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  تصدر مجلة نقد وتنویر (مقاربات نقدیة في التربیة والمجتمع)، وھي مجلة فكریة تربویة
وتوزع في أنحاء  اإلنسانیة، تنشر المجلة ورقیامحكمة عن مركز نقد وتنویر للدراسات 

موقع التنشر على  كما tanwair.comwww.: موقع العالم العربي. وتنشر إلكترونیا على
  www.watfa.netاألكادیمي لرئیس التحریر 

  انبثقت رسالة المجلة من شعور مؤسسھا األستاذ الدكتور علي وطفة بالحاجة إلى إصدار
یة ذات رؤیة نقدیة، یمكنھا أن تسھم في تولید ثقافة مجلة للدراسات التربویة واالجتماع

تنویریة لدراسة التحدیات التربویة والثقافیة التي تواجھ المنظومات التربویة العربیة 
المعاصرة. ومن ھذا المنطلق فإن مجلة (نقد وتنویر) تسعى إلى إنتاج خطاب تنویري 

میة ومقاربات فكریة نقدیة حداثي، یسھم في تغییر واقع المجتمع العربي، بمناھج عل
 رصینة. 

  وضمن ھذه الرؤیة، تسعى المجلة إلى التمیّز، في مجال الدراسات التربویة واالجتماعیة
بویة باستحضار والثقافیة، وإلى تحقیق أعلى درجة ممكنة من التأثیر في الوعي والثقافة التر

 .  البعد النقدي في مقارباتھا لموضوعة التربیة والثقافة وقضایا المجتمع الفكریة والتربویة
 : و��دف مجلة (نقد وتنو�ر) إ�� تحقيق األهداف اآلتية

 - ن وأن تقدّم انتاجا علمیا یتمیز بالجدة واألصالة. مرجعیة علمیة ممیّزة للباحثی تشكیل 
 - الثقافیة المعاصرة. إحداث حركة تنویر ونقد فكریة في مواجھة التحدیات التربویة و 
 -  االنفتاح على الثقافات العالمیة والعمل على ترجمة أھم األفكار والتصورات المتجددة في

 ت العلوم التربویة واالجتماعیة والثقافیة. مجاال
 - قاً ومغرباً؛ لتبادل مدّ جسور التواصل بین المفكرین والباحثین واألكادیمیین العرب، مشر

الخبرات والتجارب، بما یسھم في خدمة الباحثین والمھتمین بالدراسات التربویة 
 واالجتماعیة والحضاریة. 

 -  إشاعة الفكر التربوي الفلسفي النقدي في مواجھة مختلف مظاھر الخطاب التقلیدي
ً لتلبیة حاجاتنا الفكریة والحضاریة،  واألسطوري الذي عفا علیھ الزمن، ولم یعد صالحا

 مواجھة صریحة شاملة. 
 :النقدیة التي تغطي المجاالت اآلتیة تعنى المجلة بالدراسات واألبحاث :اهتمامات ا�جلة

  اواألنثروبولوجیالبحوث العلمیة الرصینة في التربیة والمجتمع والتاریخ واللغة وعلم النفس 
الثقافیة، والدراسات المعنیّة بأعالم التربیة وعلم االجتماع، ومستقبل التربیة وفلسفتھا، 

وعرض الكتب الجدیدة ومراجعتھا واألعمال والمقاالت والتقاریر والترجمات العلمیّة، 
 .العلمیة التي یمكن أن تسھم في تطویر التربیة ورقّي المجتمع وتطّوره حضاریا

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة

http://www.watfa.net/
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 مجاالت التربیة وعلم االجتماع  في النقدیة والدراسات األبحاث بنشر المجلة ترحب
أیضا  والعلوم السیاسیة ومختلف مجاالت العلوم اإلنسانیة، وترحب واألنثروبولوجیا

والثقافة والمجتمع، وتھتم المجلة  التربیة بین العالقة بجمیع المقاالت التي تتناول
 اجتماع، علم فن، سیاسة، أدب، - العلوم ومختلف التربیة بین ما بالعلوم البینیة

 صحافة الخ.   أنثروبولوجیا، علم نفس، طب،
 األجنبیة اللغات عن المترجمة النقدیة التربویة بالمقاالت ترحیب أیما المجلة ترحب 

 العربي بمستجدات التربوي العقل وتغني العربیة الثقافة مع تتخاصب أن والتي یمكنھا
 والمجتمع.  التربیة في مجال الفكر

 الشروط  فیھا تتوافر التي األصیلة النقدیة الفكریة والدراسات المقاالت المجلة تنشر
 التربویة العلوم في والتوثیق، واالستقصاء واإلحاطة الجدّة في المنھجیة

 العربیة.  باللغة مكتوبة أن تكون على واالجتماعیة،
 باللغة وآخر العربیة باللغة كلمة 200 حدود في بملّخص المقال یصحب أن یفّضل 

 . اإلنجلیزیة) أو الفرنسیة(
 مكاٍن  أيّ  في للنشر قِدّم أو )إلكترونی�ا أو ورقی�ا( نشر قد یكون أال البحث في یشترط

 آخر.  
 نشره.   یسبق ولم أصیل البحث یجب على الباحث أن یقدم تعھدا یؤكد فیھ أن 
 ودقّتھا.  اللغة وبسالمة والمعرفیة العلمیة وبالقیمة باألصالة البحث یجب أن یتسم 
  ترحب المجلة بالتقاریر العلمیة ومراجعات الكتب وملخصات عن المؤتمرات

وطروحات الماجستیر والدكتوراه والمقابالت والندوات والحوارات الفكریة في مجال 
 الثقافة والتربیة والمجتمع.  

 التحكیم المتّبعة العلمیّة األصول وفق للتحكیم، وتعامل المقدمة البحوث تخضع.    
 

 

 

 شروط النشر 

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

critique.lumieres@gmail.com 
.comhotmail@aliwatfa 
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  البحث أو المقالة إلكترونیا باستخدام برنامج  ینضدMicrosoft Word  ویراعى أال
 والرسوم األشكال ذلك في ) صفحة، بما40( صفحات المادة العلمیة على عدد یدیز

 والمالحق.   والھوامش والجداول
    یزود الباحث المجلة ملخصا باللغة العربیة وآخر باإلنكلیزیة أو الفرنسیة عن المادة

 كلمة.   200المرسلة بحیث ال تزید عدد كلمات الملخص عن 
   اإللكتروني البرید( والعنوانیتوقع من الباحث أن یذكر الصفة العلمیة ومكان العمل (

 للتراسل من جھة وتضمین الضروري منھا في متن البحث.   الھاتف ورقم
  الدقیق.   الموضوع على كلمات مفتاحیة دالة یرجى من الباحث تضمین البحث 
  نقد ( لةمج في نشره إقرار بعد آخر مكان في منھ جزء أو البحث نشر للباحث یحقّ  ال

 التحریر.  ھیئة رئیس بموافقة إال وتنویر)
  أو الدراسة عنوان المؤلف، التقلیدي (اسم التوثیق على االعتماد التوثیق في یفضل 

 جمعیة أسلوب اعتماد في ضیر النشر) وال تاریخ النشر، بلد النشر، المؤلف، دار
 ) APA( األمریكیة النفس علم
  اللغوي  الضبط ألغراض الجمل بعض صیاغة أن تُعید في بحقّھا المجلة تحتفظ

 التحریر.  ومنھج
  إلى  یرسل ولم سابقا ینشر لم أصیل المقدم العمل أن فیھ یعلن بإقرار الباحث یتقدم

 النشر. 
  على  سریعا ردا ألصحابھا ترسل وأن بجدیة المواد مع بالتعامل التحریر ھیئة تتعھد

 البحث بقبول األقصى الحد في شھر فترة خالل أیضا إلیھم ترسل وأن البحث استالم
 الھیئة.  قبل رفضھ من أو
   یمكن للباحثین االطالع على موقع مركز نقد وتنویر.comwww.tanwair 

 فعالیة المجلة واالطالع على المقاالت واألبحاث المنشورة فیھا  لمشاھدة
  البرید على التحریر ھیئة إلى والترجمات والدراسات والمقاالت البحوث ترسل 

    @gmail.comcritique.lumieres رونياإللكت

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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 التربوي بحث في التأثير االستالبي للقمع 
 أسعد د. علي أ.

 وطفة 
82-114 

4 
مفهوم   تعميق  في  ودوره  االلكتروني  التعلم 
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 کلمة التحریر 

 
إّم " ا�حياة  ��يء إن  ال  أو  جر�ئة  مغامرة  غ��    ...  ا    �� موجود األمن 

 . ة جمعاء أن تخت��ه �ش�ل مستمرّ الطبيعة، وال يمكن للبشر�ّ 
ّ
ب  .. تجن

 
ّ
 ع�� املدى الط

ً
 ". رض ل�خطو�ل من التعرّ ا�خطر ليس أك�� أمانا

 ) 1968(أديبة وناشطة أمر�كية. ت.  هيل�ن كيلر 

 

عوب دون أن يؤّسس ل��ض��ا فكر حّر  
ّ

لم يحدث �� تار�خ ا�حضارات اإل�سانّية أْن ��ض شعب من الش

�� مقّدمة   الّناس  ألفھ  العادات وما  ف وا�جمود والّر�ود، وتنتصب 
ّ
الّتخل الّصلة بمعوقات  مستن��، يقطع 

ّ��وض. وال يختلف إعمال العقل �� أسس ثقافة ما تّم تكريسها طو�ال  تلك العوائق ال�ي تحول دون التقّدم وال

ھ ع�� التار�خ  
ّ
عن مبضع ا�جّراح الذي يتتّبع التقّرحات والّدَماِمل، فيستأصلها من جذورها، ولم يكن ذلك �ل

 م�حو�ا بآالم.
ّ
 إال

عوب، ومنھ �سم
ّ

ية الغرب لثورتھ  إّن انبالج فجر حضارّي جديد هو أشبھ بوالدة جديدة لشعب من الش

) ا�جديدة  آالم  Renaissanceبالوالدة  املصاحبة:  لآلالم  استحضاٍر  من  االستعارة  هذه  تقتضيھ  ما  مع   ،(

 االنفصال والتمّزق وا�خروج من عالم قديم إ�� عالم جديد.

