّ 

الن أر�� ش�ل�ن عرفهما التأو�ل ع�� حّد �عب�� أم��تو إي�و -3
ّ
األّول ي�ون فيھ التأو�ل    5إّن هات�ن ا�حالت�ن تمث

عملّية حّرة وعفوّ�ة ال تحكمها غاية، والثا�ي ي�ون فيھ الّتأو�ل محّدد �غاية يضبطها املؤّول و�وقف من  

وهنا، يمكننا أن نتساءل عن رهان التأو�ل ب�ن دور    أجلها سلسلة اإلحاالت الّداللّية عند داللة معّينة.

 املؤّول و�عّدد املع�ى؟ 

 الّتأویل بین دور المؤّول وتعّدد المعنی:  -4

فالّنص   يقل"،  لم  "ما  إي�و  أم��تو  املعا�ي، وع�� ما أسماه  الال��ائي من  النّص ع��  انفتاح  التأو�ل هو  إّن 

قراءات وتأو�الت عّدة، واألمر عائد حسب روالن بارت إ��    تتعّدد تأو�التھ ولكّنھ مع ذلك يظل مفتوحا ع��

ھ (الّنص) �سق لطرح خيبة مع�ى
ّ
، فتس�� �ّل قراءة تأو�لية إ�� الوصول لفهم الّنص وضبط دالالتھ. وقد  6أن

ما  رأينا آنفا كيف أّن التأو�ل مرتبط بتعّدد املع�ى وال ��ائّيتھ، ذلك أّن الّتعدد، كما يرى سعيد بنكراد، "هو  

ي�ّ�ر وجود الّنص ووجود قراءتھ، ف�ّل ما �� الّنص مرتبط �عوالم غ�� مرئّية �� م�ّ�ر الّنص وضمانة ع�� 

اشتغالھ، فالّنص ليس نّصا �� ذاتھ، بل هو نّص �� حدود إحالتھ الضمنية أو الصر�حة (...) لذا فهو ال يمكن  

اإلحاالت، ال�ي قد ال تنت�ي، نظرّ�ا عند نقطة   أن ي�ون �عيينا ملعرفة معطاة �ش�ل ��ائّي، بل هو سلسلة من 

�عي��ا" متناهية  7داللّية  إ�� داللة  الالمتناهية  الّدالالت  بالتأو�ل من  االنتقال  يتّم  أيضا كيف  رأينا  لكّننا   ،

ضمن سلسلة من اإلحاالت والّدالالت الالمحدودة، و�ّن هذا ا�حّد أو الّتقليص للتأو�ل وضبطھ عند مستوى  

 

 . 53، ص مرجع سابق   سعيد بنكراد "السيميائّية مفهومها وتطبيقاتها"-1
ويل بين -2

ٔ
مبرتو إيكو ""التا

ٔ
 .14السيميائّيات والتفكيكّية"، صا

 . 11المرجع نفسه، ص-3
 . 11المرجع نفسه، ص-4
 . 11المرجع نفسه، ص-5

6-vincent Jouve «La littérature selon Barthes», Paris, Les éditions de minuit, 1986, p :40. 
ويل"-7

ٔ
 . 34، ص  مرجع سابق   سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا
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مة تحتاج  
ّ
إ�� جهد ودراية كب��ين ح�ى يتّم معّ�ن مهّمة ليست بالّسهلة وال �� بالعشوائّية، بقدر ما �� منظ

إيقاف ذلك الّتفج�� الّدال�� ووضع حّد ال�سياب السيميوز حّ�ى ال نضيع �� متاهة تأو�لّية تنعدم ف��ا الغاية  

من التأو�ل، و�ض�� األهّم ف��ا هو توليد الّدالالت بنسق متتال نفقد معھ ا��جام الّنّص، ذلك أّن "منطق  

مكن لل�ون الّن��ّي يقودان الّسيميوز إ�� انتقاء داللة واالحتفاء ��ا وتفضيلها  الّنص والبحث عن ا��جام م

. وهنا، جدير بنا البحث عن كيفّية انتقاء داللة �عي��ا دون غ��ها من ب�ن آالف الّدالالت  1ع�� دالالت أخرى"

يل� ال  ��ائّية  داللة  باختيار  القول  إّن  ا�حاجة.  خلف هذه  ال�امن  السبب  الّتعّدد وال  األخرى وعن  � فكرة 

ھ يجعل م��ا "س��ورة من��ية"
ّ
والقول "إّن الّنص �عا�ج هذا املوضوع  ،2يدحضها بل ع�� العكس من ذلك إن

إ�� إم�انية وجود   ھ �ش�� فقط 
ّ
إن الثيمة دون غ��ها،  إ�� هذه  الّن��ّي  ال�ون  أو ذاك ال �ع�ي قطعا رّد هذا 

�ن مسار تأو��ّ� �عينھ، و�قوم �� اآلن نفسھ بالّدفع بمسارات أخرى  انتقاء سيا�� يقود الفعل التأو��� إ�� تحي

. و�ّن مهّمة إيقاف هذا الن�يف الّدال�� واختيار مسار تأو��ّ� �عينھ يقوم ��ا قارئ مؤّول مدرك  3إ�� ال��اجع"

ة لذاك املسار وعارف بكيفّية إقفال سلسلة اإلحاالت فيھ.  
ّ
 بدق

ل عنصرا أساسيّ 
ّ
ا �� العملّية التأو�لّية، عنصر اس��ّد قيمتھ وم�انتھ مع الّنظر�ات ال�ي أولتھ  إّن املؤّول يمث

اهتماما وأقّرت بدوره الفّعال �� فهم الّنص وتوجيھ معانيھ، خاّصة نظرّ�ة الّتلقي مع �ّل من ولفغا�غ إيزر  

)GAGENE IZER -(VOL)"ياوس رو���ت  عن   ROBERT JAOUS –HANZو"هانز  نظرّ���ما  قّدما  اللذين   (

بي��ا. ول�ن �ان املؤّول هو املسؤول األّول عن   الّنص والقارئ والّتفاعل  الّتلّقي من خالل أقطاب ثالثة �� 

ھ أيضا املسؤول  
ّ
تفج�� تلك الّدالالت، كما تبّينا ذلك �� �شاطْي التأو�ل اللذين ضبطهما سعيد بنكراد، فإن

  و�ي�ومن بورس    ضبط �لال�ّ�، غ�� أّن املؤّول األّول ليس هو ذاتھ األخ��، وقد عن ا�حّد من هذا الّسيل الّد 

 أنواعا ثالثة للمؤّول:    

 أنواع المؤّول:  -4-1
عنصر   هو  و  ��  وسيطاملؤّول  واملوضوع  املاثول  ب�ن  الواصل  فهو  للّسميوز،  لة 

ّ
املش� يمكن    الثالثية  "ال 

باعت  املؤول  وجود  خالل  من  إال  العالمة  عن  إ��  ا�حديث  املاثول  من  االنتقال  يجعل  الذي  العنصر  باره 

ھ العنصر األك�� حركّية داخل الّس��ورة الّداللّية. 4املوضوع أمرا ممكنا"
ّ
 . إن

 ) Intreprétant immédiateاملؤّول املباشر: (-

ى ��  هذا املؤّول مهّمتھ تقديم معلومات أّولّية عن موضوع ما، فال يقّدم معرفة تتجاوز نطاق ما هو معط

ينتجھ من مع�ى ال يتجاوز   تأو�لھ مرتبطة بمعطيات املوضوع املباشر، وما  العالمة �ش�ل مباشر و"حدود 

نقطة   الّداللة  إعطاء   �� األساسّية  وظيفتھ  إّن  املش��ك.  اإلدراك  ��ا 
ّ
يتطل ال�ي  املباشرة  الّتجر�ة  حدود 
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ٔ
مبرتو إيكو "التا

ٔ
 . 16، صمرجع سابق   ا

ويل"-3
ٔ
 . 34، صمرجع سابق   سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا

 . 88ص    المرجع نفسه، -4
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ّدور الذي يقتصر فيھ ع�� وصف العالمة  ، وهذا ال1اإلنطالق، أي إدخال املاثول داخل س��ورة الّسيميوز"

ھ ��ذا املوّجھ للّس��ورة الّداللّية  
ّ
وتحديدها كما �� ماثلة أمامھ �عّد إعالنا عن بداية اشتغال الّسيميوز، إن

 نحو مسار تأو��� يتوّ�ح أك�� مع املؤّول الدينامي�ي. 

 ) Intreprétant dynamiqueاملؤّول الّدينامي�ي:(-

انية �عد املؤّول املباشر، و�تأّسس ع�� أنقاضھ. ول�ن �ان املؤّول املباشر ثابتا فإّن م��ة املؤّول  يحتّل املرتبة الث

نحو   التأو�لّية  بالّس��ورة  و�دفع  التـأو�لّية  العملّية  ط 
ّ

ينش ما  ھ 
ّ
إن باستمرار،  متجّدد  حر�ّي  ھ 

ّ
أن الّدينامي�ّي 

املؤّول املباشر إ�� املؤّول الدينامي�ي، معناه االنتقال من    التفج�� الّدال�ّ� و�عّدد املعا�ي، إذ أّن "االنتقال من

مستوى دال�ّ�  (مع�ى العالمة كما هو معطى بطر�قة مباشرة) إ�� ما يؤّسس ديناميكّية الّتأو�ل (...) ومن جهة  

إ�� عالمة  ثانية فإّن دخول املؤّول الّدينامي�ّي سيحّول الّسيميوز إ�� سلسلة ال تنت�ي من اإلحاالت: من عالمة  

تأو�لّية ال تتوقف عند نقطة �عي��ا" إّن مهّمة هذا املؤّول األساسّية �� فتح العالمة ع��  2ضمن س��ورة   .

ھ ما يمنح الّتأو�ل تجّدده وحركّيتھ من خالل �سلسل العالمات الذي تحّدث  
ّ
سلسلة تأو�لّية ال متناهية، إذ أن

بالثالثّية، وهو أيضا ما �� ما أسماه  للّدالالت ح�ى تنساب بال    عنھ بورس  العنان  يفّك قيد املعا�ي و�طلق 

ف ماضية نحو الّتعّدد والال��اية. فإذا �ان دور املؤّول املباشر واملؤّول الّ��ائّي يقتصر ع�� ضبط وتحديد  
ّ
توق

ا فإّن  ��ائّية،  إرساء  نقطة  انية 
ّ
الث ف��ا  ل 

ّ
و�ش� بدئّية  إرساء  نقطة  األو��  ف��ا  ل 

ّ
تمث واحدة  ملؤّول  داللة 

ھ عنصر الّتوّسط  
ّ
الدينامي�ّي هو ا�حيل ع�� �عّدد التأو�الت وفيض املعا�ي دون قيد يحّد من س��ور��ا، إن

ما  
ّ
ب�ن عملّي�ْي فتح و�غالق للّسيميوز، توّسط يصل ب�ن النقطت�ن ال من أجل فتح الّداللة ع�� الال��اية و�ن

د �عّدد املع�ى �� العملّية التأو�لية وهو م 
ّ

ده أم��تو إي�وليؤك
ّ

 . 3ا أك

 )  finalInterprétant( املؤّول ال��ائي:-

توجيھ الفيض الّدال�� نحو   إذا �انت مهّمة املؤّول الّدينامي�ّي �� تفج�� الّدالالت فإّن مهّمة املؤّول الّ��ائّي ��

ات  
ّ

ف فيھ الّس��ورة الّداللّية �� مستوى معّ�ن �ستقّر عليھ الذ
ّ
املؤّولة، "إّ��ا الّرغبة �� الوصول  مسار تتوق

إ�� داللة معّينة انطالقا من س��ورة تدليلّية. ومن هنا، ي�ون املؤّول ال��ائي هو ما تر�د العالمة قولھ أو ما  

هن �عد تطّور �اف للفكر"
ّ

ده هذه العالمة �� الذ
ّ
. و�رى بورس أّن ذاك  4�ستدعيھ، أي ذلك األثر الذي تول

ف عند حّد تراه الذات املؤّولة نقطة  الفيض الّدال�� وال
ّ
ّتعّدد الذي يفّجره املؤّول الّدينامي�ي ال بّد لھ أن يتوق

 .5إرساء ��ائّية ملسار تأو��� متعّدد ومتواصل، فت�ون وظيفة املؤّول ال��ائي وظيفة تحجيمّية

�ى، ذلك أّن الّنص قادر ع��  من هنا، يمكننا القول إّن الّتأو�ل الّسيميائّي للّنصوص يف��ض قطعا �عّدد املع

ھ خّزان لدالالت متجّددة تختلف من تأو�ل إ�� آخر، دالالت  
ّ
حمل دالالت عّدة تحتمل تأو�الت ال حصر لها، إن
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ٔ
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ٔ
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ھ بنية جامدة تحتاج مؤّوال يمنحها  
ّ
إن ال يطرحها ع�� الّسطح بل يضمرها �� عمقھ �� ما ال يقال صراحة، 

ھ الوحيد القادر ع�� فتح  حركّيتھ الّتأو�لّية الالمنقطعة. و 
ّ
ق بقدرة ال�خص املؤّول إن

ّ
�ّن األمر، �ّل األمر متعل

مسار الّتأو�ل وفّك عقالھ نحو س��ورة داللّية ال متناهية تتعّدد ف��ا الّتأو�الت واملعا�ي وال يحّدها قيد إال  

ءمة للّنص. و�ّن عملّية الّتأو�ل  قدرة املؤّول ع�� إ��اء ذاك الّسيل الّدال�ّ� �� مستوى يراه األ�سب واألك�� مال

ل املع�ى تقوم ع�� ما أسماه أم��تو إي�و بالّتعاضد الّتأو���
ّ
أي الفضاء الذي تلتقي فيھ    1السيميائّي و�ش�

 آفاق القارئ بآفاق الّنص هناك حيث يتّم الّتفاعل السيميائّي املثمر للمعا�ي.  

 خاتمة:  -5

ال باهتمام  الّنصوص   �� البحث �� حظيت مسألة املع�ى  الذين صرفوا جهودهم نحو  باحث�ن السيميائي�ن 

تفج��   أّن  بحثنا هذا   �� تبّينا  ف��ا. وقد  املتعّددة  املعا�ي  مع  الّتعامل  للّنصوص وكيفّية  السيميائّي  التأو�ل 

دالالت نّص ما عملّية مرتبطة بقطب�ن أساسي�ن لتفعيل الّنص سيميائّيا هما الّنص والقارئ، ع�� �عاضد  

ّ� تندمج فيھ آفاق الطرف�ن لتنطلق الّدالالت وتتعّدد وتتشّعب �� مسار تأو��ّ� ال يحّد من سيلھ سوى  تأو��

ھ الوحيد الذي يقّرر م�ى يوقفھ عند داللة يختارها هو، واختياره لداللة ما يخضع  
ّ
قدرة املؤّول ع�� ذلك، إن

ا البحث إ�� الكشف عن دور الّتأو�ل ودور  إ�� شروط التأو�ل وقوانينھ والقصدّية والغاية. وقد سعينا �� هذ

املؤّول �� الكشف عن دالالت الّنص ال�ي تتعّدد بتعّدد قراءاتھ وتختلف باختالف تأو�التھ، ح�ى �عاد إنتاجھ  

بناء لھ ع�� البحث عن البنيات الغائبة واملتوار�ة   من جديد ذلك أّن القراءة والتأو�ل إنتاج للّنص و�عادة 

 وتفعيلها سيميائّيا.  خلف بناه العميقة

  ي وقد أوصلتنا هذه الّدراسة إ�� استنتاج هام مفاده أّن ال نّص يخلو من مع�ى، وأّن ذاك املع�ى يصبح معا�

متعّددة مع املؤّول الدينامي�ّي الذي يطلق العنان للّسيميوز لتنطلق نحو تأو�الت ال ��ائّية يختار م��ا املؤّول  

 ال��ائّي داللة يرتئ��ا مناسبة ليوقف عندها مسار املع�ى املتجّدد.
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 تحّوالت تجارب الهوّیة من مشاعر الکراهیة وألم الکیان

 نماذج من الّروایة التونسّیة إلی کتابة الحّب وأمل البیان في

 
The transitions of identity experiences from feelings of 

hatred and pain of the entity to writing love and hoping for 
expression in models of the Tunisian novel. 

 



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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 التونسّیة نماذج من الّروایة  إلی کتابة الحّب وأمل البیان في 

 
 

 

 

 الملخص: 

خطابا   باعتبارها  واملعاصرة،  ا�حديثة  التو�سّية  بالّرواية  ق 
ّ
يتعل عل�ّي  مبحث  بدارسة  املقال  هذا  ��تّم 

أهّمها   لعّل  ا�حارقة  والّسردّية  الفلسفّية  األسئلة  من  بكث��  وت�ّج  واألشياء،  ال�ائنات  فيھ  تنتظم  معرفّيا 

لبحث عن كينونة اإل�سان، وا�حفر �� أ�عاده  سؤال الهوّ�ة. و�ناء عليھ، يبدو مشغل هذه الرواية �امنا �� ا

الغائرة �� أعمق أعماقھ اإل�سانّية: االنفعالية، والعاطفّية الوجدانّية، والّتخييلّية. هذا وقد أمك��ا أن �عّ��  

ذي يتخّبط فيھ اإل�سان ا�حديث واملعاصر، وكذا عن رغبة جموح �� االرتقاء بھ  
ّ
كذلك عن القلق الشديد ال

� دقائقھ وتخر�جاتھ وطرائفھ.   إ�� هوّ�تـھ
ّ

 باعتباره إ�سانا، و�� هذا يكمن اإلبداع ا�حقيقي، وتتج�

 .ا�جنوسة -التمّدد –االنتشار   -ا�خرق  -الّسرد–الهوّ�ة : الكلمات المفاتیح

 

Abstract: 

 This article opens with the questioning of a scholarly research related with the 

modern and contemporary Tunisian novel, as a speech of knowledge in which beings 

and things are organized, and which is infused with many philosophical and narrative 

questions, perhaps the most important of which is the question of Identity. As a result, 

the authors of this novel seem to be ambidextrous in the search for human beings, and 

digging into his deep human dimensions: emotional, imaginary. It has also been able 

to express the severe anxiety of modern and contemporary man, as well as the desire 

to elevate his human being to his identity as a human being. 
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 : مقّدمة  -1

معر�  الّرواية خطاب  واملعاصرة  ا�حديثة  من  الّتو�سّية  بكث��  وت�ّج  واألشياء  ال�ائنات  فيھ  تنتظم   �ّ

�ي  
ّ
من أوكدها، سؤال الهوّ�ة، وهو إذ يق��ن ��ا -ال شّك   –األسئلة الفلسفّية والّسردّية ا�حارقة واملهّمة، ال

ھ ي��ز لنا أهمّية الّرواية بما ��
ّ
فضاء  -ا فّنا سردّياعالوة عن �و��-و�تشابك وشّ�ى مستوّ�ات الّسرد ف��ا فإن

ومتمّ��خ ثقافّية،    اّص  والّروافد:  واأل�عاد،  الّدالالت  ومتعّدد  ملتبس  مفهوم   �� بما  الهوّ�ة،  تيمة  ملعا�جة 

الت باختالف الّتخّصصات األدبّية والعلمّية املتناولة لھ،  مثل: علم  
ّ
ودينّية، وتار�خّية، وعرقّية، ومتنّوع التمث

التار�خ، األن��و�ولوجيا،  سانيات، 
ّ
الل قا��   الّنفس، 

ّ
الث تبدو1والّنقد  فالّرواية  �سمها من كفاءة سردّية  -.  ملا 

ي العر��ي أو األفقي   (Extension) والتمّدد)  Extraversionعالية ع�� االنتشار (
ّ
ا�جنس األد�ّي األقدر    -ا�خط

والفلسفّية الفكرّ�ة  اإليديولوجّية ودالالتھ  الهوّ�ة وخوض غماره، �شّ�ى حموالتھ    ع�� استش�ال موضوع 

ة من القضايا االجتماعّية واألخالقّية والفنّية واملعرفّية، �ا�جنوسة، والهوّ�ة،  
ّ
واالجتماعّية، والكشف عن ثل

�ي  
ّ
ال والشائكة،  العو�صة  األسئلة  من  وهو  االجتماعّية...  ومازالت والطبقة  والّنقاش    أثارت  ا�جدل  تث�� 

ة وا�حيطة  
ّ
ا�حموم، �� مجتمعاتنا العر�ّية واإلسالمّية. ومّما زاد من تأجيج أواره الظروف والّسياقات ا�حاف

"الّر�يع العر�ي". هذا ومن تحصيل ا�حاصل أّن الهوّ�ة ترتبط بـ: الذات، واآلخر، والفرد،   واملرافقة ملا �سّ�ى بــ

 طن، وامل�ان، والّزمان. وا�جماعة، واألّمة، والو 

و�ذا وضعنا �� ا�حسبان أّن سؤال الهوّ�ة أض��، �� الّدراسات الّنقدية ا�حديثة، مق��نا �سؤال تدب��  

ب�ن   الّدينامي سائحة  �� حراكها  الّروائي  الّسرد   �� تتحّقق  الهوّ�ة داخل كيانات اجتماعّية حديثة، فكيف 

دة أم هّو�ات متعّددة؟ وكيف يمكننا أن نحّدد عالقة هذه الهوّ�ة  تجارب متعّددة؟ وهل هذه الهوّ�ة هوّ�ة واح

باعتبارها تمفصال ب�ن الذات واآلخر؟ و��� أّي مدى استطاعت الّرواية التو�سّية ا�حديثة واملعاصرة التعب��  

ل�ّي عن ا�حّب ا�جامع للهوّ�ات والّتقليص من الهو بمفهوم الشرخ بي��ا، وحّ�ى من الّتخندق واالنكفاء الس 

 املعّ�� عن اإلقصاء والكراهية داخل الهوّ�ة الواحدة؟   

فة بحجم ا�ح��ة الفكر�ة إزاء موضوع الهوّ�ة، يمكن أن نضبط   و�ناء ع�� ما تقّدم
ّ
واستئناسا بأسئلة مكث

 إش�االت بحثنا �� العناصر اآلتية: أّوال: الّسرد والهوّ�ة: مدخل نظري.  

 الهوّ�ة، ثّم ثالثا دالالت تحّول الّتجارب الهوو�ة �� الّرواية التو�سية.    وثانيا: الّسرد الّروائي وتمثيالت 

، سنقّدم جملة من ا�خالصات واالستنتاجات املّتفقة مع ما فّصلنا ا�خطاب فيھ �� مسار  و�� ا�خاتمة

 تحليلنا للقضايا املثارة �� ورقتنا البحثّية. 

 الّسرد والهوّیة: مدخل نظرّي:   -2

 �عا�ج هذا املدخل  
ً
�ي تر�طها    قضية

ّ
ال ساؤالت 

ّ
الت ز ع�� مجموعة من 

ّ
�ي ترك

ّ
ال للهوّ�ة،  النظري  الّتصّور 

الذات    د وسيلة مهّمة من وسائل �شكيلبالّسرد وشائج قر�ى وصالت حميمة؛ بحيث يمكن القول: إّن الّسر 

 
لة -1

ٔ
خر.الّنقد الّثقافي اختصاص، يحضر بقّوة، حين تناولنا موضوع الهوّية، النهمامه الكبير بمعالجة مسا

ٓ
نا واال

ٔ
 اال



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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ذي يفهمھ الّسرديون من فكرة الذات؟  
ّ
ساؤالت من نوعية: من نحن؟ ما ال

ّ
ما طبيعة هوّ�تنا؟  أو الهوّ�ة، فالت

(األنا،   م�ّونا��ا:   
ٌ
صناعة الهوّ�ة  وأّن  علما  األدب.  رو 

ّ
ومنظ االجتماع،  وعلماء  الّنفس  علماء  طرحها  أسئلة 

ل من منظور الفكر الفلسفي الغر�ي. ولذلك  
ّ
والذات، والّنفس، وال�خصّية) كما أّ��ا مفهوم معاصر �ش�

الّنفس    -الذات  -األنا األع��  -األنا الفردّية  -�ا: (الّنحن جماعّيةفإّن مفهوم الهوّ�ة يتداخل مع مفاهيم عّدة، م�

غة �ش�ل عاّم، ذلك أّن مسألة الهوّ�ة    أصبح اآلنلكّنھ  ال�خصّية)    -
ّ
قضّية رئيسّية من قضايا الّسرد والل

ع��  خاّصة  تتجّسد  و��  الهوّ�ة،  خاللھ  من  تتّحقق  ذي 
ّ
ال ا�حوري  املوضوع   �� غة 

ّ
والل وجودّية    مسألة 

    ال�ي يمكنالّضمائر  
ّ
ل م��ا ا�جتمع. ذلك أّن "أنا" ال تقال إال

ّ
�ي يتش�

ّ
من خاللها أن نمّ�� مختلف امل�ّونات ال

�� إطار عالقة الذات مع اآلخر. هو ما �ع�ي أّن الضمائر ليست مواد م�جمّية، بل �� محض أدوار يتبادلها  

ذي �شغلونھ. هذا واألنا ضم��
ّ
�ستعمل �� اإلفراد كما �� التثنية وا�جمع، ويعّ��    األ�خاص بحسب املوقع ال

�جسّية والتعا�� بما يف�ح عنھ أو يتكّتم عليھ وُيسّره �� حرفھ فال  
ّ
غة عن �حنة ذاتّية مفعمة بالن

ّ
بتوّسل الل

غة وأسرارها ومخفّيا��ا ومستو�ات القول ف��ا الظاهرة والباطنة. فخطاب  
ّ
بالل  للقارئ العارف 

ّ
ينكشف إال

ة لھ سياقات مخصوصة يرتادها و�تّدثر ��ا، فيظهر للقارئ تارة، و�مكر بھ أخرى و�حتجب عنھ أحيانا،  الهو�ّ 

هو يتحّقق بصورة خاّصة، �� ا�خطاب الّروائي، من داخل أنماط القول فيھ: الذاتّية املرجعّية الواقعّية، من  

لّتخيي�� اإل�سا�ي.  وسواء �ان الكتاب �� ش�ل  مثل: الّرسائل والّتقار�ر كما ينتظم �� الّسياق األد�ّي الروائي ا

ذي هو نّص إ�سا�ّي،  
ّ
ھ يحضر �� نطاق النّص األد�ي ال

ّ
يوميات أو رسائل خاصة أو بورتر��ات أو روايات فإن

ير�د أن ينخرط �� ��جيل ذاتھ �� تار�خ النّص بصفة عاّمة، و�ّتجھ إ�� قارئ مف��ض يمكن أن ي�ون فردا أو  

 جماعة.

غة، إذن، يتّم الّتعب�� عن الذات اإل�سانّية بصورة خاّصة، وما الكتابة �� منت�ى قصدها  ففي رحاب  
ّ
الل

سوى بحث عن الهوّ�ة أي هوّ�ة ال�اتب كما قد ت�ون دفاعا ع��ا وذودا شرسا عن خصوصّي��ا وفراد��ا. وهذا  

أن يمكن  ذي 
ّ
ال الهوّ�ة  طا�ع  خاّصة عن  بصورة  يكشف  الذي  هو  الدفاع  داخل   البحث وكذا  نبحث عنھ 

النّص. ولعّل �� حرص القّراء ع�� استكشاف هوّ�ا��م �� تفاعلها مع النّص األد�ي ينكشف سّر من أسرار  

�� أحاي�ن كث��ة، ال ت�ون   الّسردية،  الّنصوص  أّن هذه  الّسردّية. كما  الّنصوص  الّ��م ع�� قراءة  اقتبالهم 

عا عن ا�خصوصّية املائزة للهوّ�ة �� قبالة الغ��ية، وهو ما  مجاال لالنفتاح ع�� الهوّ�ات بقدر ما �ستحيل دفا

�ع�ي أّن الهوّ�ة خّزان ما هو إ�سا�ي ومش��ك وعمومّي. إذن ففي الّسرد تجلو الهوّ�ة، ع�� وجه�ن: إّما أن ت�ون  

نفتاح.  تمحورا ع�� الذات، وذلك �غاية البحث ع��ا، �� نطاق ما هو إ�سا�ّي، فيقود هذا املسار الهووي إ�� اال 

ال يمكن أن يقّدم رواية حقيقية وال  -�� الواقع  -و�ّما أن ي�ون تمحورا ع�� الذات، من أجل عزل اآلخر. وهذا

إبداعا حقيقّيا. وال يفوتنا �� هذا الّسياق أن �ستد�� مفهوما مركز�ا ذا فائدة قصوى �� معا�جة موضوع 

   الهوّ�ة دعاه بول ر��ور 
ّ
ال الّسردّية"، ذاك  �انت منازعھ ومشار�ھ  "الهّو�ة  أّيا  �� املطلق  ذي يجعل اإل�سان 

�ي إل��ا ينت�ي: �اتبا أو إ�سانا عاديا هو يمارس الّسرد  
ّ
وانتماءاتھ وتصنيفھ الفكري أو اإليديولو�� والطبقة ال

� �ش�ل مباشر و�صورة وا
ّ

�حة،  عن ذاتھ. ومن هذا املنطلق فإّن قولنا: إّن �� الّرواية �عب��ا عن هوّ�ة ما يتج�

م أو بضم�� الغائب هو يتّوجھ إ�� اآلخر، الذي  
ّ
م داخلها، سواء �ان ذلك بضم�� املت�ل

ّ
من خالل حضور املت�ل
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م بارتياد مسلك مخصوص من مسالك القول، و�ر�وب ضم�� 
ّ
هو �� ��اية املطاف: القارئ. و�التا�� فاملت�ل

البحث   بصدد  أو هو  تجسيد هوّ�ة مخصوصة  إ��  �س��  ما 
ّ
إن الس��ة  معّ�ن   �� متعّددة. وكذا  هوّ�ات  عن 

الذاتّية فإّن ال�اتب ال �س�� إ�� ��جيل الذات، بل إ�� البحث ع��ا والكشف عن ألغازها وغوامضها، فح�ن  

، من خالل �عض �خصياتھ.  فهذا �ع�ي أّن ال�اتب يبحث عن ذاتھ ويستبط��ا1يقول فلو���: "مدام بوفاري 

قا��، فضاء  
ّ
وهو ما يفيد أّن �ّل الّنصوص الروائية والس��ذاتية، قد استحالت، منذ ظهور مدرسة الّنقد الث

 سردّيا �شطا لتفاعل األنا واآلخر.

  �� الّسرد  الكتابة/  مصط�ح  عتبة  عند  الوقوف  أهمّية  إ��  الّنظر  نلفت  أن  املستوى  هذا   �� يفوتنا  وال 

ذي �عا�ج، ذلك أّن الكتابة، �� سياق البحث عن أجو�ة لسؤال الوجود، �عب�� �شرّي عن تخييل  موضوعنا  
ّ
ال

اإل�سان للكراهية، �� فكرة رئيسّية تحدوه وتطوف أرجاء خيالھ وتلقي با�حجارة لتحر�ك املياه الساكنة فيھ،  

ية زحزحتھ و�خالئھ، لتعم��ه با�حّب  وتفكيك الكره ومشتّقاتھ من االنفعاالت اإل�سانّية الدائرة �� فلكھ، �غا

يات كبت الكراهية  
ّ
وتحليتھ بتوا�عھ ومشتّقاتھ. كما أّن الكتابة وجود مضاّد للعدم، و�� فعل تجّل من تجل

دوافع �شأ��ا وانتعاشها وأسباب تطاولها. والكتابة كذلك فعل غ�� مكتمل يتفاعل مع تجر�ة املتلّقي   حسر و 

وسّد ذرائعها وفجوا��ا، و�نطاق فلول بياضا��ا واملس�وت عنھ، والعدول بھ عن    �� محاولة جاّدة نحو إكمالها

سيان، كتابة  
ّ
املع�ى ال�امن ا�خبوء إ�� املع�ى ال�ائن السافر. والكتابة أيضا تجلوها الذاكرة وال يذروها الن

لكره، ولعّل �� كتابة  ا�حّب واملشاعر املوجبة ضّد الكره واملشاعر الّسالبة، ف�ي ش�ل من أش�ال الّتّصدي ل

واملراهنة،   املناورة  ع��  تقوم  كتابة  إّ��ا  واحد.  آن   �� الكتابة  وروعة  الوجود  آيات   �
ّ

تتج� الّرواية   �� ا�حّب 

واملناكفة وا�خاتلة، من أجل إحالل ا�حّبة والّسلم األه��، بدال من ثقافة الكره والفناء. ولعّل هذا الو��  

ا�حيا وثقافة  با�حّب  نطاق  اإل�سا�ي   �� تتذّرى  بذر��ا  نرصد  استعارّ�ة  أصول  ذات  رمزّ�ة  الت 
ّ
تمث ل 

ّ
�ش� ة 

   الّسرد الّروائي الّتو���ي، فتتفّجر ينابيع الّتعب�� و�بداعات ا�خلق

من هنا، يمكن القول إّن تمثيالت الهوّ�ة اإل�سانّية داخل الّسرد تختلف وتتعّدد باختالف الفعل البشري  

أف�ار    –م �� حدود أهدافھ. فبما هو مفهوم شّمال ل�ّل �شاط (سلوك موضو��  و�عّدده، ذاك الذي ال يقزّ 

 2رغبات..) يجدر النظر إليھ �� السياقات ال�ي يتنّ�ل ف��ا تزامنيا، و�� أ�ساق أر�عة-أحاسيس  –

 النسق البيولو�� بما هو ا�جسد وحاجاتھ وضروراتھ. -

 النسق النف��ي. والقصد منھ ال�خصية. -

 
1 Aurélie Gasrel, Madame Bovary, c’est moi, Editions L'Harmattan, 2014, p115.   

سّر بها فلوبير
ٔ
همّية حضور   هذه الجملة، وإن كان ا

ٔ
همّيتها كامنة في كشفها عن ا

ٔ
صدقائه ثّم دّونت في كـتب عدد من الّنقاد، فا

ٔ
حد ا

ٔ
ال

ي"إيّما" في حياة فلوبير بوصفها شخصية عالمية، تلك الشخصية التي لم ُترسم في محبس الفردّية 
ٔ
باعتبارها فردا، وإنما  الضّيفة ا

باعتبارها  ، وكذا صورة كّرست انتصار الواقعية النفسية على الرومانطيقية، un type social"نموذج اجتماعي"  اعتلت لتصبح رمزا لـ
 فلوبير؟ بماذا؟ وكيف؟ المناقشة في هذا الموضوع ما تزال غير محسومة. تّيارا 

ً
دبّيا جديدا. ولكن هل هي فعال

ٔ
 ا

2-Parsons Talcott, Social systems and the evolution of action theory. New York: The Free Press, 1977, p420. 
 



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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 النسق االجتما��. وهو �سق التفاعالت ب�ن األفراد وا�جماعات.  -

 النسق الثقا�� بما يحو�ھ من قيم وأنماط ومعاي�� ومعارف و�يديولوجيا أيضا.  -

الّسرد استدعاء هذه األ�ساق األر�عة وكذا تمثيال��ا، تلك    يقت��ي حضور �ّل فعل من أفعال األنا داخل

�ي 
ّ
ال ل بحسب طبيعة العالقات بي��ا، وتأث�� �عض عناصر إحداها ع�� البقية، ولعّل املتغّ��ات 

ّ
�ي تتش�

ّ
ال

ٍل  
ّ
�� ك��ها متغّ��اُت �ش� الّسرد ��  م داخل 

ّ
املت�ل لوضعّيتھ وألفعالھ    variables de configurationتواجھ 

غدق عليھ بدائل ممكنة.
ُ
� 

 : الّسرد الّروائي وتمثیالت الهوّیة  -3

 :تسرید الھویّة -3-1
� ��ا الهوّ�ة داخل الّسرد الّروائي الّتو���ي، وتأث -1

ّ
�ي تتج�

ّ
ذلك �� فهم  ��  �عا�ج هذا العنصر الكيفّية ال

�ي تروى بالّضم
ّ
�ي �� الّروايات ال

ّ
�ساؤالت  كما يطرح أيضا  .الغائب�� تروى بضم ال�خ��ي أو تلك ال

جاهات ال ترى فرقا كب��ا    عن
ّ
�ي يمكن ��ا الّتعاطي مع الهوّ�ة املتخّيلة، ذلك أّن �عض االت

ّ
الكيفّية ال

ذي  
ّ
عرض بھ �ّل م��ما لآلخر�ن. لكن �ُ بي��ا و��ن الهوّ�ة ا�حقيّقية ع�� األقّل �� مستوى األسلوب ال

ذات املتخّيلة نراها �املة �� حدود صفحات  �� املقابل هناك من يقّر   بوجود سمات تمّ�� بي��ما، فال 

�ي نقرؤهاالّرواية  
ّ
ات  ال

ّ
ع��ا   ال �عرفمتجّزئة، ثّم إّن الذات املتخّيلة   ا�حقيقية نراها، �� ح�ن أّن الذ

شديدة   استقراء  عملّية   
ّ
إال تجاهها  اآلخر�ن  ردود  استكشاف  وليس  نفسها،  عن   �� تقولھ  ما   

ّ
إال

ات ا�حقيقّية فيمكن ببساطة معرفة ما تقولھ عن نفسها مقارنة  
ّ

الّتعقيد من داخل النّص. أّما الذ

�ن أّن سردّية الذات  بما يقولھ اآلخرون ع��ا، بمع�ى أّن سردّية الذات ا�حقيقّية سردّية حّية، �� ح

املتخّيلة سردّية جامدة. ومن ناحية أخرى، فإّن لغة الذات املتخّيلة أشّد تنظيما وولوجا ملناطق ��  

 األعماق، قد ال تصل إل��ا لغة الذات ا�حقيقّية بيسر وسهولة.  

ن حّ�ى مّما  و�ّن هذه القدرة ع�� الّتعب�� عن إدراك روائيينا للواقع، ونفسّيات الّناس وتجار��م أب� -2

التار�خ... وعلم  االجتماع  علم   �� الباحث�ن  دراسات  إليھ  الّرواية     توّصلت  أمثلة  أبرز  من  ولعّل 

لل�خّصيات،   كما  للرّواة  الّنف��ي  العمق  معانقة  ع��  وقدرة  الهوّ�ة   �سر�د  ع��  داللة  الّتو�سّية 

يالت للّتفاصيل والوقائع واألطر ا
ّ
روائح املدينة  لزم�انّية نذكر رواية  والّتعالق البعيد مع أّدق الّتمث

�ي حذت 1�حس�ن الواد
ّ
حذو   -�� تقديرنا-، تلك املفعمة ��حنا��ا الهووّ�ة االنفعالية والتخييلّية، ال

 Patrick) ) لباتر�ك زوسكيندParfume : The story of a murderer(  العطر أو قّصة القاتل رواية  

Süskind)  من جهة البناء أو األسلوب، ولكن من جهة محورّ�ة    ، وذلك ليس 1985، الّصادرة سنة

فعل الشّم أو اإلدراك الشّ�ي، �� بناء العالم الّروائي من ناحية واخ��اع هوّ�ة جديدة �� الّسرد من  

ك واالخ��اق الثقا�� لتنبعث من  
ّ

جهة ثانّية، هوّ�ة أصيلة تنتفض �العنقاء من غبار التشظّي والّتفك

 
ولى،  - 1

ٔ
 .2010حسين الواد، روائح المدينة، تقديم صالح الدين الشريف، تونس، دار الجنوب، الطبعة اال
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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نخرطة �� ا�حاضر و�بداعاتھ دون االفتتان بھ أواالستغشاء بأمجاد املا��ي  جديد و�روح دينامّية م

ا�خارجّية   ا�حاّسة  وضع  الّرواية  هذه   �� الشّم  فارق  فقد  ولذلك  حديث،  ل�ّل  ممّض  ر 
ّ

تنك  ��

والعرضّية، واستحال حاّسة خالدة بل منظورا وشكال مخصوصا إلدراك العالم و�عّقب تحّوالتھ  

ذي و�ن لم  ع�� مدى األزمان. إ�ّ 
ّ
�ا رواية تقّدم ع�� طبقها الّسردي املشت�ى فاكهة ا�خلود للم�ان، ال

ھ ال محالة يحضر  
ّ
�عد عدد وافر من م�ّوناتھ ومّؤثثاتھ العتيقة املس�ونة باملع�ى ماثال با�حضور، فإن

ة  بالغياب ورائحتھ تنوب عنھ، رائحة اختلست ملعة من ظلمة الدهر ووفدت عامرة بالّداللة وا�حيا

و�أّ��ا فينوس أتت ل��رع �� قلب ذاكرة مه��ئة ومشّوهة ا�حّبة واأللفة والتآ�س، و�أّ��ا أيضا وفدت  

روائح  لتقتلع من األعماق الّصمت الّصاخب واالنطفاء املمّض لوجھ ا�حياة، لذلك جاء العنوان:  

واملرو املدينة   الّراوي  و��ن  والقارئ،  ف 
ّ
املؤل ب�ن  قرائّيا  عقدا  بانيا  يف��ض  �س��  بمقتضاه  لھ،  ّي 

الّرْوح   اشتقاقا��ا  من  والّروائح  ونتان��ا،  طي��ا  ع��  �عّق��ا،  و�جدوى  الّروائح  هذه  ��حر  االقتناع 

والّروح والّرواح والّراح، و�� جمل��ا تحيل ع�� جوهر ال��يء وأصلھ ومكنونھ.  ع�� أّن عالقة الّروائح  

ثر، عالقة تلقي بنا �� عبق املا��ي وتضعنا �� تركة  بامل�ان �� �� وجھ من وجوهها عالقة الّصدى باأل

 مجٍد تليد. 

هوّ�ة سردّية جامعة، هو ملتقى سروٍد ي��ض  يحضر بوصفھ  روائح املدينة  هذا ونالحظ كذلك أّن نّص  

ا �ان ا�خطاب الّروائّي يقوم ع�� الّتخييل واإلبداع ع��
ّ
ذي تتناسل منھ هذه األنواع ا�حوار�ة. ومل

ّ
  ع�� الّنقد ال

�ي يمتح م��ا إ�شائّيتھ: خطابا مراوغا، ماكرا  يضمر  
ّ
ھ يمتلك بناصيتھ القدرة ع�� إنتاج املدلوالت ال

ّ
غة، فإن

ّ
الل

ف الّروائّي باملتلّقي،  
ّ
أك�� مّما �سفر ، و�� إ�شائّية �ٍح و�يحاء تمتلك القدرة ع�� بناء ميثاق القراءة �شّد املؤل

ابة والقراءة، إ�شائّية خطاب  مشرع ع�� آفاق ال حّد �حتمال��ا، فتؤّسس تلك العالقة ا�جدلية ب�ن الكت

والقارئ،   وال�اتب  والّرواية،  ف 
ّ
املؤل ب�ن  الّتواصل  من  ضروٍب  ع��  تقوم  متعّددة  وجوها  ف��ا  يكتسب 

 وال�خصّيات واملتلّقي، والنّص أو الّنصوص األخرى الظاهرة  وا�حتجبة ع�� حّدٍ سواٍء.

ھ ل�ن عّ��ت رواية  
ّ
بوساطة الّرائحة    روائح املدينة أحسن �عب��ولسنا نذ�ع سّرا وال �سوق جهرا  إذا قلنا: إن

�� بالغة حضورها بالغة الذوات ا�حقيقّية فإّن رواية �ي فاقت 
ّ
ال للّروائي    1الكرنفال  عن الذوات املتخّيلة 

ال أّن  ذلك  وتوفيقا،  نجاحا  ع��ا  تقّل  ال  الباردي  بتنّوع محّمد  تتنّوع  متعدّدة  هوّ�ات  ف��ا  الّسردّية  هوّ�ة 

املسردّيات وا�ح�ايا وتتعّدد بتعّددها، ذلك أّن مفاتحّية باب الّسرد والّنقد �� الّرواية تتجّسد �� إنتاج س��ة  

العل�ّي  وتحصيلها  دراس��ا  زمنّية  ومتا�عة  وشبا��ا،  طفول��ا  مح�ّي  تفاصيل  باقتفاء  �ي 
ّ
ال الّنجار،  سليم 

� س��ة الباردي بالّتبعّية. لذلك ستفتتح الّرواية بخ�� بؤرّي مر�ك مدّمر  و 
ّ

األ�ادمّي ومح�ّي الكهولة، ستتج�

ي �� أرجاء مق�ى ر�جينھ، أال وهو خ�� انتحار الشاعر وال�اتب وأستاذ الفلسفة سليم النجار، حيث   سيدّوِ

لرواية الّسارد  الباردي،  الكرنفال  يجلس   من �خصيات    ا�حامل السم محمد رجب 
ً
ف واحدا

ّ
املؤل ليص�� 

املق�ى:   يأتلف وجودها هذا  �ي 
ّ
ال النفوس ا�جر�حة واألحالم املتكسرة،روايتھ  أمام �سيج    موطن  نا 

ّ
فل�أن
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لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
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ٔ
 د. ا
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بما   سيج 
ّ
الن الباردي ��تك ُ�جف هذا  الكب�� نجيب محفوظ. لكن محمد  الّروائّي  إبداع  تخيي�ّ� روائّي من 

م حاك  و�ما  املنتِحر،  س��ة  من  ا�ح�ايات  حاك  من   
ً
جميعا ال�خصّيات  وتروي  يروي  و�ما  هو،  س��تھ  ن 

األم��كية   السفن  لھ  شّد 
ُ
� ذي 

ّ
ال ا�حاضر  إ��  أم  املا��ي  إ��  م��ا  يرتّد  ما  سواء  الغر�بة،  واألخبار  ال�جيبة 

 العمالقة املاخرة عبابھ نحو ا�خليج.

فتتح بانتحار سليم النّجار، فسيظل هذا  الكرنفالو�ذا �انت رواية  
ُ
غز البولي��ي ال��اجيدّي قائما    ت

ّ
الل

�� غالب   الّسبيل،  تارة، و�وارب طورا، وُيعّ�ي حينا آخر، و�قطع  بالّرواية و�متلقّ��ا و�مبدعها: يخاتل  يمكر 

َ� أ�عادها و�قارب  
ّ

ن من قذف الّنور �� صدر الّرواية حّ�ى يج�
ّ

األحيان، دون املتلّق�ن حائال بي��م، ومن يمك

دافها حّ�ى من��اها، حيث تنكشف شيئا فشيئا هوّ�ة سليم النّجار: هو املناضل األم�ّي مقاصدها ويسّدد أه

�ي كت��ا، �عد ر�ع قرن،  
ّ
املعروف باسم جوز�ف س��ادا. مثلما سيسفر اللبنا�ي يوسف �شارة �� مذكراتھ ال

مج قناة ا�جز�رة بال  الّنقاب عن احتجاز وزراء األو�ك �� فيينا. وستدّوي، ع�� لسان مناضل فلسطي�ي �� برنا

رز الوازنة مفادها: أّن اس��ادا رفيق �ارلوس �� تلك العملية الفدائية الشه��ة ليس  
ّ
حدود، حقيقة من الط

ذي اجتذبتھ  
ّ
ھ كذلك ليس إال ذلك الشاب ال

ّ
إال رفيق طفولة الباردي �� قا�س مدينة الشموس الّدافئة، وأن

ة الطّب. ف�ان لھ ما أراد من أمر تلّقيھ الفلسفة ع�� يدْي أستاذه  الفلسفة إل��ا مّما ارت��ى لھ والده من دراس

  �
ّ
ذي دّرسھ با�جامعة التو�سّية حّ�ى مو�

ّ
ذي سيسرف ع��  1968ميشيل فو�و ال

ّ
. ع�� أّن سليم النّجار ال

 لثبوت مساهمتھ الفاعلة �� اإلعداد إلضراب طال�ّي، 
ً
ذي سي�جن عاما

ّ
نفسھ بتبديد م��اثھ من والده، وال

ذي سيتيھ �� أرض هللا الواسعة ر�ع قرن، ثم يقفل عائدا إ�� بلده تو�س، خاسئا حس��ا، ثّم يؤول بھ ه
ّ
و ال

ا�حال إ�� املوت منتحرا. وهو ما يمكن أن يمنح رواية الكرنفال لغزها ومعناها، وهو من خاطب الباردي: "لقد  

 حبيبتھ ياسم�ن: "لم �عد  قتلوا املع�ى، وماذا يبقى لإل�سان عندما يموت املع�ى؟"، وهو م
ً
ن خاطب أيضا

للكتابة مع�ى، �ل ��يء �� هذه املدينة تال��ى معناه". وال تفوت الباردي اإلشارة إ�� انتحار خليل حاوي ��  

: "أي فلسفة  
ً
غمرة يأس سليم النجار الذي يحكم بانقضاء عصر الفلسفة واألف�ار ا�جنونة، ويسأل يائسا

 دينة؟". �ستطيع أن تفّسر ضياع هذه امل

�ي ترد مضّمنة ( 
ّ
) داخل ا�ح�اية اإلطار،  enchâsséeإذن ما ن�حظھ بناء ع�� ما تأّسس، أّن هذه ح�ايات ال

أي ح�اية سليم النجار أو ح�اية الباردي و�� تتشظى �� الّرواية فنقبل عل��ا �� أحوالها البنائية ا�ختلفة  

وفقا   وت��اكم  وت��اكب  د 
ّ
تتول املتنّوعة،  أن  وهوّ�ا��ا  صا�عها  لها  اختار  �ي 

ّ
ال السّياقية  وللمواضع  للمقامات 

قّدم 
ُ
ق والبّقال وا�جّزار...إ�خ ت

ّ
ت�ون. فمن ح�اية سليم الّنجار إ�� ح�اية ياسم�ن وح�اية زوجها وح�اية ا�حال

ع من ح�اية سواها.  
ّ
تا�ع ما انفصم أو تقط

ُ
ا�ح�اية اإلطار �� �ّل فصل من فصولها ح�اية �خصّية ما، أو ت

و�� هذا اإلطار الّسردّي يحرص الباردي ع�� أن يجعل من �خصّية ماجد بائع ا�جرائد مصدره ا�ح�ائّي، 

��ا  
ّ

��ا وهذ
ّ

ذي ال غً�ى عنھ، لتحو�ل ذاكرتھ ا�ح�ائّية إ�� ذاكرة إبداعّية، �عد أن طّعمها وشذ
ّ
غ�� الّنافذ، ال

ق ب�ن    بإبداعات الّتخييل.
ّ
املعرفة ال��اثية واملعرفة ا�حداثية، و��ن العتاقة  وهو ما أّدى إ�� انبثاق حوار خال

عموما  واملعاصرة،   واإل�سا�ي  والعر�ي  التو���ي  الّراهن  إلرغامات  وفقا  مقدودة  جديدة  دالالت  لة 
ّ
مش�

القتصاديات   و��ديدا��ا  العوملة  ظاهرة  وكذا  والعوملة،  ا�خ�خصة  فوائد  مثل:  من  املعاصرة  و�ش�االتھ 
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صوصّية بنيا��ا االجتماعّية وا�حضارّ�ة، فضال عن أوضاع العّمال املتدهورة �� الدول وثقافات الشعوب وخ 

نا  
ّ
العالم الثالث و�شوء اإل�سان ذي البعد الواحد بلغة الفيلسوف الفر���ي مارك��: اإل�سان املس��لك. ولعل

للّسرد،   ذاكرة  باعتباره  �اث 
ّ
ال� ع��  يراهن  الّنّص  هذا  إّن  قلنا:  إذا  الصواب  نجانب  الواقع،  ال   �� وسؤاال 

عب واملساءلة.
ّ
 وأرضّية خصبة للبحث والل

ھ  
ّ
منذ الّصفحات األو�� ورواية الكرنفال تث�� �� قّرا��ا الّرغبة �� معرفة هوّ�ة الّسارد: هل هو واحد  ثّم إن

فقط أم سردة متعّددون؟ ذلك أّ��ا تنطلق بخ�� انتحار سليم النّجار، أستاذ الفلسفة، ال�اتب والشاعر،  

س��ة  و  إ��  فشيئا  شيئا  الّتطّرق  �سيتّم  ورائھ  البياضات  من  و�تبادالن  الّرواية   �� يتشظّيان  وهما  الباردي 

�سق    �� تقّدم  ما  تتا�ع  أو  معّينة،  �خصّية  ح�اية  فصولها  من  فصل  �ّل   �� البدء،  منذ  لتقّدم،  واملداد. 