ة  
ّ
املستن��ة بنور    احتضان األقالم ا�حّرة  ع��"نقد وتنو�ر"  و�يمانا مّنا برسالة املثّقف التنو�رّ�ة دأبت مجل

ة، املمتطية لصهوة املغامرة من أجل نحت الكيان الفردي  
ّ
العقل، املتمّردة ع�� الّسبل املطروقة والقيم الرث

احة من السلبية واالنقياد، �سبب نزعات اإلحباط  واالجتما��، �� واقع باتت ضر�بة املغامرة فيھ أقّل فد 

 املدّمرة واالستسالم إ�� املعطى وا�جاهز كسال أو رهبة. 

مجلة من  العاشر  العدد  يصدر  العنيدة،  التنو�رّ�ة  الرؤ�ة  هذه  سياق  هذا  وتنو�ر"    و��  حافال  "نقد 

ملة، فانصرفت �عض الدراسات  بثمرات العقول �� مجال العلوم اإل�سانّية واالجتماعّية �� معان��ما الشا

م �� ظّل جائحة �ورونا. ونحا �عضها ا
ّ
خر  آل إ�� معا�جة موضوع العنف واالغ��اب وال��بية و�ش�اليات التعل

فتصّدى أ�حا��ا إ�� رصد تحّوالت الرؤي الفلسفّية، وطرح املفاهيم األساسّية �� الفلسفّية،    ،من�� فلسفّيا

إش�الية قتل الذّمي من سؤال �� التأو�ل    اقضايا ا�حضارّ�ة نصيب، وم��وقضايا الهوّ�ة واأل�ساق، و�ان لل

ا�حرّ�ة   ومطلب  حضاري،  صراع  عن  �عب��  واق�� إ��  ا�خ...  ا�جنس�ن  ب�ن  النقدية  واملساواة  املقار�ات  حت 

ل  األدبّية  
َ
غ

ْ
، وقراءة سيميائيات ألحد الدواو�ن  جماليات املطالع �� الشعر وخصائص ا�خطاب السردّي َمش

فة، وقّدم أ الشعر�ة املعاصرة
ّ
ات املؤل

ّ
حد املقاالت جانبا من القضايا اللسانّية من منظور  ، وخصائص الذ

 إ�� صرح هذا البناء الثقا�� العر�ّي املنشود.  حديث ا�خ....
ُ

ضاف
ُ
 وجميعها لبنات ت
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عضو عامل بالمجمع التونسي للعلوم واآلداب  

 والفنون "بيت الحكمة" 
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والثقافّي  ینيالّد  جدل في  
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 والثقافيّ  یني الدّ   جدل في 

 

 
 

ومرّد    .عالقات معّقدة من التجاذب والتداخل والتنازع والتمايز والسيادة واالحتواء  والثقا��ّ   ب�ن الدي�يّ 

واالجتماع والنفس    األن��و�ولوجيااختالف علماء    ،�� ما نرى   ،هذا التعّدد �� العالقات إ�� أسباب شّ�ى أبرزها

). فإذا ما  Le culturel(  ) والثقا��ّ Le religieux(  الدين والثقافة ومن ورا��ما الدي�يّ   �� تحديد دقيق ملفهومْي 

الدي�يّ  مفهوم   �� النظر  بَت 
ّ
أ�حا��ا    قل مدارس  باختالف  وذلك  تح�ىى  ت�اد  ال  �شأنھ  �عر�فات  ألفيَت 

تأو� رمزّ�ة  بنيوّ�ة،  ل�ّل عصر(اجتماعّية، وظيفّية،  املمّ��ة  املعرفّية  واألوضاع  العصور  و�اختالف  . 1لّية...) 

إيميل دور�ايم (ت   الفر��ىي  العقائد وال  نظام) هو "1917فالدين مثال عند  قة  طقوس  من 
ّ
املتعل واألعمال 

ا�حّرمة، و��      ��  م��ابطةباألشياء 
ّ
��ا ويسل يّتصلون  الذين  �ّل  واحد  إ�سا�ّي  �� مجتمع  بي��ا تضّم  مون  ما 

ر فيھ عناصر قاّرة موجودة �� �ّل األديان (معبود،   ،2"نفسها  األمور ب
ّ
ومن ثّم فهو �عت�� الدين نظاما تتوف

زمن مقّدس، م�ان مقّدس، طقوس...). وهو يقّدر أّن البساطة ال�ي تتمّ�� ��ا العقائد الدينية القديمة �سمح  

 بضبطها و�عيي��ا �ش�ل �س�� وسهل. 

دور�ايم تّم تدقيق الصلة املهّمة ب�ن الدين وا�جتمع وتطو�رها �� ضوء    طروحةأ و�عد نصف قرن من   

للدين    P. Begerتقّدم املعارف اإل�سانّية ومنا�ج البحث املتاحة وقتئذ. وهذا ما يجلوه مثال �عر�ف بي�� برجر  

املقّدس ي�ون  وهو �ع�ي عنده "إقامة نظام مقّدس من خالل النشاط البشري �شمل �ّل الوقائع أي �ون  

ھ 3قادرا ع�� ضمان استمراره تجاه الفو�ىى"
ّ
. و�ذا �ان امل�ّون النف�ىي �� �عر�ف الدين غ�� ج�ّ� فيھ، فإن

  zC. Geertسيتّم تدارك ذلك �� إطار املدرسة الرمزّ�ة التأو�لّية األمر�كّية خاّصة مع كتابات �ليفورد غ��تز  

 . 4)1973ت" (و�� مقّدم��ا تأليفھ الشه�� "تأو�ل الثقافا

 
ي عند جاكلين القري (  1

ٔ
ّن كّل تعريفات الدين عالة على تعريف شيشرون (Jacqueline Lagréeـ الرا

ٔ
ق م) له    43(ت  )Cicéron) ا

ّن الدين هو االنشغال بطبيعة عليا وتقديم عبادة لها". راجع كـتابها: 
ٔ
 ومفاده "ا

 La religion ; Éditions Armand Colin, Paris 2006, p 8. 
ncePresses Universitaire de Fra / ; Quadrige Les formes élémentaires de la vie religieuses  ;: انظر كـتابهـ    2

édition, 1990, p 31. ème2 
ساتذة، إشراف عبد المجيد الشرفي، الطبعة  القرص المقّدس: عناصر نظرّية سوسيولوجّية في الدينـ   3

ٔ
. تعريب: مجموعة من اال

ولى، مركز النشر الجامعي تونس  
ٔ
 . 98، ص 2003اال
ّنه نظام من الرموز يفعل إلقامة حاالت نفسّية وحوافز قوّية وشاملة ودائمة في  ـ يقول غيرتز  4

ٔ
في هذا السياق: "إّن الدين ُيعّرف با

الناس عن طريق صياغة مفهومات عن نظام عاّم للوجود وإضفاء هالة من الواقعّية على هذه المفهومات بحيث تبدو هذه الحاالت  
ويل الثقافاتيد"، النفسّية والحوافز واقعّية بشكل فر

ٔ
مة العربّية للترجمة، بيروت تا

ّ
، 2009، ترجمة: محّمد بدري، منشورات المنظ

 . 227ص 

 الجملد. بّسام  أ.



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والثقافي    الديني  جدل  في
ٔ
 د. بّسام الجمل . ا
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 ع�� ا�حصر والتحديد ألّن هذا املفهوم متطّور ومتغّ��    ،أّما الثقافة من جهة التعر�ف 
ٌ
ف�ي َعِصّية

 "�شويشا    نتج حسبومتحّرك باستمرار. ف�ّل محاولة لفرض �عر�ف ثابت للثقافة ال يُ 
ّ
عبارة سم�� أم�ن إال

�عر�ف واسع أقّرتھ الدراسات    أحدهمان للثقافة  افوّ�ا". ولكّن ذلك لم يمنع من �عي�ن �عر�ف�ن أساسي�قث

ومعارف   وعادات  وقيم  مؤسسات  من  اإل�سان  يصطنعھ  ما  �ّل   �� الثقافة  أّن  ومفاده  األن��و�ولوجية 

م ��ا وجوده. ومن ثّم قام تقابل ب�ن الطبيعة والثقافة استنادا إ�� أعمال الفر��ىي 
ّ
ومنظومات أخالقّية ينظ

س��اوس لفي  التعر�ف    )  Strauss-LeviClaude(  �لود  أّما  ير�ط    اآلخر تحديدا.  ھ 
ّ
ألن مجالھ  بضيق  فيتمّ�� 

�ن  الثقافة �شعب ما. ولعّل هذا التحديد الضّيق �ان من األسباب ال�ي جعلت �عض الدارس�ن الوضعانيّ 

)Positivistes (   الثقافة ألّ��ا عاشت أو بدائّية وحّ�ى حديثة عار�ة من  ��   يقّرون بوجود مجتمعات قديمة 

) مشهورة �� هذا الباب من خالل كتابھ  évy BruhlLعصر ما قبل املنطق. وأطروحة الفر��ىّي ليفي برول (

 ). 1922املعروف "العقلّية البدائية" ( 

ا �انت �ّل ثقافة إ�سانيّ  
ّ
ة متعّددة األ�عاد حيث يتساكن ف��ا االجتما�� واملعر�ّ� واألخال�ّ� واملعر�� ومل

فإ والفّ�ي،  والتفّهم.  والدي�ي  بالدرس  جديرة  ومتداخلة  متفاعلة  عناصر  عّدة  من  بة 
ّ