اردي ع�� أن يجعل من �خصّية  تصاعدّي من ح�اية سواها حّ�ى ُيدرك تمامها. و�� خضّم ذلك يحرص الب

بائع ا�جرائد ماجد: املنبع األص�ّ� �ح�ايات روايتھ. فماجد هو صندوق ال�جائب ومخزن الغرائب واألسرار  

ا 
ّ
وسلطان ا�ح�اية، بل إّن ح�ايتھ �� ح�اية الدنيا وماجد واع بجعل الباردي لھ ملهمھ األوحد �� ا�ح�ي. و�ن

ذي يدرك أّن الباردي  لن�حظ حرص الباردي ا�جامح ع�� أن  
ّ
يجعل ماجد �عّ�� عن مفهومھ ل�ح�اية. فماجد ال

ال �ستطيع أن يكتب دون أن ينفث �� روعھ ا�ح�ايا، يرى أّن املدينة ليست سوى ح�ايات �جيبة، و�ذهب  

 م�ى �انت مدعاة لل�جب والغرابة �ي �ستحيل صاح��ا بطال. لكن الباردي  
ّ
إ�� أّن ا�ح�اية ال ت�ون كذلك إال

�ّحح الفكرة و�نفي أن ي�ون صاحب ا�ح�اية هو بطلها، بل إّن بطلها هو من يرو��ا ومن يكت��ا، وهو بذلك  ي

أبطالها   �ّل  قتلت  ال�ي  املدينة  البطولة عن  ينفي  مثلما  ا�حّقة  البطولة  �شرف  االستمتاع  يجّرد ماجد من 

 واستحال جميع أهلها سردة. 

ف ل�ّل �خصّياتھ أن تروَي 
ّ
ذي يمسك ب�ّل هذه ا�خيوط    لقد أتاح املؤل

ّ
ح�ايا��ا، أّما الّسارد األص�ّ� ال

�� تصنيف أنواع    1ا�ح�ائّية فشبح عليم هتك أستار ما رواه البطل لذاتھ شاغال موضع الرؤ�ة من ا�خلف

ة تفاصيلها أك�� من معرف��ا  
ّ
الّسارد. و�� هذا الّصنف من الّسرد ي�ون الّسارد عارفا بال�خصّية ومدر�ا ل�اف

 نفسها و�دراكها لذا��ا. ب

ف �� هذا النّص الّروائّي أّن الّرواية قتلت أبطالها، أو أّن أبطالها هم نفسهم رّوا��ا. وليس  و 
ّ
�صّرح املؤل

 من قبيل ا�خد�عة واملكر باملتلّقي، كما ا�خد�عة ال�ي دّبرت بليل لإليقاع بالّسردة “املساك�ن” �� هذه  
ّ
هذا إال

 الرواية. 

�حمد العرو��ي املطوي عن إجالء طاقات لغات الذوات املتخّيلة ع��    2واية التوت املّر هذا وال �عزب ر 

لينصهر    التوت املر قنص املع�ى الثاوي �� عمق طبقات امللفوظ الّسردي، ذلك أّن قول ال�خصّية �� رواية  

ل متجاور�ن 
ّ
  فيھ املثل الشع�ي، وهو ما �سمح بصياغة جديدة �سمح �� األخرى بوجود ملفوظ�ن ع�� األق

هللا   عبد  البطل  ب�ن  ا�جاّدة  واملواجهات  القولّية  بالّتداوالت  ا�حّدد  ال�خصّية  ملفوظ  أّوال،  هما:  ا  ظاهر��

 
1-Tzvetan Todorov, Les catégories du récit littérature/ communication, 5n.8 Ed. point. 1966. p148 

 . 1967محمد العروسي المطوي، التوت المر، تونس، الدار العربية للكـتاب،  -2



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
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ٔ
 د. ا
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ملفوظ   وثانيا،  ا�حتّل.  إ��  وصوال  القر�ة  وأهل  واألصدقاء  األسرة  �شمل  مختلفة  نطاقات   �� ومجتمعھ 

حقيقة أّن صوت ال�خصّية ليس ينأى ��  اجتما�� يتحّملھ صوت جما�� عابر لألزمنة واألمكنة. و�ذا فارقنا  

فإّن اإلحالة ع�� صوت   ��اتھعمقھ عن أصوات أخرى،  ال�ي   ال تخلو من صبغة حجاجّية   آخر  الشا�لة 

�
ّ
ع�� أهمّية حضور صوت ا�جتمع �� بناء ال�خصّية، وال سّيما فيما لھ صلة با�جانب الشفا��   إعالنّية تب�

ع�� اختالفها ت�ّجن ملفوظا��ا باملثل الشع�ي �جودة أداء مقصدها    من مباشرة، فال�خصيات   �علق بھوما  

اإلقنا��، و�نفرد البطل عبد هللا بذاتّية من خالل ما �ستبطن من أقوال يف�ح ع��ا الّراوي مثل قولھ عن  

إّ��ا مسكينة حّقا! تدعو إ�� الّرثاء واإلشفاق.. ترى كيف ت�ون ��اي��ا!؟ كيف سي�ون إحساسها  ".فاطمة   .

، أو �� قولھ هو اآلخر" ... 1"األبناء؟عندما تبلغ سّن الن�ج، عندما تناد��ا أنوث��ا إ�� األمومة، إ�� الزوج، إ��  

املثل   عن  يبحث  فيلسوفا  أصبحُت  نماذج    العليا؟هل  من  مجموعة  ل 
ّ
تمث أصبحت  الّصغ��ة  قر�تنا  حّ�ى 

د مجتمع القر�ة من أخطار ��ّدد مستقبل شبا��ا،  . فالبطل يمتاز بوعيھ ا�حاّد بما ي��صّ 2"وأش�الها!البشرّ�ة  

العائب   أحمد  ان 
ّ
د� نزالء  من  أو  رفاقھ  من  �انوا  سواء  اش�ن 

ّ
ا�حش ع��  ثورتھ  املّت�أ،  هذا  ع��  وتتأّسس، 

ق مقصده بتحو�ل  
ّ
لة �� أبيھ وأّمھ، وصوال إ�� سلطة االحتالل. و�تعل

ّ
املتعاون مع ا�حتّل وع�� السلطة ممث

ي�ي من  ما انتظمھ املث
ّ
�� الل

ّ
ل الشع�ي من محتوى قضوي إ�� ضديده، أي تحو�ل مخاوف ا�حاج مفتاح الال

االحتالل اإليطا�� إ�� أمان، وتحو�ل ا�خضوع للكبار إ�� �عّقل، وكذا ال��ا�� والالمباالة بتعاطي التكروري إ�� 

ع بالّروح الوطنّية ال�ي تّتخذ الو��  م�افحة لھ، واالزدراء من ا�جتمع كما �� حالة رّواد أحمد العايب إ�� التشبّ 

 .أّسا مكينا لها

األغنية   وراء  يّم��  مغنّيا  �ستحيل  ا 
ّ
مل األخرى  ال�خصيات  أك�� من  باإلحالة  قوّ�ا  البطل  صوت  و�دّوي 

 :الشعبّية املشهورة

 بخنوق بنت ا�حاميد عيشھْ 

 ريشھ بريشھْ 

 3عام�ن ما كّملوش النقيشھْ 

 :�غناء منبثق من عفو كيانھ جاء ع�� هذا النحو من الّزجل ثّم يتبّدى صوتھ، إثر ذلك، 

 التوت يا مطعم التوت 

 والتوت عّقب مرارهْ 

 ع�� خاطَرْه نحرْم الُقوْت 

 4ونْج�� ل�ّ� النصارهْ 

 
 . 123ص سابق، مصدر المر،محمد العروسي المطوي، التوت  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -2
 .68المصدر نفسه، ص -3
 .112المصدر نفسه، ص  -4



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)199( 

جاه التلّفظ إ�� حالة إيقاعّية �عّ�� أصدق �عب�� عن عشقھ لعائشة ال�ي ر�خت ��  
ّ
و�� ا�حال�ن يتّحقق ات

 أّن البطل، ههنا، ينكشف بوصفھ عاشقا  ذهنھ صور��ا تحت �
ّ
جرة التوت بمالمحها الشرقّية القوّ�ة، إال

در لتعدل عن امللفوظ  
ّ

عكس حقيقتھ الظاهرة. و�م��ج شعور ال�خصّية بالشعورها آن وأوان �عاطيھ للمخ

ة طبقاتھ  املباشر إ�� آخر مجازي، فيھ �غّن باملرأة واحتفال بحس��ا، ولكّن هذا الصوت املنبعث بخصوصيّ 

الوظيفة   ضمن  ر، 
ّ

يجذ مخصوص  شعري  تراث  إ��  يرتّد  معّ�ن  م�ان   �� وسامع�ن  ما  مغّنيا  يأتلف  ذي 
ّ
وال

بالة ا�حتّل. ولعّل لهذه الهوّ�ة ال�ي تتمّ�� بتعّقدها، ع�� هذا النحو  
ُ
اإلحالية للملفوظ، البطل �� هوّ�تھ �� ق

� الهام��ي، وهو أمر يجعل  ا�حواري، �� صوت عبد هللا أن ت��ض بوظيفة إعالنّية  
ّ

تتعّرى تبعا لها صورة ا�ح�

ف ضمنّيا �� عالم الرواية بمعرفتھ املرجعّية
ّ
 .من املؤل

الّسردّية املتخّيلة، فقد أمكن1التوت املّر وغ�� �عيد عّما كشفت عنھ رواية    من �عّدد هوّ�ا�ي للذوات 

جانبّيةلرواية   دينامّي��ا    2أحاديث   �� الّتو�سّية  الهوّ�ة  بتسر�د  ت��ض  أن  خليف  ر�اض  التو���ي  للّروائي 

كشف   خالل  العر�ي، من  الّر�يع  بمرحلة  س�ّي  ما  �عد  وا�حضاري،  والّسيا��ي  االجتما��  الثورّي  وحراكها 

الّرواية   من  يجعل  ما  وهو  ورة. 
ّ
الث �عد  التّو���ي  جتمع 

ُ
ا� بنّية  مّست  ال�ي  الّتغ��ات  عاكسة  مالمح  مرآة 

ي،النجراحات الهوّ�ة و
ّ

ذي بات �عيش    أزمة الو�� الشق
ّ
واملراد بھ هو واقع الشباب الّتو���ي والعر�ي عموما ال

تا ب�ن هوّ�ة ثابتة ينشأ عل��ا، ويشّب ع�� االعتقاد �� صالحها وكمالها، و 
ّ
هو�ة غر�بة عنھ، وافدة  تمّزقا و�شت

املعو  الدي�ي  الفكر  خالل  من  تخ��قھ  غرار  عليھ،  ع��  ا�حديثة،  التكنولوجية  بالوسائط  املتوّسل  لم 

�� ��اية املطاف بنية ثقافّية �جينة، مرتبكة، مذبذبة نجحت �� إنتاج �حظة  الفضائيات واألن��نيت. و�� 

الّتفج��.   يتلوه  ذي 
ّ
ال التكف��  �حظة   �� وممارسة،  تنظ��ا  عنيفة،  رع  مرّوعة 

ّ
الش وتطبيق  الّدين  فباسم 

دار عل��ا ر�� حرب عبثّية شاملة تأ�ل األخضر    الّسماوي، يتّم 
ُ
ها تقر�با، وت

ّ
اآلن تكف�� ا�جتمعات العر�ّية �ل

ذي �عّد، بحّق، أك�� �ارثة  
ّ
والّيا�س، وتقّوض أسس ا�حضارة، وتن��ك �ّل القيم واملبادئ اإل�سانّية. األمر ال

ر بما تناق
ّ

ھ يذك
ّ
ت ببالدنا و�أّمتنا �� العصر ا�حديث، بل إن

ّ
لھ رواة الّتار�خ عن وقائع غزو املغول والّتتار  أمل

تحّرره من ضيق محبس     .للمنطقة الّنص رغم مالمحھ املرجعّية الوا�حة هو  �� هذا  ر�ف 
ّ
الط ھ من 

ّ
ولعل

الروائي النّص  األجناسّية/  الهووّ�ة  (   ،أحادّيتھ  أجناسّية  �جنة  ش�ل  )  Hybridation Génériqueليّتخذ 

بقات م��اكبة ومنّضدة وفسائل سردّية متناسلة، وهو ما يضع الّرواية �� خانة  سردّية وغ�� سردّية ذات ط 

ا�ي. فُ��ّدُد َصَدى  
ّ

الّتجر�ب باعتماد امليتاروائي. إذ يب�ي الّنص: عوالم ّ داخلّية وفضاءات، مفتونا بحُضوره الذ

 
َ
اِدٌر ع�� أن ينتظم أنماطا  م�ّونات الّتأليف والكتابة لُيسفر عن اغتناء مقروئّية وسعة أفق بما هو نصٌّ ق

عات و�دّمر اإللف وا�حّس املش��ك، ُدون أْن يفقَد ا��جاَمھ الّداخ�ّ�.  
ّ
كتابّية ُمختلفة، وأن يكسر أفق التوق

  �� الّتصدير  ظاهرة    �� �� هذا    أحاديث جانبّيةولنا  الّداللة  الّسردّية وعمق  الرؤ�ة  ساع 
ّ
ا� دليل ع��  خ�� 

يرات بظاهرة الّتناص ارتباطا وثيقا و�اعتبار ما لهذه الظاهرة من قيمة أث��ة ��  النّص، وذلك الرتباط الّتصد

 
 .30-25المصدر نفسه، صص - 1
حاديث جانبية، تونس، دار زينب للنشر،  - 2

ٔ
 .119-118، صص2019رياض خليف، ا



لم الكيان
ٔ
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ٔ
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ٔ
 د. ا
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قافة  
ّ
الث ب�ن  حميما  وتفاعال  قا 

ّ
خال تنافذا  �عكس  وقي�ّي  ثقا�ّ�  خّزان   �� بما  ا�حديثة  الّسردّية  الّنصوص 

قافة الّنقدّية واملعرفّية ا�حديثة، وأيضا �عكس قدرة ع�� اخ
ّ
�اثّية القديمة والث

ّ
تيار الشواهد واملقتبسات  ال�

صاحب   ب�ن  ومفيدا  �شطا  حوارا  وكذا  عقلھ،  من  قطعة  ا�جاحظ  �عب��  حّد  ع��  املرء  واختيار  ة 
ّ
واألدل

 ) Epigraphaire) ومتلّقيھ (Epigrapheurومرسلھ ( )Epigraphéالتصدير (

 الّتصدير األول:

 أحبك يا شعب تو�س الذي امتحنك الّدهر وامتحنتھ.

هيد فرحات ح
ّ

 شاد.الش

الغدر   يد  اغتالتھ  الذي  اد، 
ّ

حش فرحات  الشهيد  النقا�ي  والّزعيم  السيا��ي  للمناضل  مسند  قول  هو 

 �� ا�حمراء"  "اليد  �ّل  1952د�سم��  5والبطش  ورفض  وظلمھ،  �عّنتھ  الفر���ي  املستعمر  ع��  أنكر  ألنھ   ،

�ي يمارسها هذا املستعمر ا
ّ
اد  أش�ال املساومة وا�خنوع واملناورة واملناكفة، ال

ّ
لغاشم املستبّد. واملعلوم أّن حش

تو�س   نقابات  (اتحاد  للشغل  التو���ي  العام  حاد 
ّ
االت مؤّس��ي  �خصّيتھ  1946من  عليھ  أسبغت  وقد   ،(

ذين عاشروه أو صاحبوه من رفاق العمل النقا�ي،  
ّ
اد و�شعاعھ ثقة واع��افا من لدن �ّل ال

ّ
امللهمة وذ�اؤه الوق

  �� الُعمال  أّهلھ لقيادة  ما  ل أك��  وهو 
ّ
حھ ألن �ش�

ّ
قاومة، مّما ر�

ُ
امل تحر�ا��م االحتجاجّية واإلشراف ع�� 

 خطر مهّدد للوجود الفر���ي ومصا�حھ �� البالد التو�سية.

وتصدير الّرواية ��ذا الّنص يجذ��ا إ�� فضاءات املقاومة وأدب االل��ام بالّتغ�ّي �عشق األوطان، و�قضايا  

نصّية،   -ّدفاع عن حّقھ �� تقر�ر مص��ه، لتنعقد عالقات وتقاطعات ب�نتحر�ر الوطن، والفناء �� حّبھ وال

حايث.
ُ
 و��ن الّداخل الن��ي وخارجھ، �� حركة ذهاب و�ياب ال تكتمل إال بقراءة الّنص ا�

فإذا �ان هذا الذي أتينا عليھ �� هذا العنصر وأوفيناه حّقھ من الّتحليل واملناقشة عن �سر�د الهوّ�ة بما  

  يي�� إ�سا�ّي فماذا عن تحو�ل االنفعاالت الهووّ�ة ا�حز�نة الّسالبة إ�� أخرى موجبة  هو فعل تخ
ّ

ومفعمة ببث

  مشاعر ا�حّب واألمل؟ 

 :تحّوالت تجارب الھویّة من الواقعیّة المرجعیّة إلى التّخییلیة األدبیّة -3-2
 وأمل البيان* تخييل الهوّ�ة واملرور من مجّرد رصد انفعاالت حز�نة إ�� كتابة ا�حّب 

ع��   وا�جماعّية  الفردّية  الهوّ�ة  �شكيل  ع��  وقدرتھ  سلطتھ  يمتلك  الّتو���ي  الّروائي  ا�خطاب  اليزال 

�ي أسهمت بدورها �� إعادة بناء الواقع اإل�سا�ي من خالل بلورة مشاعر ا�حّب �� 
ّ
ال �خصّياتھ الّسردّية، 

ما األديب ح�ن  مقابل الكره واالستحواذ ع�� القلوب، فتغرق ف��ا وتتصّور 
ّ
نفسك معنّيا ��ا وجزءا م��ا، و�أن

م �� السلوكّيات واألفعال تجاه املواقف والّتحدّيات و�عّ�� ع��ا. ومصداقا  
ّ

�ي تتحك
ّ
ما يقرأ مشاعرك ال

ّ
يكتب إن

رواية   مثل:  اسماعيل،  بن  مختار  التو���ي  الروائي  روايات  استدعينا  إذا  ليسعنا  ا 
ّ
فإن بنت  لذلك  حبيبة 
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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 أن نقرأها ال �عالوّ�ا (  2�اف الوادورواية    1الرحيبة
ّ
) أْي من خارج الّتجر�ة، بل فيما  Transcendantaleإال

النوعّية   وخصائصها  مالمحها  ورصد  و�عّق��ا  ا�حّية  الهووّ�ة   الّتجر�ة  باطن  الباطن،  من  االنبثاق  �شبھ 

�ي لن ي�ون كالمنا أو    -إذن  -)L’immanenceومسارا��ا، �� نبضها وجذو��ا، �� إس��اتيجّية ا�حايثة (
ّ
تلك ال

لنا بإزا��ا (كالما عن) بل سنحرص ع�� أن ي�ون (كالما ��)، وأن ينب�َي �� ضوء مقار�ة عرفانية، ال  ترى  
ّ

تدخ

 عالقة عضوّ�ة مكينة، ال �ستجيب  
ّ
الفكر إال غة و��ى الوجود و��ى 

ّ
الل ب�ى    - بحال من األحوال  –�� عالقة 

وتجر�تھ مع محنة ا�ح�ي  �اف الواد  إّ��ا قراءة �ع�� من خاللها، من حمدان �� رواية �حتمالت الفصل بي��ا.

واملتخّيل   الذاكرة  نافذة  من  واإلبداعات  املعمار�ة  والهندسة  الطّبيعة  وتوصيف  ا�حضارّي  واالستعراض 

�� محا�اة نموذج مخصوص، هو نموذج حبي بفّ��ا األصيل، وتجر���ا  إ�� الال حبيبة  بة مسيكة  األندل��ي، 

الفّنانة ال��ودية التو�سية، ذات األصول املورسكية، ومن األندلس واقعا تار�خيا، ضار�ا بجذوره ممتّدا ��  

واالجتماعية ا�جغراسياسية،  قرون    -خارطتھ  ثمانية  يناهز  ما  واملتعّينة  املعلومة  والثقافية  االقتصادية، 

ومنظومة   ثقافّية  ذاكرة  �ستور  إ��  الّزمان،  من  ( ونّيف  وتمثيالت  وتقاليد  أو  Représentationsعادات   (

) حضارّي متمّ�� جّدا، بإضافاتھ وسماتھ املفيدة الّدالة حّ�ى إّن عبارة األندلس  Paradigmeباألحرى براد�غم ( 

أصبحت، �� الشعر ا�حديث، تحضر و�� محّملة برمٍز إشارّي داّل ع�� حضور �عب��ات أو مرادفات من مثل  

الّضائعة  أشّد عضوّ�ة  "ا�جّنة  بل  مكينة  صلة  أ�حت  بتلك، قد  هذه  صلة  و�أّن  املفقود"،  و"الفردوس   "

الّتمثيل   و�ّن من  الرمز/ واملرموز.  الرمز:  بنية  أو  الدال/املدلول  أي  الّداللة  بنية  ينتظم م�و�ْي  مّما  ووثاقة 

 ا.أبلغ إنباء، وأصدق إشعارا من ا�حقيقة ذا��  -�� مواضع كث��ة – والّتخييل ما ي�ون 

اش"
ّ

 3و�ستطيع أن نقول إّن اهتمام مختار بن اسماعيل "وهو مورس�ّي من أحفاد من وقفوا بباب القش

أندلسيات  بالكتابة عن مدينة �ستور ذات ا�جذور واألصول األندلسية ليس جنيسا لكتابة املؤّرخ�ن مثل  

ذي س�� ع�� مدى يناهز الثالث�ن سنة �� غ�� ما انسليمان مصطفى ز�ّيس
ّ
قطاع، إلبراز وجوه اإلضافات  ، ال

واإلبداعات األندلسّية �� حضارة تو�س ا�حديثة أو "بحوث أحمد ا�حمرو�ي، و�� اختالف لغا��ا و�� محاّل  

(ب�ن فر�سا   عن  4و�سبانيا)"  ل��ا�و�نتواجدها  بالكتابة  املعنّية  اسماعيل  بن  روايات مختار  يمّ��  ما  ولعّل   .

الرواية تنفتح ع�� فضاء املتخّيل وال تّد�� نقل ا�حقائق املقّررة والوقائع    �ستور عن كّتاب تار�خ �ستور، أّن 

الواقع قراءة معّينة مح�ومة    �� ھ ينقل واقعا م�ّجال، لكّنھ ينقل 
ّ
أن ذي و�ن زعم 

ّ
ال للمؤّرخ  ة، خالفا 

ّ
ا�حال

يبة بنت  حببرؤ�ة إيديولوجّية وعقيدة سياسية ومصا�ح طبقة أو حزب أو طائفة مخصوصة. فرواية مثل  

 
 ، 2019مختار بن اسماعيل، حبيبة بنت الرحيبة، تونس، دار االّتحاد للّنشر والّتوزيع،  - 1
 ،2017مختار بن اسماعيل، كاف الواد، تونس، مطبعة فن الطباعة،  - 2
 . 47، ص2016هم، مرايا متناظرة قاموس ذكريات، تونس، دار يحنون للنشر والتوزيع، عبد الواحد برا -3
 . 47المرجع نفسه، ص -4
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معنّية بالتقاط تمثيالت ال�اتب عن �ستور، �ش�ل    4أو رواسبب  3أو قهوة ال���ي  2�اف الواد  أو  1الرحيبة

تار�خ مجيد، صنو  ة ع�� 
ّ
نافذة مطل الذاكرة األندلسية عموما، و�أّن هيمنة حضور األندلس  خاّص وعن 

الّدين   أو  الباطنّية،  الالهوتّية  بالّتجر�ة  ر�ي 
ّ

يذك العرب،  تار�خ   �� املفقود"  "الفردوس  أو  الضائعة"  "ا�جّنة 

ذي م
ّ
يطارده و�لهث خلفھ �غية اإلمساك بھ وتحصيلھ،  اإليروسية ا انفّك جورج باطاي �� كتابھ ا�جوهرّي ال

خالل   من  يقول،  أن  ير�د  اسماعيل  ابن  و�أّن  للّدين،  التار�خّية  الّتمظهرات  �ّل  ى 
ّ
يتخط ذي 

ّ
ال ذاك  وهو 

بة مسيكة مثلما  ا�حديث عّما شغل حبيبة بنت الرحيبة، من أمر إم�ان تجسيد تجر�ة االنبعاث من رماد حبي

اإلشراق والتنو�ر من أكناف الغروب    �اف الوادينبعث طائر الفنيق من رماده، أو من خالل شهود حمدان ��  

ع��   التداول  بفكرة  اإليمان  خالل  من  الهار�ة  األندل��ّي  ا�جد  �حظة  مع  جديد  من  الّتعالق  إم�ان  أّن 

 ا�حضارة، حدث ممكن عقلّيا ومنطقّيا.  

ات
ّ
نا   يبدو �أّن محط

ّ
اإلشراق واالزدهار �� الّتار�خ األندل��ي لم تفارق نصوص �اتبنا اإلبداعّية، حّ�ى إن

مها "الدول  
ّ
�ي �انت تنظ

ّ
ر تار�خ البعثات العلمّية ال

ّ
ونحن نقرأ �اف الواد أو حبيبة بنت الرحيبة ال نفتأ نتذك

والّصناعات �� معاهدها الك��ى، نتيجة  األورو�ية إ�� بالد األندلس العر�ية اإلسالمية لدراسة العلوم والفنون  

 .5ذيوع شهرة األندلس وحضار��ا الزاهرة �� انجل��ا وفر�سا وهولندةوتوس�انا"

�� استدعاء محنة األندلس/  حبيبة بنت الرحيبة،  يبدو لنا أيضا أّن املش�ل الفلسفّي األعمق �� رواية  

َداِن �حظة مستقبلية مخ��لة أل�عاد    األليتوطو�يا املقلو�ة. فإذا ارتبطت اإليطو�يات، �� أصل
ْ

ش
ُ
األشياء، ِبن

الكمال اإل�سا�ّي، �� شّ�ى منا�� ا�حياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعمرانية، فإّن اإلليوطو�يا  

أّن   نرى  مثلما  ��ا.  اإلمساك  ومحاولة  التار�خ،  من  منفلتة  �حظة  استعادة   �� بالرغبة  ارتبطت  األندلسية 

من  اإلش�الية   وتفلت  عل��ا،  تتعا��  بحقيقة  عالق��ا   �� غة 
ّ
لل األنطولوجّية  باملن�لة  ق 

ّ
تتعل الّرواية   �� الثانية 

متداخلة   سلسة  ع��  فشيئا،  شيئا  تتمرأى،  �ي 
ّ
ال تلك  ال�اتب،  لذات  الباطنّية  الّتجر�ة  أعماق   �� حبائلها 

 ومتشابكة من الّتمثيالت والّرؤى والقيم والّتأو�الت. 

أّن  ولعّل  ��    هذا  ظّل حمدان  نتحّسس  لم  ما  رة 
ّ

التفاؤلية، ستظّل متعذ ال�اتب  الواد،  فهم رؤ�ة  �اف 

  �� الرحيبةوحبيبة  بنت  وأحمد   حبيبة  ز�ّيس،  مصطفى  سليمان  املرحوم  األندلس:  اق 
ّ

عش �ّل  ظّل   ��

�ي  
ّ
ال العظيمة  ا�حضارة  هذه  بمعالم  تنوا 

ُ
ف مّمن  اسماعيل،  بن  ومختار  يقال  –ا�حمرو�ي،  أّ��ا    -وا�حّق 

 إ�� رصيد ا�حضارة التو�سّية ا�حديثة. ب��اكما��ا و�بداعا��ا أضافت 

 رواية  
ّ

�� الّتعب�� عنھ من إرادة دحض  حبيبة بنت الرحيبة  عّما اج��دت رواية    روائح املدينةهذا وال �شذ

ذين  
ّ
�ي كشف ع��ا ا�حيطون بحبيبة بنت الرحيبة ال

ّ
�انوا يرون  مشاعر الكراهية والعدوانّية والن�جسّية ال

 
 . 30مختار بن اسماعيل، حبيبة بنت الرحيبة، مصدر سابق، ص - 1
 . 105مختار بن اسماعيل، كاف الواد، مصدر سابق، ص - 2
 . 2014الطباعة، مختار بن اسماعيل، البرني، تونس، فن  - 3
 . 50، ص2012مختار بن اسماعيل، رواسب، تونس، فن الطباعة،  - 4
على للشؤون اإلسالمية بالقاهرة،  -5

ٔ
هل الذّمة، المجلس اال

ٔ
 . 182، ص1969انظر: د. على حسن الخربوطلي، اإلسالم وا
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شييىء واملوضعة، وفريسة سهلة للّصيد، وغرضا لالستغالل واالب��از املادّي والعاطفي. و�� 
ّ
ف��ا موضوعا للت

 الطاقة اإليجابّية ومشاعر ا�حّب واألمل و�أّن لسان  
ّ

مقابل هاتھ املشاعر السلبّية حرصت الّرواية ع�� بث

البشر و  ب�ي  ب�ن  السل�ي  الّتعا�ش  يدافع عن  ليفيناس (حالها  إيمنو�ل  رآه  ما  ��  Emmauel Levinas�رى   (

) إذ يقول: أّن قاعدة الّتعا�ش �امنة �� " أن نتلّقى  Totalité Et Infini(ال�لّية والالمتنا��"  كتابھ املوسوم بـــ"  

� الّتعا�ش  إّن  بل �ستثمرها.  يدّمر حرّ��ي  أّن حضور اآلخر ال  األنا من منطلق  أ�عد من قدرة  �  الغ�� فيما 

ھ محض عالقة مع "وجھ الغ��" ليس بوصفھ شيئا ينضاف  
ّ
جوهره هو نوع عميق من األخّوة ب�ن البشر: أي أن

لنا من الداخل. إّن مع�ى الّتعا�ش غ�� ممكن دون اإلقرار بنوع من  
ّ
إلينا من خارج، بل باعتباره عالقة �ش�

علينا" اآلخر  ��  1"أولّية  رصدنا  لذلك  املدينة،  ا  روائح  من  بمرجعّي��ا  زخما  ها 
ّ
�ل توهم  واألزمنة،  ألمكنة 

ة ��ا ومرجعّي��ا، وذاك هو جوهر أدبّي��ا كما إبداعّي��ا، 
ّ
وواقعّي��ا و�الّتبعّية، وتوهم بواقعّية األحداث ا�حال

وا�خاتلة( اإل��ام  بآليات  يتوّسل  وهو  اإلبداع،  وروح  األدب  أّس  الّتخييل  أّن  وا�خرق feintiseباعتبار   ( 

(transgression)  �� ب عنھ أّن الّرواية تخ��ع فضاءات وأزمنة أخرى مغايرة ومختلفة عّما �� عليھ
ّ
. ما ي��ت

الواقع والتار�خ، فت�ون الفضاءات واألزمنة ا�جديدة من طبيعة نّصية، تقف عالق��ا بنظ��ا��ا األو�� عند  

 
ّ
والل اإليحاء  ع��  القدرة  امتالكها  إ��  باإلضافة  غ��،  ال  املشا��ة  أن  حدود  دون  وتار�خي��ا،  بواقعّي��ا  مح 

�ي يحسدنا عل��ا  
ّ
ت�و��ما. يقول الّسارد واصفا فضاء املدينة يأخذه التيھ و�طّوح بھ الُ�جب: "ملدين�ي، هذه ال

  �� آية  روائح  �سكنون،  �ي 
ّ
ال القرى  مثل  قر�ة  أّ��ا  و�زعمون...  ف��ا  املدينة  اسم  �ستك��ون  األجوار،  جميع 

 .2الغرابة وال�جب"

ة ع�� عراق��ا وأصال��ا، ه
ّ
نا تحضر املاّدة التار�خّية من خالل مدينة الّسارد، ع�� ما تخ��نھ من روائح دال

ا�خزف   وصناعة  الز�تون  ومعاصر  بمعاملها  والفالحية  الصناعية  االقتصادّية  �شطا��ا  ساع 
ّ
ا� ع��  كما 

واية كيانات ورقّية ال أك�� وال أقّل، والذهب ومصارف التجارة...لكّن هذه الفضاءات ع�� ك����ا تبدو �� الرّ 

 الواقعّية الّ�حرّ�ة  
ّ
�م��، ووضع القارئ ع�� خط

ّ
�ستمّد قيم��ا من طاق��ا اإليحائّية وقدر��ا ع�� الكثافة وال�

�ي اختار حس�ن الواد أن يرسم معاملھ، بإيقاع تأث��ا��ا و�سق تواتر ال�جيب والغر�ب  
ّ
املطّرزة باملتخّيل، وال

ئح آية �� الغرابة وال�جب" آليتھ �� ذلك املدينة مسرحا، ورمز لغة، وأسلوب كتابة، و�� األساسيات  ف��ا" روا

ق بامل�ان  
ّ
ننا من مالمسة شعرّ�ة الّرواية. وال مناص من الّتبسط �� تحليل أمر جوهرّي يتعل

ّ
�ي ستمك

ّ
األو�� ال

ال و�عاقب األزمان وصروف ا�حدثان، من  تحديدا، ملا ب�ن اإل�سان وطو�وغرافيا امل�ان، بفعل تبّدل األحو 

ذي يتحّول  
ّ
وصل حميم تقّد خيوطھ ا�خفّية املعاشرة واملساكنة والّتعا�ش وفقا لثقافة التغافل والّتغافر، ال

ليتّم تفج�� ال�امن  ، بموجبھ الفضاء، �عمق تأث��ها، من امل�ان ال�ائن وجودا و�عّينا إ�� ال�امن بيانا وخلودا

غة مبلغا ال سبيل إ�� مدافعتھ.  الفائض بتمثيالت
ّ
 بلغت ��ا الل

 
1-Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini , Essai sur l’extériorité( La Haye : Martinus Nijhoff, 1961).P312 

ولى،  -2
ٔ
 . 25، ص2010حسين الواد، روائح المدينة، تقديم صالح الدين الشريف، تونس، دار الجنوب، الطبعة اال



لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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فتغدو    لھ.  الواسمة  بھ  ة 
ّ
ا�حال بالّرائحة  عالقتھ  اختالف  بحسب  تتعّدد  امل�ان  صور  فإّن  عليھ،  و�ناء 

نا �ستدّل ع�� �عّينھ ��ا. هذا والرائحة كما الذات جزءا من  
ّ
ھ، بما أن

ّ
الّرائحة �� امل�ان ذاتھ و�� امل�ان �ل

ت، مالزمة الظّل  امل�ان، باعت
ّ
ى حل

ّ
بار الذات �� بيت الّرائحة ومسكن الوجود، ملالزمة رائحة امل�ان لها، أ�

  �� أصغر  موجودا  بوصفها  امل�ان  من  جزءا  ناحية  من  �ستحيل  حينئٍذ  فالذات،  لقر�نھ.  القر�ن  أو  ھ 
ّ
لظل

ھ، باعتبار أّ��ا إذا حضرت فلها  -من ناحية ثانية  –موجود أك��، و��  
ّ
بالغة ا�حضور بما أّن امل�ان  امل�ان �ل

مسكن الذات، و�ن غابت فلها بالغة ا�حضور بالغياب، الستعاض��ا عن امل�ان بالّرائحة املالزمة لها والّدالة  

 عليھ وعل��ا. 

للروائّية التو�سّية وحيدة املي نّصا �سائّيا �عرب عن نفسھ بوصفھ كتابة مختلفة    1نّوةرواية  هذا وتحضر  

الرجالية.   الكتابات   �� مطالعتھ  ع��  دأبنا  عّما  و�تمايز  يتمّ��  مغاير،  وأسلوب  مخصوصة  رؤ�ة  ذات 

الثق فمبدعتھ هذه  أّن  اعتبار  ع��  اإلبداعية  ممارس��ا  ر 
ّ
تؤط �ي 

ّ
ال للثقافة  ناقدة  رؤ�ة  من  ��  تنطلق  افة 

مؤسسة ذ�ور�ة بامتياز تخضع ملنطق الذ�ورة وشروطها، و�ذلك ف�ي تنطلق من رؤ�ة ناقدة للرجل فتؤسس  

 ا�جسد وتوا�عھ من جنس وشبق،
ّ
ھ ال يرى ف��ا إال

ّ
ف�أ��ا تحاول أن تثبت   كتاب��ا ع�� منطق الصراع معھ ألن

الغلظة الذ�ور�ة والفضاضة أو نموذج  كتاب��ا بمحو كتابة الرجل أو وجھ �غيض منھ يجسده عموما نموذج  

ذلك أّن "مش�ل املرأة هو ا�حقد كمش�ل هووّي من ا�جندر  الّ��ّتك والتعّتھ والالمباالة بمؤّسسة العائلة.  

ذي يؤّرق املرأة القوّ�ة و�دفع  
ّ
ذي يجذب دون قدرة ع�� توف�� شرط ا�حرّ�ة: جاذبّية هووّ�ة هو املش�ل ال

ّ
ال

 .2ندر حاقد. و�ّل جاذبّية هووّ�ة تنت�ي بالّتحّول إ�� برنامج كراهية من طراز رفيع "��ا إ�� الّتحّول إ�� ج

ذي عّ��ت عنھ رواية  
ّ
ا عن  نّوة  و�ناء عليھ فإّن الّرهان الّصامت ال

ً
هو الّتحّرر من ا�جاذبّية الهووّ�ة، بحث

�ي تجذب لكّ��ا تملك ما  طور آخر من العالقة مع ا�جندر املقابل: طور ا�جاذبّية غ�� الهووّ�ة أي ا�ج
ّ
اذبّية ال

يكفي من القّوة �� جعلها تتحّرر. وما اعتقاد وحيدة املي وغ��ها من �عض الّروائّيات الّتو�سيات �� صالحّية  

ذي يقف وراء استمرار الّتصّور ا�حر�ي للّن�اح هو تصّور معّ�ن  
ّ
 لو�� عميق بأّن "ال

ّ
هذا الّرهان الّصامت إال

ث مع�ى العالم �� أنفسنا  ملاهية الّسلطة. إّن 
ّ
ذي ظّل يؤث

ّ
سلط ع�� ا�جسد �� ش�ل ا�حقيقة ال

ّ
 عالقة الت

ذي هو فعل تدج�ن ا�جتمع 
ّ
ط ع�� الّبشر هو ن�اح العقل ال

ّ
سل

ّ
العميقة، منذ أمٍد طو�ٍل. و�ّن أع�� أنماط الت

 .3رجاال و�ساء"

ا  متعّددة:  ثنائيات  فيھ  �عالقت  وقد  نّوة  جسد  لنا   �
ّ

و�تج� ا�حاضر،  هذا  والغائب  ا�ج�ّ�،  لغامض 

جسدا    -والواق�� وكالمها  خيالها   �� تب�َي  أن  ع��  الذات  قدرة  تفّسر  �ي 
ّ
ال  �� الثنائّيات  وهذه  والالواق��. 

، فتمتلك جسدين: جسدا واقعّيا �شعر أّ��ا �سكنھ، وهو وسيطها �� فهم العالم والّتعاطي معھ �شّ�ى  
ً
ال متخيَّ

ال تتضافر �� �شكيلھ الذاكرة واألحالم والّرغائب وا�خياالت واالست��امات بما  أنواع العالئق، وجسدا متخيّ 

 
 .13، ص2016وحيدة المي، نّوة...، تونس، الشركة التونسية للنشر والتنمية وفنون الرسم،  - 1
ولى، فتحي المسكيني، الهجرة إلى   -2

ٔ
 . 36، ص2016اإلنسانّية، الرباط: منشورات االختالف، الطبعة ا

 .38المرجع نفسه، ص -3
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د �� النّص  
ّ
�ي يصعب محاصر��ا وكبحها، إذ هو ا�جسد �� ص��ورتھ املمكنة: فمنھ يتول

ّ
هو جسد لھ قوانينھ ال

) املوت  ، وجسد  الغر�ب)  مع  نّوة  ا�جنس (جسد  نّوار)، وجسد  �� حضرة  نوة  جسد   ) ا�حّب  جسد  جسد 

ت  
ّ
غوّ�ة وطرائق الّتعب�� فيھ)، و�ناء  ع�� هذا االستنتاج  تجل

ّ
( كتابتھ الل شامة)، بل وجسد النّص نفسھ 

 هوّ�ات متعّددة �� ذات مفردة.

نا�عة من فعالّية نفسّية معّينة.   باملرئّي ع�� هيئة مخصوصة  بنت عالق��ا  ما   
ّ
و�ن فنّوة لم تنقل املرئّي 

�ي  
ّ
ذي �شّدها  وهذه الفعالّية �� ال

ّ
شيد أوجھ االختالف عن العالم ا�خار�ّ�، دون أن تقطع ا�حبل السرّي ال

ُ
�

ذي يفعل ف��ا مثلما تفعل فيھ. و�بدو من الّضروري  
ّ
إليھ مثلما �شّده إل��ا. ذلك أّ��ا رّد ع�� العالم ا�خار�ّ� ال

ذي  أن ننتبھ إ�� صورة ا�جسد �� الّرواية و�� �شتغل داخل خطاب ما، فهو ليس مع
ّ
زوال عن هذا ا�خطاب ال

ذي  
ّ
ذي يصّور هيأتھ وسماتھ، من حيث هو كيان يفعل و�نفعل، وهو ال

ّ
يؤّسسھ و�نتظمھ، فا�خطاب هو ال

ذي ينطوي ع��  
ّ
ل حوافزه، فيكشف فيھ و�ھ عن حقيقة املن�لة اإل�سانّية بوجه��ا: الوجھ اإل�سا�ي ال

ّ
يتمث

ذي ���ي  إم�انات الفعل وا�حّب والّتخّيل واالبت�ار وه
ّ
و الذي يراد لھ أن �سود، �� مقابل الوجھ املأسوّي ال

 �عذاب ا�جسد واستالبھ، ل�جزه وقصوره ول�ونھ منذورا بالفناء. 

 1م�جزةفإذا �انت رواية نّوة �� رواية ا�جسد املتحّرر من إرادة إذعان ا�جتمع الذ�وري لھ، فإّن رواية  

فهوم هوّ�ة العشق، بما جعل قّصة البطل�ن مر�م وساتر تفارق  �حمود طرشونة رواية الّتحول الذي طرأ �� م

قصص العشق ا�خالدة، �� كتب األخبار و�� األساط�� واملالحم القديمة، بل ت�ّ�ها وتتسامى عل��ا.  ذلك أّن 

"امل�جزة" تروي قّصة أرملة تد�� "مر�م" أجمعت أمرها ع�� استخراج عظام زوجها "ساتر" من ق��ه �عد أن  

 
ُ

خ
ّ
إ�� �ّ� سك�ّي".  "ات املق��ة  تحو�ل  قرار  حدث    2ذ  ع��  املشروعّية  إضفاء  إ��  �س��  الهدم  قرار  �ان  ول�ن 

استخراج عظام الزوج ومنحھ قيمة منطقّية تدعم اال�ساق ب�ن مفاصل ا�ح�اية، فإّن عوامل أخرى �عّزز  

بقى [عظام ساتر] قر�بة مّ�ي أزورها  هذا اال�ساق وتقوّ�ھ، م��ا: ما �شعر بھ األرملة من وحدة مقيتة "أر�د أن ت

وما تكّنھ من حّب كب��    3وأناج��ا م�ى شئت، تؤ�س�ي �� وحد�ي و�شّد أزري. لم يبق �� غ��ها أنيسا وحبيبا"

وما ينقض مرارة الواقع: "فقد انقطعت �ّل صلة    4لفقيدها "هذه عظام غالية �عّز ع�ّ� إهمالها �� القفار"

ب�ن متساكن��ا [املق��ة] وَمن �انوا أبناءهم وآباءهم أو أزواجهم أو أحّب��م. زالت وشائج القر�ى وأوصال ا�حّبة  

 . 5ل بأمور َمعاشھ وأفراحھ وأحزانھ"بزوال شعلة ا�حياة، ف�ّل منشغ

 أّن القارئ 
ّ
"ا�خ��"، يكتشف  -"املالحظ"، وهو ال ي�ي يمارس �شاطھ اإلدرا�ّي ما�حا تفاصيل ا�ح�اية-إال

شيئا فشيئا، وخطوة  فخطوة أّن الدافع األهّم وراء استخراج عظام الزوج ليس الشعور بالوحدة أو بقاء  

ما هو قّصة عشق تضارع قصص العشق ا�خالدة �� كتب  وشائج القر�ى نابضة رغم زوال ش
ّ
علة ا�حبوب، إن
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ٔ
 .36، ص1996محمود طرشونة، المعجزة، تونس: ديميتير، طبعة ا
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لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
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ٔ
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ما عانيُت،   "[...] ال أحد ع�� اإلطالق عا�ى  تقول مر�م:  تتمّ�� ع��ا وتتفّوق عل��ا.  بل  األخبار و�� األساط�� 

ة الو 
ّ

اق من ض�ى ا�حرمان، ولذ
ّ

صال،  وعاش كما عشُت قّصة حّب فر�دة من نوعها، �عيدة عّما �عّوده العش

 بھ. لكن قّص�ي 
ّ
وعذاب الشّك، وأرق الليل و�عب الّ��ار. �ّل هذا معهود بل ُمبتذل ال ت�ون قّصة حّب قّصة إال

ا��ا  
ّ
�جيبة و�د�عة تخرج عن مألوف العادة، ومعروف التقاليد، عش��ا �� ريعان الشباب وال أزال أتا�ع دق

 
ّ
ة، وأواصل أوقاَ��ا ساعة ساعة، تخفي من التقل

ّ
ة دق

ّ
ب مدى.دق

ّ
 1ب جملة، ومن ال��ق

ا�حب   تقوم ع��  أّ��ا   �� تمّ��ها  "امل�جزة"، ومكمن   �� ا�ح�اية  �ستقطب  العشق غرض  أّن  إذن  وا�ح 

األجواء   إ��  و"االنتقال  ال�جيبة"  العوالم  بـ"اكتشاف  متلّبس  ب�ن محّبْ�ن  مرام مش��ك  تحت سلطة  الواقع 

فيھ م�جم العشق العذرّي بالعشق اإلل�ّي الصو�ّ�. وحسب    البعيدة" و"التوق إ�� ا�جهول" ع�� نحو يم��ج 

ي لهذا جئتك يا ساتر-فأجيبھ:    :القارئ هذا ا�حوار الذي دار ب�ن مر�م وساتر
ّ
لو    أردتك رفيقا وصديقا.  إ�

قت بك. أنت تكشف �� عوالم َ�َجًبا،  
ّ
ا �عل

َ
وتنقل�ي  كنَت مثل سائر الرجال تأ�ل ا�خ�� وتم��ي �� األسواق مل

ي يا مر�م لم أفتح لِك   -إ�� أجواَء �عيدة، فكيف أرحل عنك وقد �ان هذا دوما مطل�ي ومرادي؟ فيجيب�ي: 
ّ
و��

ك اليوم  
ّ
ْوق إ�� ا�جهول، وس�� إ�� ا�حبوب. و�ن

َ
 لِك ِسّري لو لم أجْد فيك ما �� نف��ي من ت

ْ
صدري، وأكِشف

و�ّن  فؤادي.  من  بضلو��  وألصُق   ، إ��َّ مّ�ي  العشق"  أقرُب  مراتب  وأرفع  ا�حّبة،  درجات  ألر��   
ّ

و�  . 2هذا 

ومغامرات   اق 
ّ

العش مصارع  مغامرات  ع��  انفتاحها  عمق  ع��  وساتر،  مر�م  ب�ن  العشق  ح�اية  تكن  ولم 

ما �انت  
ّ
اق ومصائرهما، و�ن

ّ
املتصّوفة الراغبة �� إدراك ا�جهول، محا�اة ألحوال هذين الصنف�ن من العش

ّيا. تجاوزا لهذه املغ 
ّ
 امرات و�عادة تركيب لها بتحر�ف بني��ا الش�لّية دون �غيي��ا �ل

و�ناء ع�� ما تقّدم فإّن أهّم ملمح من مالمح الرواية الّتو�سّية الباحثة �� هوّ�ة اإل�سان أّ��ا تنظر إليھ  

بعث تناقضاتھ فُيكشف.  
ُ
 من جّوانّيتھ، أي من حيث "�شتغل" فُيفهم، ومن ح�ن ت

 : الّسردّیة دالالت الهوّیة   -4

 : داللة اجتماعیة -4-1
تف��ض الهوّ�ة الواقعّية وحّ�ى الّتخييلية، من زاو�ة الّنظر االجتماعية أن ال ي�ون ب�ن الذات واآلخر برزخا  

"فاآلخر ليس وجودا فحسب بل هو أيضا داللة ع�� مع�ى أن الفعل ينتظر ،  اجتما��  ألّ��ا إنتاجال يبغيان،  

�ي من اآلخر فهما لداللتھ، وهو ضم
ّ
انة إنتاجھ.  إّن تفاعل املعا�ي ع�� األفعال هو الصفة ا�خارجية للفعل ال

للسلوك،   ا�خارجية  ا�حددات  �سياق  في��  عند  الفعل  ير��ن  ال  سوسيولو��.  تحليل  أفق  منھ  تجعل 

فحساسيتھ ضد �ل �شييء للفعل �� ب�ي و�أ��ا حقيقة �� حّد ذا��ا مستقلة عن الواقع يّقظتھ إ�� الدالالت  

ال�ي يصطنعها الفاعل ذاتيا لنفسھ ولآلخر. إّن املضمون الداخ�� للفعل، أي املع�ى املقصود ذاتيا والذي  

 
 .18المصدر نفسه، ص -1
 .32مصدر نفسه، صال -2
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ى  
ّ
يضفيھ الفاعلون ع�� سلوكهم تجاه اآلخر هو موضوع الفعل، فإم�ان الفعل ليس انطولوجيا إنما هو يتأ�

 .1من إم�ان الفهم وهو إم�ان ذا�ي

نا إذا تأّملنا رو 
ّ
ل ��    رصدناالتوت املّر  اية  و�ناء عليھ فإ

ّ
ف��ا مظهرا مهّما �� تلّفظ ال�خصّية، وهو يتمث

حضور خطاب�ن يّتصالن بصوت ا�جتمع، وهما املثل الشع�ي املتداول واألغنية الشعبّية، وفيما يّتصل باملثل  

 �ع�� ع�� هذه األمثلة ب�ن ّدف�ي الّرواية، و�� اآلتية: :الشع�ي

 .2اإلبل تم��ي ع�� كبارها-

ف الرماد-
ّ
 .3النار تخل

 .4اردم واسكت - 

جديدة   بصياغة  �سمح  مّما  الشع�ي،  املثل  فيھ  لينصهر  يتذّرى  ال�خصّية  قول  أّن  م�حوظاتنا  ومن 

ل متجاور�ن �� الظاهر، هما أّوال ملفوظ ال�خصّية ا�حّدد بالتعامالت  
ّ
تكشف عن وجود ملفوظ�ن ع�� األق

جتمعھ �� مستو�ات مختلفة تأتلف األسرة واألصدقاء  القولّية والّتصدّيات واملناكفات ب�ن البطل عبد هللا وم

و�ذا   واألزمنة.  لألمكنة  عابر  جما��  صوت  يحملھ  اجتما��  وثانيا ملفوظ  ا�حتّل،  إ��  القر�ة وصوال  وأهل 

تجاوزنا حقيقة أّن صوت ال�خصّية ليس يخلو �� عمقھ من أصوات أخرى، فإّن اإلحالة ع�� صوت آخر  

� ع�� قيمة صوت ا�جتمع �� ت�و�ن ال�خصّية،    ��اتھ الصورة ال�ي ال تخلو
ّ
من صبغة إعالنّية حجاجّية يب�

ق بھ من مباشرة، فال�خصيات ع�� اختالفها ت�ّجن كالمها  
ّ
وال سّيما فيما يّتصل با�جانب الشفا�� وما يتعل

 باملثل الشع�ي �خدمة مقصدها القنا��. 

 الّداللة الّصوفیة:  -4-2
م�جزة رواية  كثي  5��  حضورا  مح  نرصد 

ّ
الل ع��  املتعالية  عر 

ّ
الش بطاقة  مفعمة  الّصوفية  للّداللة  فا 

ذي الح لنا �� عتبة التصدير فإذا ��، بدورها، مزدوجة: تصدير أّول  
ّ
شعر ال

ّ
ابن عر�ي" من  “لـ  واإليحاء، ال

ل شاهدا مقتطفا من الرواية
ّ
 .كتاب "ترجمان األشواق" وتصدير ثان يمث

 : "� قولة "ابن عر�يو�ّن أّول ما يف��ي إليھ الّنظر �

 رأى ال��ق شرقّيا فحّن إ�� الشرق         ولو الح غر�ّيا �حّن إ�� الغرب 

 6وليس غرامي باألماكن وال��ب          فإّن غرامي بال��يق وملــــــــحھ         

 
1-Patrick Watier, 1996, « La compréhension dans les sociologies de G. Simmel et de M. Weber », J.-M. 
Baldner, L. Gillard (éd.), Simmel et lesnormes sociales, Paris, L’Harmattan, pp. 213-227. 

 .33ص مصدر سابق، محمد العروسي المطوي، التوت المّر، - 2
 .107المصدر نفسه، ص -3
 .87المصدر نفسه، ص  -4
 . 40ص مصدر سابق، محمود طرشونة، المعجزة، - 5
 .40نفسه، ص. صدرالم - 6
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 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)208( 

اثن�ن، هما:  خالل مصط�ح�ن  النوعّية من  ياتھ 
ّ
تجل ��جت معا�ي  عاّما  محورا داللّيا  با�حّب  وارتباطها 

الغرام وا�حن�ن. و�ذا �ان حدث ا�حن�ن ينشأ �شوءا سببّيا من رؤ�ة ال��ق شرقّيا �ان أو غر�ّيا، و�ان الغرام  

د ا�حّب متلّبسا بال��يق و�حھ، فإّن مدار هذا التصد
ّ

ير، ال شّك �� ذلك، ع�� تدّبر ما ينعقد لل��ق  يأ�ي ليؤك

ولسائل أن يتساءل: أال ي�ون الشوق إ�� ال��ق شوق الذات اإل�سانّية إ�� أصلها السماوّي لتّتحد    .من داللة

الرقائق   كتب   �� معلوم  هو   �� كما  ف��ا،  وحلولھ  البشرّ�ة  الذات   �� هللا  بتجلّيات  �ان  أم  فيھ  وتف�ى   
ّ

با�

س صاحب التصدير متصّوفا شه��ا؟ و�ناء ع�� ذلك، أال ت�ون ح�اية امل�جزة ح�اية متصّوف  الصوفية؟ ألي

أو صاحب كرامة أو قل من أولياء هللا الّصا�ح�ن كما �� الكرامات الصوفّية القائمة ح�اي��ا باألساس ع��  

 فعل خوارق حدود العقل والعادات ونواميس الطبيعة؟  

 :ةالداللة السیاسیة واألیدیولوجیّ  -4-3
اإلسالموفو�يا   م��ا:  متعّددة  قضايا  خاللها  من  تثار  اجتماعّية  منّصة  الّتو�سية  الّرواية  أصبحت  لقد 

مة وسرقة األثار، ومن أبرزها  رواية  
ّ
فمن  ،  �حّمد عي��ى املؤّدب  جهاد ناعم واإلرهاب الدو�� وا�جر�مة املنظ

تار�خ أحداث ا�حوض املنج�ي زمن حكم   2008سنوات من    5"�اف غراب" بالهّوار�ة دامت    رحلة انطلقت من

إ�� سنة   بمفهوم  2013بن ع��  املّتصلة  واإليديولوجّية  السياسية  الدالالت  خاّصة ع��  الوقوف  أمكننا   ،

ا�جهاد الشائھ وامللتبس، وا�خطاب الداع��ي التكف��ي، وقضّية اإلرهاب العابر للبلدان والقاّرات، واملافيا،  

مة
ّ
املنظ الدولّية  للمرأة،  وا�جر�مة  الّنظرة  ودونية  والسادية،  املازوشية  الن�عة  وسيادة  البحر،  وجرائم   ،

 وتجارة العبيد، واإلسالموفو�يا أو ظاهرة الّرهاب من اإلسالم،  واإلسالمو�رنو�ا وتناقضات املسلم ا�حديث. 

�ي  
ّ
 و�� مغانم  ما ينبثق م��ا الغلّو والّتطّرف والّتجا  -عادة  -و���ز الّسارد األصول ا�حقيقّية ال

ّ
رة بالدّين أال

عن قيس املعلوم عنھ �عّ��ھ    الّسارد متحّدثا املال الفاسد واالرتباط بأجندات عقائد ومذاهب معّينة، يقول  

وا�خمرة   الزطلة  ا�حّد؟    والنساء:وت�البھ ع��  إ�� هذا  �ل؟ 
ّ

الش ��ذا  لّوث األدمغة  ذي 
ّ
ال لم    الن�ق!"ما  ھ 

ّ
�أن

يطّوف يوما �� املزابل والقمامات شرقا وغر�ا... يا إخو�ي �� الدين، يا أخوا�ي العفيفات، ا�جهاد شرف املسلم  

ال يفوتنا أن ��ّجل قيام  . و 1وطر�قھ إ�� ا�جّنة، يا إخوا�ي هّبوا إ�� الغنائم �� الدنيا واآلخرة وأجركم ع�� هللا"

هذا ا�خطاب ذي الدباجة ا�خطابّبة التعبوّ�ة ع�� ل�جة متشّنجة حاّدة يتوّجھ ��ا ا�خاِطُب إ�� صنف من  

واألمّية   وال��ميش  والفقر  البطالة  مشا�ل  من  معانا��م  �سبب  األرض،   �� يتأّصلوا  أن  ع��  �جزوا  الّناس 

ماء، مسبغا عل��م فتنة البطولة، محّققا لهم ارتقاء �حرّ�ا من  التعليمّية فوعدهم بإم�ان الّتأّصل �� الّس 

�� جّنة   املقيم  با�خلود  الّتّنعم  إ��  �ن وشقائھ 
ّ
الط املقّدس، ومن عذابات  جالل  إ��  املقيت  الدنيوي  حقارة 

أّن   علينا  يخفى  وال  السماو�ة.  �ع�ي الفردوس  للعقل،  ن�اح  هو  استال�ّي  أو  عدمّي  أو  دعوّي  خطاب  "�ّل 

شهوة. هذا  مخ مجال  ھ 
ّ
و�أن �عاملھ  ثّم  بنفسھ، ومن  الّرو��  لالستقالل  بوصفھ مؤّهال  إليھ  تنظر  اطبة ال 

 2ا�خبث اإل�ستيمولو�� موجود �� �ّل أنواع ا�خطابات سواء أ�ان ماضوّ�ا أو �ان مستقبلّيا"

 
ولى،  -1

ٔ
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ذي لم تكفھ الّتجارة بالدين بل امتّدت يده إ�� املتاجرة بالذاك 
ّ
رة الوطنّية و�يع اآلثار،  وعودا ع�� قيس ال

را من تحف  
ّ

يقول مخاطبا �اراس رئيس املافيا:" الواقع، سيد �اراس، قّدمت لك نماذج مّما ع��نا عليھ مؤخ

بالطبع،   خوف،  ال  خوف،  ال  ا�جديدة...  وجهتنا  املنطقة  تلك  ست�ون  وسبيطلة،  القصر�ن   �� نادرة  وآثار 

 .1السلطة اآلن تحمينا...فعال"

حة وتنظيمات إرهابّية ما برحت  ما رافق انبثاق الثورة الّتو�سية من    قول يدّل ع��
ّ

صعود ميلشيات مس�

أهّم    ل مصدرا من 
ّ
باعتباره  �ش� اآلثار،  ��ر�ب  السياسية ع��  �� دعم م�ان��ا االجتماعّية ووجاه��ا  �عّول 

تدم�� املعالم األثرّ�ة    مصادر تمو�ل أ�شط��ا وتوّسعها اإلقلي�ّي، فضال عن سلوك �عض تلك التنظيمات إ��

بدعوى بدعي��ا وحرم��ا ومخالف��ا للسنن، شأن تنظيم “القاعدة” وحركة "طالبان" �� التعامل مع املواقع  

، وهو ما ال ينفصل  2001األثر�ة �� أفغا�ستان، حيث قامت األخ��ة بتدم�� املعابد األثر�ة البوذية �� عام

ال  للمساجد  الطائفي  االس��داف  عمليات  واس��داف  عن  األهلّية،  الّصراعات  مناطق   �� ّية 
ّ
والسن شيعية 

تنظيم "داعش" للمراقد الشيعية واملقامات املقّدسة �� سور�ا و�عض املساجد األثر�ة، فضال عن تضرر  

 .�عض املنشآت واملواقع األثر�ة من عمليات القصف الكثيف �� سور�ا والعراق واليمن وليبيا

 :) (الجندر الداللة الجنوسة -4-4
�ي تظهر 

ّ
�عا�ج هذه الّداللة موضوع االختالف وتحاول اإلجابة عن أسئلة عديدة، م��ا: ما هذه الهوّ�ة ال

عالم    �� تنتج  الّروائّية  الهوّ�ة  �انت  و�ذا  الّرواية؟  ف 
ّ
بمؤل عالق��ما  وما  إمرأة؟  أو  رجال  الّسارد  ي�ون  ح�ن 

�ي تحيل عل��ا الذات  متخّيل، فهل هناك فروق أساسّية بي��ا و��ن الهوّ�ة �� الع
ّ
الم الواق��؟ ثّم املرجعّية ال

ف ذكرا  
ّ
ح�ن نر�د أن نتصّورها؟  هل �� مرجعّية العالم الواق�� أم مرجعّية العالم املتخّيل؟ و�ذا �ان املؤل

والّسارد أن�ى أو العكس: فهل يمكن تجاوز هذا الّتعارض ا�جنو��ي؟ وكيف تتحّول الذات الواقعّية لذكٍر إ��  

خييلّية أن�ى؟ هذا إذا �ان هناك تحّول أصال، هل يمكن أن تن��ئ الذات الواقعّية ذاتا متخّيلة؟ وما  ذات ت

ات وفق آليات غ�� آليات الّتحليل  
ّ

ذي يصل ب�ن الذات�ن؟ وهل يمكن اإلمساك بالذ
ّ
طبيعة ا�حبل السّري ال

 الّسردي؟ 

�اء ع�� هذه األسئلة تتأكد الّدالالت ا�خاّصة ل�جسد ع
ّ
ذي بات  و�االت

ّ
ند نّوة انطالقا من الدور املهّم ال

ظّل   أن  �عد  السيما  الذات،  هو�ة  و�شكيل  واالختالف،  بالتمايز  للشعور  خاصا  منطلقا  بوصفھ  بھ  يقوم 

ا�جسد هو املسؤول عن تحّمل القيم من وجهة نظر ا�جتمع، وأصبح معادال موضوعّيا للهو�ة الفردية من  

ن الفكر
ّ

الذ�وري املهيمن من اخ��ال أ�عاد املرأة �� جسدها. و�ذا �ان الصراع    وجهة نظر النساء، مما مك

االجتما�� قد تركز ع�� ا�جسد ع�� محاولة السيطرة عليھ رمز�ا أو ماديا ��دف إخضاعھ، فإنھ قد تحول  

إ�� ساحة صراع ب�ن املرأة والرجل ع�� امتالكھ، األمر الذي جعلھ يحمل شفراتھ ا�خاصة وفقا إلس��اتيجية  

األهداف ال�ي ينطلق م��ا �ل من الرجل واملرأة �� عالقتھ مع ا�جسد ورؤ�تھ إليھ. فجسد نّوة يخ��لھ الغر�ب  
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لم الكيان
ٔ
مل البيان   تحّوالت تجارب الهوّية من مشاعر الكراهية وا

ٔ
مين عثمان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕالى كـتابة الحّب وا

ٔ
 د. ا
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سلية فقط، �� ح�ن ترتقي بھ نّوة لتجعلھ مصدر إشعاع، بأ�عاده الفكرّ�ة وحموالتھ  
ّ
�� �عدْي اإلمتاع والت

 محيطها األسري، �� آن.  الّرمز�ة واإل�سانّية واألخالقّية، ع�� الذات الفردّية وع�� 

إذ ملا �انت املرأة �عيدة أو مستبعدة عن التعب�� عن صياغة تلك املفاهيم والرؤى واملواقف املؤّسسة  

للو�� با�جسد عند املرأة ال�ي �انت تجسيدا للرؤ�ة الفكر�ة لآلخر/ الرجل إ�� جسد املرأة وموقفھ منھ، حيث  

لذي أض�� رمزا لضعفها ودوني��ا وخطيئ��ا، فقد سعت ا�حركة  تم اخ��ال وجودها وكيا��ا �لھ �� جسدها ا

النقدية النسو�ة جاهدة قبل �ل ��يء إ�� تكريس حق املرأة �� اس��داد ملكي��ا �جسدها أوال، وا�حرص ع��  

 إعالء قيمتھ وجعلھ منبعا ثر�ا لبالغة االختالف، ولذ�اء املرأة و�بداعها �ش�ل تفتّك املرأة معھ ثق��ا بذا��ا.  

 : خاتمة  -5

التو�سّية ا�حديثة ��   للكيانات  -�� وج�� عبارة    –الّرواية  العابرة  أ�عاده   �� بحث عن اإل�سان، وحفر 

�� أعمق أعماقھ اإل�سانّية االنفعالية، والعاطفّية   الغائرة  ال��اغماتّية أي  الّنفعّية  املادّية وح�ى  الف��يائّية 

بع ع�� صورة للذات �� وجودها النس�ّي الدينامي أي التقاطها  الوجدانّية والّتخييلّية، �� محاولة لوضع اإلص

با��ا وتحّوال��ا، ونضوج تجر���ا ودورا��ا مع دوران ا�حدثان، و�غّ�� الّسياقات الواقعّية املرجعّية  
ّ
�� حال تقل

سانّية. ومن هنا، يمكن القول: إّن الّرواية الّتو�سّية اس
ّ
تطاعت أن �عّ��  والّتخييلية الروائية والّتلفظّية الل

عن هذا القلق اإل�سا�ّي الكب��، وكذا عن رغبة جموح �� االرتقاء باإل�سان إ�� هوّ�تھ باعتباره إ�سانا و�� هذا  

� دقائقھ وتخر�جاتھ وطرائفھ. ولعّل الهدف املؤّمل تحقيقھ من وراء ذلك هو  
ّ

يكمن اإلبداع ا�حقيقي وتتج�

ما �انت قابلّية هوّ�ة الّناس لالنفتاح ع�� اآلخر�ن  جعل القارئ �س�� إ�� اكتشاف هوّ�تھ و�عاد 
ّ
ة بنا��ا و�ل

شاهقا ممتّدا، ومنسوب ��ّي��ا سامقا، واستعدادا��ا ال�امنة وافرة، �انت هوّ�ة دقيقة ومالئمة، فالهوّ�ات  

إ�ساني ف�ي  وا�جهو�ة،  والقومية  املناطقية  الن�عة  عن  �عيدا  ال�ونية،  نحو  تن�ع  أصبحت  اليوم  عالم  ة  �� 

متعالية بطبيع��ا وأصل ت�و���ا ما لم تداخلها أو تتقّحم مجالها عصبّيات األديان أو األعرق أو القومّيات،  

املقهور�ن   آالم  ات 
ّ
أن قان 

ّ
و�وث يحمالن  وهما  دليل،  خ��  غور�ي  وماكسيم  د�ستو�فس�ي  أبدع  ما   �� ولنا 

 واملطحون�ن واملدحور�ن ع�� العالم.
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 تمثیل انحدار الوعي االجتماعّي في قّصة 

 عّمار بلحسن  » للقاصّ «واریس 

 

 
 

 

 الملّخص: 

قافية املبتورة من  نّية للمثّقف اال��زامي ّمحاكمة عل«واريس»  �� قّصة  
ّ
ر��، وت�جم ع�� األ�ساق الث

ّ
الظ

اذة املعيقة لبناء مجتمع  
ّ

باعية والش
ّ
العقل املتأمل وا�حداثة املعطلة، وسط حضور مقلق للسلوكيات الط

املواطنة، �سبب صياغة املنظومة ا�حداثية �� �جالة مفضوحة، لم تراع ف��ا الّتدر�جّية �� إعادة برمجة  

اكرة ا�جتم
ّ

 عية املثخنة بالفواجع واالنكسارات، و�كراهات ا�حاضر العر�ّ�. الذ

اكرة ا�جمعّية-: ال�لمات املفتاح
ّ

 املثقف الظر�ّ�. -الهام��يّ -أزمة الو�� االجتما��ّ -الذ

 

Abstract: 

In “Waris” tale, there is a public trial of the temporary intellectuals and an offence 

against irrational cultural systems within troublesome and natural behavior that hinders 

the setting of a modern society. This is due to the rapid-bad appearance of a 

modernization system which has not taken into account the gradual rescheduling of 

the social memory, a memory full of calamities, disappointments and factual coercion. 

Key words: collective memory social awareness crisis marginal situational 

educated 
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 مقدمة:  -1

الذي اشتغل ع�� علل   ∗ال تخفى ع�� ع�ن الباحث املرجعّية ا�حداثّية للقاّص واأل�ادي�ي "عّمار ب�حسن"

ا�جتمع ا�جزائرّي، واملثّبطات ال�ي تحول دون تحقيق ��ضة حداثية حقيقية؛ فقد �انت مساجالتھ تدور  

اذة �� الّتعاطي مع الواقع  
ّ

حول ما وراء الواجهة ال�ي تخفي انت�اسات مجتمع يبحث عن تفس�� أوضاعھ الش

االس��سال �� تحذيراتھ ��  باعتباره منارة، و�ن �جز عن  الذي تتنازعھ الّرجعّية وا�حداثّية، ودور املثقف،

 " �عادي  ا�حّيةمحيط  االجتماعية  intelligentsia dynamique" االنت�جنسيا  الوثبة  أش�ال  القّصة   ��   .

ات، لذلك �عامل القاّص مع موضوعھ كتعامل ا�جّراح مع  
ّ

قافة الّتنو�ر�ة ومصارحة الذ
ّ
املنافقة �� غياب الث

إلنقاذ املر�ض، إليقاف هذا االنحدار الّرهيب للقيم اإل�سانية، مع تنامي الواقع املادي وحمولتھ    أك�� من ورم

االقصائية ع�� حساب الّتوازن الّسي�و اجتما�� لألفراد الذين ترعرعوا �� ظّل خطابات دعائّية وشعبوّ�ة،  

ة وفّك كنھ العالقات �� سر 
ّ
دّية تراجيدية، عنوا��ا نفي الو��  لبناء مجتمع اش��ا�ي عادل، ف�ان سؤال العل

 بأش�الھ املتعددة.

 حمولة بدایات التردي في غیاب الوعي الحداثّي الحقیقّي:  -2

حّساسة،   موضوعات  ع��  االجتما��  للو��  استفاقة  ب�حسن"  "عّمار  ا�جزائري  القاّص  لدى  الكتابة 

االيجابية، والّراهن اليومي القائم ع��  توّ�ح مدى ا�حايثة القائمة ب�ن املوروث املا��ي، بحموالتھ الّسلبية و 

 تجاوز االس��جاع لبناء صرح ا�حاضر واملستقبل دون نفاق اجتما�ّ�.

قّصة   الّتيھ،  «واريس»  ��  تفرز مشاهد  والّتضاد  االختالف  مواقع  حيث  املسموح،  مع  املمنوع  يتعا�ش 

 
ّ
اسعة ب�ن املتعل

ّ
بقية الش

ّ
هنّية والط

ّ
م املتحّرر، وا�حافظ الّضائع، و��ن الغ�ي  و�خت�� ا�جتمع �� الفوارق الذ

الفاره واملعدم الهام��ي، فيتش�ل الو�� الّرافض واملنّدد با�جتمع الذي يقّدم صورة اال��جام �واجهة، وهو  

لنجاح   املؤّسس  الزائف،  املتخّيل  لهذا  الكتابة مستخرجا  و�الّتا�� تصبح  يوميات االنحدار  �عيش  م��الك، 

ھ الواقع ا�حقيقي وامل��دّي، املغّيب ��    املنظومة االش��اكية
ّ
ال�ي انخرط ف��ا الكث�� من املثقف�ن، ليحّل محل

مخيال اإل�سان ا�جزائري «....ا�جلوس �� مق�ى (السرور) مع ا�خلوقات األنيقة ال�ي تمارس هواية تقطيع  

 . 2ألحياء»، ثم يضيف قائال: «ين�حب النمل املزركش نحو محطة ا�حافالت، نحو ا1�حم البلد»

نا أمام نّص �ستحضر الّراوي ذاتھ بصورة عفو�ة، منطلقا من امللفوظ الّسردي الرئيس: «كنت أفكر  
ّ
إن

، ثم يتمّدد هنا امللفوظ الّسردي ع�� فروع  3  البلد»�� (واريس) ا�جنونة ال�ي كنت أخرج معها كما يقول أوالد  

 

كاديمي في علم االجتماع، من مواليد ∗
ٔ
عماله القصصية:  1993ببلدة امسيردة والية تلمسان وتوفي عام 1953قاص جزائري وا

ٔ
من ا

قالم الواعدة في اإلبداع القصصّي لوال رحيله في عنفوان شبابه. 
ٔ
صوات، وفوانيس؛ وعد من اال

ٔ
 حرائق البحر ا

 . 19، ص1991، 1، الجزائر، ط، المؤسسة الوطنية للكـتابعمار، فوانيسبلحسن،  -1
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسه -2
  . 17ص  ،المصدر نفسه -3
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لوحات الّبوحّية وا�حميمّية
ّ
ات الّنوعية ف��ا ع��       intimistes سردية مش�لة �جموعة من ال

ّ
"�شتغل الذ

 محور�ن، هما: 

 التّمثیل العاطفّي والجنسي:   -2-1
«أنطولوجيا   يكتب  القاّص  أّن  يبدو  ا�حور  هذا  «أحميدة»  1  العشق»��  وسلو�ات  أفعال  فع��   ،

بإنتاجّية لفظّية صر�حة «احتمت �ي واحتضن��ا... واريس   الّسردية  يتّم تخصيب املقاطع  و«واريس»، 

و�� موضع آخر يقول: «�انت    2جمة مشّعة ع�� كتفي �س�� مجروحة بالعشق وال�حظات املفرحة...»ن

، ثم يضيف قائال:  3الغرفة صغ��ة وساخنة، شدد��ا إ�� صدري املمت��... و�دأ جس�ي يحك جسمها...

ل املوغل  «...وسدت كتفي...مارسنا ا�حب، جسم�ن محموم�ن ومل��ب�ن كجسد واحد بر�ا�ّي �� ذلك اللي

 .4�� ظلمتھ...»

فة حميميا، و�� �عكس �حظات هروب  
ّ
�� هذا الّتمثيل العاطفي وا�جن��ّي تتوا�� املشاهد الوصفّية املكث

فظي الّساقط واملبتذل إ�� لغة  
ّ
الّسارد من جدية الواقع وقهره اليومّي، وقد ارتقت لغة الّسارد من املنحدر الل

ا�خيا خصو�ة  عن  تنّم  واصفة،  شظايا،  مجاز�ة  وتتناثر�ن  تتشّقق�ن  «...أراك  للوجود  ا�جما��  وا�حّس  ل، 

وحة الوصفّية تنسف األفق املنتظر، يجد القارئ نفسھ أمام لغة غ�� صادمة،  
ّ
كيف سأجمعك؟»، فهذه الل

محايد   ك�ائن  غة 
ّ
الل تتمظهر  وثّمة  جما��،  �عال  من  الّسارد،  إليھ  رمى  ما  إ��  ليصل  خيالھ  مصادر  تفّعل 

ما استمالة  أفقھ ا�خيا��    vulgaire تن�لق إ�� الّسو�ّ�"  وشفاف، ال
ّ
"وال تبحث عن إثارة شهوة املتلقي، و�ن

 الّراكد.

وحات الوصفّية القائمة ع�� مبدأ الّتعر�ض كما �� قولھ: «املرأة غشاء إذا انفرط  
ّ
وقد تنوعت مثل هذه الل

قالوا شرف املرأة كعود الك��يت ال يولع    ، و�� موضع آخر: «5انفرطت، أصبحت مدينة مفتوحة ل�ل غاز..»

، و�قول أيضا: «أّما جسمها وروحها ف�انا غابة مفتوحة وأ��اًرا من املياه ا�حيو�ة وأ�جارا  6إال مرة واحدة»

كث��ة» فواكھ  وصفية  7ذات  إ��  حسّية  وصفية  من  مجازا  املمشوقة  الّتعر�ضية  لغة 
ّ
ال هذه  فتتحّول   ،

تؤرخ   املرأة حجاجّية،  ب�ن  العالقة  إش�الية   �� ليغوص  املبتذل،  متعال عن  حوار  ع��  وا�حّرمان،  لألنثوي 

والّرجل �� ا�جتمع ا�جزائري، حيث مازال اإلرث املا��ي ينظر إ�� املرأة ع�� أّ��ا مجرد �ائن للمتعة أو باألحرى  

و �انت �حية: «قسموا جسد املرأة  "، و�الّتا�� فمجالها ا�حيا�ي ضّيق، تالحقها ا�جر�مة ح�ى ول objet غرض"

 
 . 64، ص 2009، 1صالح، فخري، في الرواية العربية الحديثة، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط -1
 .19واريس، ص  عمار، قصةبلحسن،  -2
 . 23، ص المصدر نفسه -3
 . 26ص  ،نفسه المصدر -4
 .27ص  المصدر نفسه، -5
 نفسها.. الصفحة المصدر نفسه -6
 . 26، ص المصدر نفسه -7
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إ�� مناطق محرمة ومناطق من�وعة السالح... تفو ع�� شرف معلق �� خرقة... واريس أعذر��ي، أنا ابن تار���، 

 .1ابن من قطيع مح�وم �سالسل املا��ي....»

عقل  من الوا�ح أن الّتمثيل العاطفي وا�جن��ي مجال تنازع ثقا�� وسي�ولو�� يصل مداه إ�� استفزاز  

  �� �
ّ

ھ م�ّون انفعا�� تج�
ّ
املتلقي ع�� موضوعات وصفية، ينت�ي باستحضار نّص شعري أقل ما يقال عنھ إن

 ، وهذا املقطع دليل ع�� ذلك: 2 واالست�جاناالستخفاف والّ��كم، و�� الوقت نفسھ  

 بيم ...بام ... بووم

 اليوم عرس... �اد يالك مرسيدس فيالتو

 كسك��ي بدم ساخن...

 ... بام ... بوومبيم 

 القا��ي �سمح...القا��ي يم�ح

 بيم... بام ... بووم

 !انت�ى هتك العرض

عري الذي يتنازعھ الّ�حك واالست�جان صر�ح �� تصو�ر وضعية املرأة/ البضاعة وفق  
ّ

فهذا املقطع الش

نت�ي إليھ جيال  املوروث الذ�ورّي العر�ّي الرج�ّ� والبائد «... �� رو�� عواصف، �ان ا�جيل ا�خضرم الذي أ

 .3 رأسھ �� قرى مس��دة ومشر�ة واألر�اف، وأرجلھ �� مدن وشوارع �عيدة تقول ��: «نحن منتوج التار�خ»

ال ر�ب أّن هذا املسار االست�جا�ي يحمل �� طياتھ ترّديا ثقافّيا وقصورا �� معا�جة موضوعية ل�حاضر  

�� مجتم املتغّ�� باستمرار، وضبابية األفق  املادة  االجتما�ّ�  ع لم تّت�ح معاملھ �عد، ال ير�د أن �سمو عن 

 والّنظرة الّدونية تجاه املرأة كبضاعة ال كرمز. 

 التّمثیل الّطبقي واإلیدیولوجي: -2-2
�� القّصة مساءلة عن مص�� الّنظام االش��ا�ي الذي لم �عد �س��وي ا�خطاب الّسيا��ي، فمن خالل بناء  

ت �� تنامي الفوارق  ا�حتوى الّسردي للّنص ملسنا اختالالت  
ّ
اجتماعية �� يوميات اإل�سان ا�جزائري، تجل

االجتماعية، و�� انتشار قيم الّتف�خ األخال�� والفشل �� كسب رهان ا�حداثة: «... كنت �� حانة جميلة �� 

مقاد)  (ال��ستول)، تقع �� دائرة تقاطع ف��ا �ل شوارع املدينة ساحة (فانون)... وشرفة املق�ى ال��ي الكب�� (تي

أين يتفخفخ بضع من أر�اب وأسياد ا�حالت التجار�ة الكب��ة، وشباب متأنقون ينتظرون عاهرات من نوع 

 .4راق، و�دخنون �جائر (كرافن) و(مالبورو) عادة»

 
 .28، ص المصدر نفسه -1
 . 87، ص 2012، 2ينظر: محمد العمري، البالغة الجديدة بين التخيل والتداول، إفريقيا الشرق، المغرب، ط -2
 . 28صمصدر سابق، ، واريس قصةعمار، بلحسن،  -3
 .17، صالمصدر نفسه -4
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� الّتمي�� الطبقّي الّسل�ي ب�ن فئت�ن، فئة تمارس طقوس القيم امل��دية �� فضاء  
ّ

ع�� وصف الفضاء يتج�

تقطب الهامشّي�ن، وفئة تمارس القيم نفسها �� فضاء غ�� عادي وثري �ستقطب األغنياء، عادي وفق��، �س 

ل والّدسائس  
ّ
وكال الفضاءين سّيان بالنسبة إ�� الراوي، ألّن الواقع مبتور من األفق �� ظل تنامي خطاب الظ

شابھ  ع�� حساب خطاب الّصراحة وامل�اشفة؛ كما اتخذ القاّص من تقنية املتقابالت ال�ي يت
ّ
م ف��ا الت

ّ
حك

 . 1 األذهانأداة يراد م��ا ا�خروج بالغامض إ�� مستوى الّتج�� واملفهوم �� 

و�تواصل خطاب املتقابالت �� عرضھ ملشاهد املرارة والّضياع االجتما��، فمن جهة نجد الّناس العادي�ن 

الع ف��ا  يم��ي  وأوالدها،  أجواءها  فقدت  مدينة   ��  ...» البوصلة  فقدوا  قطيع  الذين  جدوى،  بال  باد 

مع  2...»وحوافر (السرور)  مق�ى   �� ا�جلوس   ...» البلد:  بضياع  يحتفون  أنيق�ن  أناسا  أخرى  جهة  ومن   ،

ا�حلم  �ل ��يء ع�� ح�ايات   �� البلد و��حذ منشارها  تقطيع �حم  تمارس هواية  ال�ي  األنيقة  ا�خلوقات 

 .3 ...»ببلدان �عيدة

" املتقاب�ّ�  ا�خطاب  ملنظومة سياسية  discours réversible ع��  واملعنوي  املادي  الّضرر  يّت�ح مدى   "

ھ طرح سيا��ي مفلس أك�� منھ  
ّ
َسَسة مجتمع وفق األنموذج االش��ا�ي، وتبّ�ن �� مراحل تجسيده أن

ْ
حاولت َمأ

 ترسيخا لفلسفة جديدة تز�ح تناقضات ا�جتمع الذي هو �� حالة نقاهة سي�ولوجية وسيسيولوجية �عد 

خروجھ من حرب ضروس، ف�ان العبث بالقيم األصلية املتوارثة ع�� خطاب سيا��ي �� ظاهره طموح وأفق  

قا�� 
ّ
تات الث

ّ
مغر، و�� باطنھ خروقات تنّم عن عدم قابليتھ للتنفيذ، ومن ثّمة وقع الفرد ا�جزائري �� الش

ھ عملها عن و�� وحر�ة،  . "حيث �عمل أشياء يبدو كم névroses sévèresوالهو�ا�ّي وعصابية مزمنة « 
ّ
ا لو أن

ال ��يء. فقط �شر، قطيع  «و�ّت�ح ذلك مثال �� هذا املقطع:    .4»ولكن إذا سألتھ، وجدتھ غ�� واع بما فعل  

ق من �ل ا�جهات �� شوارع فقدت  
ّ
شباب ر�في غزا ا�جامعة، رجال يالحقون عاهرات    حيو��ا،مزركش يتدف

ة بارات وحانات فق��ة تقدم الب��ة الوحيدة �� البلد... عمال م���ون  نوا�� ال��يد، وج��ة البحر �سيارات فاره

البلدية   مدرج  ع��  جالسون  وعاطلون  و�جزة  �سوة  الشعبية،  األحياء  نحو  امل��دجة  ا�حافالت  ينتظرون 

 .5»واملسرح

 مية. إّن و�� املظهر أو الّسلوك اليومي ين�ئ عن ا�جتمع الّتائھ �جسامة اال��يارات الّنفسية والقي

بناء    �� وأسهمت  االستعماري،  العهد  عن  املوروثة  اإلقطاعية  ع��  االش��اكية  املنظومة  قضت  لقد 

الّتحليل   �شييد  كيفية  إ��  ال  الّتلقينية،  إ��  سعت  تر�و�ة  ملنا�ج  إسقاطات  ع��  ثقافة  ال  �عليما  اإل�سان 

 
، ص 2010، 1بنان، طينظر: محمد معتصم، بنية السرد العربي، منشورات االختالف الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، ل -1

102 . 
 . 19، صالمصدر نفسه واريس،  قصةبلحسن، عمار،  -2
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسه -3

4- C.G. Jung، essai d’exploration de l’inconscient traduit: laure deutschmeister, édition robert Laffont, 1964 
paris, France.  

 . 25، ص المصدر نفسه واريس،  بلحسن، عمار، قصة -5
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ال  وحداثية  معرفية  مقاسات  ع��  املا��ي  عن  البديل  تقديم   �� و�ّجلت  خارج    املوضو��،  �جتمع  يمكن 

ظهور   ذلك  نتيجة  ف�ان  املعر��،  �اكم 
ّ
ال� و  اإلداري  التسي��  محدودية  جراء  �ستوع��ا  أن  امل����  التفك�� 

ففقد  الّرس�ي،  الّسلطوي  با�خطاب  متس��ة  خفية،  نفوذها  تمارس  بالّسلطة،  مرتبطة  جديدة  إقطاعية 

 
ّ
�ل ا�جّيد، فتباينت الّردود، حيث س��  ال�ائن ا�جزائري �ّل فعالية �� إنجاز املنتظر منھ، ألن

ّ
ھ غ�� معّد بالش

�عضهم إ�� تكييف وجوده مع ا�خطاب الّرائج املعادي لإلرث املاضوي ع�� ضرب �ل القّيم املتعارف عل��ا  

اجتماعيا، وس�� �عضهم اآلخر إ�� الدعوة �حفظ األصول، ف�ان الّصدام ب�ن ا�حدا�ي اليساري االش��ا�ي  

�حداثة صور�ا ع�� سلوك أرعن �شاز �� أغلب األحيان، وا�حافظ اليمي�ي املتطّرف الرافض  ا�حامل ملشروع ا

 ل�ّل �جال حول ما هو حدا�ي وما هو طائ��ي.

 المثقف ومکاشفة االنحدار الّقیمّي:  -3

مارس الّراوي، باعتباره �خصية مثقفة، م�اشفة صر�حة ال��يار املشروع االش��ا�ي �� تحقيق العدالة  

ية، و�الّتا�� �انت ا�خيبة، وتحّول �ّل ��يء إ�� انكسار نف��ي، وانحطاط وعفونة �� الواقع: "ال ��يء،  االجتماع

ف��ا   يدور  بال مذاق  حيو��ا... مدينة  شوارع فقدت   �� ا�جهات  �ل  ق من 
ّ
يتدف مزركش،  �شر، قطيع  فقط 

فرح..." هن��ة  عن  بحثا  امل1الناس  الّراوي  لدى  اإل�سا�ي  اإلدراك  إ��  ونظرا  االجتما��  ،  بالن�ج  سم 
ّ
ت

والّسيا��ي، فقد شعر بحالة اغ��اب، ف�ان امل�جأ االحتماء باملرأة/الّنجاة �� تصر�ف حالة التأّزم الوجودي  

املالزمة لھ: "وأنا كنت أهرب إل��ا... مع (واريس) �انت وهران تختفي لتصبح هذه املرأة مدين�ي..."، و�ضيف  

امل الليل...  من  تنقذ�ي  املرأة  للبحر  "هذه  ممجدا  وخ��اتھ،  وز�ده  حنانھ  ينت�ي...  ال  الذي  ال�ون  بحر  رأة 

، هذه املرأة املنفتحة ع�� العالم، وا�حاملة للّرداء ا�حدا�ي مازالت مقهورة نفسيا، فالقمع يبدأ  2"! والنساء

يتحّرر الّراوي  . ف�ي إذا مجرد م�جأ حمي�ي، ومن ثمة ف�ي فضاء أنثوي  3باملرأة و�نت�ي بأسر ا�جتمع بأكملھ"

ھ لم �سلم من تلك املنظومة  
ّ
ة ل�جزه عن الّتغي��، ألن

ّ
لة �� إكراهات ا�حياة اململ

ّ
من الّرواسب اليومية املتمث

املمت�� األملس ونظار��ا..." يتمّدد  )4(الّسائدة: «أ�جبت�ي قصة شعرها وجسمها  (واريس)  ، ففي حديثھ مع 

العا��،  فضاء الذ�ورة ع�� حساب فضاء   للمتعة، والراوي بدوره، ع�� الرغم من إدراكھ اإل�سا�ي  األنوثة 

أنا ابن تار���، ابن من قطيع مح�وم    !�سقط �� فخ نداء ا�جسد املا��ي الذ�وري "... لكن واريس أعذرت�ي

 .5�سالسل املا��ي.."

يال  مظلم   ماض  تجاوز  من  �جزه   �� ل 
ّ
واملتمث االجتما��،  الكبت  عن  الّراوي  من  بكشف  و�منعھ  زمھ، 

وهو   م��زما،  املال��   �� والّرقص  رب، 
ّ

�الش ا�حظورات  استباحة  منفى   �� فيغ��ب  حاضرة،  عوالم  اخ��اق 
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ا�خطاب   ز�ف  و�بتلع  رجعّية،  سلو�ات  �ستن�خ  األمر  حقيقة   �� وهو  ا�حداثة،  مناضل  ھ 
ّ
بأن يتظاهر 

ر إنذار �جتمع لم يخرج �عد من 
ّ

نظام الوصايا التار�خية والسياسية،   الّسيا��ي، فيتحّول العبث إ�� مؤش

فيمارس حقھ �� �عاطي العبث فقط، دون التفك�� �� بناء ذاتھ، �عيدا عن املعيار�ة الفّجة؛ ف�ان املثقف  

� هذه املنظومة �� األعراف... و�تم  
ّ

م منظومة قيمية ثابتة �� ا�جتمع، وتتج�
ّ

اإلش�ا�� األك�� ت�ّ�ما من تحك

 .1أو ابتعاده عن العرف قياس املستجد بمدى قر�ھ

إّن الّراوي باعتباره مثقفا وحامال ملشروع ا�حداثة �ع��ف ��جزه عن إلغاء هذه املنظومة العرفّية بوصفھ  

هكذا األغلبية  لكن  عبث،   �� عبث  املسألة  أن  تار���...أعرف  ابن  أنا  اعذر��ي  «واريس  لها:  ، 2  ...»امتداًدا 

� املثقف  ن�وص  الّسردي  املتخيل  وجوده  فف�ح   �� للثقة  فاقد  ھ 
ّ
ألن االجتما��،  الّسلوك  ز�ف  مواجهة   �

ك��  
ّ

�ستثمر �� األوهام، فيتبا�ى ع�� أتفھ األمور: «ماذا عساها تقدم لرجل صغ�� مث��    فقط،الفع�� ال الش

 .3 ...»كنت مواطنا من ذلك العرق الذي �عيش مع الكتب وا�جرائد ؟شقة...ال يملك سيارة وال 

ديد ع�� عدم الّتصادم مع املرجعيات  هذا الّتبا�ي  
ّ

ضاح الّرؤ�ة لدى املثقف، وحرصھ الش
ّ
ه عدم ات مردَّ

�وك ��  
ّ

الّسياسية أو العرفية القائمة، واالكتفاء بالّتعليقات واالستغراق �� املقاومة الّسلبية، و�بداء الش

رأ �ان  ا�جيل،  عفونة  حامال  القطيع،  إ��  «رجعت  بال�جز:  اإلقرار  مع  ��يء،  بتناقضات،  �ّل  عاصفا  ��ي 

�� ال يتم ت�حيح الوضعيات املفرزة لهذا اال��يار. 4 �اآلخر�ن»ومتاهات تماًما 
ّ
 ، و�التا

 استراتیجیة اإلخفاق المبرمج:  -4

أ��ا   ع��  ا�جزائري  ا�جتمع   �� املرأة  وضع  ع��  القّصة   �� قا�� 
ّ
الث الّسردي  ا�خطاب  اس��اتيجية  تقوم 

ا� التّعلي�ي  املنجز  رغم  أس��ة  مشيأة،  ت 
ّ
فظل لها،  �شفع  لم  الذي  وظيفيا،  املرأة  وارتقاء  البالد،   �� حّقق 

يخضع إ�� الفاعل العر��، ليجد األنا املتلفظ نفسھ ��    -و�ن حّقق انجازات مادية-ا�حيط االجتما�� الذي 

" رغم  واستسالم،  �جز  الّسرديحالة  امل�حق  ال��نامج  قا�� 
ّ
 programme narratif culturelالث

annexé الذي س�� ع��ه القاص إ�� ترسيخ أف�ار منّددة بقمع املرأة وحصار طموحا��ا: «...�عد أيام، لم ،"

الزواج ��ا... �ان ا�جيل ا�خضرم الذي أنت�ي إليھ، جيل رأسھ    أستطيع أعد أرى ف��ا واريس. أحبب��ا ولكن ال  

مس��دة   قرى  وشوا  ومشرّ�ة��  مدن   �� وأرجلھ  واألر�اف،  القرى)  منتوج  (أسماء  «نحن   :�� يقول  �عيدة  رع 

 . 5 التار�خ»

الذهنية   أس��  مازال  فاملثقف  العوام،  أو  والناس  املتلفظ  اآلنا  ب�ن  الثقا��  بالتباين  صر�ح  اع��اف  ھ 
ّ
إن

العرفية، وا�جتمع التقليدي؛ و�عيدا عن و�� الوثبة ا�حضار�ة، واملدينة �� بنيتھ السي�ولوجية العميقة،  
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ر بتحقيق ا�حداثة �� فاإل�سان ا�جزائري ا
ّ

بن الّر�ف، ح�ى لو �ان مثقفا، فحضور املوروث السل�ي ال يبش

�� استعراضات ا�حداثة ع��   البنية الذهنية، امللفوفة  الثبات ع�� مستوى  ر ع�� حالة 
ّ

األفق، وهذا مؤش

انخطف كث��ا  «شر�ت  ا�جن��ي:  والتحّرش  واالختالط،  ا�خمر  كتعاطي  العرف،  آلداب  منافية  ت...  سلو�ات 

 .1رأ��ي يدور...ا�سللت من ب�ن األجساد امل��اّصة وخرجت...»