مرك يجعلها  ذلك  ّن 

واعتبارا لذلك ظهرت مقالة احتواء الثقا�� للدي�ي واشتمالھ عليھ، إذ الدي�ي، ههنا، عنصر من عناصر ثقافة  

ر �� رسم مالمح هوّ�ة جماعة محّددة. وهو ما يقيم ال��هان ع�� أّن الثقا�
ّ
� يتجاوز الضم��  مجتمع ما يؤث

ب القسمة مع اآلخر�ن أو ا�جموعة االجتماعّية.
ّ
 الفردّي و�تطل

ثقا��  ��  و  نظام  هو  نفسھ  الدين  أّن  أنصارها  قّرر  ذكره  سلف  ملا  مقابلة  أطروحة  نجمت  املقابل 

).  6119�� دراسة لھ �عنوان "الدين نظاما ثقافّيا" ( (  مستقّل بنفسھ حسب ما جنح إليھ مثال �ليفورد غ��تز 

ب ع�� هذا القول أّن الدي�يّ 
ّ
ھ    وترت

ّ
مات دينّية مثل اإليمان، بل إن

ّ
هو غ�� خطاب الالهوت القائم ع�� مسل

  )Religions wissenschaft( مّتصل �علم األديان 
ّ
 . )Max Muller( لرحسب التسمية ال�ي أثب��ا ماكس مول

ا�خوض �� إش�الية الدي�ي والثقا�� من ج�ي مقتضيات العالقة بي��ما    نرى أّن و�ناء ع�� ما تقّدم   

ھ من نتائج  ،وصال وفصال من ناحية
ّ
ب ع�� ذلك �ل

ّ
جدير بالتدّبر    من ناحية أخرى   وحدودها وما يمكن أن ي��ت

ئّية.  والتفّحص واملتا�عة العلمّية الرصينة، وذلك �عيدا عن األح�ام ا�جاهزة واملواقف املسبقة أو اإلقصا

د لدينا أّن هناك عّدة دواع مباشرة وغ�� مباشرة ��  
ّ

فعندما نتفّحص أهّم مقتضيات الوصل والفصل يتأك

ضو��ا تتحّدد عالقات الوصل أو الفصل ب�ن الدي�ي والثقا�� ترّد ع�� األقّل إ�� ثالثة مقتضيات مدارها ع��  

والره  العالقة  ومقاصد  ثانيا  املقار�ة  ومنا�ج  أّوال  أّن  املفهوم  إليھ  نذهب  والذي  ثالثا.  م��ا  املرجّوة  انات 

حوج إ��مقتضيات الوصل 
ُ
 النظر �� األغراض التالية:   ت

رأي توماس إليوت القائل: "إذا    ههنا سوق   مقالة التما�� ب�ن الدي�ي والثقا��: م�ّ�را��ا وحدودها (يمكن -

 ذهبت املسيحّية فستذهب �ّل ثقافتنا"). 

الدين فعل اجتما�� ي��ض بتحقيق اال��جام ب�ن األفراد �� ا�جتمع ومن  تقييم مدى وجاهة مقالة أّن   -

ك.  
ّ

 ثّم يؤّسس لثقافة متوازنة تصمد أمام �ّل ما يمكن أن ي��ّددها من اه��از أو تفك
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الطقوس   - مستو�ات   �� وذلك  الدينّية  االن��و�ولوجيا  علم   �� خاّصة  الثقا��   �� الدي�ي  حضور  مالمح 

 .1وال ال�خصّية والسلوك االجتما�� وغ��هاوالقيم الدينّية واألح

وجاهة   - مدى  عن  مثال  السؤال  الواسع):  معناه   �� الثقا��  يات 
ّ
تجل أحد  (باعتباره  والسيا�ىّي  الدي�ي 

املثبتة للدور اإليجا�ي للدين �� إرساء الديمقراطّية بأمر��ا  villecqueTo   (1859)  أطروحة تو�وفيل

  .2وتدعيمها

يات الثقا�� �� معناه الواسع): دور املبادئ الدينّية ال��و�ستانّية  الدي�ي واالقتصادي  -
ّ
(باعتباره أحد تجل

ف �� اإلنفاق واعتبار العمل من مقتضيات الدين  
ّ

منذ عصر اإلصالح الدي�ي األورو�ي (إيثار نزعة التقش

لنا من القول إّن    . وال مناص3واإليمان) �� قيام النظام الرأسما�� بفعل تراكم ال��وات ورؤوس األموال

واملعاصرة ا�حديثة  الدراسات  في��  ب  اهتّمت  4عديد  األملا�ي ماكس  من    Max Weberتقو�م أطروحة 

 ). 1905خالل كتابھ "األخالق ال��و�ستانية وروح الرأسمالّية" (

�� ع�� الفرد  ا�جوامع املش��كة ب�ن الدي�ي والثقا��: الصفة القهرّ�ة واإللزامّية ال�ي يمارسها الدي�ي والثقا -

وا�جموعة... اإل�سان باعتباره صا�عا للمؤسسات املادّية والرمزّ�ة ومن ضم��ا الدين والثقافة... خضوع 

الدي�ي والثقا�� للرقابة االجتماعّية وللرأي العاّم... مدى مساهمة الدي�ي والثقا�� �� هي�لة الو�� الفردي  

م ممكن الفهم.وجعلھ من�جما مع الو�� ا�جم��...دور الدي�ي وا
َ
 لثقا�� �� جعل العال

هل إّن الفصل ب�ن الدي�ي والثقا�� هو   اآل�ي: أّما من جهة مقتضيات الفصل فإّ��ا �ستد�� مّنا السؤال   

ھ فصل بنيوّي بحكم التمايز    ،فصل م���� �ستدعيھ البحث العل�ي �� هذين امل�ّون�ن �ّل م��ما ع�� حدة
ّ
أم إن

: إذ الدي�ي  5ب�ن املنظومة الدينّية واملنظومة الثقافّية؟ وهذا ما يحوج إ�� �عي�ن الفروق ب�ن الدي�ي والثقا��

بات التار�خ و�كراهاتھ، فضال عن �ون القيم الدينّية معّ�� عن قيم  
ّ
مطلقة نازعة إ�� الثبات وصامدة أمام تقل

 
ّول كـتاب:   1

ٔ
ن حضور الديني في الثقافي، وذلك ضمن الفصل اال

ٔ
طروحة دوركايهم بشا

ٔ
ليفّي جّيد ال

ٔ
 ـ يوجد عرض تا

Shmuel Trigano, Qu’est-ce que la religion ? ; Éditions Flammarion 2001, pp : 17 – 51.   
مريكا" /  2

ٔ
 . 1840و  1835ـ يراجع كـتابه "حول الدين في ا

سمالّية والتصنيع ينهالن Georg Gadamer-Hansـ يقول هانز جورج غادامير (  3
ٔ
ّن الرا

ٔ
منا ماكس فيبر ا

ّ
) في هذا السياق: "لقد عل

ّن العقي
ٔ
هرانّية، كما ا

ُ
دة الجبرّية هي التي ُتضفي الشرعّية اليوم بالخصوص، على مدى واسع، في  إلهامهما إلى حّد كبير من النزعة الط

عمال. إّن التقّدم اليقيني للعلم والتقنية جعل نتائج هذا التصّور، منذ  
ٔ
نظر سّكان البلدان المصّنعة، على البحث عن الفعالّية في اال

ة تنفلت ببساطة من تحّكمنا"، 
ّ
، ضمن كـتاب جماعي بعنوان "الدين في  ين في عالمناالدذلك الحين، تّتخذ طابع قّوة مستقل

عالمنا"، إشراف: جاك ديريدا وجّياّني فاتيمو. ترجمة محّمد الهاللي وحسن العمراني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة 
ولى 

ٔ
 . 185، ص 2004اال
 , Éditions Flammarion 2001, ?  religionce que la -Qu’estShmuel Trigano ;ـ انظر مثال الفصل الثاني من كـتاب:   4

115. –pp : 55  
وليفييه روا (  5

ٔ
شمر، دار الساقي لندن،    "الجهل المقّدس: زمن دين بال ثقافة") في كـتابه Olivier Royـ خّصص ا

ٔ
(ترجمة صالح اال

وفيه طرح السؤال التالي: "هل الدين  )،99ـ  51) فصال ورد بعنوان "عندما يلتقي الدينّي بالثقافة" (ص ص: 2015الطبعة الثالثة، 
 عندما ينفصل انفصاال بّينا عن الثقافة، وإن كان ذلك في  51جزء من الثقافة؟" (ص 

ّ
ي عنده "ال ُيطرح الدين بصفته دينا إال

ٔ
). والرا

نظمة ُيدَرك فيها ما ُيقرن بالد
ٔ
خر (تقوى،  توّتر مؤّقت وهّش ومجّرد إجماال. ونتيجة لذلك، ال يسري مفهوم الدين في ا

ٓ
ين في مكان ا

ّيا (دين مدنّي)"
ّ
ّنه ثقافّي كل

ٔ
 ). 57(ص  مقّدس) على ا
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ٔ
 د. بّسام الجمل . ا
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الواقع ومحايث ملعاشھ    �� الثقا�� فهو متلّبس بوجود اإل�سان  أّما  عادة ما ت�ون فوق املراجعة والنقض. 

ر بقانون ا�حراك االجتما�� وذلك ضمن مقالة التالزم ا�جد�� ب�ن التار 
ّ
�خّية والنسبّية. وفضال عن ذلك  ومتأث

داخل تصّور حديث يثبت وجود "ديانة طبيعّية ماكثة ��    عن الثقا��ّ   البّد من التنبيھ إ�� استقالل الدي�يّ 

 ال عالقة لها البّتة بالثقا�� مهما �ان ضر�ھ أو حجمھ. 1عمق اإل�سان"

ضبط حسب ن
ُ
ة العالقات القائمة ب�ن  وعيّ ومهما يكن من أمر فإّن لعالقات الوصل والفصل حدودا ت

 و�� ال تخرج مبدئيا عن ثالث عالقات �� التالية:   ،القطب�ن املذ�ور�ن

الثقا��ّ عالقة السيادة واالحتواء -أ أّن  ال�ي ير�د  : ومفادها  الدي�ّي و�حتو�ھ و�وّجهھ الوجهة   ،��يمن ع�� 

نن ثقافّية  ثقا�� يتحّدد �� ضوء ُس   ومن ثّم يصبح �ّل اإلنتاج الدي�ّي، مهما �ان الدين، �عب��ا عن إنتاج

وقوان�ن االجتماع اإل�سا�ّي (مثال: الفقھ أو التفس�� القرآ�ي أو علم الكالم �� منتجات ثقافّية �� ا�جال  

شعار  أ�حا��ا  يرفع  أطروحة  ضمن  وذلك  الثقا��  ع��  ��يمن  أن  للدي�ي  يمكن  و�املقابل    ا اإلسالمي). 

م فيھ. وا�حّجة �� ذلك أّن املؤسسات الثقافّية،  أّن الدي�ّي أشمل من الثقا�مفاده  
ّ

� وحاضن لھ ومتحك

سِبغت عل��ا مشروعّية دينّية. ومن ثّم يمكن  
ُ
 إذا أ

ّ
املاّدية والرمزّ�ة، ال تصبح نافذة املفعول �� ا�جتمع إال

ضيع مهّمة ��  (�� موا  �� صلتھ بالثقا��ّ   ية الوظيفة الت��يرّ�ة ال�ي ي��ض ��ا الدي�يّ السؤال عن مدى أهمّ 

 حياة اإل�سان عاّمة مثل عالقات القرابة واألحوال ال�خصّية). إذ الكالم ههنا ع�� مدى نجاعة الدي�يّ 

 من أجل أن تفوز املؤسسات الثقافّية باالستقرار واالستمرار.  �� ت��ير ما هو ثقا��ّ 

بة ع�� ما سبق قولھ �شأن مقتضيات الفصعالقة الت�افؤ والتنازع -ب
ّ
إذ   ،ل ب�ن الدي�ي والثقا��: و�� م��ت

ل أحدهما �� اآلخر بأّي ش�ل �� األش�ال دون أن �ع�ي ذلك امتناع قيام تنازع بي��ما يحاول �ّل  
ّ

ال يتدخ

االجتماعيّ  "الفاعلون  بھ  يقوم  ما  ضوء   �� وذلك  اآلخر،  ع��  سلطانھ  �سط  م��ما  أو  واحد  ون" 

جد من أجلھ و�� غ��  �� غ�� ما وُ  أو ثقا��ّ  دي�يّ   "املتصّرفون �� املقّدس" من محاوالت توظيف �ّل ما هو

ما يحّققھ من دالالت وما ي��ض بھ من وظائف (النظر مثال �� أبرز التوظيفات السياسّية للشأن الدي�ي  

 �� ا�جال اإلسالمي). 

السيادة    : هذه العالقة جديرة بالنظر واالستقصاء ألّ��ا تقوم ع�� تجاوز مقال�يْ عالقة التفاعل وا�جدل -ج

ر �� الثقا��ّ   واالنكفاء. ف�ّل ما هو دي�يّ 
ّ
ر بھ �� الوقت ذاتھ، والعكس �حيح  مؤث

ّ
. ومن األغراض  2ومتأث

) الدين  ب�ن  وا�جدلّية  التفاعلّية  العالقة  ههنا  بالنظر  ( Religionا�جديرة  والتدّين   (éReligiosit  ��  (

لسفات التأّملّية. فاإل�سان الدي�ي يصنع أش�ال  األديان التوحيدّية وغ��ها من األديان القائمة ع�� الف

الدين   مفهوم  صياغة  �عيد  بدورها  األش�ال  وهذه  عنھ.  رغما  ف��ا  ينخرط  ال�ي  الثقافة  ضمن  تدّينھ 

 
سيسـ ميشال مسالن،   1

ٔ
ديان: مساهمة في التا

ٔ
، ترجمة عّز الدين عناية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة علم اال

ولى 
ٔ
 . 45، ص 2009اال
ر في المجتمع، إذ يقولبه في ضوء ما يبّثه فيه من عقائد ومقاالت Roger Bastideـ يرى روجيه باستيد (  2

ّ
ن يؤث

ٔ
ّن الدين يمكن ا

ٔ
) ا

طره ويحّدد بنيته وشكله. راجع كـتابه: 
ٔ
ن يفرض المجتمع على الدين ا

ٔ
فكار. وبالمقابل يمكن ا

ٔ
 Éléments de sociologieوا

; Éditions Stock, Paris 1997, p127 religieuse. 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -   كانون اال
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للمعرفة   االجتماعّية  واألطر  وانتظارا��ا  الدينّية  ا�جماعة  وشواغل  يّتفق  بما  تحيينھ  ع��  و�عمل 

�� التباس التدّين بالدين و��� إضفاء القداسة ع�� منتجات �شرّ�ة  ، وهو ما يمكن أن يؤّدي إ1السائدة

  .2واالرتقاء ��ا إ�� مستوى "األخالق ال�لّية أو "الروح اإل�سا�ي املش��ك"

�� عقَد  ھ 
ّ
أن إ��  اإلشارة  من  لنا  �عالت    ْي وختاما ال مناص  العشر�ن  القرن  والتسعينات من  الثمانينات 

. غ�� أّن  الثقافّية" مقابل أصوات أخرى مدافعة عن مبدإ "التنّوع الثقا��"  داعية إ�� "ا�خصوصّية  أصواٌت 

الدي�يّ  ب�ن  التعالق  بأهّمية  الو��  غياب  �ع�ي  ال  ومؤّسسات  والثقا��ّ   ذلك  معاهد  عّدة  ذلك  ع��  �شهد   .

) ومن قبيل  2119وهيئات بحثّية من نحو "معهد البحوث االجتماعّية والدينّية" بالواليات املّتحدة األمر�كّية (

) بفر�سا  والدينّية"  الثقافّية  املسارات  حول  اليو�س�و  "كر�ىّي  مساعدة  1999�عث  أهدافھ  طليعة  و��   ،(

قِ  إشاعة  ع��  والثقافات  الِس يَ األديان  األديان م  ب�ن  ا�حوار  وتكريس  والتضامن  والتسامح  العاملّي  لم 

 والثقافات. 

ق ب�ن الدي�يّ 
ُ
 أّن التعال

ّ
يّ  والثقا��ّ  إال

ّ
ة و�قليمّية وعاملّية  تّم تن�يلھ �� مقالة التعّددية وذلك �� سياقات محل

"مرصد    2012. و�� هذا اإلطار مثال افُتتح بفر�سا سنة  3تتمّ�� بتصاعد أصوات "التعّددّية الدينّية والثقافّية"

ات الدينّية،  � وصيانة ا�حر�ّ �ة الرأي والتعب�وهو ينادي باح��ام حرّ   )O.P.C.Rالتعّددية الثقافّية والدينّية" (

 �ّل ذلك �� سياق تكريس "امليثاق األورو�ي حول ا�حقوق األساسّية". 

ومن شأن مقالة التعّددية الدينّية والثقافّية أن تث�� �� ا�جال اإلسالمي عّدة قضايا يمكن النظر ف��ا من  

ال�ونّية (املواطنة، حق / اإلسالمّية والقيم  القرآنّية  القيم  وق اإل�سان، حّق االختالف...)، ومن نحو  قبيل 

اإلسالم   ومتعّددا:  واحدا  اإلسالم  مثل  ومن  واملعاصرة،  ا�حديثة  الوضعية  والقوان�ن  اإلسالمي  التشريع 

يات، اإلســـالم "األسود"...
ّ
فضال عن أهّمّية تدّبر موضوع ا�حوار  ،  4اآلسيوي، اإلسالمي العر�ّي، إسالم األقل

 ن جهات السياقات والدوا�� والشروط واملقاصد والعوائق. املسي�ّ� اإلسالمي م

 

 
 ) في هذا السياق:Cornelius Castoriadisـ يقول كورنيلوس كاستورياديس (  1

 «La liaison profonde et organique de la religion avec l’hétéronomie de la société s’exprime dans ce double 
; et l’institution de la  itutionrapport: toute religion inclut dans son système de croyances l’origine de l’inst

;  Domaines de l’homme;  sociale»-société inclut toujours l’interprétation de son origine comme extra
Éditions du Seuil, Paris 1986, p 466. 