د �� ثنايا القّصة صفة الّتنديد باملثقف الذي با�ع ا�حداثة �� تمظهرا��ا ا�حسّية أو املادية، ولم يطّور  
ّ

تتأك

ق تكريس  ع��  والظالمية،  الّرجعية  جذور  �ستأصل  ومعر��،  فكري  مشروع  إ��  ليتحّول  قا�� 
ّ
الث يم  الفعل 

خالل   من  التغر�ب  وسياسات  وا�جتمع،  الّتار�خ  حركة  �عاكس  مشاريع  وراء  االنجرار  وعدم  ا�حداثة، 

وضعيات سلوكية مشينة، فنجاح املثقف مرهون بإعادة برمجة الذاكرة ا�جتمعية، وعدم �غييب ما هو  

والّسلوكية الّضامنة    إيما�ي خالص، ال يتعارض مع القيم اإل�سانية النبيلة، و�حالل ا�خصوصية الثقافية 

ي�ون من�جما مع خطاب   أن  يمكن بحال من األحوال  الذي ال  الّسلطة  نقد خطاب  الثقافية، مع  للهوّ�ة 

ظل   �� مشروع  وهذا  الّسيا��ي،  بالّنفاق   
ّ

إال يؤمن  وال  فقط،  جماه��ي  استقطاب  آلية  باعتباره  املثقف، 

�اجع  الّتنافس الّسيا��ي. أّما خطاب املثّقف، فيتأّسس ع�� امل
ّ
ال� صداقية، وغ�� مناور، يقوم ع�� معاداة 

ق أو �عاٍل. 
ّ
 والّن�وصية، و�صاحب ا�جتمع �� أزماتھ املتجّددة، �اشفا العلل االجتماعية دون تمل
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لية: 
ّ
�سيمة التا

ّ
 و�ل هذا مجّسد �� ال�

 خاتمة:  -5

من النتائج ال�ي توصلنا إل��ا أّن املبدع عّمار ب�حسن قد أدرك مدى جسامة ا��يار أفق املثقف ا�جزائري،  

اضطراب املشروع/ ا�حلم �� بناء اإل�سان ا�جزائري/املواطن وتحو�ره، ليبقى مجرد هي�ل  وا��زاميتھ أمام  

مجدول �� خطاب شمو��، و�� ظل تنامي الّرجعية وسلطة اإلقصاء يقف املثقف مشدوها ومندحرا أمام  

س ا�حضاري، هذا الوضع املتأزم، و�الّتا�� فهو يبحث دائما عن امل��ر الثقا�� لينتشل ذاتھ �� غياب امللمو 

ومن ثّمة يخرق أفق الّتوقع لديھ. وقد ورد �ّل هذا الر�ام املوضوعا�ي بلغة راقية تحتفل فيھ ال�لمة بصدق  

عور.
ّ

   الش

 

 

 

 

الخطاب السیاسّي 

 االشتراكي

استقطابي وشعبوي 

 ومناور

 انفعالي وسطحي وآني

 النتیجة: نظامي ومعیاري

 الثّقافي الملتزمالخطاب 

غیر استقطابي، شعبي 

 وغیر مناور

 تأملي وتفاعلي ودائم

 ھجائي وتعارضي
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 نالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدني

 تونس

 مداخل إلی العالقة بین المروّیات والمرجع الّتخییلّي 

 في روایة "الّلجنة" لصنع الله إبراهیم

 
Introductions to the relationship between narrations and 

the imaginary reference in the novel "The Paradise" 
Ibrahim Saan alla. 
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جنة" لصنع هللا ٕابراهيم  مداخل ٕالى العالقة بين المروّيات والمرجع الّتخييلّي 
ّ
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 المروّیات والمرجع الّتخییليّ مداخل إلی العالقة بین 

 في روایة "الّلجنة" لصنع الله إبراهیم 
 

 

 

 : صملخّ ال

بـــــ "   خيي��ّ  واملرجع املروّ�ات ب�ن العالقة إ�� مداخلنروم من خالل هذا البحث املوسوم 
ّ
رواية  �� الت

لصنع جنة" 
ّ

بمراجع   إبراهيم"  هللا  "ال� موصولة  معان  من  األثر  عليھ  ينفتح  بما  البنيوي  "التحليل  ر�ط 

معرفّية ونقدّية تتقّفي األثر القرائّي وجمالّيات الّتلّقي. إّن مسألة العالقة ب�ن ا�خطاب    متباينة و�مقوالت 

قدر ع��  تبدو  فيھ،  لها 
ّ
�ش� وهيئة  البنية  ومفهوم  و�حالًيا،  تخييليا  خطاًبا  بِاعتباره  من    القص�ىّي  كب�� 

لھ    -األهمّية، ملا يمكن أْن ُيحدثھ تنّوع ا�خطاب املرج��ّ 
ّ
�ل من �غّ��ات شّ�ى    -من خالل طرق �ش�

ّ
�� بنية الش

 ال سيما إذا ِاف��ضنا مع ُيم�ى العيد   تؤدّي �� كث�� من األحيان إ�� ُضعفها وترّهلها كما �� الّسرد الّس�� ذا�ّي،

لذا فإّن غاية هذا    .بار ا�جمالّية ماثلة �� نظام ال��كيب اللغوّي نفسھ"أّن الش�ل ناطق بالدالالت بل واعت

ق  
ّ
�ل القص�ىّي خاّصة ما يتعل

ّ
البحث �س��دف ا�خطاب املرج�ّ� املتخّيل �� املقام األّول، وأثره �� بنية الش

 با�حبكة القصصّية.  

 

 �ىي، ا�خطاب التخيي��.الّتخيي�ّ�، التلقي، ا�خطاب القصاملرجع  ،املروّ�ات :ال�لمات املفاتيح 
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Abstract: 

 Through this research entitled Introductions to the relationship between narrations 

and the imaginary reference in the novel “The Committee” by San’ Allah Ibrahim,” we 

aim to link “structural analysis with the meanings that the work opens up to which are 

linked to various references,” and with cognitive and critical statements that trace the 

reading effect and the aesthetics of reception. The issue of the relationship between 

the narrative discourse as an imaginary and imaginary discourse, and the concept of 

the structure and the body that forms it in it, appears to be of great importance, because 

the diversity of the reference discourse - through the ways in which it is formed - can 

bring about various changes in the structure of the form that often lead to its weakness. 

And its slackness, as in the autobiographical narration, especially if we assume with 

Youmna al-Eid that the form speaks the semantics, and even the consideration of the 

aesthetic is present in the system of the linguistic structure itself. Therefore, the 

purpose of this research primarily targets the imaginary reference discourse, and its 

impact on the structure of the narrative form, especially with regard to the plot. 

 Keywords : Narratives, imaginative reference, reception, narrative discourse, 

imaginary discourse 
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 تمهید:  -1

ا
ً
إذ رواية    ،ننظر   �� املرجعية  اإلحالة  القص�ىّي،   1"ال�جنة"��  بالّنّص  وعالق��ا  إبراهيم  هللا  لصنع 

عن   وفصلها  تقطيعها  ع��  الّسرد  فيعمل   ،
ً
منجزة القصصّية  األحداث  لتستوي  ��ا  ل 

ّ
تتش� ال�ي  والكيفّية 

�عضها البعض من خالل العمل ع�� �عطيل مسار القّص و�بطائھ بمختلف الّتقنيات القصصّية األخرى، 

ا�خطاب تنامي  معها  ُيصبح  الّسرد    بدرجة  ��ميش  أْي  الهامش.  هو  الّسردي  وا�خطاب  املركز  هو  املرج�ّ� 

نا نقصد  Référentواإلْعالء من م�انة املرجع ( 
ّ
ل والّتنّوع �� هيئات تخييلّية شّ�ى. ع�� أن

ّ
ش�

ّ
) وهو بصدد الت

خصيات واألمكنة واألزمنة أْي 
ّ

 املراجع  ههنا باملرجع ما قد يحيل عليھ الّنّص القص�ىّي من �ائنات مثل ال�

غة بحسب عبارة شارل كر�دالر (
ّ
 ).Charless W. Kreidlerالقائمة �� الواقع الّتار��ّ� خارج نطاق الل

لھ   
ّ
الّسردّي كما �ش� بالّتخييل  إّن ا�حديث عن ا�خطاب اإلحا�ّ� (املرج�ّ� والن�ىّي) هو حديث ملتبس 

وهو أيًضا حديث مّتصل بما هو خارج الّنّص  .  «العناصر البانّية للفضاء»الّتخييل املرج�ّ� بِاعتباره من  

ھ فضاء تخيي�ّ�، وهو كالم يحيل دوًما 
ّ
  مفهوم البنية «ع�� البنيوّ�ة أو ع��  و�ما هو داخلھ �� آن واحد بما أن

«إذ  إّن هذه املقار�ة �س��دف الّنص القص�ىّي وا�خطاب التخيي�� واإلحا�ّ� فيھ    وعالقة الّدال باملدلول».

 نحو الكتابة  
ُ

ل �� �سق خاّص بأثر من عالقا��ا بمرجع �ّ� معيش»  هيئ��ا ا�خاّصة أو   تنحرف
ّ
أْي    2تتش�

  م مفهو تأصيل ا�خطاب القص�ىّي �� عالقتھ باملرجع التخيي�ّ�، معتمدين �� ذلك ع�� أهمّية العالقة ب�ن  

 اإلحالة املرجعّية عند الكالم ب�ن الّنّص األد�ّي ومرجعھ اِالجتما�ّ�.

 القات المرویات بالمرجع الّتخییلّي في روایة اللجنة:  ع   أوال:  -2

لقد استقّر �� أذهان الروائّي�ن العرب ح�ى مرحلة ما قبل الستينيات أّن الواقعّيات ع�� اختالفها ما        

م   �� تمايزها  رغم  التار�َخ  وكتابُتـــــــها  الوقائَع  ��خيُصها  بي��ا  يجمع  واش��اكّية  ونقدّية  ��جيلّية  ستوى  ب�ن 

ص  
ّ

أْن ��خ إذن  الراوي عن موضوع سرده. فالسائد  ال�ي تفصل  املسافة  الرؤ�ة االجتماعية و�� مستوى 

ص ذلـــــك الكــــائــن ا�خارج عن اللغة. في�ون النّص بذلـــك ا�ع�اًسا ملعطى سابق  
ّ

الرواية واقًعا، أْي أْن ��خ

ا�خْوض ��  وف��ا يتعّ�ن. ولذلك فإّن هذه الّدراسة تحاوُل    الــــــذي ي�ون باللغة  3هو املرجع ا�خار�ّ� املتخّيل

 
 .  1996صنع هللا إبراهيم، اللجنة دار الجنوب للنشر، تونس.  -1
 .  8يمنى العيد: فن الرواية العربية، بين خصوصية الحكاية وتمّيز الخطاب (مرجع مذكور). ص  -2
ائر والّشجرة والقلم.  -3

ّ
وقد   يكون الخطاب مرجعّيا عندما ينهض بدور تعيين ما هو خارج عن نطاق القول من عناصر ملموسة كالط

ويكون هذا المرجع متخّيال   يه قائما في التاريخ متداوال بين الناس كالخبز.ويكون المرجع المحال عل تكون مجّردة مثل الحّرية والحب.
ص والكالب لنجيب محفوظ،  »Charles WKreidler« ال يوجد حقيقة إال في النص الّسردّي 

ّ
من قبيل شخصية سعيد مهران في الل

سطوري ويكون المرجع ممكن الوجود في الّنّص التخييلّي كخان الخليلي لنجيب 
ٔ
محفوظ ويكون غير ممكن الوجود كالتنين الكائن اال

ساتذة، إشراف محمد القاضي، دار محمد علي للنشر،  
ٔ
ليف مجموعة من اال

ٔ
نظر معجم السرديات تا

ُ
ط. . . ا

ّ
في رامة والتنين إلدوارد خرا

  .187، ص 2010
رجعت اإلبل إذا هزلت ثم سمنت.ورجعانا ومرجعا ومرج ورجعيوُينظر كذلك لسان العرب: رجع يرجع رجعا ورجوعا 

ٔ
وفي   عة. . . ا

رجعت الناقة فهي مرجع حسنت بعد هزال... ابن منظور لسان العرب، مصدر  
ٔ
رجعت وا

ٔ
التهذيب: قال الكسائي إذا هزلت الناقة قيل ا

 . 114،117مذكور، ص 
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�الّية املراجع
ْ

ت �� عوالم الّتخييل الّروائّي وطرائق الّتعامل معها وتفس��ها �� هذه العوالم    1إش
ّ
إذا ما حل

ت
ْ

ا  املمكنة قياًسا �عالم الواقع أو عالم التار�خ. فغ�ّي عن البيان أّن املراجع �� عوالم الّتخييل تخ
ً
لف ِاختالف

ر�ھ من أمثال  
ّ
رّ�ا عن املراجع �� عالم الواقع كما ُيقّر بذلك أهّم نّقاد القصص ومنظ

ْ
،   )(Searleسورلجذ

 وغ��هم. (HumBurger(هام��وغر ، وكيت  (Ruth Ronan) ، ورونان  )(Genetteوجونات

ُيمّ�� جنسها األد�ّي وُ�ؤّسسھ. فمنذ ا لقرن التاسع عشر خلصت  فأْن ت�ون الرواية ��خيًصا فذاك ما 

نظرّ�ة هيقل ا�جمالّية إ�� أّن الّرواية �� م�حمة العصر ا�حديث. وقد أخذت الّرواية ��ذا املع�ى عن امل�حمة  

 أّن  
ّ

ھ ع�� اختالف �� الظروف االجتماعّية وتبّدل �� الشروط التار�خّية. إال
َ

مفهوم  ��خيصها العالَم وطرائق

"ا�حساسّية   وائّيي ما قبل الستينيات أصبح محّل ُمراجعة مع ما ُعرف بـكما استتّب �� مدّونة ر   الت�خيص

 �� مصر تنظ�ً�ا و�بداًعا، و�ْن بدا �� اإلبداع أْج�� وأو�ح.  2الروائية ا�جديدة"

�ادت �� املنجز اإلبدا�ّ� لعديد الروائّي�ن املصرّ��ن بتأث��   لقد غابت العالقة اآللية ب�ن األدب والواقع أو

من الرواية ا�جديدة الفر�سية سعًيا وراء "واقعية جديدة" ت�ّحح عالقة األدب بمرجعھ التخيي�ّ�، وتدعو  

إ�� رؤ�ة جديدة �� العالقة بي��ما، وترفض مفهوم اال�ع�اس التقليدّي و�التا�� ترفض الواقعية التقليدية.  

جّددين صنع هللا إبراهيم الذي تتالت إصداراتھ بدًءا من روايتھ صغ��ة  وم
ُ
ن ب�ن هؤالء الروائّي�ن املصرّ��ن ا�

 "تلك الرائحة" ح�ى عملھ األخ�� "أمر��ان��" وما بي��ما "نجمة أغسطس" و"ذات"... ا�حجم 

البحثية"ال�جنة"  ورواية   الورقة  ا.  موضوع هذه  َعّد عالمة دالة ع�� 
ْ
� الّروائّي ضمن  و�اتت  نخراط هذا 

ة من خالل ما طرحتھ رواية "ال�جنة" من عالقة جديدة ب�ن األدب  ّ◌ التّيار الّسا�� إ�� تحديث الّرواية العر�ي

 وكيفية اإلحالة عليھ. وسنس�� �� هذه الورقة البحثية إ��:   3والتخييل املرج��ّ 

خصيات و�نية اإلطارْ�ن امل�ا�ّي  أْن نتبّ�ن عالقة املرو�ات باملرجع التخيي�ّ�، أْي طب  –  1
ّ

يعة األفعال وال�

سعت؟
ّ
 والزما�ّي. وكيف تحيل املروّ�ات ع�� مرجعها ا�خار�ّ�؟ وهل تقلصت اإلحالة املرجعية الّتخييلّية أم ا�

بزمن    –  2 ا�ح�اية  زمن  �� عالقة  البحث  خالل  من  للرواية  الف�ّي  البناء   �� الت�خيص  أثر  نضبط  أْن 

 وضعية الراوي والرؤ�ة أو الرؤى ال�ي �عتمدها.   ا�خطاب ومن خالل 

 
يام  -1

ٔ
نجزنا ندوة علمية حول الّرواية والمرجع بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين ا

ٔ
فريل  10، 9كنا قد ا

ٔ
شرنا في ورقة   .2017ا

ٔ
وا

ف عن مؤّسسة دار الغّشام بسلطنة عمان سنة  الندوة العلمّية إلى مختلف هذه النقاط في مقّدمة الكـتاب.
ّ
  2017وقد صدر هذا المؤل

عتمدت في الندوة. متضّمًنا مختلف 
ُ
 البحوث العلمّية التي ا

للتوّسع في مفاهيم "الحساسية الجديدة" و"التشخيص" و"التجريب" و"التجديد"... وعالقة الرواية المصرية (رواية "اللجنة"   -2
، 2002، 2سوريا، ط يع.وغيرها) بالرواية الفرنسية، انظر كـتاب محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة، دار الحوار للنشر والتوز 

 .  139ص 
ثيرت قضية الّتخييل في الثقافات اإلنسانية القديمة. -3

ٔ
ثار هذا اإلشكال اإلبداعّي من   ا

ٔ
ول من ا

ٔ
ولعل الفكر الفلسفي اليوناني كان ا

رسطو من هذا الم
ٔ
فهوم اللبنة خالل مفهوم المحاكاة الذي يعكس بصورة واضحة التجربة اإلنسانّية في عالقتها بالواقع وقد جعل ا

ساسّية لمقاربة هذه الّتجربة وهي تعيد إنتاج الواقع بطرق مختلفة تتفاوت سموا وانحطاطا ويحضر الجانب التخييلي للمحاكاة عند 
ٔ
اال

نظر، سعيد جبار، من السردية إلى التخييلية، ط
ُ
رسطو وهو يقارن بين الشعر والتاريخ. . لمزيد التوسع في هذه الفكرة ا

ٔ
 ، منشورات1ا

 .  40ص   2012اف. ضف
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 وعموًما نقّدر أّن هذا املبحث �ستمّد مشروعيتھ من أهّمية الت�خيص �� النّص الّروائّي و�� تحديثھ، إذ:

صة   �خَّ
ُ
امل باملادة  النّص  فعالقة  فيھ،  التخييل  وطرائق  الروائّي  النّص  بحداثة  وثيق  صال 

ّ
ات "للت�خيص 

تدفع    1العاّم للرواية. فقد اق��ن تجاوز الت�خيص التقليدّي بن�عة تجديدّية وا�حة"تنعكس ع�� البناء  

بَدع الّسائد ومجادلتھ �ش�ل عنيف، وتطمح إ�� استحداث أش�ال �� اإلنجاز والتعب�� تقطع  
ُ
نحو مساءلة امل

ل توسيع ممكنات  مع ما �ان واستقّر �� األذهان. فتنشد التنويع داخل اإلبداع السردّي التخيي�ّ� من خال

القول ف��و "ال شّك أّن املتتّبع ألعمال صنع هللا إبراهيم [...] ُيدرك بجالء هذه الن�عة املتواصلة إ�� خ�خلة  

الب�ى السردية السائدة �� الرواية العر�ية وزعزعة طقوس التلقي التقليدية ال�ي ر�طت القارئ العر�ّي بالرواية  

 .2العر�ية زمًنا طو�ال"

 ت: المرویا  -3

 طبیعة األفعال: -3-1
فـــ األحداث،  الّنموذ�ّ� من  ��خيص  إ��  الكالسيكّية  العر�ّية  الرواية  ت 

ّ
واقع    اطمأن ينتقي من  "الراوي 

 �حياة الناس بأفراحها وأحزا��ا و�طوال��ا  
ً
خوص وامل�ان والّزمان اخ��اال

ّ
ا�حياة أك�� األحداث �� عالق��ا بال�

أخرى من الت�خيص تتقاطع �� رواية "ال�جنة" �� العادّي واليومّي أّوال،    ، إال أّن أش�اال ثالثة3وتناقضا��ا"

 والغر�ب ثانيا، واملكتوب ثالثا.

 تشخیص العادّي والیومّي: -3-1-1
رواية   تفاصيلھ    "ال�جنة"تحيل  أدّق   �� وتصوغھ  املوضو�ّ�  الواقع  بناء  فتعيد  التخيي�ّ�  مرجعها  ع�� 

�خيص الواقع �� مستوى "الدرجة الصفر" ع�� �سيج الّرواية  العادّية وجزئياتھ اليومّية. فقد استحوذ � 

الّسردّي ح�ى غدت األفعال أقرب إ�� الوصف وأميل إ�� �عطيل الّسرد من حيث هو تتا�ع سب�ّي لألحداث. 

قائال ا�حارس  والتقاءه  ال�جنة  مقّر  إ��  وصولھ  يصف  حقيب�ي  فالّراوي  ووضعت  جواره،  إ��  وقفت   "

وُ�قّدم استعداده ودخولھ    .4ض، ثم قّدمت إليھ سيجارة وأشعلت لنف�ىي أخرى"الّسامسونايت ع�� األر 

النحو ال�جنة ع�� هذا  تناولت حقيب�ي بيدي اليم�ى، و�يدي األخرى تحّسست ر�اط عنقي  إ�� أعضاء   "

ابتسامة واسعة" الّ�حيح، ورسمت ع�� وج�ي  �� امل�ان  ھ 
ّ
أن د من 

ّ
الضرب من    .5ألتأك أّن هذا  ووا�ح 

العادّي   ضمن  باندراجھ  ا�خار�ّ�  التخيي�ّ�  العالم  ع��  و�حيل  املمكن،  املعتاد  املألوف  ص 
ّ

��خ األفعال 

 واليومّي. ولكّنھ يتحّول إ�� وظائف من "الدرجة الصفر" ال تتقّدم با�ح�اية.

 
 . 139ص .2002، 2محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة. دار الحوار للنشر والتوزيع. سوريا. ط، -1
 . 175. 174. صص1996محمد الباردي، في نظرية الرواية. سراس للنشر. تونس.  -2
 . 267. ص1995. سنة 38العدد سية.الباردي، التشخيص في الرواية العربية الحديثة. حوليات الجامعة التون محمد -3
 .  29صمصدر سابق، اللجنة. ، صنع هللا إبراهيم -4
 .  32، صالمصدر نفسه -5
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رواية       فيھ  "ال�جنة"إّن  تتواتر  الذي  التقليدّي  الت�خيص  �عارض  الواقع    ال  املرجعية ع��  اإلحاالت 

�عرض   وهو  فالراوي  الناس.  �عيشها  ال�ي  األحداث  تفاصيل  يضبط  �جّل  إ��  تتحّول  ت�اد  ح�ى  ا�خار�ّ� 

ق �� جزئيات هذْين ا�حدثْ�ن و�حرص  
ّ
حدثْ�ن: استيقاظھ وعضو ال�جنة الذي حّل ببيتھ و�فطارهما معا ُيدق

 ع�� تقديمهما �� أدّق تفاصيلهما كما ي��:  

الوقوف متجاورْ�ن أمام املرآة + نظر الراوي �� املرآة + التقاء عينْيھ �عي�ْي عضو    حدث االستيقاظ:  -

 .1ال�جنة + اضطراب آلة ا�حالقة �� يد الراوي + جرح أسفل ذقنھ+...

االنتقال إ�� املطبخ + صنع الشاي + تفقد البيضات الثالث �� الثالجة + وضع البيضات    حدث اإلفطار:  - 

ا�جلوس   + األسود  الز�تون  من  وقدر  الطحينية  ا�حالوة  من  وأخرى  ا�ج�ن  من  قطعة  إخراج   + النار  ع�� 

 .2متواجهْ�ن + تقاسم البيضات + ......

بات  
ّ

ومرك الّنعوت  خالل  من  التفاصيل  بأدّق  الّراوي  عناية  ا�حدثْ�ن  هذْين   �� االهتمام  يلفت  ما  ولعّل 

طر�ة + ثالث بيضات + الز�تون األسود...]. و�بدو صنع هللا إبراهيم واعًيا  اإلضافة [زجاجة صغ��ة + املياه الع

اقع اليومّي ب�ّل عناصره"بأهمّية ��خيص الواقع اليومّي �� رواياتھ ح�ن ُيؤكد أّن   .3: "الّرواية �� الو

عالم   ت  "ال�جنة"إّن   �� الواقع  ع��  املرجعية  إحالتھ  خالل  من  معناه  من  �عًضا  ُينتج  فاصيلھ  الروائّي 

وجزئياتھ. ولكّن هذه اإلحالة تتعاظم ح�ن تحيل الرواية ع�� املعطيات االجتماعية والسياسية فت�جو واقع  

[ا�حافلة]  العاّمة  األماكن   �� األعراض  ان��اك  يصبح  ح�ن  األخالق  فساد  من  تجلياتھ  بمختلف  الفساد 

ات العمالقة ع�� اقتصاد البالد ح�ى ممارسة م�ّ�رة، إ�� فساد االقتصاد �� عهد االنفتاح وسيطرة الشر� 

جنة عسكرّ�ون. بيد أّن رواية  
ّ

م العسكر بمصائر الناس. وج�ّ� أّن معظم أعضاء ال�
ّ

ا تحك
ّ
فساد أو�� األمر مل

"ال�جنة" بقدر ما تحيل ع�� العالم ا�خار�ّ� وتؤكد حضور مرجعها الّتخيي�ّ� ف��ا فتتناءى عنھ ح�ن تجعل 

 شّد أهّم وظائفها الّسردّية التخييلّية إ�� �عضها. �سيًجا �  من الفعل الغر�ب 

 تشخیص الغریب:  -3-1-2
من   الغر�ب  ع��  قياُمها  بي��ا  يجمع  رئيسّية  سردّية  وظائف  ثالث  جنة" 

ّ
"ال� رواية   �� نضبط  أْن  ُيمكن 

 األفعال. هذه الوظائف ��: الوصول إ�� مقّر ال�جنة + البحث + املالحقة. 

جنة""حاوليقول الراوي    وظيفة الوصول:-
ّ

 أكّون فكرة وا�حة عن عمل ال�
ْ

جنة ال�ي   .4ت أن
ّ

إّن ال�

س�� الّراوي إ�� لقا��ا تبدو غائمة ًغ�� وا�حة املعالم. فهو يجهل طبيعة عملها. ولم ُيف�ح �� الوصول إ��  

ن من مقابل��م نفْوا �ّل عالقة لهم ��ذه ال�جنة.
ّ

بل    �عض مّمن مثلوا أمامها سابقا ع�� ك����م وح�ى من تمك

ل آخرون بنسيان تفاصيل ما جرى أثناء لقا��م ��ا. أّما تركيبة  
ّ
م��م من أنكروا مجّرد معرف��م بوجودها. و�عل

 
 .  96ص المصدر نفسه، -1
 .  96ص المصدر نفسه، -2
 . 178ص المصدر نفسه، -3
   . 33، صالمصدر نفسه -4
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جنة فتبدو غر�بة أيضا فاألعضاء  
ّ

أخفق الّراوي �� تحديده.  هو�ا��م ضبابّية    1"�ان عددهم كب�ً�ا حقا"ال�

ا هذا  عسكرّ�ون.  اآلخر  والبعض  مدنّيون  فبعضهم  جنة  غر�بة، 
ّ

ال� بأمر  ا�حيطان  الغرابة  وهذه  لغموض 

رعّية اليومّية غ�� املتغّ��ة"واملسيطران ع�� أعضا��ا يجعالن القارئ م��ّدًدا أمام مدى صل��ا  
ّ

حسب    2"بالش

 عبارة تودوروف.

 واية. وُ�مكن أْن تفرَّع إ�� وظائف دنيا تبدو اثنتان م��ا األدّل ع�� حضور التخيي�ّ� �� الرّ   وظيفة البحث:  -

جنة يلوح غر�ًبا صادًما. فهو ُيجاَبھ �سؤال: "هل �عرف الّرقص؟"     االختيار:  -
ّ

إّن لقاء الراوي بأعضاء ال�

تلك    وهو حدث يخرج بالفعل عن إطار ا�حياة الواقعية لي�ج إ�� مسار العوالم الّتخييلّية  .3"أِرنا ذلك"وأمر  

ال�ي وسمناها بأّ��ا عوالم ممكنة.  فالّراوي مطالب بالّرقص أمام �جنة قصدها يطلب فرصة لُيطّور موهبتھ  

 وُ�جّدد اهتمامھ با�حياة.

هادات غر�بة إذ يحزم وسطھ بحزام عنقھ ويشرع �� الّرقص ُمبدًيا   
ّ

وتبدو استجابة الراوي صاحب الش

 واسعة بفنون الّرقص. أّما األغر 
ً
ب فأْن ُ�سأل الّراوي �� شأن تقر�ر رفعتھ سيدة أثبتت فيھ �جَزه عن  معرفة

د   جنة من الّراوي تفس�ً�ا لهذا األمر. و�بلغ التخيي�ّ� ذروتھ �حظة ُيجرَّ
ّ

ممارسة ا�جنس معها. و�طلب أعضاء ال�

مع ُ�عرَّى  الّراوي  إّن  الّراوي.  إست   �� إصبعھ  جنة 
ّ

ال� أعضاء  أحد  يضع  ثم  سروالھ  باّ��امھ  الّراوي من  نوّ�ا 

ب�ّل   الواقع  أق�ىى درجاتھ ُمجاوزا  بالغر�ب  يبلغ  الّتعر�ة هذا  بن�ع سروالھ. وحدث  ا�جن�ىّي ومادّيا  بال�جز 

الّراوي   يقول  بمعناها  مْمكناتھ.  ما 
ّ
و�ن لل�لمة  املادّي  باملع�ى  فقط  ليس  جنة 

ّ
ال� أمام  تماما  عار  "إ�ي 

 .4ا�جازّي"

اقبة: - طالبھ بدراسة عن أملع �خصّية  �عد مثو  حجز الوثائق واملر
ُ
جنة وصلتھ برقّية ت

ّ
ل الّراوي أمام ال�

ھ 
ّ
د أن

ّ
و�عد تمحيص استقّر رأيھ ع�� �خصية  .  5"أمام إجراء غر�ب ليس لھ سابقة"  عر�ّية معاصرة فتأك

ھ عالم تخيي�ّ� تن�ُج أحداثھ وتفّصل مصائر أبطالھ6" �� عالم غر�ب"الدكتور. و�دأ البحث فإذا بھ  
ّ
  ، إن

وثائقھ   حجز  غر�ب:  بقرار  الّراوي  يفاجئون  جنة 
ّ

ال� أعضاء  أّن  إال  املشبوهة.  �عالقا��ا  الّدكتور  �خصية 

ومالزمتھ �� بيتھ ومراقبتھ ح�ى وهو �ستبدل مال�سھ و�ق�ىي حوائجھ. وتبلغ الغرابة أقصاها ح�ن �شاركھ  

 حسًنا. عضو ال�جنة الفراش مشاركة ال تخلو من لبس وال تتقّبلها الذائقة األخ
ً
 القّية تقّبال

إّن الغر�ب الذي ب�ى وظيف�ْي الوصول والبحث يؤّدي ضرورة إ�� ��اية غر�بة توّسع هذا العالم    املالحقة:  -

الرواية" عليھ  تقوم  الذي  بالواقع    7الغرائ�ّي  قر�نة  فضاءات  باعتبارها  الّتحقق  ممكنة  تخييلّية  عوالم  إ�� 
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جنة �عاقبھ بأ�ل نفسھ. يقول الراوي:" رفعت ذرا��  وشب��ة بھ. فالراوي يقتل عضو ال�جنة  
ّ

الذي الزمھ. وال�

. وتجمع الّرواية ب�ن نمطْ�ن من األفعال ال يخلوان من مفارقة �جيبة  1املصابة إ�� ف�ي و�دأت آ�ل نف�ىي"

هما: العادي والغر�ب / الواق�� والتخيي��/. وا�جمع بي��ا ُير�ك العالقة ب�ن املتخّيل الّروائّي والفعل الواق�ّ�  

ا أميًنا، أمّ 
ً

ا الغر�ب فيتباعد  اليومّي. فالعادّي واملألوف ُيحيل ع�� مرجعھ ح�ى ي�اد يطابقھ فين�خھ ��خ

 عن املرجع الواق�ّ� ما أمكن ليّتصل بالّتخيي�ّ� و�جادلھ. 

 تشخیص المكتوب:  -3-1-3

ّي ��  لعّل اإلحالة ع�� املرجع تتج�� أك�� إذا أشرنا إ�� ��خيص املكتوب �� الّرواية فــ:    "الت�خيص الن�ىّ

اقع" ص فعال  خاصة إذا  ،  2أعمال �عض الّروائي�ن املصر��ن [....] ُيكثف حضور الو تحّول النّص امل�خَّ

"فالراوي يصوغ مذكرتھ عن مؤّسسة كو�ا كوال إبداعيا معلنا ال ي��ّدد الّراوي �� اإلحالة عليھ دون لبس  

ھ ال ي��ّدد �� ذكر عنوان الّ�حيفة وتار�خها
ّ
"وملز�د  فيقول    .3اعتماًدا ع�� نتف من مقاالت �حفّية، ولكن

الّزجاجة   لهذه  ما  ع��  الّداللة  ة  من 
ّ
مجل �شرتھ  الذي  املقال  ع��  الّسادة  أّ��ا  أحيلكم  ي 

ّ
فإ� خطر  من 

 .4"1976"املوند ديبلوماتيك" الفر�سية املعروفة �� عدد نوفم�� /�شر�ن الثا�ي 

فإذا �ان ��خيص العادّي ُيحيل ع�� املرجع واملكتوب ُ�عّمقھ، فإّن ��خيص الغر�ب يوّسع املسافة        

�ل عالقة ممكنة. فهل من تأث�� لتجليات الت�خيص هذه ع�� ا�حبكة �� رواية    مع املرجع ح�ى ي�اد ينفي

جنة"؟
ّ

 "ال�

 ال �ستقيم دون حبكة. وا�حبكة �� رواية    
ّ
جنة" إّن إبداًعا سردّيا تخييليا

ّ
تتتا�ع ف��ا األحداث تتا�عا    "ال�

الّ��اية.  �� ا�حّل  لتبلغ  رة 
ّ
متوت وتنمو  �عضها  إ��  فتنشّد  ا  وسببي� ا  ��    علي� واإلغراق  اليومّي  اعتماد  أّن  إال 

الّتفاصيل يضعف ا�حبكة و�رّهلها. كما أّن االستطرادات ال�ي تمتّد ع�� صفحات عديدة [مثال الصفحات  

تار�خ  40-42-43-48-53-66 أو  �وال"  "ال�و�ا  ظاهرة  ل��صد  تنام��ا  و�عوق  األحداث  �سلسل  ت 
ّ
�شت  [

ا  �� با�حبكة  صلة  وثيق  دون   ... بناءْين  األهرامات  جنة 
ّ

ال� رواية   �� أّن  إ��  النقاد  �عض  ذهب  ح�ى  لّرواية، 

جنة، وُ�قّدم الثا�ي معلومات عن ال�و�ا �وال و�خصّية  
ّ

سردّيْ�ن تخييلي�ن، يضبط األّول عالقة الّراوي بال�

أّن   ...واألكيد  العرب  لسان   �� معان" 
ّ
"الل معا�ي  ويستعرض  ا�حبكةالدكتور  ُيضعفان  البناءْين    :"هذْين 

" �ّ
ّ

 .5التقليدية �� مستوى تتا�عها ا�حد�ّي وتطّورها الع�
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 : بناء الشخصیات -3-2
مفعوال ��ا تصبح سمات لها فتمّ��ها.    تّتصل ��ا فاعلة أو  تؤّد��ا أو إّن األفعال ال�ي تنش��ا �خصيات أو

خصّية ومزاجها"ف�ي  
ّ

حّدد نفسّية ال�
ُ
وقد أف�حت عاّمة نصوص الّرواية �� إنتاج �خصيا��ا الّنماذج    .1"ت

"ما ُيمّ�� الرواية التقليدية مفهوُم البطل باعتباره �خصية محورّ�ة ممّ��ة ��  وتثبي��ا إ�� حّد بدا معھ أّن: 

نموذجّية" وف��يولوجّية  واجتماعّية  نفسّية  صفات  ذات  اآلخر�ن،  خوص 
ّ

بال� أّن   ،2عالق��ا   
ّ
إال

جنة"    ت رواية�خصيا
ّ

فقد زال مفهوم البطل التقليدّي    التّصور.تخرج عن هذه الّضوابط و�عادي هذا  "ال�

فرغت من �ّل صفة أو عمق يمكن أْن ُيمّ��ها أو ُينمذجها.
ُ
خصيات وأ

ّ
حت ال�

ّ
 وُسط

جنة. 
ّ

خصّية ا�حورّ�ة ال�ي �سرد ح�اي��ا مع أعضاء ال�
ّ

جنة" أّن الراوي هو ال�
ّ

فت �� "ال�
ّ
ولكّن هذه   فالال

 ت�اد ال تدَرك مع تقّدم ا�خط ا�ح�ائّي الذي ال يكشف  
ً
خصّية تفتح الّسرد مجهولة وتظل كذلك غفال

ّ
ال�

تقّر��ا من ذهن القارئ. فاملعلومات �حيحة نادرة ال ت�اد تفيد �� ضبط مالمح    عن معلومات تخّصصها أو

خصّية، فال صفات أخالقّية تمّ��ها وال سمات ف��يزلوجية
ّ

يدّل،    تخّصصها. �� �خصية بال اسم �سم أو  ال�

قراء مستقبلها عدا إشارة مقتضبة عن دخول ال�جن. ولعلها  توال تار�خ ُيحّدد ماض��ا لفهم حاضرها واس

" الفرد بال اسم ُمزاًحا عن موضعھ، ال يلعب ماضيھ دوًرا ��  سمة من سمات الّرواية ا�حديثة أْن تقّدم  

 .3"تحديد سماتھ النفسية ا�حالية

خصّيات              
ّ

جنة �� األغلب  –أّما بقية ال�
ّ

فال تمّ��هم عن الراوي سوى الّصفة املدنّية    -وهم أعضاء ال�

والعسكرّ�ة   أو  أخرى.مّرة  الّنعت  مركب  تجاوز  ال  لهم  صفات  استنباط  ع��  دوره  يقصر  مركب    والّراوي 

اإلضافة [�جوز وقور + �جوز م��الك + صاحبة الصوت الرقيق + أشقر الشعر + ملّون العين�ن + إحدى  

خصيات أو تنمذجها فتكشف عما ُيمّ��ها بقدر ما �عّتم عل�
ّ

�ا  السيدات...] و�� مركبات لغوّ�ة ال �عّرف ال�

خصّية �� لفظة مفردة [القص�� + الّرئيس + ...]. 
ّ

شابھ والعمومّية. بل قد يختصر الراوي ال�
ّ
و�غرقها �� الت

صو�ر ال�ار��اتورّي الذي �غمرها "وح�ى �خصّية الّدكتور  
ّ
رغم ،  4"تظل �خصّية ضبابية تختفي وراء الت

 ّبع مراحل ك��ى من حيا��ا. أّن الّراوي حاول أْن ُيوهمنا بتمّ��ها وتفّردها من خالل تت

�خصّيات   إّ��ا  ق، 
ّ
تدق وال  �عّرف   �� فال  والّسمات.  الّصفات   

ُ
حيث من  تتشابھ  الّرواية  �خصيات  إّن 

حة بمع�ى أّ��ا تفتقر إ�� العمق النف�ىّي الذي تحتاج إليھ ال�خصية �� الّرواية الكالسيكية"
ّ
، 5"ُمسط

 
ّ

جنة ا�خارجّية  إذ تخلو من العواطف واالنفعاالت. وهذا ما تؤك
ّ

" فأغل��م يضع عو�نات  ده مظاهر أعضاء ال�

 
1 -Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage. ed du Seuil. 
Paris. 1972. chapitre personnage. P 286 . 
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 2021)  سبتمبر  - ا
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و�ؤكده كذلك حوارهم مع الّراوي الذي اقتصر ع�� ثنائّية الّسؤال /ا�جواب.    .1سوداء كب��ة ع�� عينيھ"

وهو أمر حّد من عملّية الّتواصل ب�ن الطرفْ�ن. فطبيعة ا�حوار تكشف عمق القطيعة ب�ن الّراوي وأعضاء  

جنة. و 
ّ

غيان والفساد  ال�
ّ
هذه القطيعة تحيل ع�� مرجع ا�ح�ّي وهو الواقع لتؤكد الّرفض ل�ّل مظاهر الط

جنة وأعضاؤها. 
ّ

 والعمالة والّتجّ�� كما جّسدتھ ال�

 الكرونوتوب:  -3-3
ع�� من حضور ثنائية املرجع التخيي�ّ� واملرجع  

ُ
�عّددت العالمات الزمانّية ا�حيلة ع�� أحداث مؤّرخة �

.  1973لن هيمن��ما ع�� الّرواية. فهناك زمن واق�ّ� موضو�ّ� يحيل ع�� مرحلة ما �عد ا�حرب  الواق�ّ� و�ع

وُ�ؤّرخ لألحداث الك��ى �� مصر وغ��ها. وقد غلبت ع�� قسم كب�� من الرواية األفعال ذات الصبغة التقر�ر�ة  

أسميناه باملرجع الواق�ّ� الوثائقية ال�ي تفرض ع�� الراوي ضبط التوار�خ. و�� و�ن �انت تنضوي تحت ما  

املصر�ة   ا�حروب  إ��  الراوي  يرّد  الدكتور  �س��ة  فاالهتمام  الّسردّي.  الّتخييل  بضوابط  آليا  فإّ��ا مح�ومة 

الدكتور   س��ة  تضبط  مراحل  يجعلها  أن  حاول  ال�ي  حروب  اإلسرائيلية  ثالث  ب�ن  حصرها  يمكن  ال�ي   "

عام   الثال�ّي  العدوان   �� عام  والعدو   1956متتا�عة  اإلسرائي�ّ�  عام    1967ان  أكتو�ر  حرب  وأخ��ا 

1973"2.    �� األمر�كية  السفارة  إ��  بحثھ  يقوده  أن أحرقت  كما  �عد  إليھ  انتقلت  الذي  ا�جديد  "مقّرها 

لُيقّدم    19، بل إّن الّراوي �عود بالّزمن إ�� الوراء ح�ى القرن  3"1965ا�جماه�� الثائرة املقّر القديم سنة  

:" ح�ن توّصل الصيد�ّ� األمر��ّي بم��تون إ�� تحض��ها [...]  عن تار�خ ظهور زجاجة ال�و�ا�وال�حة ُموثقة 

الشه��"  .1886سنة   ا�حر�ة  تمثال  نحت  ف��ا  تّم  ال�ي  السنة  نفس  ا�حرب  .  4و��  الّراوي  ويستعرض 

 . 5، و�تتّبع نتائجها بتفصيل دقيق1899األمر�كية اإلسبانية سنة 

و�تقاطع مع الزمان املرج�ّ� التار��ّ� زماٌن خاصٌّ هو زمان الراوي الذي يحافظ ع�� تأط�� األحداث             

"بلغت مقّر ال�جنة �� الثامنة والنصف  فيھ وفق ساعات أو ف��ات من ال��ار والليل. ومن ذلك قولھ مثال  

. إّن للّزمن  7فوت قليال قرب الفجر""غ وقولھ كذلك    .6صباحا قبل نصف ساعة من املوعد ا�حّدد ��"

ط ع��  
ّ
لم املسل

ّ
بُبعدْيھ التار��ّ� وا�خاّص دالالتھ السياسّية واالجتماعّية ا�خصوصة ال�ي ترادف معا�ي الظ

الّراوي وع�� البالد وال�ي تدّل ع�� انحراف األخالق وفساد االقتصاد...والّزمان ��ذه الّتجليات يحّقق الوظيفة  

املتخيّ  للّنّص  الّتخييلّية  العوالم  املرجعّية  تلك  �عوالم ممكنة تحاوره ��  إ�� واقعھ حينا و�صلھ  ل فيشّده 
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ص �� الّرواية غالبا من  
ّ

�خيص الّزم�ّي خادما ملرجعھ، و�ْن خال الّزمن التار��ّ� امل�خ
ّ
املتخيلة، في�ون الت

�جيلية ليقول الّسياسة واالقتصاد واألخالق.
ّ
 الصبغة الت

رواية     �� الفضاءات  جنة"أّما 
ّ

خصائصها    "ال� وتضبط  و�سّم��ا  تحّددها  ال�ي  املعلومات  بندرة  فتتمّ�� 

م�انا   األحداث  وتقع  ال�خصيات  فيھ  تتحّرك  الذي  األوسُع  الفضاُء  القاهرة  �انت  ول�ن  غالبا.  وامتدادها 

واقعيا �ستمّد وضوحھ �� ذهن القارئ من مرجعھ التخيي�ّ�، فإّن الفضاءْين األهّم �� الرواية من حيث أثرهما  

ال   الّضرورّي  األد�ى  يقتصر ع��  يبدوان غامضْ�ن. فت�خيصهما  الّراوي  و�يت  ال�جنة  مقّر  أي  ا�ح�اية   ��

جنة م�ان مجهول موقعھ م��وكة �شأتھ. �سكت الّراوي عن خصائصھ وال يذكر منھ غ��  
ّ

يجاوزه. فمقّر ال�

جنة. والغرفة ال�ي تمثل م�ان االتصال والقطيعة �� اآلن ذ 1"الردهة الطو�لة"
ّ

 اتھ ب�ن الّراوي وأعضاء ال�

جنة. فالّراوي    أّما بيت الّراوي فيبدو
ّ

أك�� وضوًحا رغم أنھ يقّل من حيث أهميتھ �� الّسرد عن مقّر ال�

الّسا�ع.   ابق 
ّ
الط  �� النوم...] وموقعھ  ا�حّمام، غرفة  املكتب،  [الكتب،  وم�ّوناتھ  �عًضا من محتو�اتھ  ُ�عّ�ن 

جنة فضاء صراع ��حن  ورّ�ما وجد هذا الّتفاوت  
ّ

�� االهتمام بامل�انْ�ن ت��يَره �� عالقة الّراوي ��ما. فمقّر ال�

مأنينة والّراحة...و�ْن  
ّ
الّراوي بمشاعر ا�خوف وا�خيبة واالن��اك...أّما البيت فهو م�ان حماية يمّد الّراوي بالط

جنة، ع�� أّن إحالة امل�ان  �ان البيت سيفقد الحقا خصوصيتھ ووظيفتھ ا�حمائية ح�ن �ستبيحھ أعضاء  
ّ

ال�

قها  
ّ
وتدق ا�جغرافيا  تحّددها  معّينة  م�انّية  حّ��ات  الّسرد  ص 

ّ
�خ م�ى  تتكثف  ا�خار�ّ�  مرجعھ  ع�� 

ما   أج��  ولعّل  وا�جالت...].  ال�حف  مقاّر  األمر�كية،  السفارة  مكتبة  األهرامات،  [�غداد،  الطو�وغرافيا 

ا هذه   �� متخّيل  بآخر  مرجعّيا  فضاًء  القمع  يجمع  واقع  عل  موار�ة  دون  املباشرة  إحال��ما  هو  لّرواية 

ح�ن  خاصة  للمعلومة  الرسمية  ومؤّسسا��ا  السلطة  واحت�ار  با�خارج  املشبوهة  والعالقات  واالستبداد 

جنة �� وجھ الّراوي باب البحث �� تفاصيل حياة �خصية الدكتور وعالقاتھ. 
ّ

 أغلقت ال�

أّن املرو�ات   إ��  جنة" بقدر  ومّما تقّدم نخلص 
ّ

"ال� ما أحالت ع�� مرجعها و�احت بواقعها قد    �� رواية 

وسّمت   األزمنة  قت 
ّ
ودق املكتوب،  و��خت  واليومّي  العادّي  نقلت  ال�ي  فاألحداث  وتناءت.  عنھ  تباعدت 

�عض   املتخّيل    تؤكد  األمكنووسمت  املبَدع  يحّول  أن  أوشك  السرد   �� ا�خار�ّ�  للمرجع  فا�ًحا  حضوًرا 

 أّن الغر�ب الطافح من ب�ن أفعال مألوفة وال�خصيات ال�ي استعصت ع�� �ّل محاولة  محا�اة مباش 
ّ

رة. إال

السرد   ة ع�� مفارقة 
ّ
دال املعالم...تبقى قرائن وعالمات  غ�� وا�حة  الغائمة  والفضاءات  والتمي��  ل�حصر 

 مرجعھ وتمّرده عنھ ونزوعھ نحو الّتخييل املتعّدد واملتنّوع. 
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 لفني:         البناء ا   ثانیا:  -4

                 �عد أْن نظرنا �� طبيعة املرو�ات ورصدنا عالق��ا بمرجعها، �سأل هل من أثر لها �� بناء الرواية الف�ّي؟                              

الّزمن   قائم ع�� زمنْ�ن اثنْ�ن: زمن ا�ح�اية املروّ�ة وزمن ا�خطاب. والنظر �� 1إّن النّص القص�ىيّ             

تتتا�ع خطّيا مجّسدة   ف�ي  الك��ى.  الّسردية  الوظائف  �� مستوى  تاّم  تطابق  يوقفنا ع��  ترتيبھ  من حيث 

الثالث   ترتيب األحداث املنطقّي دون ارتداد أو الّسردية  الّسرد. والوظائف  بلغها  ال�ي  الّنقطة  ��ا ع��  قفز 

بة �� ا�خطاب. فم
ّ
ن الوصول إ�� مقّر ال�جنة، إ�� البحث، إ�� املالحقة  الك��ى ال�ي تب�ي ا�ح�اية تتتا�� ُمرت

تخلو ال  الدنيا  الّسردية  الوظائف  أّن  ع��  وا�خطاب.  ا�ح�اية  ضمن  الّسردّية  الوظائف  هذه  من    تنتظم 

�تيب الّزم�ّي.
ّ
ع�� النقطة الّزمنية ال�ي بلغها    حقةال   فالّراوي قد يورد أحداثا سابقة أو   مفارقات زمنّية تخرق ال�

جنة و�� فاتحة الّسرد، وشروع 
ّ

الّسرد. فرغم أّن ا�ح�اية تضبطها نقطتان زمنّيتان هما: الوصول إ�� مقّر ال�

جنة أو  
ّ

الّراوي �� أ�ل يده املصابة و�� خاتمة الّسرد، فإّن أحداثا مثل قضاء سنة �� االستعداد للقاء ال�

فول
ّ
 ة ...�� اس��جاعات تتجاوز مدى ا�ح�اية الّزم�ّي. الغوص �� ذكر�ات الط

وكذلك فإّن الّسوابق �اللواحق تكّسر خطّية الّزمن حيث يقفز الراوي نحو أحداث لم يبلغها                

جنة تبدو
ّ

ع ... والّسوابق �� ال�
ّ
واحق. ولعّل أهّم استباق هو   الّسرد بحلم أو توق

ّ
ا وأهمّية مقارنة بالل أقّل كم�

ع الّراوي ��ايتھ و��اية عضو ال�جنة ح�ن قال  تو 
ّ
ف  ق

ّ
 ا�حنة املقبلة ال�ي سيتوق

ّ
" شعرت �� نفس الوقت أن

ع يخضع  ،  2عل��ا مص��ي ستكون فاصلة �� شأنھ هو اآلخر"
ّ
أي �� شأن عضو ال�جنة. وهو نوع من التوق

جنة ال�ي هتكت خصوصّية الّراوي    ملنطقّية األحداث �� تتا�عها و�ْن �انت الّ��اية أك�� حّدة مما ُينتظر.
ّ

فال�

فهذه    الّراوي،التأزم الذي انت�ى بقتلھ وعقاب   وفرضت عليھ عضَوها حارًسا دائما قد وّجهت األحداث نحو

عّد نوًعا من تضم�ن الّ��اية �� أحداث سابقة عل��ا وواقعة قبلها.  
ُ
 الّسابقة �

بالعالقة              فيھ  ف��تّم  املّدة  جانب  ال�ي    وأّما  واملدة  ا�ح�اية   �� األحداث  استغرق��ا  ال�ي  املّدة  ب�ن 

استغرق��ا �� ا�خطاب. و�بدو مصط�ح الّسرعة الذي اعتمده " جرار جينات" األ�سب �� ضبط العالقة ب�ن 

مدة الّسرد �� ا�ح�اية ومدتھ �� ا�خطاب. ورغم أّن الالتوافق الّزم�ّي هو القاعدة ال�ي تضبط العالقة ب�ن 

ا�ح�اية ومّدة ا�خطاب فإّن التوافق الزم�ّي حاضر �� رواية " ال�جنة " بقوة من خالل اعتماد املشهد  مّدة  

 والّسرد املفّصل.