ولى ، دار التنوير، بيروت، الدين والتدّين: التشريع والنّص وإالجماعـ عبد الجواد ياسين،   2
ٔ
 . 2012، ص /2012الطبعة اال

) عن "نزعة إنسانّية، إّنها سمة سياسّية تكمن في نقد Tzvetan Todorovـ تعّبر التعّددية الثقافّية عند تزيفيتان تودوروف (  3
"تزفيتان تودوروف: نحو رؤية جديدة لحوار الحضارات،  االختالفات بين المجتمعات داخل بلد ما"، حوار منشور ضمن كـتاب 

ّمالت في الحضارة والديمقراطّية والغيرّية"
ٔ
ولى تا

ٔ
،  2015، ترجمة وتحرير وتقديم: محّمد الجرطي، دار المتوّسط، ميالنو، الطبعة اال

 .165ص 
ستاذ عبد المجيد الشرفي/منشورات دار الطليعة بيروت.  4

ٔ
 ـ ُتراَجُع سلسلة "اإلسالم واحدا ومتعّددا" بإشراف اال
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 : صملخّ ال

 ة الّس ولية مع العديد من املوضوعات اإل�سانيّ تتعامل ال��بية الّد 
ّ
  الم،�بية من أجل الّس اخنة �ال�

ّ
�بية  وال�

 
ّ
 واصل اإل�سا�ّي �امل والتّ والتّ   و��ّ فاهم الّد �بية من أجل التّ من أجل �عز�ز حقوق اإل�سان، وال�

ّ
�بية من  ، وال�

 ة النّ نمية املستدامة، وترسيخ القيم اإل�سانيّ أجل تحقيق التّ 
ّ
ال� ة  �بية اإلسالميّ بيلة. ولذلك ف�ي تلتقي مع 

أ�ّ  التأكيد  يمكن  عامليّ ال�ي  تر�ية  واملساواة    ة �ا  العدل  تحقيق  إ��  تدعو  األرض، ف�ي  وجھ  ع��  البشر  ل�ل 

 واإلخاء ب�ن النّ 
ّ

   قوى. ومن هذا املنطلق، فإّن  بالتّ اس وال فضل ألحد ع�� أحد إال
ّ
ولية �� ضوء معاي��  �بية الّد ال�

 
ّ
دها االقتصاد  املنحرفة ال�ي يجّس ة  االقتصاديّ   السلوكياتا لضبط  مدخال مهمّ   ة وقيمها، �عّد �بية اإلسالميّ ال�

ة جديدة ال  ، و�دأ بتشكيل ثقافة اجتماعيّ املعاصر الذي أخذ ينمو ع�� حساب االقتصاد ا�حقيقّي   الطفي��ّ 

اإل�سانيّ تتّ  اإلخفاقات  من  العديد  بذلك  مستغال  األصول  مع  العاملية.  فق  الساحة   �� املتنامية  �عتمد   ة 

 القتصاديّ ع�� املمارسات ا  االقتصاد الطفي��ّ 
ّ
ھ  ة املشبوهة من خالل جمع األموال ع�� أساليب االب��از ألن

اقتصاد غ�� مهي�ل، و�ج�ي أقطابھ ثروات هائلة ع�� تطبيق أساليب االحت�ار واملساومات ع�� أصول املال  

  وفروعھ، وان��اك حقوق املستثمر�ن، وترسيخ الر�ا بأنواعھ، وأخذ أموال الناس بالباطل، واالستحواذ ع��

 را��م، بل وع�� مقّد مقّد 
ّ

راسة بحث الدور الذي يمكن أن عوب نفسها. لذا اس��دفت هذه الّد رات األمم والش

 
ّ
 لبيّ ة ملواجهة اال�ع�اسات الّس وليّ �بية الّد تقوم بھ ال�

ّ
ة �� سياق  ع�� ا�جتمعات ا�حليّ   في��ّ ة لالقتصاد الط

 
ّ
اإلسالميّ ال� الّد �بية  واعتمدت  اال ة.  األسلوب  ع��  وتمّ حلي��ّ التّ   املعيارّي   ستنتا��ّ راسة  الرّ .  مناقشة  ؤى  ت 

 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
ال� ت��زه  كما  االقتصاد  ملفهوم  اإلسالميّ ة  ورصد  �بية  االجتماعيّ ضوابطها  ة،  واآلثار  ة  لالقتصاد، 

   البة لالقتصاد الطفي��ّ الّس 
ّ
 �بية �� مواجه��ا.  ودور ال�

  :مفاتيح  �لمات
ّ
  –ة وليّ �بية الّد ال�

ّ
�بية اإلسالمّية –  في��ّ االقتصاد الط

ّ
 . ال�
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Abstract : 

International education deals with many hot humanitarian issues such as education for 

peace, education for the promotion of human rights, education for international understanding, 

integration and human communication, education for sustainable development, and the 

consolidation of noble human values. Therefore, it converges with Islamic education, which 

can be emphasized that it is a universal education for all human beings on earth. It calls for 

achieving justice, equality and brotherhood among people, and no one is superior to another 

except by piety. From this point of view, international education, in light of Islamic education 

standards and values, is an important entry point for controlling the deviant economic 

behaviors embodied by the contemporary parasitic economy, which has been growing at the 

expense of the real economy, and has begun to form a new social culture that does not 

conform to the origins, taking advantage of many of the growing human failures. in the global 

arena. Where the parasitic economy relies on suspicious economic practices by collecting 

money through extortion methods because it is an unstructured economy, and its poles reap 

huge fortunes by applying methods of monopoly and bargaining over the assets and branches 

of money, violating the rights of investors, consolidating all kinds of usury, taking people’s 

money unlawfully, and acquiring their capabilities. and on the capabilities of nations and 

peoples themselves. Therefore, this study aimed to examine the role that international 

education can play to confront the negative repercussions of the parasitic economy on local 

communities in the context of Islamic education. The study relied on the deductive normative 

analytical method. The educational visions of the concept of economics as highlighted by 

Islamic education were discussed, the controls of Islamic education for economics were 

monitored, the negative social effects of the parasitic economy and the role of education in 

confronting it.  

Key words: International Education - Parasitic Economics - Islamic Education. 
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 : مقدمة  -1

ي إ�� آثار  ، وتؤدّ االنضباطأو    املألوفتخرج عن دائرة  االقتصاد  هات معاصرة ��  العالم اليوم توّج   تنازع

 سلبيّ 
ّ
�عد أحد أك�� عناصر ا�حياة    االقتصادما وأن  ة، السيّ اإل�سانيّ ة  �بو�ّ ة قد ت�ون سببا �� فساد القيم ال�

من خاللها ا�حصول    هات املعاصرة ال�ي يتّم وّج هو أحد هذه التّ   الطفي��ّ   االقتصاداملعاصرة. و   االجتماعّية

 ). Din,1955-; ElChiu,1988(مشروعة  رات واملمتل�ات بطرق غ�� ع�� األموال واملقّد 

رقة  ا �الّس ا ودوليّ مة محليّ دة من املمارسات ا�حرّ ع�� أش�ال متعّد   االقتصاد الطفي��ّ ات  و�شتمل عمليّ 

 البسيطة أو الّس 
ّ

بة، وجمع األموال ع�� أساليب االب��از أو بحجج واهية مثل ا�حماية وعالج  رقة املعقدة واملرك

االقتصاديّ الّد  األزمات  وحل  و�تيون  فروعھ،  أو  املال  أصول  ع��  واملساومة  حقوق    ّم ة،  ان��اك  خاللھ  من 

املؤّس  حقوق  ان��اك  أو  املستثمر�ن  االقتصاديّ األفراد  األساسيّ سات  النّ ة  ممارسة  ع��  واالحتيال  ة  صب 

 ). Galal ;, 1999Gundlach ;1998, Hongyi ,2003(عل��ا،املبطن 

 
ّ
ا�حل ينظر  أّن ولذلك  إ��  وا�خ��اء     لون 

ّ
الن األموال  ة  الطفيليّ   االقتصادية�عة  هذه  تحصيل  ع��  �عتمد 

 عادة �� ا�خفاء أو �عيدا عن املراقبة واملالحظة والضّ   بطرق غ�� مشروعة مقابل خدمات، وتتّم 
ّ

� أو  بط ا�ح�

 ، مّم القومّي 
ّ
ثروات    أقطابھ م�ن غ�� مهي�ل يج�ي  . وهو اقتصاد يراه �عض املهتّ اتج ا�ح��ّ ر ع�� ر�ود النّ ا قد يؤث

سلبا   تؤثر  االستهائلة  ومؤّس   �حقيقّي ا  ثمارع��  ا�جتمع  أفراد  بھ  ينتفع  احت�ار  الذي  من  ف��يد  ساتھ، 

 ا�خدمات، السيّ 
ّ
إن  و�خامة املدن، كما    د العمرا�ّي مّد ساع ا�حاجة إ�� تلك ا�خدمات بفعل التّ ما �� ظل ا�

   االقتصاد 
ّ
  واستغاللهم بأساليب هذا قد ي�ون سببا �� استقطاب أعداد هائلة من العامل�ن والعمال    في��ّ الط

 
ّ
؛  2015،  كرزم؛  2010الناصري،  ؛  2020ة،  ة ال�و�تيّ قدميّ التّ   (ا�حركة�اهة  �عيدة عن األمانة واملوضوعية والن

 ). 2015، ةالدبايب

غياب  ونظرا   املؤّس الرّ إ��  من  واملتا�عة  الرّ قابة  لسميّ سات  النّ ة  املمارسات،  هذا  من  االقتصادوع    فإّن 

 
ّ
�� ا�جتمعات ا�حليّ يتضاعف حجمھ، وتتنوّ   في��ّ الط  ع أش�الھ، فتظهر 

ّ
الّس ة ظواهر شاذ ائبة  ة �العمالة 

جار  خيصة،والرّ 
ّ
ة للعمالة غ�� املشروعة،  غ�� �حيّ   إيواءيھباملمنوعات بمختلف األش�ال، و�ناء مراكز    واالت

�ميش ومن مراعاة ا�حقوق ف��داد  ة، ويعا�ي أفراد العمالة هؤالء من ال�ّ ظاميّ ا�خالفات النّ وتك�� تبعا لذلك  

سوء   مّمافرص  يؤدّ   استغاللهم،  ال�ّ قد   �� أمنيّ ي  مشكالت  إ��  وأخالقيّ �اية  و�ّح ة  وقادة  يّ ة  ونحوها.  ة 

 االقتصاد  
ّ
إيجا   في��ّ الط ع��  وقادر�ن  األنظمة   �� �غرات  إيجاد  ع��  قادر�ن   أ�حوا 

ّ
تتس� قيادات  ع��  د   �

ل    ممارسا��م
ّ
فإّن وتقل ا�ع�اسا��ا. وعموما   اال  من �شاعة 

ّ
الط ا�خ��اء  �سمّ   يصنع ما  في��ّ قتصاد  يھ �عض 

) لصا�ح طرف دون    �خم املا�� املصطنع أو املزمن)، (وحجز الفائض الرأسما��ّ ائف)، (والتّ الزّ االقتصاد  (