تطابق               حيث  جنة، 
ّ

ال� الّراوي وأعضاء  ب�ن  الدائر  ا�حوار  انبنت ع��  م��ا  كب��  �� قسم  فالرواية 

حوار �� الّرواية مباشر �� أغلبھ حيث ي��ك الّراوي حر�ة  سرعة زمن ا�ح�اية سرعة زمن ا�خطاب أو ت�اد. وا�

ُمسّرًدا   ا�حوار  ورد  م�ى  وح�ى  ا�حوار.  وتنظيم  القول  أفعال  توزيع  ع��  لھ 
ّ

تدخ و�قصر  ل�خصياتھ  القول 

خصيات فإّن جر�ان الّزمن �� ا�ح�اية ي�اد يطابق سرعة جر�انھ �� ا�خطاب. وج�ّ�  
ّ

فيت�لم الراوي بلسان ال�

ية ��ّج بأفعال القول املنطوق م��ا وهو األغلب والباط�ّي و�ھ يختّص الّراوي و��ون خاّصة ح�ن ��جز  أّن الروا

 
1 Gerard Genette: Figure - ed Seuil. 1972. p74. 77 III.  
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�ل الّسردّي ما ُ�سّميھ جينات الّسرد املفّصل  
ّ

جنة أوح�ن �ستبّد بھ االنفعال. و�دعم هذا الش
ّ

عن مواجهة ال�

"دخلت ا�حمام واستدرت أغلق  يلها كقولھ وتبنيھ �� الّرواية خاصة مالحقة الراوي األفعاَل العادية وتفاص

 .1الباب ح�ى وجدتھ قد �حق �ي فدفع الباب جانبا ليحول دون إغالقھ ثم وقف �� مدخل ا�حمام "

و�عليقاتھ   الّراوي  ت��يرات  الّراو�ة   �� وتمثلھ  الوقف.  هو  الّراوي  �عتمده  آخر   
ً
سردّيا شكال  ون�حظ 

لتقتصر ع�� وظيفة نحو�ة �� املفعول ألجلھ �� الغالب.   واستطراداتھ ال�ي تطول لتبلغ صفحات وتقصر

ھ دون مصعد، األمر  
ّ
فالراوي ُيفّسر مفاجأتھ من ز�ارة أعضاء ال�جنة لھ بأّن من�لھ واقع �� الطابق الّسا�ع وأن

التفك��. و�ذا �انت   �� نھ لوقع األقدام باستغراقھ 
ّ
وُ��ّ�ر سبب عدم تفط   الذي ال ُ��ّجع أحًدا ع�� ز�ارتھ. 

زجاجة   اختياره  الراوي  ت��ير  فإّن  جزئّيا  ا�ح�اية   �� الزمن  تقّدم  من  تحّد  هذه  القص��ة  الراوي  تدخالت 

ھ م�ح صفحات عديدة. فالراوي  
ّ
ق نمو ا�ح�اية طو�ال ألن

ّ
ة ع�� القرن العشر�ن قد عل

ّ
ال�و�ا�وال عالمة دال

العمالق والشر�ات  الك��ى  واألحداث  والثورات  مونرو  مارل�ن  لهذا �ستبعد  ت��يرات  خلق   �� و�توّسع  ة 

االستبعاد. وخصائص الزمن هذه م�ى أضفنا إل��ا هيمنة السرد املفرد حيث ال تنويع �� مستوى التواتر تؤكد  

حضور املرجع �� بناء الرواية الزم�ّي. فالراوي ُيرا�� ما أمكن ترتيب الزمن ومّدتھ وتواتره كما �ان أو ُيف�َ�ض  

ھ �ان �� منطقھ الوا
ّ
 ق�ّ� املرج�ّ�. أن

قّدمة من حيث               
ُ
م بدرجات مختلفة. فلإلخبار درجات تتفاوت ف��ا املعلومات امل ى ُيقدَّ

َ
إّن ما ُيح�

لّون بوجهة نظر ما. والبحث �� املسافة ُيظهر أّن  
ُ
درجة التفصيل ومن حيث القلة والك��ة. وهذه املعلومات ت

ل وفق طر�قت�ن: سرد األحد
َ

نق
ُ
اث وسرد األقوال. األو�� تنج�� عن راو محايد ينقل األحداث كما  األحداث ت

الرواية تقول �ّل ذلك.   أّن  أو اجتما�ّ� أو سيا�ىّي رغم  إيديولو�ّ�  �� وكما وقعت منقطًعا عن �ّل تفس�� 

ولكّن صنع هللا إبراهيم يرفض تور�ط سارده الذي ينقل ما يرى ويسمع دون رأي ُيبديھ ع�� غموض كث�� من  

داث وغراب��ا. وح�ى تدخالت الراوي أحيانا ُم�ّ�ًرا وُمفّسًرا �عَض أفعالھ وسلوكھ ف�ي ال تخرق حياده ألّ��ا  األح

ما �� سياق َمنطقة عالقتھ بال�جنة وتفس�� األسباب ال�ي جعلتھ يتصل  تبدو “ال  
ّ
�� ش�ل تدخل مباشر و�ن

خصيات بل هو  فالراوي  .  2��ذه الهيئة الرسمية و�تفاعل معها تفاعال غر�با"
ّ

إذن ليس صوتا إلحدى ال�

ما �عّدد الت��يرات و���ك  
ّ
ھ ال ُيقّيد القارئ برأي إن

ّ
صوت نفسھ فقط. وح�ى إذا احتاج غموٌض ما تفس�ً�ا فإن

لقارئھ حر�ة أن يختار أحدها أو غ��ها. ومثال ذلك ما أورده �� شأن االه��اء الّسريع ألوتو�يس �ارتر، فقد  

 � التفس��ات  السبب،"�عّددت  الصيانة هو   سوء 
ّ

إن قائل  فمن  ا�خدمة    شأ��ا  إ�� طبيعة  أرجعھ  ومن 

والثانية تدعم حيادّية الّراوي. فسرد األقوال    3الشقة �� بالدنا، أو إ�� عدم كفاءة السائق�ن والمباال��م"

ل الراوي بالت
ّ

ا  غالٌب عليھ ا�خطاب املنقول املباشر الذي تت�لم فيھ ال�خصيات مباشرة دون تدخ
ً
حو�ر حذف

 أو ز�ادة. 
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نا إذ �ستكمل البحث �� الصيغة الّسردية أي �� جانب املنظور يتأكد لنا حياد الراوي، إذ ��يمن               
ّ
و�ن

و�نحصر   الباطنية.  بأحوالها  معرفة  أد�ى  دون  تتحّرك  فال�خصيات  الّسرد.  عموم  ع��  ا�خار�ّ�  التبئ�� 

والها وأفعالها باستثناء الراوي ال�خصية ا�حور�ة الذي ُ�عّري �عًضا  املنقول ع��ا �� ما يظهر من أقوالها وأح

 من دواخلھ ح�ى ُيمنطق األحداث. أما بقية ال�خصيات فاملعرفة ��ا قليلة واملعلومات ع��ا نادرة �حيحة. 

كّن التدقيق  ول "ال�جنة" توهم ب��امن السرد واألحداث. وآخر ما �ش�� إليھ أّن وفرة املشاهد �� رواية            

�� املوقع الزم�ّي الذي �شغلھ الراوي وهو يروي أحداث ا�ح�اية ُيؤكد اعتماده الّسرد التا�ع. فهو يروي أحداثا  

ها وردت �� صيغة املا�ىي املفيد مع�ى االنقضاء.
ّ
 سبقت زمن السرد. فاألفعال �ل

 الخاتمة:        -5

صة إذ تقوى   
ّ

يكشف ما تقّدم أّن "النّص الدنيوّي" أي التار�خ بمعناه الواسع يظّل سّيد النصوص امل�خ
والعادّي   اليومّي  تفاصيل  �غمر  وهو  الفساد  فتقول  التخييل  مجال  إ��  لتن�ع  الرواية   �� املرجعية  اإلحالة 

عنوان الرواية الذي ينكشف �� امل�ن رديًفا للقمع  واملرجع املراد تمثيلھ سافر شفيف منذ    وتؤكده �� املكتوب.
 والتسلط واالن��اك...

ا �ان �ّل  
ّ
اقع"ومل كما �عتقد صنع هللا إبراهيم نفسھ، فالقول ممكن    1" أدب �ستمّد موضوعھ من الو

رواية   إّن  ال�ي حكم    "ال�جنة"إذن  لھ قواعده وضوابطھ  متم��  ف�ّي  بتخييل  تقليدية  واقعية  تندرج ضمن 
أّن نزوًعا نحو�عضُ   

ّ
.إال للرواية  الفّ�ّي  ��ا نحو ها املرو�ات والبناء  الرواية يدفع   ��  التجديد ظاهٌر ال يخفى 

التجر�ب الذي تنج�� عنھ املفارقة الالفتة �� ا�جمع ب�ن نمطْ�ن من ا�خطاب مختلفْ�ن خصائَص وتقنيات  
، و�خلو   �� األسلوب  املباشرة  تبنيھ  توثيقّي �حفّي  طا�ع سردّي، وخطاب آخر  هما: خطاب  أّي  غالبا من 

سردّي روائّي يجنح بالنّص إ�� جنسھ األص�ّ�. هذا املن�� التجر��ّي يخرج بالرواية إ�� حداثة تتأكد �� ��خيص  
خصيات ال�ي 

ّ
الغر�ب الذي يب�ي أبرز الوظائف الّسردية ال�ي �عارض الّنموذ�ّ� من األفعال وكذلك من ال�

التقلي الّرواية  "ال�جنة" مفرغة  تواضعت  �� ح�ن بدت �خصيات رواية  دية ع�� ضبط سما��ا وما يمّ��ها 
أّ��ا رواية متمّردة لم �سع إ�� مشا�لة الواقع من خالل تفر�د   خاو�ة متنكرة ملفهوم البطل التقليدّي. كما 

الّسرد  �� مؤثرة  فاعلة  قّوة  تقديمھ  أو  ا�خاّص  طا�عھ  و�براز  الدقيقة  بتفاصيلھ  ووصفھ  التخيي�ّ�    امل�ان 
ومقّوماتھ. ولعّل مظهر الّتحديث ما ثبت �� حياد الّراوي وتخليھ عن الّت��ير والّتفس�� والّتوجيھ القي�ّي أو 

 األخال�ّ�... وال��امھ التبئ�� ا�خار�ّ�.

جنة"تبدو رواية     
ّ

رة ب�ن اتجاه�ن يتجاذبا��ا، أّول �شّدها إ�� واقعية تقليدية تحمل �عضً   "ال�
ّ
ا  إذن متوت

ا ف�ي و�ْن   من التصّور األرسطّي للفّن باعتباره تمثيال أو محا�اة للواقع يلعب ف��ا عنصر الّتخييل دوًرا مركز��
�انت رسًما ��جيليا للواقع ف�ي متخّيلة من قبل املبدع. وقد يتخّيل ذلك الواقع و�رسمھ �اتب آخر بطر�قة  

أما   ابراهيم،  ��ا صنع هللا  ال�ي رسم  إ�� واقعّية جديدة بدأت تجّرب  مختلفة عن تلك  ��ا  ثان فيع��  اتجاه 
 أدوات روائّية غ�� مألوفة أدرج��ا ضمن تّيار "ا�حساسية ا�جديدة" �� الّرواية املصرّ�ة خاّصة والعر�ّية عامة.
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 کتاب:  قراءة في  

االعتداء علی مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسیة واستراتیجیة الدولة  "
دراسة في علم اجتماع المناضلین وعلم اجتماع   :) 2007-1991التسّلطیة (

 " الشرطة

 عادل بلکحلة  :لـ

 

 
 

 

   ملّخص:

خنق    مجال   �� طية 
ّ
التسل الدولة  اس��اتيجيات  تجاوز  �سبل  الكتاب  لهذا  األساسية  الفكرة  تّتصل 

وتأبيد منظومة االستبداد والفساد، غ�� أّن ذلك الّتجاوز ال يمكن أن يتحّقق    ا�حر�ات واحت�ار السلطة،

لنقد واملعارضة والتنديد  مادام ا�حقوقّيون لم ينجحوا �عد �� صياغة اس��اتيجيا بديلة ترتقي من مستوى ا

 إ�� مستوى البناء والصياغة واالستشراف.

تتضّمن رؤ�ة األستاذ بلكحلة ملفهوم حقوق اإل�سان ب�ن السلطة وا�جتمع أبرز ا�حاور ال�ي تنت�ي إل��ا  

فكرة املراهنة ع�� مأسسة حقوق اإل�سان بصف��ا اختيارا اس��اتيجيا ضرور�ا ملواجهة اس��اتيجيا السلطة  

 إخماد �ّل األصوات املناوئة لتوّجها��ا.  
ّ
 االستبدادية ال�ي ال شغل لها إال

ف مؤّسسة الشرطة التو�سية   
ّ
و�مكن حصر تلك ا�حاور �� ثالثة عناو�ن ك��ى. يّتصل أّولها �عوامل تخل

وتتّبعهم. ثم محور ثان �عّد  لتعّقب مناض�� حقوق اإل�سان    ال�ي �انت، وما تزال، آلية بيد السلطة األساسية 

طية وناشطي حقوق اإل�سان ع�� حّد  
ّ
توسعة واستكماال للمحور السابق، إذ ��ّم اس��اتيجيات الدولة التسل

ق بتقييم مدى إسهام هذا البحث �� اق��اح بدائل ممكنة  
ّ
سواء لنخلص �� ال��اية إ�� محور تأليفي ضم�ّي يتعل

 �حّر�ات. �� ما يخّص ضمانات مأسسة ا�حقوق وا

 

 

 

 

 عبد الباسط غابري  د.
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Abstract: 

The main idea of this book relates to ways to bypass authoritarian state strategies 

in the field of stifling freedoms, monopolizing power and perpetuating the system of 

tyranny and corruption. However, this transgression cannot be achieved as long as the 

jurists do not succeed in formulating an alternative strategy that rises from the level of 

criticism, opposition and condemnation to the level of construction, formulation and 

foresight.  

Mr. Belkahla's vision of the concept of human rights between power and society 

includes the most prominent axes to which the idea of betting on the institutionalization 

of human rights belongs as a necessary strategic option to confront the strategy of the 

authoritarian power that has nothing to do but suppress all voices opposing its 

orientations. These axes can be grouped into three major headings. The first relates 

to factors behind the Tunisian police establishment, which has long been the primary 

power mechanism in tracking down human rights activists. Then a second axis is 

considered an expansion and continuation of the previous one, as it concerns the 

strategies of the authoritarian state and human rights activists alike, to conclude in the 

end an implicit compositional axis related to the assessment of the extent to which this 

research contributes to suggesting possible alternatives with regard to guarantees of 

institutionalization of rights and freedoms. 
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 تمهید:  -1

ل�ن �ان زمن إعداد هذا الكتاب يو�� بأّن مداره منعقد حول كشف حقيقة النظام السيا��ي التو���ي  

سقوط  )، فإّن اإلصرار ع�� �شره �عد  2011-1987السابق �� عهد الرئيس السابق ز�ن العابدين بن ع�� (

النظام االنتقال    1�سنوات  ذلك  مسار  ت�حيح  محاوالت  إطار   �� جاء  العمل  هذا  بأّن  االعتقاد  �عّزز 

� بتو�س، وتجاوز "الطفولية السياسية" ال�ي بدا عل��ا الفاعلون السياسيون وا�حقوقيون  
ّ
الديمقراطي املتع�

ن��م االنت
ّ

فاضة التو�سية والعملية االنتخابية من  ممن �انوا "�حايا" املرحلة االستبدادية الشمولية، ومك

 اعتالء سّدة ا�حكم، ولو بنسب متفاوتة. 

طية بمواطن��ا الناشط�ن   
ّ
��ّم اإلش�الية األساسية ال�ي �عا�جها الكتاب عالقة األنظمة الشمولية التسل

 �� ضوئھ  �� مجال الدفاع عن حقوق اإل�سان. و�ذا �انت نوعية العالقات تتحّدد بحسب املستوى الذي يتّم 

أو   والتما��،  اإلقصاء  أو  وا�خارج،  الداخل  مستو�ات  ب�ن  التمي��  مثل  وتقييمها  العالقات  تلك  تحديد 

الواجب وا�حاصل، فإّن الباحث بلكحلة قد حصرها �� عالقة التصادم واإلقصاء أو اإللغاء. ومن ثمة فإّن  

�عامل كيفية  حول  منعقد  عنھ  اإلجابة  حاول  الذي  ا�حورّي  املرحلة    السؤال  تلك   �� التو�سية  السلطة 

التار�خية املهّمة مع عناصر ا�جتمع املد�ي ال�ي اختارت الدفاع عن حقوق اإل�سان ألسباب مختلفة ذاتية  

 وموضوعية. 

وملا �ان هذا البحث ينت�ي إ�� مجال علم االجتماع بحكم تخّصص صاحبھ فيھ، فإّن سؤال بلكحلة قد   

محّددة �� مرحلة أو��، ثم مقار�ة نوعية بحثت �� الب�ى   مئو�ة دقيقة، و�سب  ُع�ي بتقديم معطيات إحصائية  

ف �� لفظة "االعتداءات"
ّ
 .2العميقة املوّجهة لعالقة التصادم ال�ي اخ��لها املؤل

الدولة    اس��اتيجيات  تجاوز  �سبل  تّتصل  الكتاب  ع��ا  ينافح  ال�ي  األساسية  الفكرة  فإّن  املع�ى  ��ذا 

طية �� مجا 
ّ
ل خنق ا�حر�ات واحت�ار السلطة، وتأبيد منظومة االستبداد والفساد انطالقا من �جم التسل

لم   يتحّقق ما  أن  يمكن  التجاوز ال  أّن ذلك  العزل خاّصة. غ��  ا�حقوقي�ن من مواطن��ا  األفواه ومحاصرة 

مستوى البناء    ينجح ا�حقوقيون �� صياغة اس��اتيجيا بديلة ترتقي من مستوى النقد واملعارضة والتنديد إ��

 والصياغة واالستشراف. 

وال جدال �� أّن هذا املطمح والّرهان من مقتضيات عمليات االنتقال الديمقراطي ا�حقيقية، بل �عّد من   

شروطها األساسية ل�ي تضع حّدا ��ائيا ل�ّل عملية تالعب محتملة بقضايا الديمقراطية وحقوق اإل�سان  

 . وت�افؤ الفرص والعدالة االجتماعية

 
فشل تلك المحاولة.  -1

ٔ
مات الحقوقية من واجب نشره ا

ّ
ف إلى محاولته نشر كـتابه في عهد بن علي. لكن تنّصل بعض المنظ

ّ
شار المؤل

ٔ
ا

طية (راجع عادل بلكحلة، 
ّ
) دراسة في 2007-1991االعتداء على مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسية واستراتيجية الدولة التسل

طرش للكـتاب المختّص، تونس، علم اجتماع المناضلين وع
ٔ
 . 5، ص2016لم اجتماع الشرطة. مجمع اال

 .21، صالمصدر نفسه -2
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لعملية    إس��اتيجية  رؤ�ة  ضمن  اإل�سان  حقوق  مأسسة  أهمية  ع��  ال��هنة  إ��  الكتاب  ف 
ّ
مؤل س�� 

 �� سابقا  اعتمدت  ال�ي  اآلليات  نفس  اتباع   �� االستمرار  خطورة  �ستشرف  بتو�س  الديمقراطي  االنتقال 

يا عن مرحلة  اعتبارا إ�� أن مرحلة البناء تختلف    2011جانفي    14مواجهة النظام السيا��ي ما قبل  
ّ
اختالفا �ل

 املعارضة. وهو ما يفرض يقظة دائمة وجهودا مضنية ل��ك�� دولة القانون واملؤّسسات ا�حقيقية. 

ف جهاز   
ّ
ق ا�حور األّول بالبحث �� األسباب العميقة لتخل

ّ
توّزع هذا العمل ع�� ثالثة محاور أساسية: �عل

ز ا�حور الثا�ي  الشرطة التو���ي من منظور علم اجتماع الشرطة 
ّ

ومقار�ات متعّددة التخّصصات، بينما رك

ع�� رصد اس��اتيجيات السلطة االستبدادية �� التعامل مع معارض��ا وطرق مواجهة تلك املعارضة لقمع  

الق��اح فخّصص  الثالث  ا�حور  أما  املعاصر.  تو�س  تار�خ  من  حاسم  منعرج   �� املمكنة   السلطة  البدائل 

 �ات تزامنا مع مرحلة االنتقال الديمقراطي. ملأسسة ا�حقوق وا�حرّ 

 عوامل تخّلف مؤّسسة الشرطة التونسیة:   -2

أش�ال   من  شكال  التو�سية  الشرطة  مؤّسسة  ف 
ّ
تخل عوامل   �� ا�حديث  عّد  املمكن  من  �ان  ل�ن 

) املدروسة  الف��ة   �� التو�سية  السلطة  العوامل  2007-1991اس��اتيجيا  تلك  تفصيل  إ��  ا�حاجة  فإّن   ،(

لفهم كيفية  وتح افتتا�� مستقّل، وهو عبارة عن مهاد  �عنصر  إفرادها  إ��  قادنا  لتجاوزها، قد  توقا  ليلها 

طية وهيمن��ا ع�� األفراد وا�جتمع والدولة ذا��ا. 
ّ
 اشتغال آليات الدولة التسل

املراقبة    �� السلطة  اس��اتيجيات  عن  الشرطة  مؤّسسة  ف 
ّ
تخل عوامل  انفصال  إ��  إشارتنا  تنطلق    ال 

ما �ستند إ�� عدد من املعطيات م��ا ما يّتصل بطبيعة السلطة �� العالم الثالث. إذ  
ّ
والعقاب من فراغ، و�ن

�� سلطة تقوم ع�� استثمار �ّل ما يمكن أن يدعم نفوذها أطول مّدة ممكنة، ولو �ان ذلك ع�� حساب  

عاصرة الراهنة ميل تلك السلطة  تجديد مفاصل منظوم��ا واستمرار���ا. فقد أثبتت التجارب التار�خية امل

، من ذلك أّ��ا لم تتوّرع عن 1إ�� مراكمة عوامل فنا��ا بطر�قة عبثية �سبب غياب الرؤ�ة التار�خية السليمة

. وهو ما  2محاولة تحو�ل النظام ا�جمهوري إ�� نظام تور��ي أطلق عليھ أحد الباحث�ن �سمية "ا�جملو�ي"

 حدث �� سور�ا ع�� سبيل الذكر.

الشرطة أ  ف مؤّسسة 
ّ
تخل  �� املسهمة  العوامل  أّن  فهو  ذلك،  �ّل  من  األهّم  بة،   ّما 

ّ
بتو�س عوامل مرك

محّددات    ثالث يتقاطع ف��ا التار��� بالثقا�� والسيا��ي، والداخ�� با�خار��. وسنحاول تناولها انطالقا من  

 ثالثا ثقافية.  سوسيوتار�خية، ثانيا سياسية،  ��: أّوالأساسية 

بالثقا�� والسيا��ي  العوامل السوسيوتار�خية-أ التار���  ف��ا  يتقاطع  بة 
ّ

ذا��ا أسبابا مرك �� حّد  �عّد   :

باالجتما��. وهو تقاطع يصدر من طبيعة الظواهر ا�حضار�ة وم�ّونا��ا باعتبارها تأليفة �جملة من العناصر  

 املتعّددة.

 
مجد حسين، ط -1

ٔ
وسط، ترجمة ا

ٔ
يوبي، تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق اال

ٔ
، مركز دراسات الوحدة  1نزيه اال

 ص.973، 2010العربية، بيروت، 
 د الدين إبراهيم. المفّكر المصري المعروف سع  وهو -2
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ستبداد وما يّتصل ��ا من حكم مطلق وقمع  تحيل العوامل السوسيوتار�خية أساسا ع�� جذور ظاهرة اال  

ومصادرة ل�حر�ات، بل إّ��ا تف�ح منظومة �املة م��ّ�خة ع�� امتداد قرون إ�� حّد أ�حت فيھ عالمة ممّ��ة  

 التصقت بالعرب خاّصة.

 ) ا�حفصية  الدولة  الصّدد، عهد  �� هذا  بلكحلة،  الباحث   الق��ان مفهوم    1)1574-1228يحّدد 
ً
بداية

�سمية  الشرطة   اصط�حت ع��  العامة  بأّن  مقّدمتھ   �� خلدون ذكر  ابن  أّن  حّد  إ��  والقهر  الغلبة  بمع�ى 

نظرا ملباشرة أ�حا��ا سلطة الزجر والقهر وتنفيذ مقّررات األم�� والقا��ي.   2صاحب الشرطة بـ "ا�حاكم"

�حاكم ا�حقيقي (الدولة، ويشرح بلكحلة هذا األمر شرحا بليغا بالقول: "وذلك ألّن العامة أصبحت ال ترى ا

ما ترى عمليا أداتھ ال�ي أصبحت قمعية �عد أن �انت رقابية"
ّ
 .3السلطة، امللك)، و�ن

الب�ى   إ�� مجال  األّول  ا�حّدد  ينت�ي  يقّل عن محّددين:  �� ما ال  التار�خية  اال�عطافة  تكمن قيمة هذه 

بة للظواهر ا�حضار�ة. إذ ليست ظاهرة االستب
ّ

داد أو القمع أو الفساد سلوكيات سياسية  ال��اكمية املرك

صال  
ّ
ما �� �� حقيق��ا ترّسبات لب�ى مادية وثقافية كث��ة متنّوعة. وهو ما يجعلها شديدة االت

ّ
فردية عابرة، و�ن

 .4بال��كيبة الذهنية والنفسية لل�خصية القاعدية للمجتمع

فتھ �لم 
ّ
ة "ا�حاكم" �� ا�حقبة املعاصرة والراهنة. إذ  أّما ا�حّدد الثا�ي، ف��ّم األثر أو الصدى الذي خل

مارست   ��حنة معنو�ة  التو�سية  الشرطة  و"ا�حاكم" و�� مؤسسة  "الشرطي"  �لم�ي  ترادف داللة  ى 
ّ

غذ

بمقتضاها صالحيات ا�حاكم الفع�ّ�، أو ع�� األ�ّح الصالحيات ال�ي �ستنكف ا�حاكم الفع�� من إلصاقها  

 .5بھ مباشرة

ة التار�خية ا�حادثة �� نقطة مفصلية من تار�خ ا�حضارات، حيث تّم بمقتضاها  تدّعمت تلك اال�عطاف

با�عطافة تار�خية ثانية تّمت ف��ا اإلشارة إ�� ظرفية �شأة    6االنفصال ب�ن األزمنة ا�حديثة واألزمنة القديمة

سنة   بتو�س  "الضابطية"  ا�خالفة  1861جهاز  ع��  االم��يا��  الضغط  تزايد  شهدت  تار�خية  ف��ة  و��   .

العثمانية و�ياال��ا، فصدرت "التنظيمات". و�� هذا الظرف العام تّم �عث جهاز "الضابطية" الّساهر ع��  

 .7املشبوهة" ةسماه: “الوالد لذلك لم ي��ّدد الباحث بلكحلة �� �عت هذه النشأة بما   تنفيذ األح�ام.

 
سهمت في انتصار الموحدين. لكن لما ضعفت الدولة الموحدية  -1

ٔ
ترجع جذور الدولة الحفصية إلى قبيلة هنتاتة البربرية التي ا

بو زكرياء الحفصي عن الخالفة الموحدية
ٔ
جزاء من الجزائر وليبيا طيلة ما يقارب   استقل ا

ٔ
فاّسس الدولة الحفصية التي حكمت تونس وا

و تزيد. راجع حسن حسني عبد الوهاب، خالصة تاريخ تونس، تحقيق حمادي الساحلي، دار الدنوب للنشر، الثالث
ٔ
 . 2001ة قرون ا

 .71، صمصدر سابق...، . نقال عن بلكحلة، االعتداء223ص، 2003ابن خلدون، المقّدمة، دار الجيل، بيروت،  -2
  نفسها.مصدر سابق، الصفحة بلكحلة، االعتداءات...،  -3

4- Ralph Linton, le fondement culturel de la personnalité, édition Larousse, Paris,1953. 
 . 72-71، ص مصدر سابقوهي ممارسات العنف المادي والقمعي تحديدا. راجع بلكحلة، االعتداءات...،  -5
ّن عصر ابن خلدون يمّثل بداية تباين مستوى  -6

ٔ
شار بعض الباحثين إلى ا

ٔ
الحضارتين العربية والغربية واختالل التوازن بينهما. ففي ا

ر للتقّدم. راجع محمد عابد 
ّ
صاب العالم اإلسالمي كان كوندروسيه مثال ينظ

ٔ
الوقت الذي كان فيه ابن خلدون يؤّرخ لالنحطاط الذي ا

 .811، مركز دراسات الوحدة العربيةـ بيروت، ص2الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط
 .72، ص مصدر سابق...، بلكحلة، االعتداء -7
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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يمكن فهم وصف الباحث لنشأة جهاز الضابطية التو���ي باملشبوهة، إذا أخذنا �ع�ن االعتبار تطو�ر   

قسم   وميالد  �خم  استخبارا�ي  جهاز  "ترك��  خالل  من  ا�جهاز  لذلك  الحقا  االستعمار�ة  األمن  السلطة 

سنة  1السيا��ي" الداخ��  االستقالل  إعالن  �عد  التو�سية  األمنية  االتفاقية  بإمضاء  ذلك  �ّل  تّوج  وقد   .

19552. 

: �عّد هذه العوامل امتدادا للعوامل السابقة، بل يمكن القول دون مبالغة إّ��ا  العوامل السياسية-ب

قة السبب بالنتيجة. فخيارات املنظومة ا�حاكمة  نتيجة لها. ومن ثمة فالعالقة بي��ما �شبھ إ�� حّد ما عال 

) بورقيبة  ا�حبيب  التو�سية  ا�جمهور�ة  مؤّسس  عهد   �� سواء  الرئيس  1987-1957التو�سية  عهد   �� أو   (

ت محتكمة إ�� شروط الظرفية  2011-1987السابق ز�ن العابدين بن ع�� (
ّ
ما ظل

ّ
) لم تصدر من فراغ، و�ن

 التار�خية وخاضعة لها. 

ساق  مسؤولية    وقد  حّملھ  إذ  البورقي�ي،  العهد  إ��  خط��ة  اّ��امات  الصدد  هذا   �� الكتاب  صاحب 

لـ والسماح  االستعمار�ة،  األمنية  القمع  منظومة  ع��  ��   ا�حافظة  باالستمرار  الوطنية  ا�حركة  دي 
ّ
"جال

ق بضمان وال��م لھ وخضوعهم 
ّ
 .3لتوّجهاتھان��ا�ا��م، وا�حافظة ع�� امتيازا��م ألسباب سياسية تتعل

ير�ط الباحث هذا ا�خيار السيا��ي واألم�ي ل�حبيب بورقيبة با�خالف السيا��ي التو���ي الذي اندلع �عد  

بينھ و��ن صا�ح بن يوسف األم�ن العام ل�حزب الدستوري    1955توقيع اتفاقية االستقالل الداخ�� سنة  

ل عمليا "ميليشيا" ا�حزب الذي قاد  آنذاك. إذ �ان �� نّية ا�حبيب بورقيبة إدراج "الشبيبة املدر 
ّ
سية" ال�ي تمث

دود صا�ح بن يوسف  
ّ
ا�حركة الوطنية ضمن قوات األمن. غ�� أّن والء أغلب أعضاء تلك الشبيبة لغر�مھ الل

دي ا�حركة الوطنية ضمانا لوال��م
ّ
� عن فكرتھ األو��، واالستعاضة ع��م بجال

ّ
 . 4دفعھ إ�� التخ�

تقاليد التعا�� ع��  “بـ  ب�ن ذلك ا�خيار البورقي�ي ال�ار�ي واستشراء ما سّماه  وقد أوجد الباحث عالقة   

األمنية" باملؤسسة  املنتشرة  العدوانية  والن�عة  اللفظي  والعنف  والتعذيب  لعقيدة  5الناس  يمكن  ال  إذ   .

 واملواطنة والعدالة.استعمار�ة حاقدة التحّول إ�� عقيدة أمنية قائمة ع�� قيم ا�جمهور�ة والوطنية  

وقد �عّمقت الهّوة ب�ن الواجب وا�حاصل �� ما يخّص ص��ورة املنظومة األمنية التو�سية �عد استالم بن   

. فع�� خالف ما أوهمت بھ ال��و�اغندا  2011جانفي    14إ�� غاية    1987نوفم��    7ع�� ل�حكم بذاية من يوم  

ال النظام  بإّن  الّسلطة  وأيديولوجيا  و�حّقق  اإلعالمية،  للبورقيبية،  ت�حيحا  ل 
ّ
سيش� ا�جديد  تو���ي 

األمنية   القبضة  استحكمت  العليا،  الدولة  هيا�ل  مستوى   �� والشع�ي  الرس�ي  ا�جانب�ن  ب�ن  مصا�حة 

 
ثناء فترة الحماية. راجع الهامشين رقم  -1

ٔ
من بالبالد التونسية ا

ٔ
كاديمي موضوعه إدارة اال

ٔ
شار الكاتب في دعاويه إلى بحث ا

ٔ
  2و 1ا
 .73ص

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -2
 . 73ص المصدر نفسه، -3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -5
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ا�حديدية و�عّززت روح االستعالء واملغالبة �� املؤّسسة األمنية بحكم أّن رئيس الدولة نفسھ هو �� ا�حقيقة  

 .1"حاكم" م��م

الباحث ضمنيا �� هذا املضمار ع�� املهام ال�ي اضطلع ��ا ابن ع�� ضمن وزارة الداخلية سواء  يحيل   

، ح�ن قاد بنفسھ قمع أحداث ما �عرف با�خميس  1977بصفتھ مديرا عاما لألمن الوط�ي بداية من سنة  

يوم   ال 19782جانفي  26األسود  نفس   �� األو��  والوزارة  الداخلية  وزارة   �
ّ
تو� ا 

ّ
مل أو  ا�حكم  ،  أيام  آخر  وقت 

 . 1986البورقي�ي سنة 

الثقافة متعّددة مادية ورمز�ةالعوامل الثقافية-ج أ�عاد  ا �انت 
ّ
مل ھ من املنتظر أن �شمل هذه  3: 

ّ
، فإن

إ��   نا أ�حنا 
ّ
بأن �� هذا املضمار  إ�� القول  الثقافية أطيافا مختلفة معنو�ة ومادية. ولسنا بحاجة  العوامل 

األ  هذه  إرهاصات  بالعوامل  �عض  ق�ن 
ّ
املتعل الّسابق�ن  الفرعي�ن  العنصر�ن   �� الثقافية  طياف 

نا سنقتصر ع�� اإلشارة إ�� أهّمها. 
ّ
 السوسيوثقافية والسياسية، لذا فإن

�عتمد ال�اتب �� مقار�تھ األن��بولوجية ع�� توسيع فهمھ ملؤّسسة الشرطة سواء �� الواقع أو املتخّيل أو   

الستعمال الشائع الذي درجت عليھ شرائح واسعة من التو�سي�ن عند اإلشارة إ��  �� �ل��ما معا، فيستدّل با 

. 4أهّم مؤّسسة أمنية حيث �ستعيضون عن حرف "الشاء" بحرف "الس�ن" فيقولون "سرطي" بدل "شرطي"

  وهو تداول بليغ عميق الداللة، يخ��ل وظائف تلك املؤّسسة �� الوظيفة "السّر�ة التجّسسية" ع�� األفراد 

 .5وا�جمعيات واألحزاب. فالشرطة �� الالو�� ا�جم�� التو���ي �� "سرطة" فحسب

ھ أوجد كثافة داللية   
ّ
أن و�قدر ما تكشف هذه املقار�ة تقاطع مكر اللغة �عمق املتخّيل وخصو�تھ بما 

ذلك   العل�ي.  البحث  لضوابط  مالئمة  غ��  مبالغة  ع��  ينطوي  ھ 
ّ
فإن �عيدة،  أقا��ي  إ��  باملع�ى  أّن أوغلت 

للمؤّسسة أدوارا أخرى من غ�� اإلنصاف حج��ا، مثل حفظ األمن العام ومالحقة ا�جر�مة ومقاوم��ا، وغ��  

 ذلك من املهاّم املسهمة �� استقرار ا�جتمع واستمرار�تھ.

يّتصل البعد اآلخر بثقافة ت�و�ن الشرطي ونوعي��ا. إذ �� ثقافة قائمة ع�� اإلخضاع واإل��اك البد�ي   

ف، �� هذا املع�ى، معطيات عاّمة ��ّم ظروف عمل الشرطي الذي ي�ون  
ّ
واملعنوي ع�� حّد سواء. ويسوق املؤل

. وً�لزم باإلعالم عن تنّقالتھ �املة قبل ثمانية وأر�ع�ن ساعة من  6عمليا ع�� "ذّمة الدولة" �� �امل األوقات

 .7حدو��ا ليتّم ال��خيص لھ �� ذلك

 
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها -1
حداث ناجمة عن اإلضراب العام الذي دعا له االتحاد العام التونسي للشغل وانسداد العالقة مع السلطة البورقيبية فنزل   -2

ٔ
وهي ا

كـثر من 
ٔ
 ة.جريح حسب تقديرات منظمات حقوقي 1000قتيل وقرابة  400الجيش إلى الشوارع وسقط ا

مريكية مع لنتونوكردينار وميد...راجع: -3
ٔ
لة بالعودة إلى تعريف الثقافة عند مدرسة علم االجتماع اال

ٔ
 يمكن التعّمق في هذه المسا

Pierre Kofman, Culture et Culturalisme, Encyclopédie Universalis, France. S/A 1993. 
 . 74، صابقس صدربلكحلة، االعتداءات...، م -4
 در نفسه، الصفحة نفسها. المص -5
 .74ص .المصدر نفسه -6
 . 82-74ص صالمصدر نفسه،  -7
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ملمارسات وغ��ها عقيدة االنضباط، فإّ��ا �ستلب وعيھ. وهو ما سينعكس ع�� أدائھ  و�قدر ما �عّزز هذه ا  

 عالقتھ با�جتمع والسلطة.  لوظيفتھ، وع��

نوعية    ع��  تأث��  لھ  سي�ون  املدروسة  الف��ة   �� التو�سية  الشرطة  مؤّسسة  ف 
ّ
تخل عوامل  �عّدد  إّن 

 قعي�ن وا�حتمل�ن.االس��اتيجيات ال�ي انت�ج��ا السلطة ضّد معارض��ا الوا

 استراتیجیة الدولة التسّلطیة وردود فعل الحقوقیین:   -3

بھ اق��نت  الذي  العسكري  للمجال  متعّدية  وعلما  مفهوما  االس��اتيجيا  داللة  �انت  يمكن  1ل�ن  ھ 
ّ
فإن  ،

يات والتخطيطات واآلليات املعتمدة �� تحقيق أهداف أو  
ّ

رهانات ما. ففي  القول بأّ��ا تتقاطع مع مع�ى التمش

اعتمدت   قد  املدروسة  التار�خية  الف��ة   �� التو�سية  الدولة  بأّن  القول  يمكن  ا�حّددة  الداللة  هذه  ضوء 

 اس��اتيجيا محّددة لتطو�ق �ّل األصوات املعارضة لها ووأدها. 

السلطة    تلك  أخطاء  ترّصد  مبنيا ع��  الّتو�سي�ن  ا�حقوقي�ن  �ان موقف  ا 
ّ
حقوق  ملباد   وان��ا�ا��اومل ئ 

ھ ظّل 
ّ
أقرب ما ي�ون إ�� ردود الفعل القاصرة ع�� التحّول إ�� اس��اتيجيا بديلة تّؤّمن انتقاال   اإل�سان، فإن

 ديمقراطيا حقيقيا وتكريسا فعليا �حقوق اإل�سان.

ثم   وسنحاول �� هذا العنصر تحديد اس��اتيجيا السلطة بتو�س �� مجال محاصرة ا�حركة ا�حقوقية، 

 طر�قة �عاطي ا�حقوقي�ن التو�سي�ن معها. نناقش الحقا  

طية: تنّوعت اس��اتيجيا السلطة االستبدادية و�عّددت، إذ برعت �� ابت�ار �ّل  -أ
ّ
اس��اتيجيا الدولة التسل

ما يمكن أن يديم سلط��ا ويعصف بمخالف��ا. لذا يجد الباحث صعو�ة �� تبو���ا تبو�با جامعا شامال. و�مكن  

، وأخرى ال مرئية بحكم الّسّر�ة ال�ي تنت�جها السلطة أساسا �� معاقبة املعارض�ن  ا�حديث عن وسائل مرئية

والقمع   الّردع  آليات  بقية  استباقية. فضال عن  وأخرى  آنية،  يات 
ّ

تمش ا�حديث عن  يمكن  كما  لتوّجها��ا. 

 ا�ختلفة.

ال�ي    املؤّسسات  من  انطالقا  السلطة  اس��اتيجيا  ضبط  ع��  رأينا  مثل  استقّر  ممارسا��ا   �� اعتمد��ا 

. و�� مؤّسسات خاضعة للّسلطة الشمولية رغم محاوالت التمو�ھ باّدعاء حر�ة اإلعالم  2اإلعالم والقضاء

يات الداخلية باس��اتيجيات إرادة القوة  
ّ

واستقالل القضاء...كما سنس�� إ�� البحث عن عالقة هذه التمش

لة �� �عض الدول الرأسمالية الغر�ية. والهيمنة ال�ي تمارسها مراكز صنع القرار ا
ّ
 لّدو�� ممث

املؤّسسات● القانونية  توظيف  ومقّوما��ا  الوطنية  الدولة  مؤّسسات  بمختلف  التالعب  تّم  لقد   :

ا�حكم   الدولة ومنظومة  تداعيات خط��ة حّ�ى ع�� مستوى استقرار  التالعب  لهذا  والدستور�ة. وسي�ون 

 ع العر�ي. ال�ليانية عقب أحداث ما �عرف بالر�ي 

 
1 - Bertrand Sain-Sernin, Stratégie et tactiques, Encyclopédie Universalis. Op. cit. 

ط في المرحلة المدروسة. -2
ّ
ّول لفهم دور مؤّسسة الشرطة ضمن منظومة التسل

ٔ
 يمكن مراجعة العنصر اال
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الف��ة    عن  ع��  بن  منظومة  ورثتھ  سيئا  م��اثا  �عّد  املؤّسسا�ي  االنحراف  ذلك  أّن  إ��  الباحث  ينّبھ 

تأث�� املنظومة األمنية االستعمار�ة   الدولة الوطنية. كما ال يذهل عن  البورقيبية املؤّسسة �ختلف أجهزة 

 القائمة ع�� التجّسس والر�بة واالستعالء...

ب �عض األمثلة النوعية واإلحصائيات الدقيقة عن تلك االختالالت املتعّددة. فقد تّم تحجيم  يقّدم ال�ات 

. ويعّد القضاء من أك�� املؤّسسات  1املؤّسسة العسكر�ة وتقليمها مقابل ت�خيم وتدعيم مؤّسسة الشرطة

طية، وتوف�� غطاء قانو�ي الن�
ّ
�ا�ا��ا يحم��ا من مساءلة  ال�ي لعبت دورا وظيفيا �� �عميق قبضة الدولة التسل

حالة تّمت ف��ا إحالة    23املنظمات ا�حقوقية الدولية و�جان حقوق اإل�سان األممية. وقد أح��ى الباحث  

نز��ة رجيبة   املناضلة  إحالة  ��ما كيدية، مثل  �� معظمها  �عّد  ب��م مختلفة،  املد�ي  القضاء  أ�حا��ا ع�� 

 . 2ب��مة إدخال العملة األجنبية إ�� تو�س

ا�حقوقية    املنظمات  ع��  ا�حصار  إح�ام  دور  املتالحقة  القانونية  التعديالت  الصدد  هذا   �� ولعبت 

التو�سية و��ج��ها، لتصبح �� وضعية غ�� قانونية، وهو ما يبيح محاكم��ا ومصادر��ا، مثلما حدث عقب  

ا�خضوع ل�حزب  الذي اس��دف الرابطة التو�سية �حقوق اإل�سان قصد إرغامها ع��    1992�عديل سنة  

 . 3ا�حاكم وانخراط أعضا��ا فيھ

ع��    سواء  كب��ة،  بفعالية  دورها  تمارس  ت 
ّ
ظل فإّ��ا  اإلعالم،  وزارة  حي��ا  التو�سية  الدولة  ألغت  ول�ن 

صال ا�خار��. واس��دفت ا�حمالت اإلعالمية املدافع�ن عن  
ّ
مستشاري رئيس ا�جمهور�ة، أو ع�� و�الة االت

حالة اعتداء.    214هم وتضليل الرأي العام. وقد أح��ى الباحث �� هذا النطاق  حقوق اإل�سان قصد �شو�� 

خذت االعتداءات اإلعالمية أش�اال مختلفة بحسب  
ّ
�ان نصيب العنصر النسائي م��ا أك�� من الرجال. وات

 .4نوعية ال��مة املوّجهة ل�ّل حالة م��ا

طية إ 
ّ
�� رؤ�ة تار�خية سليمة. إذ أّن التالعب بمؤّسسة  لقد أثبت التجر�ة التار�خية افتقار الدولة التسل

ما كذلك �� تقو�ض أسس الدولة  
ّ
القضاء خاّصة لم �سهم �� انخرام أسس العمران البشري فحسب، و�ن

شهدت املؤّسسة القضائية التو�سية اه��ازات عنيفة وصلت    2011جانفي    14واستمرار���ا. فبعد أحداث  

صهاره ب��م الفساد واالستغالل غ�� املشروع للسلطة، فانقلب الّ�حر ع��  إ�� حّد مالحقة الرئيس السابق وأ

 الّساحر.... 

طية  دوليا●
ّ
التسل للدولة  ُمع�ن  خ��  الوطنية  ا�حركة  �� مواجهة عناصر  االستعمار�ة  التقاليد  لت 

ّ
مث  :

ب�ن   إلح�ام ف مماثلة 
ّ
الديمقراطية والتعّددية. وقد عقد املؤل  �� قبض��ا ع�� ا�جتمع املد�ي ووأد �ّل أمل 

 
 . 82- 80، ص صمصدر سابق...، بلكحلة، االعتداء -1

شكال للتوظيف القضائي موّزعة على النحو التالي:  -2
ٔ
حصى الباحث ثالثة ا

ٔ
إحالة -℅17¸39إحالة سياسية-℅65¸22إحالة مدنية -ا

ي والتعبير 
ٔ
 . 68، صالمصدر نفسه. ℅17¸39ضمن تهّم الرا

 .85صالمصدر نفسه،  -3
 . 54، صالمصدر نفسه :والعمالة وغير ذلك. راجعمثل تشويه صورة البالد  -4
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"الغر�ية" الرأسمالية  ال�ليانية  والدولة  التسلطية  إطار  1الدولة   �� السّري  العمل  تقن�ن  كيفية  محورها   ،

وتطو�رها لرفع جاهز�ة مختلف  اتفاقيات ملزمة ب�ن الطرف�ن ضمن ترّ�صات �س��دف �عز�ز تلك ا�خ��ات  

األسالك �� هذا العمل النو�� مثل البوليس السّري (أمن الدولة) واملباحث واالستخبارات وا�حرس الوط�ي  

 .2وامليليشيات ا�حز�ية والقبلية والطائفية

  
ّ
ص الباحث �ّل ذلك بطر�قة بليغة قائال: "إّن السّر يراهن �� الوقت نفسھ ع�� سلطة، فهو يول

ّ
د  ي�خ

مت ذلك من شرطة الدولة  
ّ
طية للسّر وقد �عل

ّ
امتيازه من امتداده. ومن أجل اكتشاف شرطة الدولة التسل

اإلم��يالية، منذ التقاليد االستعمار�ة (تحت ا�حكم االستعماري) حّ�ى ال��ّبصات مع شرطة الدولة  -ال�ليانية

الوطنية الدولة  اتفاقيات  حسب  ال-ال�ليانية  الدولة  مع  طية 
ّ
فتخ��ق  التسل سابقا،  املستعمرة  �ليانية 

 .3سيادي��ا"

طية والرأسمالية ا�جال األم�ي واالقتصادي إ�� ا�جال ا�حقو��  
ّ
وقد تتجاوز العالقة ب�ن الدولت�ن التسل

نھ من إلقاء  
ّ

أيضا من خالل ا�حظوة ال�ي �سبغها ع�� الز�ارات الدولية لرمز تلك السلطة االستبدادية، فتمك

 .4�ا ومجالسها املنتخبة ديمقراطيا ور�ما حّ�ى تكر�مھا�خطب ب��ملا�

والعقاب● اقبة  إلح�ام  املر طية 
ّ
التسل للدولة  إضافية  قدرات  السابقة  ا�خ��ة  عناصر  رت 

ّ
وف لقد   :

قبض��ا ع�� ا�جتمع�ن املد�ي والسيا��ي، بل إّن" أعضاء الزمرة ا�حاكمة عاجزون عن إدراك موقعهم ��  

 . 6بحكم التداخل ال�جيب ب�ن "السلطة السر�ة الواقعية و��ن تمثيلها اإل��امي" 5تراتبية السلطة السّر�ة"

دراسة     �� حجازي  مصطفى  اعتمدها  ال�ي  السي�ولوجية  املقار�ة  إليھ  خلصت  بما  الباحث  �ستع�ن 

اإل�سان املقهور. إذ نّبھ إ�� أّن السلطة القمعية تقوم ع�� نظر�ة االشتباه االف��ا��ي الدائم، حّ�ى بالنسبة  

. 7سواء بالتلّون الظاهر أو بطلب العفو م��ا  دما �عإ�� من أبدى مواقف معارضة �� مراهقتھ، ثم �غّ�� ع��ا ��  

ما كذلك �ّل أ�حاب الفكر النقدي  
ّ
و�� ال تقتصر �� اشتباهها ع�� ا�حقوقي�ن واملعارض�ن السياسي�ن، و�ن

 . 9، فتحّولهم جميعا من عدّو مف��ض إ�� "عدو موضو��"8و"املناضل االع��ا��ي"

 
 .75، صالمصدر نفسه -1
طية في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -2

ّ
. نقال عن 24-22، ص 2011خلدون حسن النقيب، الدولة التسل

 .77المصدر السابق، ص 
 .76-75، صصنفسه المصدر -3
س السلطة.  -4

ٔ
 وهو ما حدث لبن علي خالل زيارتيه لفرنسا وإيطاليا مثال عندما كان على را

 .82، صنفسه المصدر -5
 . نفسه، الصفحة نفسها المصدر -6
 .83، صنفسه المصدر -7
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -8
 . 83. نقال عن المصدر السابق، ص186مصطفى حجازي، مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور المركز الثقافي العربي، ص -9
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مات ا�خالفة لها وفق تلك الرؤ�ة الّس�ونية الضّيقة.  و�ناء ع�� ذلك، ف�ي �عمل ع�� تدم�� األفراد   
ّ
واملنظ

�حركة   حصل  مثلما  داخليا،  واألحزاب  املنظمات  واخ��اق  وا�حاصرة  العزل  ع��  تدر�جيا  التدم��  و��ون 

 .19941الديمقراطي�ن االش��اكي�ن �عد انتخابات سنة 

ف �� تفصيل نوعية االعتداءات وطبيع��ا، س 
ّ
واء �انت لفظية أو جسدية أو ع�� املسكن  ول�ن أطنب املؤل

باعتبارها   وتفريعها  اج��ارها  إ��  حاجة   �� لسنا  نا 
ّ
فإن لها،  للمخالف�ن  واالجتما��  العائ��  وا�حيط  والعمل 

�� مداخل  ف 
ّ
ال�ي اعتمدها املؤل البيانية  تحصيل حاصل. ع�� الرغم من أهمّية اإلحصائيات والرسومات 

 . 2مقار�تھ السوسيولوجية

ا�حقوقي�ن-ب أفعال  الس��اتيجيا  ردود  مقابلة  الس��اتيجيا  ا�حقوقي�ن  امتالك  املنتظر  من  �ان  إذا   :

تصّورات   انحصار  تثبت  رات 
ّ

املؤش فإّن  لها،  بديل  واقع  و�شكيل  تجاوزها،  قصد  االستبدادية  السلطة 

اتمة بحثھ باعتباره  ا�حقوقي�ن وسلوكيا��م ضمن دائرة ردود الفعل. وهو ما أشار إليھ الباحث صراحة �� خ

 . 3نتيجة من نتائجھ

وسي�ون لهذا الوضع ا�ختّل امتدادات خط��ة ح�ن يصل �عض ا�حقوقي�ن واملعارض�ن إ�� دوائر صنع 

القرار وسّدة ا�حكم. فال �سعفهم قدرا��م بإحداث �غي�� حقيقي ملنظومة ا�حكم وتوزيع الّسلطة ح�ى �عد 

سنة   تأسي��ي  مجلس  ج  2011إحداث  سنة  ودستور  ��يئة    2014ديد  �سّ�ى  ما  مثل  الهيئات  من  وعدد 

 ا�حقيقة والكرامة وغ��ها.

شه�� اإلعالمي سواء 
ّ
ع�� وسائل اإلعالم التقليدية أو    4اقتصرت ردود فعل ا�حقوقي�ن التو�سي�ن ع�� الت

السفارة األمر�كية  . كما تّم �� هذا الصدد االستعانة ببيانات السفارات األجنبية، خاّصة  5ع�� اإلعالم البديل

 .6لت�جيل االن��ا�ات و�عالم ا�جتمع الدو�� ��ا

السيادة    باخ��اق  أساسا  تّتصل  عّدة  إش�اليات  السفارات من  مع  التعامل  يطرحھ  عّما  النظر  و�قطع 

الوطنية، و�م�انية التالعب باملبادئ ا�حقوقية العادلة لفائدة مصا�ح ام��يالية جيواس��اتيجية، فإّن ذلك  

بيانا��ا  لم   �� �عض  السفارات قد أصدرت  تلك  أّن  بدليل  ثابتة،  يكن مبنّيا ع�� قواعد أخالقية حقوقية 

طية أحيانا. 
ّ
 تنو��ا بتوّجهات الدولة التسل

ر   
ّ

و�ذك وقصورها.  ا�حقوقي�ن  فعل  ردود  ضعف  ع��  قاطعا  دليال  القضائي  ا�جهاز  مع  التعامل  ل 
ّ
مث

من اعتداءات بدنية    8وسهام بن سدر�ن  7ا�حقوقيتان سامية عبوبلكحلة �� هذا الصدد بما �عّرضت لھ  

 
حمد الخصخوصي، في مغالبة التيار، مركز النشر الجامعي،  -1

ٔ
 . 14، ص2019ا

ّول من كـتاب االعتداءراجع  -2
ٔ
 . 70-21، ص صسابق مصدر...، المحور اال

 .103ص ،نفسه المصدر -3
 .98، صنفسه المصدر -4
 .103، صنفسه المصدر -5
 الصفحة نفسها نفسه،  المصدر -6
 .95، صنفسهيمكن مراجعة تفاصيل االعتداء الذي تعّرضت له سامية عبو بالمصدر  -7
 . 95، ص نفسهيمكن مراجعة تفاصيل االعتداء الذي تعّرضت له سهام بن سدرين بالمصدر  -8
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ومعنو�ة، لكّ��ما لم �ستطيعا محاكمة املعتدين، لصعو�ة إثبات هوّ�ة املعتدين الذين �انوا يرتدون الّزي  

حّ�ى  لر�ما  أو  ا�حاكم،  ا�حزب  ومليليشيات  السّري،  األمن  �جهاز  انتما��م  ع��  ضمنيا  يدّل  ما  املد�ي، وهو 

 .1جرمي ا�حّق العام الذين يقع مساوم��م للقيام ��ذه االعتداءات مقابل اإلفراج ع��م�

 : خاتمة  -4

هذه   مثل   �� �عّودنا  كّنا  ول�ن  �عد.  ُ�شبع  لم  بح�ّي  مجال   �� نوعية  مقار�ة  بلكحلة  كتاب  �عّد  إجماال 

إ�� إش �� تحو�ل قضية حقوقية  الباحث قد نجح  �الية معرفية عّززها  املواضيع ع�� أدبيات مج�ّ�ة، فإّن 

 بتدقيق عدد من املفاهيم ا�حور�ة واإلحصائيات واالستبيانات الكمّية والنوعية. 

طية"  2و�قدر ما �عّد مفهوما "املناضلة" 
ّ
مفهوم�ن محور��ن �� هذا الكتاب، فإّن مفهوم   3و"الدولة التسل

استعاض بھ عن مفهوم "االس��اتيجيا"  "الَسوق" (بفتح الس�ن وس�ون الواو) يتمّ�� ع��ما ب�ون الباحث قد  

الشائع �� ا�خطاب العر�ي املعاصر والراهن، إذ عاد إ�� مقّدمة ابن خلدون واستنبط م��ا مفهوم "الَسوق"  

 .4املرادف �� نظره لداللة "االس��اتيجيا"

ابت أّ��ا محاولة اج��ادية   
ّ
تتوافق مع ضوابط األ�ساق  و�قطع النظر عن مدى �ّحة تلك املماثلة، فإّن الث

املعرفية ا�حقيقية. إذ ال قيمة ألّي مفهوم نظري أو إجرائي ما لم �ستجب ملقتضيات ا�جال التداو�� املشتّق  

 منھ. 

ونقد    طية 
ّ
التسل الدولة  ان��ا�ات  برصد  اكتفائھ  أهّمها  لعّل  الهنات  �عض  من  يخلو  ال  الكتاب  أّن  بيد 

املع لألحزاب  السياسية"  االن��ا�ات  "الطفولية  �� مواجهة  ا�حقوقي�ن الس��اتيجيا وا�حة  وافتقار  ارضة، 

ا�حقوقية   املسألة  ملأسسة  طر�ق  خارطة  املفروض رسم  �ان من  بينما  تصّورا��م.  وتفعيل  عل��م  طة 
ّ
املسل

وتفعيلها، خاّصة أّن املرحلة ال�ي صدر ف��ا هذا البحث �شهد عملية انتقال ديمقراطي، وتأسيس العدد من  

 ّسسات الرقابية مثل ا�حكمة الدستور�ة وغ��ها. املؤ 

مّتصلة    وانّتقائية  من�جية  العتبارات  ر�ما  ا�حقوقي�ن  من  عّينة  ع��  بحثھ   �� اقتصر  الباحث  أّن  كما 

إذ �ان من املمكن توسيع دائرة اهتمامھ لتشمل ما   �� عهد بن ع��.  طية 
ّ
التسل الدولة  إثارة عنف  بتجّنب 

الحي�ن من الّداخل. فقد شهد منتصف �سعينيات القرن املا��ي قبول السلطة  يمكن أن نطلق عليھ باإلص

الصفة   استغالل  النواب  �عض  حاول  برملانية. وقد  ��ا من مقاعد  املع��ف  املعارضة  أحزاب  �عض  تمك�ن 

ال��ملانية لنقد السياسات العقيمة للنظام الرس�ي، مثلما حصل مع محمد مواعدة وأحمد ا�خ�خو��ي 

 .5ري...وخميس الشما
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بيد أّن السلطة سرعان ما �جرت م��م، فرفعت ا�حصانة ال��ملانية عن مواعدة، وحاكمتھ وسعت إ��   

 أّ��ا تراجعت �� آخر �حظة بحكم الضغوطات ال�ي مورست عل��ا من أطراف  
ّ
ذلك أيضا مع ا�خ�خو��ي، إال

ل من بن ع�� �خصيا
ّ

 .1نافذة ف��ا، و�تدخ

ن طرحھ، �عد أن كشفت تحّوالت "الر�يع العر�ي"، سواء بتو�س أو غ��ها من  إّن السؤال املهّم الذي يمك 

وحقوق   والعدالة  الديمقراطية  مسألة  انحصار  مدى  ��ّم  اجتماعيا،  حرا�ا  شهدت  ال�ي  العر�ية  البلدان 

ما   أمام  خاّصة  دولية،  معاي��  وفق  انتخابات  بإجراء  وتبّدلها  السياسية  األنظمة  زوال   �� العر�ي  اإل�سان 

االقتصادية   اال��يارات  من  سلسلة  وسط  شكالنية  ديمقراطية  إ��  الديمقراطية  تحّول  من  الحظناه 

واالجتماعية وتمّدد نفوذ عدد من القوى النافذة ال�ي ارتبطت وظيفيا بالنظم الّسابقة مما جعل ا�حديث 

نا أمام ثقافة  عن تحّول من استبداد قم�� إ�� استبداد ناعم أمرا واقعيا. وال جدال �� أّن �ّل  
ّ
هذا يثبت أن

يخّص   ما   �� سواء  مشّوهة  ��ٍخ  إنتاج   �� �ستمّر  لذلك  وتجديدها.  قواها  تطو�ر  �ستطيع  ال  ة 
ّ
معتل

 الديمقراطية أو ال��بية املواطنية أو العدالة االجتماعية. 
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 العنصریة ضد المسلمین في أوروبا وآثارها االجتماعیة.

 «بیترو باسو» و «فابیو بیروکو»

 ونیش وربیعترجمة. زینب سعید 
Dismantling Islamophobia, read in Anti-Islamophobia: 

Racism against Muslims in Europe and its Social 
Implications. Pietro Basso and Fabio Perrico 
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تفکیك ظاهرة اإلسالموفوبیا، قراءة في کتاب: ضد اإلسالموفوبیا: العنصریة  
 ضد المسلمین في أوروبا وآثارها االجتماعیة. 

 «بیترو باسو» و «فابیو بیروکو» 

 ونیش وربیعترجمة. زینب سعید 

 

 

 : صملخّ ال

��   Fabio Pierocoو"فابيو ب��و�و"    Pietro Bassoن "بي��و باسو"  ا�� أستاذا علم االجتماع اإليطاليابت

كتا��ما: "ضد اإلسالموفو�يا: العنصر�ة ضد املسلم�ن �� أورو�ا وآثارها االجتماعية" اإلشارة إ�� مسألة جّد  

هاب من اإلسالم ال�ي شهدت   مهّمة، أ�حت من شواغل الفكر اإل�سا�ي، و�� ظاهرة اإلسالموفو�يا أو الرُّ

ال��ديم ا�حضاري، وقد حاوال  ��  سريع�ن  تفاقما وانتشارا   الثالثة، و�اتت سببا من أسباب  مقتبل األلفية 

ي ف��ا مع�ى وتار�خا ومعاينة، وما جذبنا إ�� هذه ا�حاولة هو عمقها التحلي�ّ� وجرأة صاحبْ��ا �� طرح   التق�ىّ

نا �ساهم �� ز�ادة وعيھ و 
ّ
استفادتھ م��ا، ملا  مثل هذه القضية، لذلك رغبنا �� تقديمها إ�� الدارس العر�ي عل

 .ةالقديمة املتجدد�� هذا ا�جهد التحلي�� من إجابات عن �ل ما قد يجول بذهنھ حول حيثيات هذه املسألة  

املفاتيح:  فابيو    ال�لمات  باسو،  بي��و  املسلمة،  ا�جالية  اإلسالموفو�يا،  الرهاب،  الفو�يا،  اإلسالم، 

 ب��و�و.

Abstract : 
In their book Against Islamophobia: Racism against Muslims in Europe and its Social 

Implications, Italian sociology professors Pietro Basu and Fabio Peroco wanted to point to 

an issue that has become a concern of human thought, the phenomenon of Islamophobia, 

which has worsened. And a rapid spread in recent years and became a cause of 

civilizational destruction, and they tried to research it meaning, history and study, and what 

attracted us to this attempt is its analytical depth and the audacity of its owners so we 

wanted to present it to the Arab scholar in public to contribute to raising his awareness I 

benefited from it, because of the answers in this analytical effort on everything that the 

Arab researcher might have in mind about this renewed issue of the great. 

Keywords: Islam, Phobia, Phobia, Islamophobia, Muslim Community, Pietro Basu, 

Fabio Peroko . 

 أ. سفیان حامدي
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 مقدمة:  -1

ت الغرب    islamophobieاإلسالموفو�يا  
ّ

هذا املصط�ح العهيد املتجدد، طفق ي�ّج بھ العرب من �جال

جاجات النفسية لصوغ  وكت��م ومواثيقهم. وقد تّم نحت العبارة ال�ي استع��ت �� جانب م��ا من علم االرت 

 ظاهرة "الرهاب" أو " الوجل املَر�ىي" من اإلسالم. 

وقد تجلت ظاهرة اإلسالموفو�يا �� ُحلل عديدة أعر�ت عن اإلجراءات العنصر�ة ضّد املهاجر املسلم ��  

بمشروع   �عرف  ما  عِق��ا  ال�ي  اإلجرامية،  أيلول  من  عشر  ا�حادي  أحداث  إثر  خصوصا  األورو�ية،  القارة 

 ع�� اإلرهاب، وال�ي ترافد �� �عظيمها إ�حاح دوائر عديدة مناوئة لإلسالم واملسلم�ن.  ا�حرب

املؤرخ�ن   قبل  الظاهرة من  حول هذه  املنشورة  العلمية  الكتب  تزايد عدد  الثالثة،  األلفية  ومنذ مطلع 

ومقار�ا��م   آراؤهم  واختلفت  الدينية،  الدراسات  وأساتذة  االجتماع  وعلماء  السياسة  الفكر�ة  وعلماء 

 لإلسالموفو�يا.

الدين اإلسالمي، ورّوجت إ�� أن  ��  إ�� العنف    امليالة  -املزعومة-فم��م فئة عملت ع�� تفحص الطبيعة  

العلماء   من  ��ا  بأس  ال  فئة  نجد  باملقابل  الدماء،  سفك  إ��  كب��ا  و�عطشا  خط��ا  ميال  يحمل  الدين  هذا 

الشعواء ضّد اإلسالم،   ا�حملة  بتلك  املق��نة  اإليديولوجية  ا�خلفيات  تفّحص   �� �عّمقوا  الذين  املنصف�ن 

فھ اإليطاليان 
ّ
بي��و باسو وفابيو ب��و�و واملوسوم ب "ضد اإلسالموفو�يا: العنصر�ة  ويعت�� الكتاب الذي أل

ضد املسلم�ن �� أورو�ا وآثارها االجتماعية" من ب�ن املؤلفات ال�ي اهتمت بظاهرة الّرهاب من اإلسالم دراسة  

 وتحليال. 

 فما �� أهم األف�ار ال�ي وردت �� هذا الكتاب؟ وما حدود هذا الطرح؟ 

احتواه من طرح؛ �� محاولة منھ لإلجابة  ما  أهمية    نظرا إ��ال ع�� هذا األثر الفكري  وقد اخ��نا االشتغ

 ع�� عدة نقاط �شو��ا الغموض إزاء هذه القضية ا�جادة املستجدة. 

 التقدیم المادي للکتاب:  -2

قامت دار فضاءات األردنية للنشر والتوزيع بإصدار كتاب: "ضد اإلسالموفو�يا: العنصر�ة ضد املسلم�ن  

وحققتھ  إ�� العر�ية  وترجمتھ  ب��و�و،    باسو وفابيو� أورو�ا وآثارها االجتماعية" للباحث�ن اإليطالي�ن بي��و  �

مقدمة وفصل�ن. صفحة، و�نقسم إ��    223وقد حوى الكتاب    ونيش.ر�يع    " وال�اتبالباحثة "ز�نب سعيد

 يتضّمن �ّل فصل مجموعة من القضايا ا�جوهر�ة املهمة.

 الفصل األول: ضد اإلسالموفو�يا لبي��و باسو.

 الفصل الثا�ي: العنصر�ة املعادية للمسلم�ن �� أورو�ا لفابيو ب��و�و. 
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 قراءة في المحتوى:  -3

 المقدمة:  -3-1
�س��ل امل��جمان "ز�نب سعيد" و "ر�يع ونيش" تقديم ال��جمة العر�ية للكتاب باإلشارة إ�� التفاقم الكب��  

أو   اإلسالم  من  السياسية،  للرهاب  الذرائع  من  جملة  أفرز��ا  ال�ي  اإلسالموفو�يا"   " بظاهرة  �عرف  ما 

االجتماعية، االقتصادية والثقافية املتداخلة، وال�ي وجدت ضال��ا �� سياق ا�حرب املثارة من قبل أورو�ا  

 سواء. اجر�ن النازح�ن والوافدين ع�� حّد ع�� الشعوب العر�ية اإلسالمية، وامله

إ�� الدور ا�حوري الذي لعبتھ وسائل اإلعالم الغر�ية �� تأجيج املشاعر العدائية تجاه    ؤلفانكما يلّمح امل 

الدين اإلسالمي، ح�ى أ�حت: "الداعم األول ألك�� وأطول وأقذر حملة دعائية للعصر الليب��ا�� ا�حديث،  

ع ع�� اإلرهاب  دين دموي ��ّج   اإلسالم أن  حيث تمكنت من نحت جملة من الصور النمطية السالبة، قوامها  

 وسفك الدماء وأن هذه العقيدة ا�جامدة املتطرفة، والقمعية تحمل العداء للغرب"  

وقت  من  �عصف  ال�ي  األزمات  خضم   �� أنھ  آخر    حيث  والعرب،  إ��  أورو�ا  ب�ن  ما  العالئقية  بالثنائية 

واملسلم�ن ورسم صور  ساهمت �عض وسائل امليديا الغر�ية �� إذ�اء مشاعر الهْيَعِة وال��هيب من اإلسالم  

ي اإلسالم �� أورو�ا بوصفھ خطرا داهما ع�� مس����ا التار�خية. و�� صورة متوارثة، �غلغلت �� الوجدان  
ّ

تف�ى

 التار���، متجّددة �� العقدين األخ��ين تؤّصل �حالة من الوجل املر�ىي من اإلسالم. 

خذها االتحاد األورو�ي لتقييد حركة  ويسوق املؤلفان �� تقديمهما جملة اإلجراءات والسياسات ال�ي ات

ع��   العلنية  العنصر�ة  والتداب��  والتشريعات  اإلدار�ة  والتعاليم  القوان�ن  من  سيل  خالل  من  املهاجر�ن 

بل   باللظى،  أشبھ  ا�حياتية  الظروف  لتصبح  ا�حقوق  تندثر  ت�اد  ح�ى  االجتماعية،  ا�حياة  منا��  مختلف 

 ھ. لعلها �� كث�� من األحيان السع�� بذات

 الفصل األول: ضد اإلسالموفوبیا:  -3-2
القضايا   من  �جملة  املعّمقة  باسو  بي��و  االجتماع  رجل  معا�جة  يالحظ  أن  بتمّعن  الفصل  هذا  لقارئ 

املسؤولة ع�� صناعة اإلسالموفو�يا، حيث بدأ بتفصيل القول �� تار�خية الّرهاب من اإلسالم، ملّمحا إ��  

ھ الوجھ  
ّ
اآلخر لإلرهاب، ناقدا من يرى أّن ظاهرة تبشيع اإلسالم وليدة األلفية  ِقَدم �عت الغرب لإلسالم بأن

الثالثة، معت��ا ذلك ادعاء باطال، فالعداء الذي يكّنھ الغرب ضد اإلسالم قديم قدم الدين اإلسالمي نفسھ،  

 أّن حّدتھ استفحلت �� وقتنا الراهن. 
ّ
 إال

واملصط�ح    اإلسالم  من  ا�خوف  املواطن  ،  منھ  املشتّق إّن  و��   �� دفينة  عدوانية  ملشاعر  ترجمة  �عت�� 

تجاه   الشيطا�ّي  الطا�ع  ذات  التقز�مية  ا�حركة  فإّن  وعليھ،  وحضار��م،  واملسلم�ن  اإلسالم  ضّد  الغر�ي 

رة �� التار�خ الغر�ي. 
ّ

 اإلسالم ذات أصول تار�خية متجذ

 أّن:" �ل �ىيء فيھ دين".  كما يناقش املؤلف فكرة أن العالم اإلسالمي متطابق وغ�� تار��� إذ



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – وتنوير    مجلة نقد
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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ت فيھ القومية محل الدين، مازال اإلسالم يؤدي دوره فقط  
ّ
ھ، �� الوقت الذي حل

ّ
حيث يخال الغر�يون أن

 كقوة دينية. وهو ما جعل منھ جسدا أحاديا ال يتأثر بالتغي��.

مكتسبات ال�ي  سنة وال يخرج من أعماق عمائھ وال يفتح أبوابھ لل  1400«إذ هو جبل جامد ال يتحرك منذ  

حقق��ا ا�حضارة وال ير�د أن �عرف شيئا عن ا�حر�ة وعن العدالة والديمقراطية والتقّدم، وال يزال �عيش ��  

 بؤس القرون الوسطى، و�زهر �� ظالمية وتطه��ية دين ال غ�� إنتاج الدين» 

ن املؤلف اإليطا�� إ�� أّن الغاية من التشو�ھ الغر�ي لصور 
ّ
ة اإلسالم، �� ترسيخ نظرة  و�� ثنايا تحليلھ تفط

دونية اخ��الية لھ بوصفھ دينا وثقافة من جهة، و�عميق الهوة الفكر�ة ا�حضار�ة ب�ن املسلم العر�ي اإلرها�ي  

 الرج�� والرجل الغر�ي الديمقراطي ا�حدا�ي املتنور من جهة أخرى. 

ط بي��و باسو �� هذا الفصل الضوء ع�� مسألة ذات طا�ع خاص وحّس 
ّ
   اس كما �سل

ّ
ق بحال املرأة  تتعل

اإلسالمية وتموقعها الدائم ب�ن "املطرقة والسندان". حيث تحاول التقار�ر الغر�ية �� غالب األمر أن ترّوج 

لرسالة مفزعة، فحواها اضطهاد املرأة �� اإلسالم منذ القدم. وحقيقة األمر أّن أ�حاب هذا الرأي �ستغلون  

 اسة املعادية للعنصر اإلسالمي.تلك اإلساءة املزعومة من أجل �عز�ز السي

  املصر�ة لي�� و�� هذا اإلطار، �علن املؤلف انحيازه الصر�ح إ�� األدبيات النسو�ة ال�ي تنت�ي إل��ا الباحثة 

) ال�ي1940أحمد  العر�ية، وأعاد    )  �� شبھ ا�جز�رة  البدايات األو�� قد سما بوضعية املرأة  أّن إسالم  ترى 

 عام،النسوي بضمان �عض حقوقها املادية، و�تأكيده ع�� أخالقيات املساواة �ش�ل    العنصر  إ��االعتبار  

�� التار�خ اإلسالمي �عود إ�� تداخل الثقافات املغايرة ال�ي �انت مهيمنة ع��  أبوً�ا  لكّن النظام الذي أصبح  

 املنطقة. 

حك يكن  لم  للرجل  والسيا�ىي  االجتما��  املرأة  خضوع  أن  إ��  ال�اتب  �ش��  ا�جتمعات  كما  ع��  را 

اإلسالمية، بقدر ما هو م��ة عامة مّ��ت �ل ا�جتمعات ما قبل ال��جواز�ة، املتعددة اآللهة والتوحيدية ع��  

حّد سواء. أما عن جعل قصة عدم املساواة التار�خية موضع نقاش، فإّن عاصفة الثورة الفر�سية �� ال�ي 

 ا الثقافة الغر�ّية نفسها.غّ��ت الو�� ا�حديث �� جميع الثقافات، بما ف��

تحّدث ال�اتب أيضا ع�� وضع ا�جاليات العر�ية واملسلمة املقيمة �� القارة األورو�ية، معت��ا أّن ال�جرة  

و�رجع هذا   منھ،  وا�خوف  اإلسالم  عّززت كراهية  ال�ي  العوامل  أحد   �� الغرب  جاه 
ّ
بات للمسلم�ن  امل��ايدة 

 املوقف الّسل�ي للغرب إزاء اإلسالم إ
ّ
ل األول �� االختالف العر�� وا�خوف من فقدان اإلطار  �� سبب�ن، يتمث

الثقا�� �� ظل التعددية الثقافية الناجمة عن ز�ادة ال�جرة، ويعود الثا�ي إ�� ا�جانب اإلحصائي من خالل  

  ز�ادة عدد الوافدين �� مقابل تناقص أعضاء الكنيسة، وهو ما يز�د من احتمالية أسلمة الغرب. ذلك أّن 

واللغو�ة   الوطنية  املتنوعة  تركيب��م  من  الرغم  ع��  املسلمة  العر�ية  األصول  ذوي  الوافدين  املهاجر�ن 

مجموعهم،   �� أخذهم  تّم  إذا  لون، 
ّ
�ش� أيضا،  الفردية  وسلوكيا��م  قناعا��م  وتنوع  والدينية،  والثقافية 

 نصف املهاجر�ن الوافدين تقر�با ع�� أورو�ا. 

 املأساوي".  2015عند حادثة شار�� آبدو أو ما �سميھ: "إشراقات  كما لم يفت ال�اتب الوقوف 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)259( 

ذاكرا شأن الدول األورو�ية ال�ي غالبا ما ت�ون مقّسمة و�� خالف، إال أن التأّهب إلعالن "ا�حرب ع��   

اإلرهاب ا�جهادي" إثر حادثة شار�� أبدو جعل م��ا تتعاضد لتشن حملة إسالموفو�يا، لم �عاين أورو�ا مثيال  

 ها من قبل. ل

د لدى املسلم�ن الكث�� من  
ّ
وهكذا، ضاعفت تلك ا�جزرة درجة التخو�ف من اإلسالم �� أورو�ا، وهو ما ول

فتھ من ردود أفعال عنيفة تجاه املسلم�ن.
ّ
�وك من تداعيات ذلك ا�حدث، خاصة �� خضّم ما خل

ّ
 الش

 كو الفصل الثاني: العنصریة المعادیة للمسلمین في أوروبا. فابیو بیرو -3-3
ص عالم االجتماع اإليطا�� "فابيو ب��و�و" هذا الفصل لطرح موضوع العنصر�ة ال�ي رافقت املهاجر  خصّ 

طا الضوء ع�� أبرز ا�حطات  
ّ
العر�ي إثر ا�حرب العاملية الثانية، وتطورها وصوال إ�� ما �� عليھ اليوم، مسل

ستينات القرن املا�ىي، وردود فعل الّسلطات األورو�ية  ال�ي مّرت ��ا ا�جالية العر�ية �� الغرب األورو�ي منذ 

 تجاه هؤالء األغراب �� �ّل مرحلة.

إذ �س��ّل ال�اتب الفصل باإلشارة إ�� بدايات تحّول أورو�ا إ�� قارة جاذبة لل�جرة الوافدة، و�روز ا�حاجة  

ذلك أّن �عض البلدان مثل فر�سا  امل�حة إ�� اليد العاملة إبان ا�حرب العاملية الثانية من أجل إعادة البناء، 

زت ع�� الّتصنيع الّداخ�� �انت �� أمس ا�حاجة إ�� عدد كب��  
ّ

وأملانيا و�ر�طانيا و��جيكيا وسويسرا ال�ي رك

تجد   و�انت  الشغيلة.  الطاقات  ��امن 
ّ
وا�جزائر    ظال املغرب  غرار  ع��  البعيدة  األجنبية  البلدان   �� خاصة 

 وتو�س... 

ال�جرة الوافدة، و��جيع املؤّسسات    ع��سوق مالحظة مهّمة، و�� أّن هذا االنفتاح  ولم يفت املؤلف أن �

، ال �ع�ي إطالقا أّن 1974والسوق لنسبة هامة من العقود، ع�� األقل �� مرحلة ما قبل األزمة الهي�لية سنة  

سم    الغرب األورو�ي قد فتح أبواب الوّد �� وجھ الوافدين العرب، إذ إن إدماج الوافدين ��
ّ
ا�جتمع �ان يت

 بالتبعية والدونية. 

العر�ّية اإلسالمّية نحو   تار�خ الوفود   �� الفارقة  التحّول  ال�اتب، خالل تحليلھ، ع�� مرحلة  وقد وقف 

العالم الغر�ي، واملتمثلة �� االنتقال من �جرة العمل إ�� �جرة اإلعمار واالستقرار ، أو ما �عرف بال�جرة  

لشمل العائ��، ال�ي ستتطّور �� التسعينات، وسيتفاقم أمرها �� األلفية الثالثة،  العائلية، وسياسات لّم ا

ر االن��ا�ات والكراهية تجاه العنصر العر�ي، مما جعل العديد من البلدان  
ّ

وهو ما سي��افق مع ارتفاع مؤش

ثقافة   القمعية والوحشية، مكّرسة  الوسائل  ب�ّل  لها  التصّدي  �عمل ع�� محاولة  العلّو والتمّ��  األورو�ية 

ف العر�ي. 
ّ
 الغر�ي �� مقابل الرجعّية والتخل

تقليص   أجل  صارمة من  تداب��  خاذ 
ّ
ات األورو�ية ع��  الّسلطات  الوافدة عملت  املوجات  تلك  وملواجهة 

العناصر   لتحديد  الصارم  واالنتقاء  ا�حصص،  من  ا�حاسم  التقليص  ع��  الشرق،  من  القادمة  ال�جرة 

ل حّقا  القابلة  والقاطن�ن  القليلة  الوافدين  املهاجر�ن  حقوق  وتقييد  الغر�ية،  ا�جتمعات   �� الندماج 

ق ب�ّل ما يرمز إ�� ا�خصوصّية الثقافّية والّدينّية، (�ا�حجاب واللباس)، وعدم  
ّ
املسلم�ن، خاّصة �� ما يتعل

 االع��اف باإلسالم �� ا�جال العام.
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وافق تماما مع ما ذهب إليھ باسو �� الفصل األول وتجدر اإلشارة هنا إ�� أّن ب��و�و �� هذا الفصل يت

تّم   املناهضة لإلسالموفو�يا، حيث  لها �عض األطراف  ال�ي رّوجت  السلبّية  النمطّية  الصورة  حول مسألة 

ھ دين عنف وكراهية، فأصبح املهاجرون الوافدون معرض�ن 
ّ
تصو�ر اإلسالم �ش�ل مستمّر وخاطئ ع�� أن

راج ع��م من اكتسا��م لعقلية جماعية ومتحّجرة مشتّقة من عادات ا�خضوع   إ�� موجات نبذ وكراهية، ملا

وماكرون،   زائفون  متشّددون  أنانيون  الوقت  نفس   �� وهم  للفرد،  اعتبار  أّي  �عطي  ال  ف، 
ّ
متخل لدين 

 يتظاهرون ب�و��م مواطن�ن صا�ح�ن، إال أ��م منافقون بالفطرة، وغ�� مخلص�ن للبلدان ال�ي استضاف��م .

مات وا�حر�ات املعادية لإلسالم  و�وّج 
ّ
ھ ال�اتب هنا أصا�ع االّ��ام إ�� أحزاب اليم�ن املتطّرف و��� املنظ

الراعية لظاهرة رهاب اإلسالم محّمال إياهم املسؤولية �� ما آل إليھ حال ا�جاليات املسلمة �� القارة ال�جوز، 

 ب األحيان.وما قد ينجّر عن ذلك من ردود فعل قد ت�ون غ�� محبذة �� أغل

وختم فابيو ب��و�و الكتاب باإلشارة إ�� تأث��ات اإلسالموفو�يا ع�� ا�جتمعات ا�حلية، وخصوًصا ع��  

 للشعوب األصلية ال�ي  
ً

الطبقة العاملة ال�ي �عا�ي من عنصر�ة إيديولوجّية وا�حة، بل وأبصر ف��ا إذالال

ب �عارفا    �س�� إ�� إقامة خندق فاصل دون أي جسور ممكنة. وهو يقّدر 
ّ
أن مواجهة هذه العنصر�ة تتطل

وتواصال ب�ن الشعوب، ونبذا للّصراعات العرقّية، والّ��ارش ب�ن الفقراء حيث �ستد�� مقولة "إي�ي س��ير"  

)1913-2008"  (Aimé Césaire    ُُّيِذل أيًضا  لكنھ  املسَتعَمر�ن،  ع��  يق�ىي  "االستعمار  أن  كتب  الذي   ،"

 املستعِمر�ن". 

ما   ع��  ال�ي  بناء  التار�خية  وا�حيثيات  التفاصيل  أّن  نالحظ  سندا  سبق،  اإليطا��  الباحث  التمسها 

قفھ، �ع�ن ع�� استيعاب الوضع املقيت ل�جاليات املسلمة �� البالد الغر�ية، وتكشف، �� اآلن ذاتھ، عن  او مل

 حالة الهوان ال�ي أ�حت عل��ا ا�جماعات العر�ية �� ا�جتمعات األورو�ية. 

 االطرح: حدود  -3-4
ل�ن بدا لنا هذا الطرح طر�فا �� �عض جوانبھ، حيث استطاع ال�اتبان إ�� حّد �عيد اإلجابة ع�� جملة  

ا�خوف   مسألة   �� الباحث  للمفكر  املالزمة  االلتباسات  �عض  ع��  ثام 
ّ
الل و�ماطة  املتداولة،  األسئلة  من 

�� منھ �عدا عاطفّيا �� الطرح من قبل  املر�ىّي من اإلسالم، فإنھ ال يفوت املتلقي أن �ستشعر �� جانب كب

بميلهما   ُعرفا  اللذين  �غري    و�عاطفهمااملؤلف�ن  مّما  �ان هذا  ول�ن  املهاجرة.  اإلسالمية  العر�ية  الفئات  مع 

القارء العادّي، فإّن الباحث املتعمق يفّضل ا�حياد واملوضوعية �� البحث بدال من املوقف املتعاطف. و�ان  

 وأسبا��ا الداخلية ومصادرها املباشرة..   وتداعيا��اتفكيك ظاهرة "اإلسالموفو�يا"  يمكن الع�وف أك�� ع��
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مفهوما وتحليال وتار�خا، إ�� أّن    نخلص من تفاصل مقار�ة ال�اتب�ن إ�� القول �� مسألة اإلسالموفو�يا 

مسار   ع��  بناء  األور�ي  الغرب  داخل  مجتمعية  كحالة  أو  كهيئة  لت 
ّ
�ش� قد  اإلسالم،  من  الرهاب  ظاهرة 

العنصر�ة،   إطار  داخل  املسلم�ن  اخ��ال  خالل  من  الغ��يات  بفكرة  العنصري  امليل  فيھ  تداخل  تِبس، 
ْ
ُمل

ه
ّ
الال االنتماء  بوتقة  ضمن  وحجرهم  ليستعر  وحجزهم  �ان  ما  اإلسالم،  من  ا�خوف  هذا  أن  كما  و�ي. 

 و�ت�خم، لو ال تظافر جهود العديد من األطراف املناهضة للدين اإلسالمي بدرجة أو��.

ھ ال يقل أهمية عن العمل   ،تثم�ن جهد امل��جم�ن لهذا العمل  ، �� خاتمة هذا التقديم،وال يفوتنا
ّ
أن إذ 

ر ا�حتوى ع�� أوسع نطاق ممكن، و�سليط الضوء ع�� مثل هذه  ذاتھ، وذلك من خالل املساهمة �� �ش 

سيان،  
ّ
القضية ا�خط��ة �� محاولة إليجاد حلول جذر�ة ل�حّد من تفاقمها، بدال من أن توضع ع�� رفوف الن

م صناعة ظواهر هّدامة للكيان ا�جتم�� العاملي. 
ّ
 فت�ون درجة جديدة ع�� سل
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 : ملخص

العمل�ن   كال هذين   �� واملتضمنة  املش��كة  النظر  املقال وجهات  �� هذا  أستور  أ.  رو�و  املؤلف  يناقش 

"قصة الكهف" ألفالطون و"ال��اجفاد غيتا" لفا�سا اللذين هما وجهان للعبقر�ة الفلسفية، و�تناول تصور  

لدراسة أن كال التحفت�ن تو�حان واقعا أك�� كماال من الوجود  العالم املطلق عند �ل م��ما. إذ تب�ن هذه ا

الوجود  األبدي، ما فوق وما وراء  الواقع  الرمز�ة" ألفالطون حقيقة  الكهف  العادي، �شرح "قصة  اليومي 

، هذه ا�حقيقة ال�ي �� حاضرة وواهبة ل�حياة وخ��ة القيمة. وهو نفس الواقع  mundane existenceاملادي  

 كتاب ��اجفاد غيتا بحسب املؤلف.الذي نجده ب

لـ  وقد �ان الهدف من وراء وصف وتحليل ومقارنة نص "قصة الكهف الرمز�ة" ألفالطون و"�شيد املو��" 

املعروف  “ هما   ��اجفاد“بالـ  فا�سا"  اللذين  العمل�ن،  هذين  عن  وم�خص  بفكرة  القراء  تزو�د  هو  غيتا"، 

تحفت�ن من أبدع وأروع ما أنتجت اإل�سانية قديما، كما كشف املؤلف عن نظرة املثقف�ن ملثل هذه األعمال  

ية  ا�خالدة. إذ ان ا�حضارة �� مفهومها ا�خ��ل انصهار إلبداعات فكر�ة ال �عتقد أو تحدد بال��امات جغراف 

 معينة.  

املفتاحية: املو��،    ال�لمات  �شيد  غيتا،  ال��اجفاد  الكهف،  قصة  فا�سا،  أفالطون،  املطلق،  العالم 

 املعرفة. 

 

 اإلذن بالترجمة: تّم التواصل مع المؤلف عبر البريد اإللكـتروني ووافق على الترجمة.  ∗
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Abstract: 

This present essayist intended to describe, analyze, and provide readers with an 

overview of the major themes running throughout both Plato’s ‘Allegory of the Cave,” 

and Vyasa’s “The Song of the Lord,” better known as the Bhagavad Gita. By providing 

readers with such a summary, it was also the desire of this present writer to situate 

how we thinkers may go about comparing these two masterpieces . 

Next, via direct comparisons, as well as arguments justifying why this present author 

believes these two philosophical dialogues are attempting to unveil the same ultimate 

reality, it was the concluding want of this present essayist, to shine a light not only on 

their sameness but to invite wonder as to why they are strikingly parallel. 

Keywords: Comparative Philosophy , Plato, Vyasa, Hinduism, Allegory of the Cave, 

Bhagavad Gita, Reality, The Song of the Lord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فالطون
ٔ
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 تمهید:  -1

تتا�ع األسئلة املتعلقة بأسس واقعنا ع�� تار�خ فلسفات العالم؛ مثال، إذا فحصنا "قصة الكهف الرمز�ة  

Allegory of the Cave    وكذلك ألفالطون  غيتا  “الـ  "  التحفت�ن Bhagavad Gita"1��اجفاد  كال  أن  نجد   ،

حقيقة   ألفالطون  الرمز�ة"  الكهف  "قصة  �شرح  العادي،  اليومي  الوجود  من  كماال  أك��  واقعا  تو�حان 

، هذه ا�حقيقة ال�ي �� حاضرة وواهبة  mundane existenceالواقع األبدي، ما فوق وما وراء الوجود املادي  

مشا��ة �� كتاب ��اجفاد غيتا    themeوجدنا تيمة  ل�حياة وخ��ة القيمة. بالرغم من أن البعض سيندهش،  

يتشار�ان ��    Vyasa  2أيضا. ومع ذلك، هل يضمن لنا القراء أن ند�� أن كال من أفالطون وح�اية فا�سا  

الرؤ�ة نفسها للواقع املطلق؟ باختصار، يناقش املؤلف �� هذا املقال وجهات النظر املش��كة واملتضمنة ��  

 ذين هما وجهان للعبقر�ة الفلسفية.كال هذين العمل�ن الل

 تقدیم:  -2

الهندو��ي   النص  فإن  وامل�ان،  الزمان  اختالف  من  الرمز�ة    ��اجفاد“الـ  بالرغم  الكهف  وقصة  غيتا" 

�� كتاب ��اجفاد غيتا والكتاب السا�ع من   القراء  ألفالطون يكشفان عن أوجھ �شابھ مذهلة، نجد نحن 

، وهو  transienceجمهور�ة أفالطون قصصا تتعلق بنشوء اإل�سانية من عالم الوهم، الذي ابت�� بالزوال  

مستقر  ephemeralnessعر��ي   وغ��   ،instability�و الواقع  impermanenceحظي  ،  من  عالم  إ��   ،

، إن هذا العالم الوه�ي هو األصل وهو ثابت إ�� األبد، ويعرض الواقع كما هو، و�فتقد إ�� أي فرصة  2الفع��

 .3للتغي��، وليس ب�حظة عابرة

ال��اية سنناقش   الرمز�ة" ألفالطون و��اجفاد غيتا، و��  سنلقي نظرة عامة ع�� �ل من "قصة الكهف 

و��  ا
َ
امل و"�شيد  أفالطون  نص  ب�ن  وجود  The Song of the Lordلتشابھ  املقارنة  هذه  تف��ض  حيث   ،"

 ا�حقيقة املطلقة نفسها لدى �ل من أفالطون وا�حوار الدي�ي. 

 قصة الکهف الرمزیة: وصف وتحلیل:  -3

أل�خاص منذ  ، Glauconتبدأ "قصة الكهف الرمز�ة" بصورة رسمها سقراط لشقيق أفالطون جلو�ون 

��م وي�ج��م �� كهف يحيط  الوالدة،  ليس منذ  ولكن  . وهم مقيدون �سالسل ال �ستطيعون  4الطفولة، 

، وتوجد نار فوق و�� �� االصل خلفهم، ت��يء �ش�ل خافت، واألشياء   5تحر�ر أنفسهم أو تحر�ك رؤوسهم

 
1 Russell, Bertrand., The History of Western Philosophy (New York: Simon & Schuster., 1972)., 120-121 & 
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ظال يرون  حيث  الكهف،  جدران  صورا ع��  �عرض  النار،  بجانب هذه  تمر  هؤالء سوى  1  لهاال�ي  يرى  ، ال 

 ا�ع�اسات أو ��خ لألشياء تمر من أمام النار، وليس املشهد ا�حقيقي لتلك األشياء نفسها.  

تقيدهم،   ال�ي  السالسل  زالت  فإذا  �جلو�ون،  ال�جناء  حال هؤالء  وصف  يواصل سقراط  ذلك،  �عد 

وراء النار    سقراط أن هذا املالذ   ، يد��2�عمد واحد م��م إ�� أن يتجول �� الكهف و�الحظ أن هناك منفذ

وأشعة الشمس �� ال�ي تقودهم ل�خروج من الكهف والتحرر منھ، لرؤ�ة الواقع الفع��، أو ذلك العالم الذي  

ظلھ العالم ع�� حقيقتھ كما هو، وليس  أن �ستكشف  لهذا األس��  الشمس، مما �سمح  ��  3�شرق فيھ   ،

العالم خارج الكهف، سيستغرق وقتا طو�ال للتكيف معھ،  األخ��، ينطق سقراط بلسان جلو�ون، أن هذا  

ومن أجل ذلك ليس من الغر�ب القول بأن األس�� الذي انفلت من قيده سيبدأ بفهم العالم طبقا لنسب  

increments 4أو درجات. 

اآلن، �عد إلقاء نظرة خاطفة ع�� عالم ا�حقيقة هذا، �ستمر سقراط �� إخبار جلو�ون، أن هذا املنفلت  

من الكهف، سيحاول عند عودتھ إليھ، سيحاول تنو�ر اآلخر�ن �� العالم بما يتجاوز مجرد ظالل األشياء  

. بالرغم من ذلك، فإن هؤالء ال�جناء اآلخر�ن سيس��زؤون من املنفلت، و�ؤكدون أنھ هو/�� يجب  5وصورها

يراه هو/��  أنھ  اد��  ما  �شأن  مخطئا  أو  �اذبا  ي�ون  هذا  6أن  ع��  كعقاب  جانب  ،  من  املف��ض،  ا�خطأ 

إذا هو/��   أنھ هو/�� سي�ون �� خطر، وسيواجھ خطر املوت من قبل اآلخر�ن،  املنفلت، يد�� سقراط 

 . 7بالتفاصيل، أك�� إخالصا للواقع من الكهف lusherاستمر �� التمسك بقصتھ/قص��ا إنھ عالم م��ء 

بأنھ   �جلو�ون  القول  سقراط  يواصل  ال��ديد،  هذا  من  أن  بالرغم  العالم  نور  شهد  من  �ل  ع��  يجب 

أو   بال�امل بأشعة الشمس،  �� الكهف. فهو ح�ى لو لم يكن مستن��ا  البقية، ممن �انوا  �شارك رؤ�تھ مع 

العالم األبدي الذي يتجاوز واقعنا، فإن هذا املنفلت ع�� األقل يحث أو يوقظ واقعا جديدا ألولئك الذين  

يل��م سقراط ع�� عكس أولئك الذين �علنون أن املعرفة يجب أن ت�ون   ،8لم يفكروا أبدا �� إم�انية حدوثھ

�� الروح من قبل املدرب املناسب بالرأي القائل بأن القدرة ع�� املعرفة يجب    placeableأوال قابلة للتكيف  

 .9أن �سبق االستيقاظ الفع�� لهذه املعرفة دون أي استبعاد

يف��ض   سقراط  تجعل  ال�ي  األسباب  ب�ن  �سبق  من  أن  يجب  املعرفة  ع��  القدرة  بأن  القائل  املوقف 

املعرفة نفسها، هو أن أولئك الذين يؤكدون أن الشرط األول ليقظة الروح هو معلم بارع، �ش��ون أولئك  
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، بالرغم من أن سقراط ال  1الذين يزعمون أن األشياء يمكن رؤ���ا �جرد أ��ا كذلك �� ذا��ا، أي يمكن رؤ���ا

فطر�ة  unproblematicيجادل   املعرفة  ع��  القدرة  أن  يد��  أنھ  إال   ،innate    سمح� مما  لنا،  بالنسبة 

؛ تماما كما يمكن أن نناقش  consciousnessباستخراج املعرفة من أعماق العقل لالرتقاء إ�� مقدمة الو�� 

من هم أك��    ، لسبب وجيھ يرى سقراط أن 2بقوة وحيو�ة، فإن ما يمكن رؤ�تھ يتطلب ع�ن املعاين بداية

دراية بطرق الواقع الدائم واألبدي أو العالم الذي يتجاوز الكهف، هم الذين �ستطيعون توجيھ اآلخر�ن  

 ع�� طول الطر�ق خارج الكهف، لتجر�ة جمال هذا العالم املتعا�� بذوا��م. 