وتنامي    ) األطراف،  من  االس��الغ��ه  معّق �ّي االقتصاد  �ش�ل  الذين  )  الوسطاء  �شاط  و�ظهر  جدا،  د 

ة، وم�اتب ا�حام�ن ومن هم ع�� ن�جهم  ومن يمارسون  ة أو غ�� موضوعيّ يتقاضون عموالت بطرق موضوعيّ 

ة،  رها ا�جهات القضائيّ سات من أجل مشارك��م �� األموال ال�ي تقرّ ضغوطا هائلة ع�� األفراد أو ع�� املؤّس 

املمارساتلالستثمار    وتضيع فرص عديدة   �عض  وتأخذ  النّ لبيّ الّس   االقتصادّية  املباشر،  صفة  ة،  ظاميّ ة 

ق أر�احا  �ن  تحّق ة والرأسماليّ ي إ�� ظهور أنواع جديدة من الرأسماليّ فتنشأ استثمارات ع�� نظم املضار�ة تؤدّ 
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،  ثمارات الطفيل�ن لهم، وال ينتفع ��ا ا�ح��ّ �� ا�جتمع، ومعظم است ا�حقيقّي  االقتصاد عالية جدا �ستن�ف

 حيث إن معظم هذه األموال الرّ 
ّ

ة تز�د من  ات وخدمات اس��الكيّ ها ع�� هيئة قروض ورهنيّ ابحة �عاد �خ

 ). 2004عو�ضة، ؛ 2004صن، ؛ 1977 ثراء هؤالء، وتضعف قدرات املس��لك�ن ( ز�ي،

فإّن     و�جماال، 
ّ
الط االقتصاد  ا  في��ّ ا�ع�اسات   ع�� 

ّ
ال� وع��  ا�جديد   �جيل 

ّ
ي��ت قد  عموما،  عل��ا  �بية  ب 

 
ّ
   �بية من أجل االقتصاد ا�حقيقّي مصاعب �� ال�

ّ
عليم وسوق العمل، هذا  ، فتنحسر العالقة ب�ن التّ بي��ّ والط

 فضال عن اإلخالل بنظام القيم �� ا�جتمع، حيث قد تلعب النّ 
ّ
ة دورا جديدا �� إعادة سميّ ة غ�� الرّ �بو�ّ ظم ال�

 
ّ
   بيلة مع الوقت، وتحّل ة بحتة، وتندثر القيم النّ شء وا�جيل ا�جديد وفق قيم ماديّ �شكيل الن

ّ
ها قيم  محل

 
ّ

ال� والنّ خصيّ املصا�ح  والفرديّ فعيّ ة،   ة، 
ّ
�ل ذلك  و��ون  التّ ة،  حساب  ع��  والتّ ھ  والتّ �امل،  عاون، ضامن، 

 �افل كما يقرّ والتّ 
ّ

 ).2002وآخرون،   ا�شبالّد  ؛2000 ،روديك؛ 1998رع (حسن، ره الش

ة ثم فتحها للمستثمر�ن واملضار��ن من  ة �� ا�جتمعات غ�� الصناعيّ معظم البيئات االقتصاديّ أّن  كما  

ة تصنع نماذج من البطالة أو تز�د من �سب��ا ع�� املدى القص�� أو  خارج هذه ا�جتمعات ألسباب سياسيّ 

   ع�� املدى البعيد، و�ظّل 
ّ
ثراء.  م عليھ، و�زداد الفقراء فقرا، و�زداد األثر�اء  ا ع�� ما هالذين هم األقل حظ

 )،10/2015/ 27عبد الرحمن الدبايبة ��  (أشرف 

النّ  صندوق  لتقر�ر  الّد ووفقا  اختالل  2019عام    و��ّ قد  حدث  فقد  العاملّي متنام  م،  �سبب    لالقتصاد 

التّ التّ  والضّ وترات  االقتصاديّ جار�ة  الصّ غوط  �عض  قطاع   �� واالضطرابات  سياسات  ة  و�شديد  ناعات، 

ة  جار�ّ ا أدى إ�� ز�ادة عدم املساواة وضعف االستثمار وز�ادة ا�حماية التّ ة مّم االئتمان وتضييق األوضاع املاليّ 

الّس  دخول  إم�انات  �سمّ وتراجع  ما  �خدمة  واملنافسة  النقد وق  (صندوق  ا�جديد  االقتصاد  البعض  يھ 

ا�جتمعات   أوضاع  أن يحسن االقتصادّي  مّو أنھ ل�ي يمكن للنّ  )، كما يرى خراء البنك الدو��ّ 2019الدو��، 

 ).2012، و��ّ قها (البنك الّد مو و�� الفوائد ال�ي يحّق ة النّ فيجب أن �شارك الفقراء �� عمليّ 

وع من االقتصاد  ة تحت نظام العوملة، فقد صار هذا النّ احة العامليّ تنامي اقتصاد املعرفة �� الّس إ��  ونظرا  

 �� �عض ا�حاالت. رسيخ ب�ى االقتصاد الطفي��ّ طرفا �� ت

 
ّ

 إذا �ان ذلك �� صا�ح أفراد ا�جتمع جميعهم، أما  فاملعرفة ليست �� املصدر األساس �� اإلنتاجية إال

املنتفعون   �ان  ةإذا 
ّ
يقوّ قل فهذا  تدّل ،  إذ  للمجتمع   ا�حقيقي  االقتصاد     ض 

ّ
أّن املؤش العاملية  العوملة    رات 

وخاصة االقتصادات   يطرة ع�� االقتصاد العاملّي ة الك��ى من الّس سات االقتصاديّ ؤّس مكنت العديد من امل

بأوزان  ا�حليّ  الرّ و�أش�ال  ة  خارج  التّ مختلفة  للّد قليديّ قابة  وفق  ة  جديدة  عمل  تقسيمات  وصنعت  ول، 

 ا  ا وخارجيّ وتوزيعا و�سو�قا داخليّ واستثمارا  ة غ�� مألوفة إنتاجا  ات اقتصاديّ عمليّ 
ّ
ة �� ذلك ضعف مستغل

الّد الّد  ومشكال��ا  الّس ول  األنظمة  �غي��  ع��  �عمل  ف�ي  لذا  واالجتماعيّ ياسيّ اخلية،   ة 
ّ
الث والقيم  ة  قافيّ ة 

 
ّ
)، وع�� �ل  2021جانب آخر ( إسالم ديب،    ة وتحو�ل العالم إ�� عالم ��تم باالقتصاد أك�� من أّي �بو�ّ وال�

 GLOBAL(ة فيض اإلنتاجب �� إعادة طرح نظر�ّ ناقضات، وقد تتسبّ لتّ ة مليئة باالعوملة االقتصاديّ   حال فإّن 

GLUT الت البطالة بأنواعها، وتنازل  �اية إ�� ز�ادة معّد ي �� ال�ّ ا يؤدّ ائمة، ممّ ة أو الّد الوظائف العامّ   )، و�� �ّح
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االجتماعيّ الّد  وظائفها  من  العديد  عن  واالقتصاديّ ول  االجتما��ّ ة  األمان  فرص  وضياع  و�ة،  ضعاف  ، 

 ).2005عبد الفضيل، ة (االس��الك، وضعف االستثمار ا�جديد وز�ادة األزمات  االجتماعيّ 

   ة ال�ي أحد أك�� نواتجها نمّو ع إفرازات العوملة االقتصاديّ ولهذا فسوف تتنوّ 
ّ
لتغطي    في��ّ االقتصاد الط

 جوانب العمالت، وارتفاع األسعار، والتّ 
ّ

  ة األشّد ة، فضال عن املشكالت االجتماعيّ م، وا�جوانب االئتمانيّ �خ

 قليدّي التّ   واالقتصاد اإلنتا��ّ   ات االقتصاد ا�حّر ا ينذر بقرب ��اية نظر�ّ خطرا، ممّ 
ّ

عوب  ، وتآ�ل طبقات الش

ال�ي نادى ��ا آدم سميث وغ��ه قبل ما يز�د    االقتصادّي   مّو ات النّ ). بل إن نظر�ّ 2021حظا (صالح،    األقّل 

ا�جديد، ونموذج االدخار واالستثمار،    موذج الكالسي�ّي أو النّ   موذج الكالسي�ّي عن قرن�ن ونصف مثل النّ 

اخ�� وغ��ها، قد ال ي�ون لها موضع �� سياق االقتصاد املعاصر (الشناوي،  الّد   مو االقتصادّي ونظر�ة النّ 

وله2018 الّس ).  يرى  تتحّس ذا  لم  إذا  ينمو  ال  االقتصاد  أن  ي��اجع  لطان  أن  يمكن  بل  اإلنتاج،  عوامل  ن 

قد    االقتصادّي   مّو ة للنّ لبيّ ). كما إن اآلثار الّس 2017لطان،  و�نخفض و�صغر مع تدهور عوامل اإلنتاج (الّس 

حّد تتنوّ  عند  تقف  لن  ف�ي  الّد الزّ   ع،   �� املساواة  عدم   ��  �ادة 
ّ
يؤث الذي  مختلف  خل  ع��    األ�شطة ر 

 االجتماعيّ 
ّ
بل ستغط ا�حياة االقتصاديّ ة،   �� اآلثار إش�االت خطرة  والبيئيّ ة واالجتماعيّ ي هذه  (منتدى  ة  ة 

ات ومن  لبيّ مع ارتفاع �� الّس أّن الّنمّو االقتصادّي ي��امن  ). ع�� أن �عض ا�خ��اء يرون 2018أسبار الدو��، 