ء الكهف املظلم،  وهذا �ع�ي، بالنسبة لسقراط، أن أولئك الذين لد��م معرف أك�� بالعالم ال�ائن �� ما ورا

العالم   �� ا�حياة،  تمنح  ال�ي  الشمس  أشعة  حول  املعرفة  ومشاركة  اآلخر�ن،  إلرشاد  األ�سب  فقط  هم 

ع��  3العلوي  أنھ  جلو�ون  سقراط  يخ��  املش��كة،  ا�حسية  وجاذبيتھ  املنطقي  ت��يره  عن  النظر  فبغض   ،

الهائل با�خ�� وا�جمال، هو الذي   الرغم من رغب��م �� العيش �� ضوء الشمس بمفردهم، فإن هذا الشغف

، و�تفق  4يدفعهم إ�� أن ي�ونوا ما ير�دون؛ امللك الفيلسوف وا�حراس (األوصياء)، أو قادة ا�جمهور�ة املثالية

الصورة   تلك  ويستوعبون  الكهف،  من  ��ر�ون  الذين  ألولئك  املناسب  التعليم  أن  ع��  وجلو�ون  سقراط 

الواقع ك�ل، هم من يجب أن يتولوا األمر. ألنھ بدون �عليم مناسب، وعملية    the epitomeاملصغرة   عن 

بالعالم خارج الكهف، قد �ستخدمون هذه املعرفة �ش�ل   الذين هم ع�� دراية  صقل فكري، فإن أولئك 

 .5خط��

الفيلسوف  �عد ذلك، �غ�� أفالطون حواره، للدخول �� مشاورات تتعلق بالتعليم املطلوب من قبل امللك  

بت�خ��   املرتبطة  التخصصات  أو  البدنية،  التمار�ن  حول  تتمحور  أن  يجب  وال�ي  املثالية،  الدولة  وقادة 

، كما يو��ي �� نفس الوقت باملوسيقى ودراسة األ�حان، ح�ى ال  6الكفاءة التقنية، أو السيطرة ع�� ا�جسم

  �� لي�ون  للعقل  ترو�ض  العملية  هذه  و��  ا�حدود،  العقل  ا�جسديتجاوز  مع  هو  7وئام  هذا  ال��اية،   ��  ،

تحقيق التم�� للذات، من أجل املعركة ال��ائية؛ أي تجاوز وجودنا األر��ي لنصل يوما ما إ�� روعة الواقع  

املطلق، الذي يمكن الوصول إليھ من خالل التفك�� الداخ�� �� الروح ع�� العقل، هذا هو الشغل الشاغل  

ا 8ألفالطون   �� ـ  العقل  ألنھ  الو��  ،  لتحقيق  الروح،   �� يندمج  الذي  هو  ـ  من    awarenessل��اية  و�خراجھ 
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الص��ورة إ�� الوجود، أو من ا�حياة امل�انية والزمانية، إ�� الواقع األبدي املتسامي، يواصل سقراط تدقيق  

 .1األمر �جلو�ون، وللدراسات أهمية �� تطو�ر العقل

ا التمهيدية  املرحلة  أن  سقراط  �عتقد  ��  أوال،  تتمثل  ا�حاكمة،  والطبقة  ا�ح�ام  عقول  لصقل  ألولية 

اليونا�ي   الفكر   �� سادت  وقد  لفيثاغورس  فكرة  و��  العدد،  تحليل  علم   �� ال�ي  الر�اضيات،  �عليمهم 

أنھ  2القديم يبدو  املستخدمة �حل ما  التفك��  إ�� شرح عمليات  األرقام  خالل فحص  ��دف سقراط من   .

من خالل دراسة األرقام، يمكن املساعدة �� حل االنقسام ب�ن كيف يمكن ؛ �عتقد سقراط أنھ  3متناقض

 التفك�� �� ��يء ما ع�� أنھ فردي وعدد من األجزاء �� نفس الوقت. 

" أن يفسر وحدة  1كما فعل سقراط، وكما فهم األمر من قبلھ، يمكن للرقم "  4"1مثال، لنفكر �� العدد "

. وهذا �ع�ي أن سقراط �عتقد 5لعديد من املظاهر، ونحن أمثلة منھالواقع الواحد الذي نتشارك فيھ، ولھ ا

أنھ يمكن أن نفسر �ش�ل متسق العديد من الكيانات ال�ي نجدها من حولنا �� العالم اليومي، مع ال�ون  

 ".  1ا�جرد وا�حيط بنا، من خالل التحقيق �� الرقم "

". و�املثل، يمكن النظر إ�� 1=1هو نفسھ، مثل ""، يمكن التأكد من أنھ عدد فردي، و 1إذا أخذنا الرقم "

"، من خالل أف�ار  1" ع�� أنھ مجموعة أو �لية أو مجموع الز�ادات ال�ي تؤدي إ�� مفهوم فردي للرقم "1"

"  1". ومع ذلك، كيف يمكن أن ند�� أن أر�عة أر�اع "1. =  25. +  25. +  25. +  25التقسيمات الفرعية مثل "

" �� وحدة،  1يمكن القيام بذلك عن طر�ق رسم الضوء �ش�ل متوازن ب�ن أر�اع "  "، ببساطة،1�� نفسها "

"، إال أنھ ��  1." متطابق مع نفسھ وليس "25" يبقى نفسھ. ومن جانب آخر، ع�� الرغم من أن "1وواحد "

 ". 1" هو نفسھ "1"، ومن جانب آخر، سي�ون "1." �ساوي "25الوحدة، أر�عة "

" لـ  1)" وال�ي ال تزال بنفس اإلجابة أي "1):  4*    25ر�قا بديال، ونؤكد أن "((.بالرغم من ذلك، قد نأخذ ط

، أو  1=   25+ .  25+ . 25+ .  25" أو ".1=1". و�التا��، سواء أخذنا "1) بنسب متساو�ة، مثل "4*  25" و "(.1"

�ساعد ع�� إظهار  ". حيث �عتقد سقراط أ��ا مثال،  1)" ننت�ي دائما بنفس ال��يء، أي إ�� "1):  4*    25"((.

فردية، لتصبح مندمجة من �ل    parcelsوجود اتحاد م��امن ب�ن العديد من األمثلة ال�ي �عتقد أ��ا أجزاء  

 . 6األجزاء، مثل ش�ل جما��، ومتصور �� تجر�د منطقي غ�� قابل للتغ��

شرع والطبقة  �عد ذلك، دعا سقراط جلو�ون إ�� النظر �� الر�اضيات (علم ا�حساب) ال�ي يحتاجها امل 

. �ش�� سقراط �عد ذلك  7ا�حاكمة املستن��ة، من خالل ا�جمع والطرح والضرب والقسمة �� عالقة مجردة
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. تكمن هذه  conundrumsإ�� أن ا�حساب ليس ذروة التعلم، ألنھ ليس خاليا من �عض األلغاز املنطقية  

اإلجا نفس  تنتج  أن  يمكن  ال�ي  األرقام  عمليات  تحليل   �� كب��ة  التناقضات  لنا  تظهر  وال�ي  الرقمية،  بة 

 . 1وصغ��ة، �� نفس ال�حظة

" هو نتيجة اإلضافة  3"، نجد أن نفس الرقم "3=    14-17" و "3=    1+    2إذا أخذنا ع�� سبيل املثال "

ا�جموعة    �� داللة  األهم  {1،2،3“{والرقم   " ا�جموعة هو  من  ناتج  رقم  أصغر  ح�ن   ��  ،"  {3،14،17  ."  {

"،  14-17" وكذلك لطرح "2+    1" هو أك�� وأصغر نتيجة نظرا �جمعنا ب�ن "3�� أن الرقم " وهكذا، قد ند

" بالذات �� النتيجة الك��ى أو  3، أو غموض عند طرح سؤال حول ما إذا �انت "an aporiaفهناك انحراف 

�خطوة األو��  . آنذاك، يخ�� سقراط جلو�ون أن ا�حساب هو ا2الصغرى لتالعبنا باألرقام، كما ُوصفت للتو

�� اكتساب املعرفة بالواقع املطلق خارج الكهف؛ ومع ذلك، ف�ي ليست �� قمة التعليم املناسب للطبقة  

 . 3ا�حاكمة وامللك الفيلسوف، �� الدولة املثالية، ألنھ أساس غ�� مستقر للوصول إ�� معرفة عالية

هو وجلو�ون ل�حصول ع�� التعليم    �عد ذلك، يواصل سقراط مناقشة أهمية الدراسة الثانية، �� سعيھ

ال�حيح وا�حصول ع�� معرفة بالواقع املطلق، املناسب للطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف، وهذا الفرع  

. أوال، يصف سقراط ألفالطون الهندسة ع�� أ��ا تحليل لألشياء املعقولة، ع��  4من املعرفة هو الهندسة

ستمدة من هذه األشياء املعقولة، إ�� مصط�حات ر�اضية مجردة  تطبيق الصيغ العامة، ل��جمة األسئلة امل 

. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن سقراط يدرج الهندسة ع�� أ��ا الدراسة الثانية من ب�ن أر�ع  5وثابتة وفعالة

دراسات مطلو�ة لفهم الواقع املطلق، و�التا��، يجب أن تحتوي ع�� عيوب، من املدهش أن يتحدث سقراط  

إ�� التناقضات    flawsجلو�ون عن عيوب    بالفعل  القضايا من  تنبع هذه  ا�حساب،  علم  الهندسة، ومثل 

 . 6املنطقية

بمع�ى أن أحد أوجھ القصور �� الهندسة هو أ��ا تحلل األشياء املعقولة، وال�ي تخضع للتغي��، اعتمادا  

الصيغ الشاملة القابلة للتطبيق  ع�� م�ا��ا و�حظ��ا �� الوقت املناسب، وهو أمر غر�ب ألنھ يتعارض مع  

املعقولة األشياء  هذه  لتفس��  الهندسية  املقاييس  �ستخدمها  مش�لة  7وال�ي  بأن  االعتقاد،  السهل  من   .

سقراط مع الهندسة �� كيف يمكن أن نفحص األشياء املعقولة بمصط�حات مفاهيمية، عندما يمكن أن  

ول ا�جميع �غض النظر عن امل�ان أو الزمان. أخ��ا، دعونا  تتغ�� الصيغة، �� ح�ن أن هذه األخ��ة �� �� متنا 
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ندخل تلك الدراسة الرا�عة ال�ي �شرحها بالتفصيل سقراط �جلو�ون، مع املعرفة ال�ي تتجاوز هذه القواعد  

 . dialectic1األر�عة للتعلم، أي الدياليكتيك 

ا�جدل  اليق�ن،   �� تفوقها  ال�ي  تلك  وح�ى  الفلك  لعلم  الرا�عة  الدراسة   �� ندخل  أن  قبل  ذلك،  ومع 

dialectic  قد يتساءل القراء اليقظون ما �� الدراسة الثالثة ب�ن دراسة الهندسة وعلم الفلك؟ حسنا، لقد ،

ستوى، وقد �ان تنوع الهندسة  تناول سقراط هذا األمر مع جلو�ون، و�تب�ن أنھ يؤكد الهندسة القياسية للم 

وامللك   ا�حاكمة  للطبقة  الالزمة  الثانية  الدراسة  وتفس��  إعالن  �� ذهنھ عند  يدور  �ان  ما    monarchهو 

. �عتقد سقراط أن هذه الدراسة �� من �ساعد ع�� إنارة أرواح الطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف  2املستن��

ندسة ال�ي تبحث �� كيفية وجود األشياء �� ا�حياة الواقعية، بما  وتجعلهم �عون الواقع املطلق �� تلك اله

. إن الدراسات ا�خاصة بمثل  3يتجاوز املعا�جة ا�جردة ملثل هذه األشياء ع�� املعادالت الهندسية للمستوى 

الر�اضية، مثل العمق، وا�حجم، والقمم، وا�حيط   ، وا�حواف، �ل هذا  contoursهذه السمات لألشياء 

لنمط الهند��ي األع��، و�ن �ان األمر مث��ا للنقاش �� الهندسة، �عتقد سقراط أنھ بإم�انھ أن �ش�ل  �ش�ل ا

 . 4ع�� نحو مناسب القانون الثالث الذي تحتاجھ الطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف للدولة املثالية

�ش�ل كب�� �� تنمية    �عتقد سقراط أن هذه الهندسة املتعددة األ�عاد �� الدراسة الثالثة، و�� مهمة

العقل لفائدة الروح، كما �عتقد أن قلة ا�خ��ة والدعم السيا��ي ملثل هذا النوع من الر�اضيات، يجعلھ حقال 

التقدم و�طيء  ا�حا��،  الوقت   �� قليلة،  فئة  ع��  سقراط  5مقتصرا  برواية  اآلن  �ستمتع  قد  األخ��،   ��  .

 . 6لفلك وال�ي تتجاوز جمالها وتحليلها الديالكتي�يوجلو�ون املتفق عل��ا للدراسة األخ��ة لعلم ا

اآلن، قبل �عر�ف سقراط وجلو�ون للديالكتيك/جدلية ا�جدل/، توجد دراسة ��ائية �ستمتع ��ا ع��  

حد سواء، الستكمال الدراسات األر�ع املطلو�ة للطبقة ا�حاكمة �� ا�جمهور�ة، بما �� ذلك امللك الفيلسوف.  

قانو   �� الدراسة  تطبيق  هذه  ممارسة  ��جيع  ع��  �عمل  �جلو�ون،  سقراط  أكده  الذي  الفلك،  علم  ن 

العلو�ة، وتدر�ب طالب هذه الدراسة بالنظر إ��    the celestial bodiesالر�اضيات ع�� األجرام السماو�ة  

 . 7السماء

هذا    �عد ذلك، بقدر الت�جيع ع�� تطبيق الر�اضيات ع�� العالم السماوي، أخ�� سقراط جلو�ون، أن

املتحركة األجسام  ع��  الر�اضية  الصيغ  تطبيق  التحليل  8�ع�ي  �عكس  هذا  أن  ند��  أننا  من  بالرغم   .

الهند��ي، يؤكد سقراط ذلك، و�د�� أيضا وجود م��ة إضافية لعلم الفلك تم��ه عن الهندسة فقط؛ أي  
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نفسها السماو�ة  األجرام  تظهره  الذي  اال��جام  أو  أن1االنتظام  سقراط  �عتقد  �ان    ؛  و�ن  الفلك،  علم 

الفضاء    �� بمصداقية  يتصف  فإنھ  التغ��،  دائمة  مادة  ع��  مستقرة  عاملية  معادالت  تطبيق  مع  يتعامل 

ال�و�ي، الذي ال نملك القدرة ع�� تبديلھ. ومن ثم، قد ند�� أن علم الفلك ��دف �� ال��اية إ�� دراسة هذا  

فنحن من يجب أن �غ�� مفاهيمنا ا�خاطئة، و�� �عض  الثبات ال�و�ي، و�ما أننا ال نملك السيطرة عليھ،  

 األحيان، حساباتنا ال�ي عفا عل��ا الزمن، لفهم تحر�ا��ا، وليس األجرام ال�ونية نفسها.

يمكن فهم قول سقراط بأن دراسة علم الفلك �ساعد ع�� سمو الروح، واالنتقال من عالم املع�ى إ�� 

ال�ون، و�� أس�ى    بأزليةهو من يمكنھ فهم املسائل املتعلقة  عالم ا�حكمة، بأنھ تصديق بأن العقل فقط  

. يؤكد سقراط بأنھ ��ذه املعرفة يمكن لإل�سان أن يتأمل �ش�ل أفضل مصدر �ل أش�ال  2الدراسات األر�ع

 .3ا�حياة، بوصفھ خالقا ل�ل الكمال، ومدى ا��جام بنية ا�خلق

ك هو األ�سب لتنو�ر العقل وفهم الوجود، و��  إن أحد األسباب ال�ي تجعل سقراط �عتقد أن علم الفل 

املهمة األخ��ة للملك الفيلسوف وللطبقة ا�حاكمة ا�حامية وا�حر�صة ع�� ا�جمهور�ة، ومثل هذا التحليل  

بدقة ا�خلق  باستدعاء  لنا  ا�حركة  4هو ما �سمح  انتظام واستقرار  ا�خلق، كما يظهر من خالل  بنية  أي   .

إ�� مواقعها األصلية مرة واحدة خالل �ل دورة من دور��ا السنو�ة، بينما تدور  ال�ونية، حيث �عود ال�واكب  

أو تنقسم إ�� ف��ات من الضوء والظالم، �� يوم واحد، يقدم من خالل هذا دليال بأن العناية اإللهية �� من  

 . 5تنظم ال�ون 

ع��   ا�خلق  ع��  األمثلة  أفضل   �� هذه  ال�واكب  حر�ات  أن  جلو�ون  سقراط  نطاقأبلغ  إن  6أوسع   .

استمرار�ة حركة ال�واكب ع�� العصور �ع�ي ترتيبا أع�� من نظامنا، وا��جاما بفعل خالق خ��، الذي أنتج  

. أخ��ا، �عد هذا التدقيق لعلم  7مثل هذا النظام األز�� املستمر واملنظم بدقة، الذي يجعلنا أك�� ايمانا بھ

مثابة أفضل مقدمة ل�حصول ع�� عقل قوي وممارسة  الفلك، أخ�� سقراط جلو�ون أن هذه الدراسات ب

 . 8الديالكتيك

االن، كما يفهم من قبل سقراط وجلو�ون، الديالكتيك هو ذلك الذي يصور الطبيعة أو جوهر ال��يء 

هو الطر�ق للوصول إ��    . �عتقد سقراط ومعھ جلو�ون بأن االستدالل الديالكتي�ي9و�ضعھ محل السؤال

ا�خ�� الوجود  ع��  دليل  مجرد  وليس  املطلقة،  إلتقان  the light of being  ا�حقيقة  فقط  نتيجة  وهو   ،
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الدراسات األر�ع. وهو ال ي��ك مجاال للظلمة والتصورات الواهمة، مثل من بقوا �� الكهف. إن الديالكتيك 

اتھ، وهذا النمط من التفك�� وحده هو الذي يمكنھ  بقدرتھ ع�� تحليل أصل �ل األشياء، هو وصف ل�خلق ذ

 من فك شفرة طر�قة عمل ال�ون.

ألن االستدالل الديالكتي�ي يمكن من دمج مفهوم�ن متعارض�ن دون تناقض. مثال، إذا قمنا بتحليل عبارة  

" ال��يء  ي�ون  أن  إم�انية  ينفي  مما  تناقض،  ع��  تحتوي  أ��ا  سنجد  تام/تام"  و"غ��  تام"  غ��  "تام/غ�� 

تام/تام". من جانب آخر، نجد أن الصيغة "تام/غ�� تام" تحتمل النقد ال�امل، ف�ي مطابقة لنفسها، و��  

ليست تركيبا للعمليات املتعارضة، حيث تتصور وحدة أساسية مثل اثن�ن مالئمة و�التا�� مواز�ة (معادلة)،  

 أو ع�� األقل عبارات متشا��ة.

أنھ ال "تام/غ�� تام" وال "غ�� تام/تام"، فاألمر ال يخلو من نقائص،    بما  يبالرغم من ذلك، ال نزال ندعي

، عندما يتساوون، فإ��م يحبون ا�حقيقة الر�اضية القائلة بأن  a frictional relationوهم �� عالقة تجاور  

القواسم   �� قوائم مش��كة. تكمن هذه  عددين ساِلب�ن، عند ضر��ما، يصبحان رقما موجبا، سيش���ان 

ش��كة �� فكرة أن كال البيان�ن متشا��ان �� اغ��ا��ما انفصالهما وتقابلهما لبعضهما البعض ومع �عضهما  امل

البعض. وفقا لذلك، من الناحية النظر�ة، قد ند�� أن العبارات "تام/غ�� تام" وغ�� تام/تام" �ش�� ضمنا  

 ، a mysteryف��ض مثل هذا السرإ�� إم�انية تب�ن أو اكتشاف مصدر يمكن أن ننسبھ إ�� ذلك الذي قد ي

. ألن ذلك الذي يمكن أن يتصور، أو يطرح مثل هذا السر ال�و�ي، قد أتاح الظروف  1وا�خزان ال��ائي ل�خ��

إلم�انية املعرفة، وال�ي �� أفضل من عدم امتالك فرصة لتحقيق اليق�ن. أخ��ا، بما أن األفضل هو ا�خ��، 

يجب أن �شارك �� ا�خ��، و�التا�� يجب أن ت�ون املعرفة �� نفسها    و�ما أن األسوأ هو الشر، فإن األفضل

�� املعرفة، األمثل، األس�ى، وا�خ�� لنفسھ
ُ

 . 2ال�ي تولد ا�خ�� الفا�ي األول، وهو األفضل، ك

يقودنا إ�� السبب ذاتھ الذي جعل سقراط وجلو�ون يثمنان    و�التا��، فإن هذا االستدالل الديالكتي�ي 

أي ��يء قيد الفحص، و�ن    the core هذا الش�ل من املعرفة؛ ألنھ، كما هو مو�ح أعاله، يقودنا إ�� صميم

. أي كيف يمكن االدعاء بمعرفة  3�ان بدون القدرة ع�� اختبار مثل هذا التحليل بما �س�ى �علومنا التجر�بية

 ما لم نؤسس املبادئ األو�� ملا يتم فحصھ، وهو ما ينجزه الديالكتيك ألنھ مستقل عن ا�حاجة  أي ��يء عل
ً
ميا

. و�التا��، فإن الديالكتيك  4إ�� تصورات أو انطباعات أو حقائق أو أدلة من ا�حواس، ل�ي نؤسسها كحقيقة

للملك الفيلسوف،    بالنسبة لسقراط وجلو�ون هو العقل ا�خالص بحد ذاتھ، وهو قوة مدهشة محفوظة

 .5ليعرف و�نفذ بدقة بارعة سلطتھ، بروح ا�خ�� نفسھ

 
1 . Guthrie, W.K.C., 506-507. 
2 . Ibid. 
3 . Ibid.., 533c-e. 
4 . Ibid., 532a-c. 
5 . Ibid., 534a-535a. 
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�عرف سقراط وجلو�ون امللك الفيلسوف بأنھ ال�خص الذي يجب أن يأخذ زمام السلطة، ليس حبا ��  

السلطة، بل العكس تماما؛ من أجل الصا�ح العام للدولة املثالية، ال�ي يمتلك هذا ال�خص معرفة واسعة  

لتدب� �� جمهور�ة أفالطون هو  1�ها بحكمتھ/بحكم��ا ع�� السن�نع��ا  ب�ن الطبقة ا�حاكمة  . أي أن امللك 

ا�حاكم الفع�� المتالكھ للفلسفة، فهو ال يمتلك السلطة، لكنھ يمتلك املعرفة وا�حكمة امل��اكمة لديھ ع��  

 . 2الزمن، لي�ون األفضل ملهمة ا�حكم 

�� الدولة، كما أن خ�� الوجود يؤدي إ�� �ل حاالت الص��ورة؛  وهكذا، فإن امللك الفيلسوف هو تجل �خ

املثالية، ألنھ �سهل �� األخ�� استمرار�ة ا�جميع . 3�عتقد سقراط أن امللك الفيلسوف هو األ�سب للدولة 

ألنھ، مثلما يوجد العالم فوق ص��ورة الكهف وهو شرط الستمرار�ة الواقع بأكملھ، فإن امللك الفيلسوف  

. وهكذا، قد ند�� أن امللك الفيلسوف عند أفالطون يمثل كال  4ء الدولة ب��دد، وع�� نحو أ�سبيتحمل عب 

من التواضع األصيل ألك�� الفالسفة ا�حقيقي�ن واألك�� إثارة لإل�جاب، فضال عن اللباقة األس�ى �� الطبقة  

�� تلك الدولة، ال�ي تضم    ا�حاكمة. أخ��ا، يتب�ن أن كال من سقراط وجلو�ون يق��حان أن الدولة األصل،

 .5قادة أقو�اء جسديا، وحكماء، و�مارسون الشك الدائم، ونا�ج�ن ومحنك�ن، ومحب�ن ل�خ�� وعادل�ن

بالرغم من ذلك، أن�ى سقراط وجلو�ون "قصة الكهف الرمز�ة" ألفالطون من خالل مناقشة ما إذا �ان  

م خرجوا من الكهف، وهل امللك الفيلسوف  . أي، هل يمكن ألي �خص أن يقول بصدق أ��6�ل هذا ممكنا

مستعد للعيش �� ا��جام مع �ل من هم ع�� قدم املساواة معھ، وهل هو ع�� استعداد ألن �شارك �� �ل  

األوقات خ��ه من أجل نور العالم األع�� وا�حقيقي، والذي ساعدهم ع�� ا�خروج منھ؟ ا�جواب هو "�عم"، 

�� املعرفة، واالهتمام با�جسد ورفاهيتھ، مما �سمح بحياة عادلة    وذلك من خالل �شر التعليم، وال��غيب

و�سود األخالق األس�ى    . تصبح الدولة مثالية عندما يرغب ا�جميع �� املعرفة، ويعيشوا �� وئام تام،7زاهية

وجلو�ون 8وا�حقيقية سقراط  وضع  وقد  األوقات    .  وحدد  املثالية،  الدولة  لهذه  ودقيقة  صارمة  قواعد 

ا�حددة ال�ي يجب ف��ا ع�� النشء والصبيان متا�عة �عليمهم، وماذا سيفعلون �عد ذلك، �ل ذلك من أجل 

 . 9التأكيد املذهل ع�� ا�حقيقة وا�خ�� بدال من الشر الذي ال ينت�ي

 
1 . Ibid., 538d-540c. 
2 . Ibid. 
3 . Ibid., 533e-534c. 
4 . Ibid., 521a-522a. 
5 . Ibid., 535a-e. 
6 . Ibid., 537d-538c. 
7 . Russell, Bertrand., 109. 
8 . Ibid., 108-109. 
9 . Ibid., 115-116, 118-119. 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)275( 

 : البهاجفاد غیتا: وصف وتحلیل  -4

ال��اجفا  "السانتانا"تحتوي  الهندوسية  الفلسفة  خالصة  ع��  املو��"  "�شيد  غيتا  إزاء    3د  واملواقف 

الوجود برمتھ و�زاء األحداث وكيفية التصرف، وقد عا�جت الوسائل الكفيلة إليجاد حالة اال��جام ب�ن  

اإل�سا جزءا من س��ة  و�عد  وال�ون،  العالم  من  اإل�سان  موقف  إطار   �� تصب  واملوضوع، و��  ن  الذات 

، وتتضمن فلسفة املعلم  4من م�حمة "املها��اراتا" 49إ��  23وتطور ذهنيتھ ورؤ�تھ، و�� تحتل الفصول من 

كريشنا" "س��ي  "أرجونا"  5الرو��  األم��  راودت  ال�ي  املثالية  األف�ار  ع��  ورده  ا�حياة،   ��   6وتطبيقا��ا 

لوال هذه ا�حوار�ة امل�حمية؛ فبينما    وأشاعت �� نفسھ حالة من اإلحباط لم يكن من املمكن التغلب عل��ا

ا�جيشان متأهبان للقتال وسري كريشنا يقود عر�ة أرجونا، فإنھ يالحظ حالة اإلحباط ال�ي أصابت بطل  

 "أرجونا" فيوقف العر�ة و�بدأ ا�حوار ب�ن االثن�ن.   7الباندافا

ذي يضرب بھ املثل ل�ونھ أس��ا  ترمز ا�حرب ال�ي يخوضها األم�� "أرجونا" ضد أقار�ھ إ�� النضال الذا�ي ال

، األمر الذي �ستد�� ا��  Brahma8لهذا العالم، بينما تحقيق الذات، ي�ون من خالل االتحاد مع براهما  

. ��دف "أرجونا" إ�� التغلب ع�� �جره ونفوره  1التساؤل، يا ترى ما األساس األبدي الذي ينبعث منھ الواقع

ع��   والسيطرة  أقار�ھ،  مع  القتال  الو��، من  توقظ  بطر�قة  املطلق،  الواقع  مع  الوحدة  أجل  من  نفسھ، 

تام ا��جام   �� بالذات  الو��  حافظ ع�� 
ُ
وت ا�ح��ي،  اإلدراك  ل�� 

ُ
وت ا�حواس،  دور  2و�سكُن  فإن  و�املثل،   .

و�الت    9"كريشنا" من  يتحرر  ح�ى  "أرجونا"  ع��  ووصيا  مرافقا  ي�ون  أن  الزائل    the woesهو  املايا  عالم 

. تطرح هذه ا�حوار�ة ب�ن "كريشنا"  3التافھ، ملعرفة الواقع ا�حقيقي؛ األبدي، دائم الوجود، الشاملوالعابر و 

التحرر الرو��   ، ح�ى يمكن أن نتحد مع  spiritual liberationو"أرجونا" سؤال حول كيف يمكن تحقيق 

 .4خاللنا to shine "براهما" من التج��  selfhood، أو أقنوم  Atma"10  أتما“لـ "براهما"، مما �سمح 

من أجل الفوز بمثل هذا الصراع مع الذات، وللوصول إ�� التوحد مع براهما، نأمل، و�ن �ان األمر نادرا  

�� هذه ا�حياة، يبدأ "أرجونا" �� استجواب "كريشنا" حول مواضيع فلسفية مختلفة تتعلق بكيفية امل��ي 

�شيد املو��" أنھ  “لـ . تؤكد النظرة الثاقبة 5املطلق قدما نحو طمر أبدي لعالم الوهم، وملس وتحسس الواقع

هذه   إن  دقيق،  �ش�ل  إليھ  للوصول  �س��  الذي  "أرجونا"  أو هدف  التام  الواقع  �شرح  حوار  ليس مجرد 

ا�حوار�ة ب�ن االثن�ن �� طر�ق الكتشاف التساؤالت املتعلقة بكيفية تحض�� الذات ل�خالص األبدي أو تلك  

ا� النظر عن  النتيجة لكسر دورة  الرو��، �غض  التوحد والتحرر  ل�حفاظ ع��  املعاناة،  ا�خفية من  حياة 

 . 6ا�حياة ال�ي �عيش

 
1 . Eknath Easwaran , 17, 24. 
2 . Ibid., 26-27. 
3 . Ibid., 27-28. 
4 . Ibid., 26-27. 
5 . Ibid., 9-10. 
6 . Ibid., 17:27-28. 
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كريشنا" أن ين�ح "أرجونا" و��ذبھ لتلقي ا�حقيقة  “لـ  نجد أمر�ن مهم�ن �� "ال��اجفاد غيتا"، كيف يمكن  

بمثل هذه   لي�ون الئقا  "أرجونا"  عليھ  ي�ون  أن  يجب  وما  الرو��املطلقة،  بالسؤال  1ا�حدث  يتعلق  فيما   .

خالل   من  ذلك  تحقيق  يمكن  "براهما"،   �� للهو�ة  املطلقة  ل�حقيقة  "أرجونا"  سيتلقى  كيف  حول  األول، 

أو جانب مع�ن من "أتما    لل�خصية،او أي نوع خ��ا�ي    guna  11نمط�ن للعيش، مرتبط�ن بأي صفة ذاتية  

Atma��ش�ل فطري وفعال من خالل نوع واحد هو التجسد الرو��    " الروح، أو أن "براهما" لوحده، يتج�

. يقابل السؤال الثا�ي السؤال االول، تحديدا، ترى ما الذي يجب ع�� الفرد أن يفعل (��خ��، صقل)  2"أتما"

. دعونا نتحقق من االتجاهات  a mystical joy3ملقار�ة الواقع املطلق، ليستحق هو/�� هذه السعادة املطلقة  

إزاء ا�حياة، وال�ي يجب أن يختارها "أرجونا" بمساعدة �لمات "كريشنا" �أساس للمبدأ األخال�� �� الثالث  

 حياتھ، ليصل إ�� التفا�ي واإلخالص.

يوجھ كريشنا أرجونا إ�� مسار غ�� قابل للشك، ح�ى يتمكن من الوصول إ�� الواقع املطلق، هذا املسار  

  rajas"13و"الرجاس  tamas"12ل مفاهيم ثالثة �� "التاماس الثالث، ال�ي تتمحور حو  gunasهو الصفات 

�ش�ل �ل الواقع، �� �ل �خصية، أو    gunas. يرى كريشنا أن هذه الصفات الثالث  sattva"144و"ساتفا  

، نجد أن عناصر  prakriti"15  . أي إنھ �� عالم املادة والش�ل، املعروف باسم "بركر�ي5نوع م��ا �� �ل �خص

الدائم وا�حياة املنبثقة عن "براهما"، وال�ي تحافظ ع�� �ل   awareness، ال�ي �� الو��  Purusha"16"بوشا  

 . 6الوجود، مادي وغ�� مادي مدر�ا �ان أو مكتشفا

من   واملائزة  وا�حكيمة  العقالنية  قدر��م  تنبثق  الذين  أولئك  أن  فكرة  الثالث  االتجاهات  هذه  تتضمن 

��  tamas"التاماس   الذين هم  أو  املايا  "،  (املادة ا�خاملة)، أو عالم  العابر، والذي    maya17عالم الظلمة 

العالم   مع  ليتوحدوا  للواقع  القاتمة  النظرة  والعيوب، يجب عل��م محار�ة هذه  الدمار واالحتقار  يتضمن 

وا�حقيقي "الراجاس7املطلق  املقام األول من   �� ا�حياة  تجاه  الذين تصدر مواقفهم  أولئك  فإن    . و�املثل، 

rajas  أو الس�� األنا�ي للم�افأة، باعتباره الدافع الوحيد للفعل، يجب عل��م مرة أخرى التغلب ع�� هذه ،"

ساتفا" فينا جميعا، والذي  “الـ  . يوجد عنصر  8ا�حاجة إ�� العظمة املرتبطة بالرغبة �� مديح األخر�ن لهم

الذي ينب�ي من االل��ام غ�� األنا�ي اتجاه  ين�ح بھ "كريشنا" "أرجونا" والعمل بھ أك��؛ ألن ا�حب ا�جياش  

 
1 . Ibid., 71-72, 75-76. 
2 . Eknath Easwaran , 15:12-15:15 & Bach, Marcus., 19. 
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4 . Eknath Easwaran , 102-103 & Sri Chinmoy., 59. 
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"اآلتما"، أو الروح األحادية نحو   اآلخر�ن، ملساعدة اآلخر�ن، من خالل إرادتنا ا�خاصة، هو الذي ي�يء الروح 

 . 1خ�� "براهما" األبدي 

" باملوقف ال�حيح املطلوب من الذين ير�دون الوصول إ�� التوحد مع الواقع  sattvaساتفا  “الـ  ترتبط  

تطبيق   يختار  أن  يجب  و�ل  للمعرفة،  أخرى  اتجاهات  أيضا  وتوجد  بھ/��ا، “ الـ  املطلق،  ا�خاص  ساتفا" 

  . بالفعل، يقدم كريشنا �� ال��اجفاد غيتا فكرة أن املعرفة من خاللa realm2لتطو�ر الو�� ��ذا الواقع  

النظرة  وتب�ي  الظلمة)،  (عالم  الدنيوي  العالم  عن  التام  التخ��  ينتجها  ال�ي  ل�حكمة،  التحرر�ة  التأث��ات 

. �ع��ف كريشنا أن هذا  samsara183  سمسارا“الـ  الزاهدة ل�حياة كنظام مع القيم ا�خ��ة، يؤدي إ�� تحرر  

وأن األم�� أرجونا وهو يحارب اآلن    هو التحرر الرو��، وهو أمر صعب، وفردي، و�صعب جدا إيجاد حل لھ،

ال�ي  املصيبة   �� يفكر  وأن  مثلھ،  هو  ملن  األ�سب  وهو  الفعل،  طر�ق  يختار  أن  عليھ  يجب  أقار�ھ،  ضد 

 . 4قر�با سيوجهها

إن السؤال امل�ح الذي يدور �� ذهن أرجونا، والذي �س�� إ�� إيجاد إجابة لھ �� أقوال كريشنا، هو كيف  

. يجب أن نضع �ع�ن االعتبار أن  5الفعل، بينما هذا املسار سيؤدي إ�� فقدانھ لعائلتھ؟يمكن أن يتب�ى مسار  

يزال   الذي ال  "براهما"،  مع  لي�ون منتصرا متوحدا  أرجونا نفسھ وغروره،  األمر هو استعارة، يصارع فيھ 

ر الفعل، �ستحق االستكشاف. �سلط كريشنا الضوء ع�� إحدى الطرق ال�ي أوجبت ع�� أرجونا اتخاذ مسا

الوه�ي، هو   mayaح�ى لو بدا ع�� الفعل شنيعا، هو أن زوال عالقات أرجونا السابقة، وعالقتھ �عالم املايا  

 .6أيضا وهم

يخ�� كريشنا أرجونا بموقفھ امليتاف��يقي، وهو أن ال ��يء يوجد من ال ��يء أو يتال��ى من الوجود؛ �ل  

إ�� األبد أبدية، و�� هكذا  لـ  أو صورة رمز�ة �املة     avatar (19)شنا �ش�ل عام هو تجٍل . إن كري 7األشياء 

براهما"، فهو يمثل تجسيدا ل�امل الوجود، والذي �عتمد عليھ، و�ما أن كريشنا هو ا�خ�� نفسھ، فإن �ل  “

. �� األخ��، يوا��ي كريشنا أرجونا و�حاول ��دئة قلقھ �� صراعھ مع  8أش�ال ا�حياة سوف �ستمر إ�� األبد

فكما أن كريشنا هو تجل وصورة �املة عن "براهما"، فمن الضروري لسيادة االستقامة أن يتغلب  أقار�ھ،  

 .9أرجونا ع�� جميع العقبات، بما �� ذلك نفوره من الصراع، و�علقھ باإليمان باملوت
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ي،  إن اق��احات كريشنا ألرجونا فيما يتعلق بكيفية النظر إ�� املوت ع�� أ��ا وهم؛ ألن �ل الوجود أبد

داخل مستوى الواقع نفسھ، �ساعد أرجونا    respawnسواء كنا نتقدم إ�� واقع أع�� من الدنيوي أو نتجدد  

ليس فقط ع�� استجماع قوتھ للصراع الذي سيخوضھ، بل �ساعد أيضا أرجونا �� تقييم قيمة النظر�ة  

 .1املطبقة عن طر�ق املمارسة

كرة خاطئة، يمكن أن �عيد التأكيد ع�� أن صراع الروح فإذا �انت ا�حياة �لها أبدية، وأن املوت هو ف

�عرفنا ع�� الفهم ا�خاطئ ملا �س�ى املوت؛ كما يجب أن يؤدي هذا الفهم إ�� سلوك أخال�� �عكس هذا الفهم  

 ا�حقيقي.

وهكذا، قد نؤكد أن هدف أرجونا �� ا�حرب، لن ي�ون إهدار ا�حياة، ألنھ من املستحيل أن تنت�ي أي حياة  

"براهما"من من ا�خ�� األعظم  للظلم من  2ظور  إزالة  ا�حقيقة   �� الرمزي االستعاري، هو  الصراع  إن هذا   .

. إن التخ�� عن املعاي��  3ل�حقيقة  chaoticحياتنا، والذي يمثلھ خداع أقارب أرجونا لھ، وفهمھ الفوضوي  

السلوك  ال�ي نفرضها ع�� أنفسنا وع�� اآلخر�ن، لتصور ا�حقيقة األس�ى بوضوح، �� املمارسة التأملية، أو  

غ�� األنا�ي هو الذي يمهد لنا الطر�ق لن�ى ما يكمن ما �� قلو�نا، ونرى جمال العدالة نفسها ال�ي يجب أن  

 . 4�سود دائما، بالرغم من أي ش�وك قاتمة

�ارما  “الـ  ، يتمثل �� حدث  wrongdoingيب�ن كريشنا ألرجونا أن أحد أسباب إخماد العدالة الدائم لآلثام  

"karma"20سامسارا"، وال�ي  “الـ  ، أو تلك األفعال ال�ي نختار القيام ��ا ��  21دهارما"“الـ  نتيجة لتلقي    ، أو

كقانون   الواقع،  جوانب  �ل  تنظم  ف�ي  خاطئة،  أو  �حيحة  �انت  سواء  أخالقية،  قيما  جميعها  تمتلك 

رتبط بنا، قد ند�� أن  . ألن ألفعالنا أثرا �غض النظر عن وعينا، ف�ي تنتشر �� جميع أنحاء الوجود امل5اس�ى

بل  املطلقة،  ا�حقيقة  باسم  للقتال  فقط،  ينجح  فلن  واملعنوي،  ا�جسدي  املعركة  لثقل  بتحملھ  أرجونا 

االستسالم    �� يتمثل  األسا��ي  هدفھ  ألن  مبار�ا،  ا�حرب“لـ  سي�ون  هذه  ب��اية  أرجونا  6براهما"  أن  بما   .

دهرمي  “ الـ  ن أن يفشل أمام هذا العائق، ألن أداءه  سيحارب بمباركة ال�ون، كما تج�� �� كريشنا، فال يمك 

dharmic  رضية �� روح أرجونا إ�� “الـ  " ال يفتقر إ�� أي تلميح للفشل، و�التا�� تنتج حقيقة
ُ
�ارما" الهادئة وامل

 . 7األبد

و الذي  قد تتبادر للقراء استش�االت من نوع، ملاذا �عد كريشنا أرجونا با�جاه والقوة؟ أوال، ألن كريشنا ه

. إن 8يمثل "براهما"، ذلك األصل األبدي والال��ائي ل�ل الواقع، الذي ال يوجد ��يء خارج منھ سابقا او الحقا
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. ألن حياة 1براهما"، وهو جوهره، وهو أيضا متعاٍل، فهو ذروة أو قمة �ل الواقع“لـ  كريشنا هو تجل �امل  

"براهما" ليس لها قر�ن، ألن "براهما" بالضرورة هو  كريشنا دون "براهما" مستحيلة، يمكن أن ند�� أن قوة 

. إن قوة "براهما" �� �شاطھ الذي ال ينفصل عنھ، و�متد  2الال��اية، واألبدي، واملتمدد �� الوجود والزمن

�ش�ل غ�� متح�� �� جميع جوانب الواقع، وهو يبتعد عن مستوى الوهم الوه�ي أو عالم املايا العابر، من  

 . 3ميق، مثل ال��يء الوحيد األس�ىخالل تفرده الع

يمكن حل �ل ازدواجية �� "براهما"، ألنھ جوهر متسام، فهو يحيط بجميع جوانب الواقع، سواء �انت  

مادية أو  أن كريشنا هو تجل  4غ�� مادية  بنا، فإن  “لـ  . و�ما  الذي هو فوقنا ومحيط  الكيان  براهما"، هذا 

الذي  أرجونا،  مخاوف  تخفيف  يحاول  السلطة    كريشنا  يمتلك كريشنا  أقار�ھ.  ضد  املقبلة  حر�ھ   �� يفكر 

تلك   أو  النصر،  تاج  تحقيق  نحو  أرجونا  قلب  يوجھ  من  وهو  للوجود،  ال��ائي  األصل  باعتباره  األخالقية، 

البص��ة الرائعة ال�ي تتحقق عندما نتحكم �� أنفسنا، بتواضع، من خالل تفس��ه ـ كريشنا ـ الصادق ل�حياة  

 . 5سلمات األس�ىاألبدية وامل 

"فيشنو   مثل  دقة  أك��  و�ش�ل  "براهما"،  مثل  ألرجونا  ا�خالص  ش�لھ  كشف   �� كريشنا  �ستمر 

Vishnu"22ش�� كريشنا لنفسھ باعتباره ا�خالق  6، اإللھ األقل خلقا �� البانثيون (مجمع اآللهة) الهندو��ي� .

،  sustainingالذي �عتمد عليھ �ل أش�ال ا�حياة �� ��اية املطاف، أو ع�� أنھ "براهما"، أو إلھ ا�خلق املغذي  

"شيفا   الهندوس  آلهة  أعظم  إلھ  أو  األشياء،  �ل  ا�حب  Shiva"23ومدمر  الو��  هذا  باسم  �شع  فهو   ،

. تخدم رمز�ة الثالوث الهندو��ي؛ "براهما"  Vishnu"7ن، وما يمثلھ "فيشنو (الفيض) ا�حياة �� �ل ما هو �ائ

 . 8و"شيفا" و"فيشنو" هدفا من أهداف البشر�ة �� �ل ا�جوانب املتعلقة ��ا

لم يكشف كريشنا عن تجليھ ألرجونا وحده؛ فهو خالد، وما يقوم بھ قد قدَر من قبُل �� الزمن، ومص��  

. يؤكد كريشنا ألرجونا بأنھ سينجح بالفعل، إن �ان سيشن حر�ا ضد أقار�ھ،  9من سيحارب أرجونا الهز�مة

. إن كريشنا  10�شرط أن ي�ون قد قطع عالقتھ �عالم املايا الوه�ي والعابر، دون ا�خوف من ا�خسارة أو الر�ح

 . 11ونا باالنتصارهو األبدي واملدبر وا�حدد واملتبصر �� �ل األزمنة، وكالمھ ألرجونا هو الذي ��جع ويِعد أرج

 
1 . Ibid., 18:54-59. 
2 . Ibid. 
3 . Ibid. 18:53-65. 
4 . Ibid., 17, 9:17-19, & 9:30-34. 
5 . Ibid. 
6 . Eknath Easwaran , 163-164 & Bach, Marcus., 19-20. 
7 . Ibid. 
8 . Ibid. 
9 . Eknath Easwaran , 74-75, 13:31-33, & 18:45-46. 
10 . Ibid., 74-75. 
11 . Ibid., 72-75. 



فالطون
ٔ
 وديع بكيطة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقع المطلق عند كل من ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)280( 

يطرح نص "ال��اجفاد غيتا" املش�لة الثانية، وتحديدا، ما يجب علينا نحن القراء أن ن��ذب بھ لن�ون 

رجاس" أو األنانية، وكذلك  “الـ  مستعدين ومناسب�ن �حالة التوحد املوعودة مع "براهما"، �عد االنتصار ع��  

الـ  ة كريشنا ألرجونا �� أن �س�� لال��جام �� ذواتنا ��  . إن نصيح 1تاماس" أو الذات غ�� النشطة“الـ  ع��  

العق�� وغ�� املتح�� لهو�تنا �سمح لنا باالنفصال عن االرتباطات    levelheadedساتفا"، ألن هذا التوازن  “

ال�ي ننشغل ��ا، عندما ن�ون موجودين �� عالم املايا العابر، الذي يتكرر �� "�شيد املو��". ألنھ عندما نجد  

"، أو توازنا ب�ن ذواتنا ع�� أنھ حقيقي مادي وفكرة جوهر�ة، فإننا  prakritiبر�ك�ي  “لـ  س�ون �� منظورنا  ال

" ا�خاص بنا، أو أن جزءا من "آتما" "براهما" ينبتق منا و�تألق، داخل ذواتنا وأثناء  Atmaآتما  “الـ  نصل إ��  

 . 2�� حياتنا اليوميةهذه العملية، نحن مع عدم وجود أو عدم ا�ع�اس ضوء "براهما" 

"فيشنو  “الـ  �ش�ل ��خ��   �� كريشنا، قلب  للتج��  ا�خالق  Vishnuساتفا" خطوة ضرور�ة  االلھ  أو   ،"

. تكمن رسالة "ال��اجفاد غيتا" �� أن الهدف من ا�حياة هو  3ا�حب، الذي �ش�ل جوهر الثالوث الهندو��ي

راهما" ورؤ�ة العالم ا�حقيقي واملطلق، الذي هو  إيجاد الطر�ق الصادق، الذي سيقودنا إ�� التوحد مع "ب

. إ��ا ال�حظة ال�ي تنت�ي ف��ا معركتنا ضد الوهم، و���دد صوت  4بمثابة جائزة توجد ب��اية هذا الطر�ق الشاق

كر األمر �� الفصول األخ��ة من صراع أرجونا ضد أقار�ھ وهو متس�ح بمشورة كريشنا
ُ
 . 5ا�جد فينا، مثلما ذ

أن   الفصل  قبل   �� الفر�د  ا�حدث  ذلك  نتناول  ��ايتھ،  ونصل  غيتا"  "ال��اجفاد  نص  دراسة   �� نتعمق 

عليھ "إسوران   ال�ون، سواء  Easwaranالسادس عشر، كما علق  ال�ي �سكن  القوى  تلك  يتناول  الذي   ،"

طرف   من  املوجهة  أفعالنا  أن  وكيف  قانونية،  غ��  أو  قانونية  ال“الـ  �انت  الهالك  بدد 
ُ
ت ملن  ساتفا"  وشيك 

. أوال، مثلما أشرنا من قبل، إن أولئك الذين 6رجاس"“الـ  تماس" وهيمنت عليھ صفة  “الـ  سيطرت عليھ صفة  

فيشنو"، الذي هو مكمن النور  “لـ  صفت قلو��م، وحققوا التوحد مع "براهما" ع�� "كريشنا"، بصفتھ نائبا  

. ع�� النقيض من ذلك، فإن من هم  7املوت أبداساتفا"، لن يتذوق  “الـ  وا�خلود األبدي، ومن اتبع توج��ات  

تاماس"، فإ��م سيتعرضون للتطه��، �� عالم جهنم “الـ  م�حدون، أو هم خارج القانون، و�سيطر عل��م صفة  

الـ آتما" الروح ا�خاص ��م، والذين لد��م صفة  “الـ  دهارما"، وال�ي �ستن�ف  “الـ  �ارما" آلثام  “الـ  ع�� عقو�ات  

رجاس" هم من املرجح ا��م “الـ  . إن من يحملون صفة  8ن إ�� مرحلة بدائية من الوجود والو��تاماس" �عودو “

 
1 . Ibid., 14:1-10. 
2 . Ibid., 30, 15:3-5, 15:14-20. 
3 . Bach, Marcus., 19-20. 
4 . Ibid., 18:36-40, 18:45-47, & 18:56-74. 
5 . Ibid., 16:6-22 
6 . Ibid. 
7 . Ibid., 16:6-22, 18:36-40, 18:45-47, & 18:56-74. 
8 . Ibid., 16:19-22. 
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" مرة أخرى، ح�ى يتنوروا مرة أخرى �� عاملنا األر��ي، و�كتسبوا قلبا  samsaraسمسارا  “الـ  باقون �� دائرة  

 . 1طيبا يتمحور حول األنا األخال�� 

الثقة التامة ال�ي يضعها "أرجونا" �� "كريشنا"، وهو ع�� و�� تام  نجد �� ��اية نص "ال��اجفاد غيتا" تلك  

إرادة ال�ون و�زالة �ل الصعو�ات، حيث أصبح    ذباملهمة ا�حقيقية ال�ي أمامھ؛ ��دئة قلقھ ا�خاص، وتنفي 

كريشنا فيھ  أيقظھ  الذي  ا�حب  بفضل  صافيا،  ع��  2قلبھ  أرجونا  بانتصار  امل�حمة  هذه  تنت�ي  هكذا،   .