الطبيعيّ  ال�وارث  عدد  ز�ادة  التّ ة  بي��ا  و�غ�ّ لوّ �سبب  البيئي  والزّ ث  األرض  حرارة  وارتفاع  املناخ  �ادات  �ات 

 الّس 
ّ
فاه  غم من وجود �سب من الرّ ع�� الرّ   واملا��ّ   ة �� املدن، هذا إ�� جانب تنامي الفساد اإلدارّي ة وخاصّ انيّ �

 ).2020، قندح؛  2007(حبيقة،  االجتما��ّ 

الّس  االقتصاد  وخاصّ لبيّ وا�ع�اسات  ا�ع�اساة  الطفي��ّ ة  االقتصاد  األخالقيّ   ت  ا�جوانب  ��  ع��  ة 

 ا�جتمعات املعاصرة قد تدفعهم إ�� التّ 
ّ

� عن مجموعة من القيم ال�ي تمكنوا من ا�حافظة عل��ا لسنوات  خ�

والصّ  الكرم  مثل   طوال 
ّ
والن واإلخالص   داقة 

ّ
وال� النّ �اهة  وضبط  والتّ جاعة  واملعرفة  والعدالة  وازن  فس 

 ). 2019واملشاركة وغ��ها (تيمو�ي تايلور، دق  والصّ 

ة فهؤالء الذين  احة العامليّ ة �� الّس ظم االقتصاديّ ب األك�� �� ا��يارات النّ لكن غياب األخالق هو املتسبّ  

 
ّ
التّ يخط أجل  من  ا�خفاء   ��  طون 

ّ
مقّد حك  ��  م 

ّ
الش والّس رات  وابتداع  عوب  العالم  اقتصادات  ع��  يطرة 

ونحوه ال يك��ثون قليال أو كث��ا    ظم ال�ي تندرج تح��ا �االقتصاد الطفي��ّ ة والنّ ملاليّ ة وا األساليب االقتصاديّ 

األخالقيّ   با�جوانب 
ّ
بالن املق��نة  االقتصادّي ة   شاط 

ّ
يرك فهم  واملنافع  .  امل�اسب  تحقيق  مبادئ  ع��  زون 

بأّي االقتصاديّ  الصّ   ة  من   صورة 
ّ

الش و�ضعون  تحّق ور  ال�ي  �لروط  ع��  و�فرضون  ذلك،  إ��  الّد   ق  اخل�ن 

 االقتصاديّ   األ�شطة
ّ
، االقتصاد الطفي��ّ   أل�شطةة املصاحبة  غوط. ولم �عد املشكالت األخالقيّ ة الضّ ة �اف

ظر  ة ا�جديدة مجرد مشكالت �� مجتمعات �عي��ا، أو النّ ال�ي �غذ��ا العوملة االقتصاديّ   االقتصادّي   وأ�شطة 

 غ��ها، بل أصبحت هذه املشكالت عامليّ ة أو  ة دينيّ �عيون أيديولوجيّ مشكالت  إل��ا  
ّ
قطاعات    ا�ع. ونمّو ة الط

 رائب وتوزيع الّد االقتصاد القائم ع�� البنوك والبورصات والضّ 
ّ
ة  �وات �� سبب األزمات اإل�سانيّ خول وال�

النّ  ة  جار ر، والتّ فوذ والكسب غ�� املشروع، واإلثراء بال م�ّ� املعاصرة �سبب االحت�ار واالستئثار واستغالل 

 
ّ
الت املشبوهة، و�قامة  أو   املمنوعة 

ّ
والل الّد شريعات  تقو�ض نظم  وائح   �� أزمات أخذت  للفساد، و��  اعمة 



ثار  
ٓ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيلي  السلبية لالقتصاد  دور التربية الدولية في مواجهة اال

ٔ
 ا
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األخالقيّ  والتّ القيم  الفكر  من  نوع  وت�و�ن   وّج ة، 
ّ

الش بالتعليمات  تل��م  ال  ال�ي  ا�جديدة  حيال  رعيّ هات  ة 

 ). 2021ري، ة غ�� املشروعة (املص ات االقتصاديّ �ا و�افة العمليّ ممارسات الرّ 

 : المشکلة  -2

الح، وتجارة املمنوعات، وهذه  قود، وتجارة الّس ة ا�حديثة تركز ع�� تجارة النّ الرأسماليّ   ا�خ��اء أّن يرى  

 
ّ
الث النّ األنواع  العالم املعاصر، و�طلق ع�� هذا   �� وع من االقتصاد  الثة من ميادين االقتصاد �� األعظم 

 . الوه�ي) (االقتصاد

 قوة نفوذ املؤّس ونظرا إ��   
ّ

سات  يطرة ع�� مؤّس نت من الّس سات ال�ي تر�� هذه االقتصادات، فقد تمك

والتّ راعة والصّ �الزّ   اإلنتاج ا�حقيقّي  جارة، وفرضت نظمها وقيودها وشروطها عل��ا، وتحول االحت�ار  ناعة 

و�� ليست من باب  ��ا،  سلعة ُيّتجرقود لنّ ا�عت��  اإلسالمّي ال . و�� الفقھ إ�� نوع من االحت�ار الدو��ّ  الفردّي 

لع وا�خدمات، ولذلك جاء تحر�م الر�ا �� اإلسالم الذي يقوم أساسا ع��  العمل املنتج، بل �� بدل عن الّس 

 ). 2010عمارة، اب معاناة البشر ع�� وجھ األرض ( تجارة النقود ال�ي �� أحد أك�� أسب

   نمو ع�� حساب االقتصاد ا�حقيقّي هو الذي ي   االقتصاد الطفي��ّ   و�رى يو�س أّن 
ّ
ھ  أي اقتصاد الغ�� ألن

جذور،   لھ  ليس  أّن    اقتصاد   ذلك 
ّ
 الن

ّ
الط البشر�ّ   في��ّ شاط  ا�جتمعات  إنتاجيّ ��  غ��  أ�شطة  إ��  �ش��  ة  ة 

ا يجعل  ، واالحت�ارات ممّ ن والسمسرة، واإلنتاج غ�� الضرورّي جار��ّ كتجارة العملة واملضار�ات والوسطاء التّ 

 ا�جت
ً
مجتمعا منتج    مع  تحقيق    غ��  ع��  قادر   وغ�� 

ّ
الذ اس��الكيّ االكتفاء  مجتمعا  و��ون  ي�ون  ا�ي،  أو  ا، 

ا يؤدي إ�� ز�ادة الفقر  عبة لصا�ح طبقة �عي��ا ممّ ا�جتمع سوقا لسلع وخدمات الغ�� مس��ل�ا عمالتھ الصّ 

ضرور�ّ  خدمات  جّد وا��يار  �الّ� ة  والتّ ا  و�تّم حة  استقالليّ   عليم،  الّس تقييد  القرار  يو�س،  (  �سببھ  يا��يّ ة 

2020.( 

 
ّ

الش أو�ح     هرّي كما 
ّ
الط االقتصاد  التّ   في��ّ أن  مستحدثات  هامش  ع��  قام  �شاط  ا�حياة  هو   �� قنية 

 االجتماعيّ 
ّ
فق مع األصول، وليس لها من�ج وا�ح، ة جديدة ال تتّ ل مالمح ثقافة اجتماعيّ ة املعاصرة، ويش�

و  معلن،  هدف   وال 
ّ

الال ع��  الّس مسوؤليّ �دل  وع��  ا�جماعيّ لبيّ ة،  وع�� ة  املسؤول،  الو��  عدم  وع��  ة، 

ج خدمات أو  ة ال�ي تروّ جار�ّ ة التّ غ�� غ�� املنضبط �� ا�جتمع، و�ظهر �� ا�حمالت اإلعالنيّ استغالل حالة التّ 

ترف��يّ  تتجّد لناشط   ة 
ّ

بث ع��  وتحتوى  باستمرار  تتّم   د  وقد  معتادة،  غ��  برعاية    شعارات  اإلعالنات  هذه 

 
ّ

املعتمدة وطنياالش وتقّد و�شرافها  ر�ات  التّ ،  من  محتوى  الصّ م  بخ�� ع��  �عود  ال  تحت  فاهة  والكبار  غار 

ة، ويغرس �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر  م �شاطات مثل املسابقات الوهميّ أقنعة ز�ادة املوارد ونحوها، فيقّد 

 ة كعقوق الوالدين، واستبعة سلبيّ قيما سلوكيّ 
ّ
ة، و�ذ�اء  ة واألدبيّ الالت العلميّ ة، وتحو�ر الّد غة العر�يّ اد الل

 ). 2021سوم ونحوها (الشهري، ثقافة البوب بحجة تقديم تخفيضات �� الرّ 

 
ّ
الط    في��ّ واالقتصاد 

ّ
النا ا�جتمعات  �س��دف  النّ أ مية،  ال  شبھ  بل و  ونزوال،  صعودا  نحوها  أو  امية 

ب�ن   فقد  استثناء.  دون  ا�جميع  املتّ   2016عام    HANAUER�س��دف  الواليات   �� األعمال  عالم  حدة  أن 

  وا�حقيقي، ومناشط االقتصاد الوه�يّ   قليدي األسا��يّ االقتصاد التّ   أ�شطة  تك�� فيھ ة أصبحت  األمر�كيّ 
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يجّف  أن  يوشك  االقتصاديّ الذي  ا�حياة   ف 
ّ
الط االقتصاد  عليھ  يطلق  الذي  البالد   ��  PARASITE  في��ّ ة 

ECONOMY  االقت ا�حقيقّي ففي  ودفع    صاد  ونحوها،  ومزارع  ومصا�ع  مدن  و�ناء  مشكالت،  عالج  يتم 

 صات للعامل�ن ال�ي تجعل ا�حياة األمر�كيّ ا�خصّ 
ّ

عب  ة حياة رائعة، و�� ا�حياة ال�ي �عد ��ا القيادات الش

 
ّ
وا�خدمات  حة  عليم والّ� لب واإلنتاج فيقوم بتمو�ل التّ دوما، وهو االقتصاد الذي يقوم ع�� العرض والط