. 3الم الاليقينيات، و�تج�� لھ املستقبل وا�حا، �� حلولھ وتجليھ ا�جازي �� بيت كريشنا املن��ش�وكھ، وع

، والزهد، وابتعاده عن البذخ والتفاخر، جعلھ �عرف أن أفعالھ  impartialityإن تمسك أرجونا بطر�ق العفة  

. فقد 4ي �عوق نجاحھ الرو��ال�ي يقوم ��ا باسم كريشنا لن تفشل أبدا، وستتغلب ع�� جميع العوائق ال�

غيتا؛ فهو يظهر �� ��اية "�شيد املو��"    حقق أرجونا توحده مع "براهما" ع�� "كريشنا" �� ��اية نص ال��اجافاد

براهما"، و�� غمرة هذه ا�حماسة، فهو �عزز نفسھ  “لـ  كَمِلك، �ع��ف بحر�ة حب كريشنا، التج�� الرمزي  

لز�ادة وضع إيمانھ �� الوجود من خالل اإلخالص للقوان�ن األخالقية والعمل األخال��، و�منع أي عدو عن  

 .5التج�� قد ينبثق منھ

 الکهف الرمزیة ألفالطون والبهاجفاد غیتا: تصور واحد لنفس الواقع المطلق: قصة   -5

ألفالطون   الرمز�ة"  الكهف  "قصة  من  �ل   �� الرئيسية  النقاط  وفحص  شرح  املقال  هذا   �� حاولت 

العمل�ن  لكال  أن  سنؤكد  املقارنة  هذه  و��  االثن�ن،  ب�ن  مباشرة  مقارنة  سنجري  واآلن،  غيتا.  وال��اجفاد 

 د نفسھ للواقع املطلق نفسھ.االعتقا

�� كهف مظلم، ينفلت واحد م��م من أسره   أناسا مساج�ن  الرمز�ة" ألفالطون  �� "قصة الكهف  نجد 

وكيف   ال��ا�ي،  العالم  هذا  و�فهم  سيستوعب  أي  الكهف،  خارج  سيحيي  كيف  حول  تحديات؛  و�واجھ 

. و�ع�� ع�� نفس األمر �� م�حمة  6فسيشارك معرفتھ هذه مع اآلخر�ن الذي ما زالوا أسرى �� ظلمة الكه

ال�خ��ي  املستوى  ع��  يماثلھ  أفالطون  عند  األسر  من  املنفلت  فهذا  �سيط،  بتماثل  غيتا"  "ال��اجفاد 

ممن  أقار��م،  يد  ع��  املوت،  احتمال  وهو  بائس،  مص��  ال�خصيت�ن  هات�ن  ينتظر  امل�حمة،   �� "أرجونا" 

أقا  طرف  �� نص أفالطون، ومن  بالكهف  املو��"تحرروا  "�شيد  �� نص  أرجونا  يتب�ن من خالل هذه  7رب   .

 
1 . Ibid., 16:1-8. 
2 . Ibid., 18:56-74. 
3 . Ibid. 
4 . Ibid. 
5 . Ibid. 
6 . Ibid.., 516c-517c. 
7 . Eknath Easwaran , 73-75. 



فالطون
ٔ
 وديع بكيطة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقع المطلق عند كل من ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)282( 

املقارنة وجود �خصيت�ن ال تخافان من مص��هما، ��دفان إ�� تحس�ن ودعم و�� املقر��ن من هم حولهم،  

 . 1ليتمكن هؤالء من اكتشاف ا�حقيقة املطلقة بأنفسهم

بقيمة   غيتا  وال��اجفاد  ألفالطون  الرمز�ة"  الكهف  "قصة  من  �ل  وأن  تؤكد  وا�جسد،  العقل  من  �ل 

" ضرور�ة لتحقيق ا��جام الروح، وفتح ا�جال "آتما" للتألق �� عالم النور،  prakritiبر�كر��ي  “الـ  ممارسة  

. و�مكن بحسب النص�ن تحقيق فكرة الكمال البشري من خالل املمارسة والتعود ع�� هذا  2بقدر اإلم�ان

ظلمة الكهف عند أفالطون، هو نور الشمس، و��ون ذلك    . ما يجب أن يتكيف معھ املنفلت من3الكمال

عن طر�ق التعليم املناسب، املالئم للطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف، للتغلب ع�� �ل صراع، ع�� موهبة  

. نجد األمر نفسھ عند "أرجونا"، الذي يو�ح فهمھ  4العقل وا�جسد، لفتح ا�جال لسمو الرو�� �� الفرد

لم من خالل توج��ات "كريشنا"، و�ز�ل ارتباطھ باالسم والش�ل واملادة، ح�ى يتمكن من  الذا�ي ورؤ�تھ للعا

 . 5السمو الرو��، لي��يء نوره الرو�� �� العالم ��دوء

تتناسب �خصية "امللك الفيلسوف" عند أفالطون مع �خصية "أرجونا"، الذي هو التجسيد الفع�� 

؛ �ع��ي أرجونا �� البداية  6ن يتو�� السلطة �� الدولة الفاضلةل�خصية امللك أو القائد، الذي من املف��ض أ

. 7تردد ب�ن أن يخوض املعركة ضد أقار�ھ أم يتخ�� عن ذلك، ليدرك �عد ذلك أنھ قادر ع�� السيطرة عل��م

ألنھ  ا�حكم،   �� م��دد  فهو  الرمز�ة"،  الكهف  "قصة   �� الفيلسوف  امللك  �خصية  عند  األمر  نفس  نجد 

. نجد 8وهو الو��ي ع�� الدولة املثالية �� اآلن نفسھ، وهو يدرك أن السلطة ُمفسدة للروحفيلسوف بحق،  

�� كال ال�خصيت�ن النموذج األص�� ل�حكم وقيادة أمة، كما قد نجد �خصا ليس ع�� دراية ��ذه ا�حقيقة  

 �عد، وهو متوجس من بلوغ السلطة. 

"ال��اجفاد الرمز�ة" ومعها  الذين يرتبطون بصفة    تصف "قصة الكهف  الناس،  الـ  غيتا"، حالة معظم 

تاماس"، وهم من يقطنون عالم الكهف أو عالم املايا العابر، الذي يكتنفھ الكذب والعذاب الناتج عنھ، “

. �ش��ك النصان �� الرؤ�ة املوضوعية للواقع اليومي العادي، فهو  9وتؤكد ع�� استثناء واحد، مهدد بالقتل

دائ فيض  حالة  زائلة  ��  وسرعة  باآلالم،  ephemeralnessمة،  م��ء  واقع  وهو  (فاسد)،  مضمحل  وهو   ،

�غ�� قصد أو  املظلم، عن قصد  الوجود  �� مثل هذا  البقاء  الذي يتصورون و�ختارون  أولئك  . 10يتحملها 

 
1 . Ibid.., 516c-517c & Eknath Easwaran , 73-75. 
2 . Ibid.., 516c-517c & Eknath Easwaran , 24, 26. 
3 . Ibid.., 515e-516b & Eknath Easwaran , 87. 
4 . Ibid.., 521b-522b & Eknath Easwaran , 85-87. 
5 . Eknath Easwaran , 85-87, 170-172, & 9:26-32. 
6 . Ibid.. 540b-d & Eknath Easwaran , 21-22. 
7 . Eknath Easwaran , 18:73-74. 
8 . Ibid.. 540b-d. 
9 . Ibid.. 515b-e, 518b-e, & Eknath Easwaran , 14:8-10. 
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أو "الكهف" عند  تاماس “الـ  ترتبط صفة   املايا"  الدنيوي والوه�ي "عالم  العالم املظلم   �� " ب�ل من �عيش 

 . 1سمسارا"“ الـ ، �� دائرة ا�حياة هذه، ال�ي قدرها sorrowsأفالطون، وهم غ�� مدرك�ن ملعانا��م 

وحد مع  سمسارا"، يمكن فيھ الت“لـ  عالم أع�� من الكهف أو من الدائرة األبدية    و�تب�ن من النص�ن وجود

. يصف حوار "براهما" مع "فا�سا  2الواقع املطلق، وفيھ شمس الذات �شرق وتن�� العالم وتتوحد مع "براهما"

Vyasa  إل��ا، و�� سامية أن يصل  يمكن ألي فرد  أ��ا حقيقة فعلية و��ائية ومطلقة،  التوحد ع��  " حالة 

ن أفالطون و"فا�سا" نظاما أس�ى وأع��  . يصور عمل �ل م3وجوهر�ة وأبدية وضرور�ة من أجل ا�خ�� العام

من حياتنا اليومية، وهو نظام أبدي وسامي وشامل، وهو ضروري الستمرار �ل درجة من الواقع، و�جعالن  

. يركز الَعمالن ع�� حقيقة العالم املطلق، الذي بمجرد الوصول  4من هذا النظام مصدرا للواقع ول�خ�� العام

مت��، وأن التوحد معھ يمهد لنا أن �ستمتع بنوره الهائل من ا�خ��، إ�� األبد  إليھ، تصفو أرواحنا با�خ�� وت

 . 5�عد أن تجتاز أرواحنا عالم الظلمة

خالصة القول؛ يتفق النصان ع�� صفات الواقع املطلق نفسها، بدءا من فكرة أنھ أبدي، ما �ع�ي أن  

ضر وال املستقبل، ف�ي حقيقة سرمدية، غ��  ا�حقيقة املطلقة، كما �� األبدية، ال تمتلك املا��ي وال ا�حا

للتغي�� ثابت  6قابلة  فهو  التطابق،  حد  إ��  املطلق  العالم  العمل�ن عن  �� كال  الدقيق  التصور  يصل هذا   .

. فهما يكشفان عن ا�حقيقة املطلقة وراء ما هو متغ��، �� ح�ن �ش�ل مفاهيم مثل  7ومستث�ى من أي �غي��

 . 8�ة ا�حل األ�سب �جميع مستو�ات الوجود الدنيوي املتذبذبال�لية أو األصل واالستمرار 

أي    وتوصف ا�حقيقة املطلقة �� كال النص�ن أيضا ع�� أ��ا متعالية ومحدثة، ف�ي تتخلل دائرة ا�حياة.

إن شمس أفالطون ال�لية الوجود �� �ل م�ان كما هو املؤلھ "براهما"، فهما حاضران دائما، و�ظهران �ش�ل  

. ُينسب إ�� الشمس و"براهما" التفرد والتم��، مما يجعلهما  9ت مختلفة �� �ل مظاهر ا�حياةواسع بدرجا

يتجاوزان ا�حياة الدنيو�ة، و�الرغم من أ��ما داخل �ل ��يء، فإ��ما وحدهما من يقفان فوق ال�ل ويعكسان  

 . 10مجمل من �شارك شغفھ وحبھ للنوع اإل�سا�ي

م  صفت�ن  والغياب  ا�حضور  هذا  فهما  �عت��  ��يء،  �ل  يرى  الذي  و"براهما"،  الشمس   �� تناقضت�ن 

جوهران حاضران �� �ل م�ان ولك��ما غائبان، ال يمكن إدراكهما أو هم خارج مجال إدراكنا. وهما �� مرتبة  
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ا�حياة   تنبجس  و��ما  دنيوي،  ما هو  الوجود و�ل  حاالت  جميع   �� جوهرهما  �سود  الواقع،  �ل  أس�ى عن 

الوجود ال�و�ي. تؤكد هذه الرمز�ة ا�خاصة ��ذين ا�جوهر�ن ـ الشمس "براهما" ـ عن  وتتدفق �� �ل مظاهر  

 . 1وجود حقيقة جوهر�ة متعالية �� ا�حقيقة املطلقة

تحضر أيضا �� كال النص�ن فكرة ال�ائن األع��، الذي �عد ضرور�ا لتفس�� استمرار�ة الواقع والوجود، 

نيوي الذي تحت. يؤكد النصان كذلك ع�� وجود قوة شاملة، �� الذي يِحل فيھ ا�جوهر، و�ن�� العالم الد

. �ش�� ا�حقيقة التجر�بية  2ا�حقيقة املطلقة، �سري �� الوجود �لھ، و�� كيان حيوي أبدي ال يف�ى ومتواصل

أل��ما   القصوى،  القوة  لهما  "فا�سا"  "براهما"  أو  أفالطون  لشمس  أن  �ش�ل منظم  الوجود  استمرار�ة   ��

العالم، فقط يجب أن    �� ال�ي تجعلنا نحس باألشياء  لنا األسباب  �� �ل م�ان، مرة واحدة، ليسردا  ي�ونا 

بالرغم من ا�عدام هذه الضمانة، فهذه ا�حقيقة املطلقة �� مستمرة وثابتة، و�مكن توقعها �ش�ل ثابت،  

 و�� قوة مغذية (تن�ي، نامية)، و�� خ��ة ولطيفة بال�امل.

. و�ما أن هذا 3يقة املطلقة، ال�ي تنبجس من الشمس و"براهما"، �� خ��ةإن هذه القوة ا�حيو�ة ل�حق

بحياتنا   تحيط  واآلالم  وا�جهل  واملعاناة  الو�الت  فألن  ا�حديث،  الزمن   �� إلينا  بالنسبة  غر�با  يبدو  األمر 

الكمال؛ ف�ي �ساعدنا ع��    �� ال�ي صبت  األدبية  اليومية، فلذا يجب أن �عطي فرصة لفهم هذه التحف 

 .compassion4تعاطف  إعادة تقييم ما �س�ى بمعرفتنا بطبيعة ما �عت��ه �ش�ل ال

"فا�سا" ع�� اعتبار أن الشمس أو "براهما" هما    أوال، يقوم هذا التصور املش��ك للوجود ب�ن أفالطون و

ا�حياة ومن   بأن من يحوز ع�� فرصة    يحافظمصدرا  يقول  النص�ن  ب�ن  عل��ا. كما يوجد معتقد مش��ك 

هاتان القوتان بالفيض املنتظم ل�حياة ��   . �سمح5الوجود أفضل من الذي ال يمتلك فرصة ع�� االطالق

؛ 6جميع أنحاء ال�ون، ف�ي خ��ة أل��ا أتاحت إم�انية الوجود أن يوجد �� نظامنا ال�و�ي، الذي هو دليل ��

إن "براهما" الذي يرى �ل ��يء بوعيھ الشامل، هو شرط الستمرار الواقع، كما إن شمس أفالطون ضرور�ة  

الم الكهف، أي إن كال األَسْ�ِن �� كال التصور�ن هما كيان وجودي، وهو ا�خ��  ل�ي �ستطيع رؤ�ة ما وراء ع 

 . 7: ال ��يء يوجد ح�ى يمكن تصورهSpinozaنفسھ، ألنھ بدون هذين األس�ن، كما يقول سبينوزا 

"��اجفاد غيتا"ـ  نفس ا�حقيقة املطلقة، ويع��ف �ل م��ما    يصف النصان معاـ  "قصة الكهف الرمز�ة" والـ

، و�احث�نأن لهذا الواقع املطلق سمات أو صفات خاصة بھ، وهذا اف��اض بطبيعة ا�حال بالنسبة لنا كقراء  ب

�شرح �ل م��ما الواقع املطلق الذي يتجاوز شؤوننا الدنيو�ة، الذي هو �� ال��اية أبدي، داخل وخارج �ل  

 
1 . Ibid. pp 24, 8:17-26. 
2 . Russell, Bertrand., 121 & Eknath Easwaran , 24. 
3 . Plato., G.M.A. Grube trans., The Republic as found in Plato: Complete Works . Op.cit. pp.203-206. 
4 . Ibid. 
5 . Ibid. 
6 . Ibid. 
7 . Spinoza, Benedict De., Edwin Curley trans., Ethics (New York: Penguin Books., 1996)., 1p15. 
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ال، كما يت�ح من ا�خ�� الذي  األشياء �ش�ل مدهش، وهو ضروري الستمرار�ة ا�حياة، ألق��ى درجات الكم

 يدل عليھ. 

 خالصة:  -6

�سلط هذه ا�حاولة الضوء ع�� أوجھ التشابھ ب�ن النص�ن، اللذين يكشفان عن نفس ا�حقيقة املطلقة،  

 و�� دعوة أيضا للتساؤل حول ملاذا هما متواز�ان إ�� حد التطابق.  

  وقد �ان هد�� من وراء وصف وتحليل ومقارنة نص "قصة الكهف الرمز�ة" ألفالطون و"�شيد املو��" لـ 

املعر  بالـ"فا�سا"  هما    وف  اللذين  العمل�ن،  هذين  عن  وم�خص  بفكرة  القراء  تزو�د  هو  غيتا"،  "��اجفاد 

 تحفتان من أبدع وأروع ما أنتجت اإل�سانية قديما، كما أكشف نظرة املثقف�ن ملثل هذه األعمال ا�خالدة. 

ات جغرافية معينة، إذ إن ا�حضارة �� مفهومها ا�خ��ل انصهارا إلبداعات فكر�ة ال �عتقد أو تحدد بال��ام 

حر�ا بنا ان �ش�� ا�� ا�حقبة التار�خية لهذين النصي�ن القو��ن بلغا��ما االم. ال��اجفاد غيتا تار�خها التدو��ي 

سنة واألرجح انھ أقدم من ذلك بكث��، الزال البحث والتنقيب �� تدقيق التار�خ اليقي�ي �حقبة    6000يقارب 

الرمز�ة  الن�ي السانطانا "فدك" والذي سميت   الهندوسية املقدسة باسمھ. اما نص قصة الكهف  الكتب 

حوا��   والد��ا  فتار�خ  افالطون  ا�جمهور�ة  بالنسبة    517لصاحب  شهرة  النصوص  أك��  وهو  امليالد،  قبل 

 ألعمال افالطون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فالطون
ٔ
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  :1مفاهيم سنسكر�تية

تار�خ كتابة    701اليھ ايضا ب�لمة غيتا، يتش�ل من    �شار غيتا:��اجفاد   - اية جزء من م�حمة مها��ارتا، 

 سنة وهو من ب�ن الكتب الدين الهندو��ي املقدس.  6000حوا�� 

هو كريشنا د�� بيانا �عرف ب فياسا كذلك بفيدا فياسا وهو ال�اتب والن�ي للمها��ارتا الرئي��ي فياسا:   -

هو افاتار االلھ براهما واحد أعظم االلهة ا�جسدة �� االرض ال�ي تنوب  ايضا املدون الوحيد للبوراناس و 

 عن براهما وهو كريشنا االزرق

االسم باللغة السنسكر�تية سانتانا �ع�ي حرفًيا `` استمرار ا�خالفة أو التشعب أو التماسك أو  السانتانا:  -

 إندرا.االتصال. وفقا لبورانا، �انت سانتانا واحدة من خمس أ�جار �� جنة 

إحدى القصائد امل�حمية السنسكر�تية �� الهند القديمة   م�حمة عظيمة من ساللة مها ��اراتا املها��ارتا: -

 كذلك توجد مقابل��ا م�حمة رامايانا. 

أنھ شاب وسيم  شري كريشنا:   - يتم تصو�رها ع��  ما  لفيشنو، غالًبا  والرئيسية  الثامنة  الرمز�ة  الصورة 

 . Bhagavad-Gitaة يظهر كقائد للعر�ة ومستشار ألرجونا �� �عزف ع�� الناي ازرق البشر 

اسم    Arjuna  ارجوانا: - أيًضا  عليھ  الهندية  Arjun(ُيطلق  للم�حمة  العظيم  البطل  هو   (Mahabharata 

الدي�ي   الفلسفي  تتعلق  Bhagavad Gitaوا�حوار  مماثلة  ومصط�حات  "ف��ي"  و  "المع"  �ع�ي  اسمھ   .

 يمثل أفضل جوانب اإل�سانية: ال�جاعة والقوة والتواضع. بالسطوع. ... أرجونا 

، وهم  Sahadevaو   Nakulaو  Arjunaو  Bhimaو   Yudhishthira�ش�� إ�� اإلخوة ا�خمسة وهم  الباندافا:   -

ال�خصيات الرئيسية �� م�حمة ماها��اراتا. �انوا أبناء باندو املع��ف ��م، ملك هاستينابور وزوجتھ �ون�ي 

 . شارك اإلخوة ا�خمسة �� زوجة واحدة اسمها درو�ادي.ومادري 

 األول.، اإللھ  Prajapatiبراهما هو االاله ا�خالق الهندو��ي. ُ�عرف أيًضا باسم ا�جد وكم�ا�� الحق لـ  براهما:   -

�� املصادر الهندوسية املبكرة مثل ماها��اراتا، براهما هو األس�ى �� ثالوث اآللهة الهندوسية العظيمة ال�ي 

 �شمل شيفا وفيشنو.

كريشنا أحد أك�� اآللهة الهندية اح��اًما وشعبية، ُ�عبد باعتباره التجسد الثامن (أفاتارا أو أفاتارا) كريشنا:   -

 لإللھ الهندو��ي فيشنو وأيًضا �إلھ أع�� �� حد ذاتھ. 

�� �لمة سنسكر�تية �ع�ي الذات أو الروح أو الروح الداخلية. �� الفلسفة الهندوسية، ال سيما    Atma آتما:   -

�عت�� الروح آتما املبدأ األول: الذات ا�حقيقية للفرد ال�ي تتجاوز التماثل مع    للهندوسية،�� مدرسة فيدانتا  

 جوهر الفرد.  الظواهر،

خصوصية، سمة،   جودة،والذي يمكن ترجمتھ ع�� أنھ "  والسيخية،هو مفهوم �� الهندوسية    Guṇaگونا:   -

 Gunas. �عت��  Samkhyaملكية". �ان املفهوم �� األصل جديًرا باملالحظة باعتباره سمة من سمات فلسفة  

 اآلن مفهوًما رئيسًيا �� جميع مدارس الفلسفة الهندوسية تقر�ًبا. 

 

 .تمت إضافة هذه المفاهيم من طرف الُمراجع: كريم كسبور  ∗ 
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للفلسفة   Samkhyaنف��ي طورتھ مدرسة  ، وهو مفهوم فلسفي و Gunasهو واحد من ثالثة    Tamasتماس:   -

 البالدة.الهندوسية. الصفتان األخر�ان هما راجاس وساتفا. تاماس �� نوعية القصور الذا�ي أو ا�خمول أو  

وهو مفهوم فلسفي ونف��ي طورتھ   )،(امليول والصفات والسمات  Guṇasهو واحد من ثالثة    Rajasراجاس:   -

... رجاس هو امليل الفطري أو ا�جودة ال�ي  بالقول للف  أسلفناكما    Samkhyaمدرسة   لسفة الهندوسية. 

 تحرك ا�حركة والطاقة والنشاط.

ساتفا �� واحدة من ثالث غواصات أو "أنماط للوجود" (امليول والصفات والسمات)، وهو مفهوم  ساتفا:   -

(ال راجاس  هما  األخر�ان  الصفتان  الهندوسية.  للفلسفة  سامكيا  مدرسة  طورتھ  ونف��ي  عاطفة فلسفي 

 والنشاط) وتاماس (الدمار والفو��ى). 

نظام    (��  ،Prakritiبراكر��ي:   -  �� "املصدر")  "الطبيعة"،  للفلسفة    Samkhyaالسنسكر�تية:  (دارشان) 

الهندية، الطبيعة املادية �� حال��ا ا�جرثومية، أبدية وما �عد اإلدراك. ... �� النصوص الفلسفية الهندية 

مصط�  املبكرة، استخدام  الطبيعة    svabhavaح  تم  ليع�ي  ل��اكر��ي  مشابھ  بمع�ى  ا�خاص")  ("ال�ائن 

 املادية. 

"الروح   (��  Purushaبوروشا:   - الفلسفة    "،"ال�خص  "،السنسكر�تية:   �� "الو��")  أو   الهندية، "الذات" 

 وخاصة �� النظام الثنائي (دارشان) لسامكيا، الروح األبدية األصيلة.

الفلسفة  مايا:   -  �� أسا��ي  مفهوم  "الوهم")  أو  "ال�حر"  (بالسنسكر�تية:  ��   الهندوسية،مايا  سيما  وال 

لإللھ من   يمكن  ال�ي  ال�حر�ة  القوة  إ��  �� األصل  مايا  �لمة  �� فيدانتا.  التقليدية)  (غ��  أدفايتا  مدرسة 

 خاللها جعل البشر يؤمنون بما يت�ح أنھ وهم. 

سنسكر   Saṃsāraسمسارا:   - �لمة  �ل  ��  "دور�ة  و  امليالد  إعادة  مفهوم  أيًضا  إنھ   ... "العالم".  �ع�ي  �تية 

 إ��ا دورة املوت والبعث. باختصار،املادة، الوجود"، وهو معتقد أسا��ي ملعظم الديانات الهندية.  ا�حياة،

أو  الرمز�ة،الصورة  افاتار:   - �شري  ش�ل   �� اإللھ  تجسد  الهندوسية،   �� ("النسب")،  أفاتارا    سنسكر�تيا 

 حيوا�ي ملواجهة �عض الشر املع�ن �� العالم. 

خضع مع�ى مصط�ح الكرمة إ�� تطور غر�ب. ال�لمة سنسكر�تية و�ع�ي "فعل"، "عمل"، "فعل ما ".   �ارما: -

 ... وهكذا فإن نظر�ة ال�ارما مرتبطة بنظر�ة إعادة امليالد. 

لتمسك أو الدعم. من هذا، يأخذ  ددهر مما �ع�ي ا  - Dhrجذور �� السنسكر�تية    دهارما لها �لمة  دهارما:   -

 الثبات، ومن ثم فهو "كقانون". أو مستقيممع�ى "ما هو ثابت 

عام)،   1000، �� السنسكر�تية: �ع�ي "�ل ��يء منتشر" ووفًقا ملدهاث (حوا��  Viṣṇu(أو    Vishnu فشنو: -

 "ال�خص الذي هو �ل ��يء وداخل �ل ��يء". 

باسمDavanagari"شيفا"شيفا:   - أيًضا  ��جم 
ُ
ت  ،  shiva  تقول كما  �ع�ي،   (Monier Monier-Williams  ،

ال�لمة الشعبية ��    Iva، كر�مة، حميدة، لطيفة، خ��، ودودة". جذور  مؤاتيھ"ميمونة،   مما    śī�� أصل 

 مما �ع�ي "تجسيد النعمة".  vaووالتغلغل"  تكمن،�ع�ي "�� �ل األشياء 
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Abstract  

Ethnic residential segregation has been a major feature of ethnic minorities’ 

experience in contemporary Britain. Importantly, this urban phenomenon is so 

complex and complicated that so many explanations have been offered to explain 

and understand its manifestations, triggers, and potential outcomes. Noticeably, the 

concern about the urban patterns of the white Britons is somewhat a novel endeavor. 

Possibly, this concern has been an effect of what came to be called “White Studies’ 

which made British white ethnicity a legitimate sub-field of the British ethnic studies. 

In this context, the pressing question is: who is to blame for promoting such ethnic 

residential patterns (whites included)? Our scrutiny of this urban phenomenon in 

some British cities such as Birmingham, Bradford, and Oldham yielded some 

interesting results. Ethnic residential patterns are both a choice (self-segregation) 

and a constraint (concentration). In this paper, we mainly examine and study the 

constraint factors that generated and sustained such residential patterns. Among 

other factors, the phenomenon of “white flight” is highlighted as a white strategy of 

avoidance of newcomers which creates boundaries and hampers any genuine inter-

ethnic communication in contemporary Britain. Thus, the strategy of “flight” that the 

British white majority seemed to opt for is considerably responsible for the lack of 

genuine cultural diversity and social cohesion in Britain. Yet, arguably, the same 

strategy and technique are used by ethnic minorities themselves to settle and rest in 

their socio-cultural “comfort zones”. Thus, the flight is a shared tool that does not 

seem to solve inter-ethnic conflicts but rather postpones them. This paper 

hypothesizes that encounter rather than flight is the catalyst to authentic cultural 

diversity and cultural communication within an increasingly multicultural British 

Dr. Hassen Zriba 
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society. Methodologically, this study is a case study based on a representative 

corpus extracted from different official reports and websites, especially the Office of 

National Statistics (ONS), and websites of local councils of the cities of London and 

Bradford. The research method employed is the quantitative survey one, used to 

treat the relevant statistics on the ethnic residential distribution of the cities of 

Bradford and London which yielded several interesting results. 

Keywords: residential segregation, ethnicity, whiteness, flight, comfort zones. 

1- Introduction 

Ethnic residential segregation has been a major feature of ethnic minorities’ 

experience in contemporary Britain. Importantly, this urban phenomenon is so 

complex and complicated that so many explanations have been offered to explain 

and understand its manifestations, triggers, and potential outcomes. One pressing 

question is what causes and factors promoted such ethnic residential patterns. Our 

scrutiny of this urban phenomenon in some British cities such as Birmingham, 

Bradford, Oldham, and London yielded some interesting results. Ethnic residential 

patterns are both a choice (self-segregation) and a constraint (concentration). In this 

paper, we mainly examine and study the different factors that generated and 

sustained such residential patterns. Among other factors, the phenomenon of “white 

flight” is highlighted as a white strategy of avoidance of newcomers which creates 

boundaries and hampers any genuine inter-ethnic communication in contemporary 

Britain. Thus, the strategy of “flight” that the British white majority seemed to opt for is 

considerably responsible for the lack of genuine cultural diversity and social cohesion 

in Britain. Yet, arguably, the same strategy and technique are used by ethnic 

minorities themselves to settle and rest in their socio-cultural “comfort zones”. This 

process of mutual avoidance resulted in the emergence of what came to be called 

“color-coded British society. 

Flight is a shared tool that does not seem to solve inter-ethnic conflicts but rather 

postpones them. Yet, the flight is not the pure outcome of racial and ethnic thesis. 

This paper hypothesizes that encounter rather than flight is the catalyst to authentic 
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cultural diversity and cultural communication within an increasingly multicultural 

British society. 

The paper is organized around four main axes. We first introduce the methodology 

followed in this article. Second, we investigate the current residential patterns or 

maps of ethnic minorities. Third, we briefly explain the two concepts of “white flight” 

and “comfort zones”. Finally, we scrutinize the case study of the process of inter-

ethnic avoidance in the city of London.  

2- Literature review 

In this section, I investigate the relevant literature on the nature and aspects of 

race-related residential patterns with a special focus on the newly emerging “White 

Studies”. Moreover, the two basic concepts of “white flight” and “ethnic comfort 

zones”, upon which the arguments of this article are based, are examined and 

critically analyzed.  

2-1- Current race-related residential patterns and the advent of the 
“whiteness factor” 

“If you want a nigger for a neighbor vote Labour”, was one slogan raised by 

Conservative candidate Peter Griffiths during the 1964 General Election. Importantly, 

he won the election, which signaled the centrality of the issue of ethnic residence in 

Britain. The increasing number of immigrants during the 1950s, 1960s, and 1970s 

represented a challenge to British governments and mainstream white society. The 

increasing number of immigrants meant increasing ethnic demands of housing. 

There was an evident process of clustering in what the British sociologist John Rex 

called “twilight zones” or “zones of transition”. However, the experience of early 

immigrants differed considerably. While African Caribbean minorities resorted to 

renting from private landlords, the South Asian minorities tended to buy cheap and 

run-down inner-city houses that lacked many facilities and were situated in deprived 

locations. South Asian communities were accumulating funds from their already well-

established relatives to buy those houses. This mechanism helped the emergence of 

a kind of ethnic residential concentration in certain inner-city districts.  Yet, this type 

of cheap low-quality housing generates a chain of social and economic problems. 
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The urban sociologist Valerie Karn showed how ethnic minorities become socially 

and geographically immobile because of this type of housing (unsaleability of those 

properties). This residential pattern is justified by both subjective and objective 

reasons. There is considerable evidence that discriminatory practices of local 

housing departments, whether direct or indirect, contributed to this ethnic residential 

geography. Thus, to quote David Mason “minority ethnic clients were more likely to 

be housed in older properties with fewer amenities, frequently on less popular 

estates (Mason, 2000, 83).  Another racist strategy was dispersing ethnic clients in 

different estates in order to minimize their concentration in a given area (Simpson, 

1981 and Smith; 1990).  

So, ethnic residential concentration has often been considered as a problem that 

needed urgent solution. For large sections of white British citizens, the very presence 

of ethnic minorities was regarded, according to David Owen (1993), as an index of 

deprivation. Urban disturbances result because of what is generally conceived as 

inter-ethnic tensions. For instance, the Brixton events of 1981 and Bradford race riots 

in 2001 were seen as justifications for more inter-ethnic fragmentation and a trigger 

to “white flight”.  White residential mobility has often been called “white flight” from 

those ethnically dominated districts. That was a solution and an option taken by 

considerable sections of the white population. In this context, increasing research on 

ethnicity in contemporary Britain shed light on the white Britons as an integral part of 

the British ethnic populations. For instance, Stuart Hall’s concept of “new ethnicities” 

(1996) reconfigured the subject positions of the white majority in the British ethnic 

structure; like other ethnic minorities, the British white constituted an ethnic group, 

but one that holds the advantageous position of the majority both in number and 

socio-cultural political power. Thus, there was a systematic deconstruction of the 

meanings of whiteness to understand the mechanisms and dynamics of the inter-

ethnic relations between the ethnic majority (white Britons) and the ethnic minorities 

(British ethnic populations). The politics whiteness represented a major shift of focus 

in the sociological consideration of ethnic relations in Britain. The American novelist 

Toni Morrison argued that ethnic studies needed to focus on the perpetrators of 
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racism and discrimination, not just the victims. Commenting on her intellectual 

mission, Morrison wrote:  

“My project is an effort to avert the critical gaze from the racial object to the racial 

subject; from the described and imagined to the describers and imaginers; the 

serving to the served.” (1992: 90)  

This kind of discourse meant that whiteness was decentered and its homogenous 

character was proven to be a myth; and artifact of uneven power distribution. From 

this perspective, I think, that the “white flight” is another version of ethnic residential 

and socio-cultural segregation. Hence, the “white flight” is another “comfort zone” 

with a different colour, not different from any other ethnicized segregation. Arguably, 

one can mention other ethnic flights like “South Asian flight”, “African-Caribbean 

flight” or even religious flights such as “Christian flight”, “Muslim flight” or “Hindu 

flight”.   

2-2- Concepts of “white flight” and “comfort zones” 
The term “white flight” first originated in the United States during the 1950s and 

1960s to describe and explain the large-scale migration of the American white 

population from ethnically dominated regions to more white-dominated homogenous 

ones. The concept was problematized by some intellectuals who thought that it was 

misleading. According to historian Amanda Seligman, the phrase suggested that 

white fled as soon as blacks moved in which was not the fact. White followed 

different strategies of discrimination, dispersal, and avoidance in the defense of their 

spaces. Their flight was then a late tactic of resistance. However, as shown above, 

white flight was not exclusively the outcome of racism, but also promoted by 

economic reasons. The overcrowding and physical deterioration of the ethnically 

dominated districts obliged the economically able white population to move out.   

The phenomenon could also be noticed in the residential behavior of ethnic 

minorities themselves and as such we could speak about non-white or ethnic flight. A 

more prosperous ethnic population left the deprived inner-city spaces to reside in 

more comfortable and economically active suburbs. It seems that economic and 

class theses have their say in the physical and geographical mobility/flight of both 

white British and ethnic British as well. Arguably, the concept of “fight” has been 
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linked in some respects to that of “comfort zone”. After all, those who opt for 

leaving/flight are looking for a “comfort zone”, in the positive meaning of the concept.    

The concept of the comfort zone is a space of the familiar and the routine. It has 

low risk and stress and has little or no challenge. In this zone, the status quo is 

maintained and institutionalized. Paradoxically, the comfort zone is not necessarily a 

comfortable space. What is comfortable is the fact of being unchallenged and taken 

for granted. Thus, those addicted to or tapped in such zones become familiar with 

misery, pain, suffering, financial stress, loneliness, and deprivation in its various 

dimensions. Those comfort zones can be mental and behavioural states that 

concretize in physical and residential separation and concentration. In general, a 

comfort zone is a type of mental conditioning that causes a person or a social and 

ethnic group to create and operate mental or residential boundaries which originate 

an unfounded sense of security. The sense of security is the outcome of people’s 

feeling of belonging to a certain cultural identity within familiar and assuring socio-

cultural spaces. Within ethnic and migration studies, comfort zones represent a 

crucial space for ethnic minorities and new immigrants, at least as a starting 

experience. The concept is not just limited to mental or personal behavior; it can also 

affect the different relations of power between those living within and without comfort 

zones. 

Yet, comfort zones are not produced in a vacuum. They are often the outcome of 

complex social and cultural relations. They can be choices or obligations. Ethnic 

residential maps can be comfort zones and offer the security that ethnic minorities 

needed within a generally perceived hostile mainstream society. Equally, they are 

likely to generate cultural fragmentation and lack of social cohesion.  

3- Statement of the problem 

White flight is considered as an index of the lack of genuine cultural diversity in 

Britain. This can be checked comparatively by studying the nature of the residential 

distribution of both immigrant ethnic and host white communities in some multi-ethnic 

cities in Britain, notably Bradford and London.  This article argues that the encounter 
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rather than the flight is the catalyst to authentic cultural diversity and cultural 

communication within an increasingly multicultural British society. 

4- Research objectives 

1. To find out the reasons behind ethnic residential segregation in the localities of 

Bradford and London?   

2. To examine and explore the credibility of the concept of “white flight” in 

contemporary British cities. 

3. To determine the extent to which ethnic and religious belonging explain 

residential patterns.  

4. To check out the extent of the “ethnicization” of urban residential patterns in 

Bradford and London in particular and Britain in general.   

5- Research Questions 

 The arguments of this article are guided by the following five research questions: 

5. How do levels of ethnic segregation compare in London and Bradford? 

6. How far do these patterns vary by the considered ethnic group? 

7. What is the role of ethnic and religious belonging in explaining these patterns? 

8. Is residential segregation an ethnic exclusivity? 

9. To what extent is “white flight” a fact in the considered British cities?  

6- Methodology 

6-1- Research Design 
 The present study aimed to investigate the ethnicization/racialization of residential 

patterns in contemporary Britain. A case study was conducted in two British cities 

(Bradford and London). The rationale behind the choice of those two cities is that 

they are considered as “super-diverse” British cities; also they were the context of 

two major race-related events: the 2001 race riots in Bradford and the 2005 

bombings in London. It is assumed that the comparative study would yield crucial 

insights into the causes, aspects, and credibility of the concept of “white flight” and 
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ethnic “comfort zone”. Thus, using and comparing data from 2001/2011 censuses of 

the two cities represent the major corpus of this study. 

6-2- Data Analysis Procedure 
Regarding the research instrument of this study, a survey of the relevant statistics 

on the ethnic residential distribution of the cities of Bradford and London was done.  

The corpus was collected personally by the researcher and later analyzed based on 

descriptive statistics and frequency distribution.  

7-  Research Findings and Discussion 

Comparing the data of ethnic segregation of the cities of Bradford and London 

underpinned the major hypotheses of this article. The concept of segregation itself is 

a complex and contingent one. It is also multidimensional in that segregation entails 

different aspects and levels; there are multiple types of segregation the most 

important, perhaps the most popularized, is residential segregation. Though other 

forms of segregation (economic, educational, social, and cultural) are crucial 

mechanisms in the movement of both mainstream white Britons and ethnic 

minorities, residential segregation remains the most obvious index of either the “white 

flight” or “ethnic comfort zones”. I proceed by investigating the urban distribution of 

the British whites and the ethnic populations in the cities of London and Bradford. 

The employed comparative approach is two-fold: it compares levels and aspects of 

segregation in each city’s populations and then compares the two cities. It is a case 

of intra-ethnic comparison in the first and inter-ethnic comparison in the second.    

7-1- White versus “colored” flights of the city of London 
There seems to be a process of inter-ethnic avoidance in the city of London. 2001 

and 2011 censuses indicate gradual but important changes in the white population. 

In London, the white British population was 58% of the general population of London 

in 2001. In 2011 it became just 45%. In the 2001 census, some districts of London 

such as Newman and Brent were discovered to be the first areas with non-white 

majorities. The following census (2011 census) found that, for the first time, less than 

50% of London's population was white British. Equally, some districts of London were 
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almost evacuated of the British white population that makes up less than 20% of the 

general population.  A further study (2005) showed that about 600.000 white British 

people left London to other more ethnically homogenous parts of the nation. 

However, importantly, the same study (British Demos Think Tank Research Institute) 

revealed that about 100.000 ethnic minority people left London. A plethora of 

explanations were offered to understand the nature of this demographic dynamism. 

One influential classical reading was that “white flight” was on the rise. But, it was 

also an ethnic flight as well. This reality urged analysts like Trevor Phillips, the chair 

of the Mapping Integration project at Demos to suggest that Britain as a whole and 

London, in particular, is becoming a “color-coded society”. He stated: “This research 

reveals that we have yet to face up to the risk that we are drifting into a color-coded 

society," (in Hope, 2013).  Ethnicity, it was believed, played a vital role in such 

ethnic/white flight. However, the sociologist Eric Kauffman suggested that economic 

factors and cultural tastes had their impact on residential choices of both white British 

and ethnic British. Kauffman denied that white mobility is an absolute example of 

“white flight”. He argued that “This is not exactly ‘white flight’ – it seems as though 

they’re influenced by friends and family as well as the neighborhood ideals of their 

age group," (Seligman, 2005). Paul Simpson, an expert on Asian communities, 

argued that Britain is experiencing more racial mixing - and that "white flight" was a 

myth. According to him, the non-white population is growing naturally, which makes 

their number increases vis-à-vis the white population. He urged that “We need to be 

looking at poor housing or poor life changes - the colour of an area does not tell you 

very much. We accept that colour does not tell us much about people - we should 

accept it for areas too." (2002). 

7-2- Index of ethnic segregation in Bradford 
The same urban patterns are noticed in the city of Bradford. There are noticeable 

processes of urban concentrations based on ethnic and cultural affinities. However, 

there are symptoms of desegregation and inter-ethnic mixing in the city. A study 

done by Ludi Simpson in 2002 indicated that gradual desegregation is underway in 

Bradford, slowly but steadily.   
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 2001 

Index of segregation: 30 electoral wards 0.59 

Index of segregation: 927 EDs (100-250) 0.74 

Wards  

75% and higher South Asian residents 0 

25%-75% mixed South Asians and Other 6 

75%-95% Other 9 

95% or more Other 15 

EDs (100-250 households)  

95% and higher South Asians 1 

75%-95% South Asians 43 

25%-75% mixed South Asians and Other 154 

75%-95% Other 136 

95% or more Other 593 
Table 1: Aspects of inter-ethnic desegregation in Bradford (2001 statistics)1 

 
Relying on the data presented in the table above, Simpson could argue that 

segregation indices are not as high as was generally claimed in the official and media 

discourse. He also showed that segregation becomes more remarkable when the 

measuring unit is smaller, thus segregation is more noticeable at street level than at 

ward or neighborhood level. Equally important was his finding that segregation has 

not increased over the 1990s whether large or small measure units were used. The 

number of more mixed areas increased during the decade. Thus, what was 

increasing was residential mixing not “polarisation in residential patterns” (Ibid: 3). 

 

1they talking about?” Bradford: Bradford are segregation: what -Simpson, L. (2002). “The legend of self
.net.org.uk/articles/, retrieved in 22/05/2016-Resource Centre Rasalah, http://www.brc 
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Such a centrifugal move of ethnic minorities from the core of the community 

demographic cluster was mainly enhanced by the amelioration of the ethnic 

minorities’ economic fortunes. 

I state below a comparative table that contrasts the 2001 data with the more 

recent one of 2011. Remarkably, there are no considerable differences in the nature 

and extent of ethnic and white urban choices in the different wards of the city of 

Bradford which can confirm Simpson’s claims of ethnic desegregation in Bradford. 

This desegregation can be explained by the combination of a set of factors, notably 

economic and cultural ones. 

 

 2001 2011 

Index of segregation: 30 electoral wards 0.59 0.59 

Index of segregation: 927 EDs (100-250) 0.74 0.74 

Wards   

75% and higher South Asian residents 0 0 

25%-75% mixed South Asians and Other 6 9 

75%-95% Other 9 6 

95% or more Other 15 15 

EDs (100-250 households)   

95% and higher South Asians 1 0 

75%-95% South Asians 43 77 

25%-75% mixed South Asians and Other 154 163 

75%-95% Other 136 134 

95% or more Other 593 553 
Table 2: Comparison between Simpson’s findings of 2002 and more recent ones (2011) 

 
A basic misunderstanding of South Asian residential patterns explains the official 

failure to distinguish between the increasing natural demographic growth of the South 
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Asian communities and their residential cluster. The increase in the number of the 

Pakistani community in Bradford because of natural growth outnumbers the steady 

out-migration to outer areas of Bradford. Also, continuous immigration from the 

Indian Sub-continent, coupled with lower white fertility and demographic growth, led 

to the ever-increasing demographic disequilibrium between the two groups. The 

youthful structure of the South Asian population, compared to the white majority, 

sustains such a demographic disequilibrium. 

8- Conclusion 

To conclude, the goal of this study is to compare levels of ethnic segregation in 

two British cities (Bradford and London) and examine the effect of ethnic and cultural 

belonging on these patterns. Hence, the concepts of white flight and that of “comfort 

zones” seem to fail to capture the dynamism of demographic changes in 

contemporary Britain. In many respects, they tend to oversimplify the complex 

mechanisms of cultural, social, and economic motilities that the British population-

ethnic or mainstream white- seems to experience. The levels of ethnic segregation in 

London and Bradford are quite similar; there are wards in each city that are 

composed of clear ethnic majorities and tend to “exclude” people of a different ethnic 

character. However, other wards are ethnically mixed and a desegregation process is 

underway. So, there are two parallel systems of segregation and desegregation 

which can be explained by different factors such as cultural, religious, social, and 

mainly economic. Here, it is crucial to highlight that the social class variable plays a 

crucial role in determining the residential patterns and choices of both the white 

mainstream ethnic majority and other ethnic minorities. The concept of “underclass”, 

introduced by the sociologist Charles Murray (2001) shows how class played a more 

visible role than ethnicity in the residential distribution of the British populations in all 

the British cities, and notably in Bradford and London. Hence, socio-economic factors 

are detrimental; people who have the same economic and professional occupations 

usually reside in the same area regardless of ethnic and cultural differences. This 

does not mean that ethnicity and culture are not important, but compared to 

economic status, they are relegated to a secondary position. Both in Bradford and 
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London, some wards are perfectly ethnically mixed such as Tower Hamlets in 

London and Odsal in Bradford. Essentially, there are no such things as “no go” areas 

in Britain, neither for the ethnic majority nor minorities. There is no US-style of 

segregation, and of course, not South African Apartheid in contemporary Britain. 

Censuses and figures do not lie, but they did not tell the entire truth. What seems the 

pure outcome of discriminatory and racist behaviors of British whites against other 

ethnic minorities is, at best, a partial picture of what goes on. Urban and 

demographic changes are the end product of a cluster of complex factors that, 

among others, include ethnic belonging, class position, age group, gender 

differences, or simply individual lifestyle choices.   
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