االجتما��ّ والضّ  املد�ّي والّد    مان  الطفي��ّ والقومّي   فاع  االقتصاد   �� بينما  املؤّس   .  االقتصاديّ تقوم  ة  سات 

خدميّ  عمل  فرص  بتوف��  والصغ��ة  محّد الكب��ة  ومخصّ ة  و�رواتب   دة 
ّ
فيت للغاية،  �حيحة  من  صات  سع 

 
ّ
وتتد� والبطالة،  الفقر  نطاق  مالي�ن  خاللھ  عند  القيم  �سببھ   الّس ى 

ّ
الط االقتصاد  فيعمل  ع��    في��ّ �ان، 

الّس  البعيد، ويستحوذ ع�� مقّد تجر�د  املدى  أو ع��  القص��  املدى  را��م  �ان من قدرا��م و�م�انا��م ع�� 

ا�حدود    ص العامل �ساعده ع�� ا�حياة املعيشية بطرق مقبولة ولو عند أقّل وممتل�ا��م. و�عد أن �ان مخصّ 

   ص العامل �� االقتصاد الطفي��ّ مخصّ   فإّن ، االقتصاد ا�حقيقّي   �� ظّل 
ّ
ات ا�حياة ال�ي ي أساسيّ ال ي�اد �غط

 ). Hanauer 2016 ,( ا تجعل منھ إ�سانا حقيقيّ 

ون  �م أ�خاص مهمّ ن وا�حام�ن ينظرون إ�� أنفسهم ع�� أ�ّ ياسي�ّ العديد من الّس   فإّن   STOSSELو�� رأي  

 �م طفيليّ ون أل�ّ �م مهمّ ا�حقيقة �� أ�ّ   لكّن 
ّ

 ون، فهم يتغذ
ّ
ب ع�� جهودهم اقتصاد  ون ع�� اآلخر�ن، وال ي��ت

ا�حّر حقيقّي  ألحدال    . ومفهوم االقتصاد  أو من أ�حاب    يخول  االقتصاديّ املؤّس   األعمال  تقوم  سات  أن  ة 

 ع�� هدر مقّد   أ�شط��م
ّ
ي القوان�ن واألنظمة  رات املواطن�ن واستحقاقا��م ل�حياة الكر�مة، وال يجوز أن �غط

يتحصّ املنحر  الذين  هؤالء  من  أن ف�ن  رغم  ونحوهم  القرار  أ�حاب  ومن  البنوك  من  امتيازات  ع��  لون 

و  ف��ا،  �عيشون  ال�ي  ا�جتمعات  تخدم  ال  و�حة  أال�ي  ��  استثمارا��م  �عليم  من  املقومات  جميع  هد��م 

إّن  كر�مة.  وحياة  يتحوّ   وفرص  قد  جميعهم  أو  ا�جتمع  أفراد  طفيليّ معظم  انتلون  ما  إذا  ثقافة  �ن  شرت 

 
ّ
وعّم ة االقتصاديّ فيليّ الط التّ ة  لم يوجد من يحاسب هذه  و�ذا  ا�جتمع،   وّج ت 

ّ
الط �� االقتصاد  فيليّ هات  ة 

 . )Stossel  ,2015(ا�حديث 

 
ّ

ة  ول املوغلة �� الرأسماليّ �� الّد وطروحا��م  ن  �ن واالقتصادي�ّ ر�ن واإلعالميّ و�ش�� العديد من رؤى املفك

 أسماليّ ة والرّ أسماليّ الرّ   إ�� أّن 
ّ
ن �ل من ن ��ا. فقد ب�ّ د ا�جتمعات ال�ي تديّ اغوت الذي ��ّد ة ا�جديدة �� الط

PEART،LEVY  أسماليّ الرّ   أن 
ّ
، و�� ال�ي تصنع هذا االقتصاد، ورأيا  في��ّ ة ا�جديدة �� جوهر االقتصاد الط

   كذلك أّن 
ّ
   هو الفّخ   في��ّ االقتصاد الط

ّ
جر�مة، ولذلك �س�� دول    ھ �عّد الكب�� الذي نصب للمواطن�ن، وأن

 
ّ

أّن  ة ال�ي انبثق ع��ا. كما  أسماليّ وع من االقتصاد والرّ ة نحو محار�ة هذا النّ رقيّ عديدة وخاصة �� أور�ا الش

ة  ضوعيّ اب غ�� مو بة إ�� أسأسماليّ ة الرّ ن بإرجاع املصاعب االقتصاديّ �ن واالقتصادي�ّ ياسيّ قيام �عض الّس 

الرّ   سبتم�� ونحوها هو جزء جوهرّي   11�أحداث   ت��ير هذه   أسماليّ من مسلسل 
ّ
الط واقتصادا��ا  ة  فيليّ ة 

)T , 2002And Pear Levy .( 

  االقتصاد الطفي��ّ   أّن   )Jenkin ,1887 ;Erlanger , 2001 ;Muktar , 1995-Al(من  كما أظهرت أعمال �ل  

ر هو  الذي يتطوّ   مان، وأّن إ�� حوا�� أك�� من قرن�ن من الزّ   وليد اليوم، بل هو ذو جذور تمتّد   اليس اقتصاد

والتّ  �ع�ّ املمارسات  ال�ي  إليھ طبيقات  ذهب  ما  ذلك  وساند  عنھ.   �);Carlyle And Others,1997;   Shari 
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Carlye, 1837 Atmdari;   (  الذين أو�حوا   
ّ
بحسب    يظهر بقوة أو �ش�ل غ�� مرئّي   في��ّ أن االقتصاد الط

 را��ا. ة وتطوّ ار�خيّ ة التّ طبيعة املراحل االقتصاديّ 

أن العالم منذ ما يز�د عن قرن�ن وهو �س��    2016  عام  NAKEEB-ALو��� جانب ذلك فقد بينت دراسة  

 الّديمقراطّية  إليجاد حلول لالقتصاد وسياسة  
ّ
   بقوة،  في��ّ املزعومة. فقد نما االقتصاد الط

ّ
  أش�اال  خذ وات

eebkNa-Al ,( املعاصر �عيد عن الكساد االقتصادّي  متباينة، وصارت فرصھ عديدة، وهو مسؤول إ�� حّد 

2016(. 

 العديد من مناشط ا�حياة االقتصاديّ   إّن 
ّ
ق أر�احا هائلة  يحّق   في��ّ ة املعاصرة ت��هن ع�� أن االقتصاد الط

ال�ي تحّق   األ�شطةة  % خاصّ 500ة  تتجاوز �سب سنو�ّ  كعموالت  أخرى  قها مناشط  القائمة ع�� القروض 

االئتمانيّ  تز�د عن  تحّق و��  ة مثال،  البطاقات  األر�اح  لكّن 20ق �سبا سنو�ة من  العالية ال    %  األر�اح  هذه 

خدمات تز�د من فرص ا�حياة الكر�مة    األ�شطةم هذه  ، وعادة ال تقّد املستثمرون�ستفيد م��ا إال املالك أو  

الّد   �انللّس  أ�حاب  ا�حدود  من  عام    WICSONوأجرى    )Katz And Jackson, 2004(خل    2010دراسة 

 
ّ
راسة  ة، وركزت الّد حدة األمر�كيّ �ان املهاجر�ن إ�� الواليات املتّ ع�� الّس   في��ّ حول ا�ع�اسات االقتصاد الط

بالّد  شي�اغو  املكسيكيّ ع��  املهاجر�ن  وع��  األو��،   رجة 
ّ
وات تحديدا،  من  �ن  الّد �ح  الواقع  نتائج  أن  راسة 

املؤّس   االقتصادّي  لهم. فقد مارست  بمثابة عقو�ة  �ان  ال�ي تجلب هؤالء وتقوم  املمارس ع�� هؤالء  سات 

متعّد  صنوفا  باستغاللهم  أو  الضّ بتوظيفهم  من   دة 
ّ
مستغل من  غوط،  العديد  ع��  وحاجا��م  ظروفهم  ة 

 
ّ
لطات ا�ختلفة، وتحت ستار  وتدقيق من قبل الّس   ر دون مراقبةال�ي �انت تمرّ   في��ّ مناشط االقتصاد الط

ى �� البالد نيا ونحوها، وهو ما يحدث �� العديد من دول العالم، بل ح�ّ ا�حاجة إ�� العمالة للوظائف الّد 

وآلخر�ن ظاهر�ن    تجذ��مللوسطاء وللم�اتب ال�ي    إتاوات معقدة   إ�� دفع   ة، و�ضطر هؤالءة واإلسالميّ العر�يّ 

 وغ�� ظاهر�ن ليت
ّ

 .)Ailson  ,2010(نوا من ا�حصول ع�� فرص العمل أو ال�جرة مك

 �س��  و 
ّ
الّد ال� الّس   و�طار عاملّي   عد دو��ّ �ُ   إضفاءإ��  ة  وليّ �بية  العاملّي من أجل   الم 

ّ
ال� �بية  . ويعد توظيف 

 الم والتّ ة والّس ز للقيم األخالقيّ املعزّ   ة �� خدمة االقتصاد العاملّي وليّ الّد 
ً
. ذلك  ط��اأ�ش ا ��  جوهر�ّ   �امل جانبا

 
ّ
ال� الّد أن  الشعوبوليّ �بية  جميع  اح��ام  �عز�ز  إ��  �س��  وأساليب  وفهم    ة  وقيمهم  وحضارا��م  ثقافا��م 

جاهات  �امل وتنمية  واصل والتّ حيا��م وتقدير حقوقهم، عالوة ع�� �عز�ز التّ 
ّ
ة نحو تقدير قيمة  اإليجابيّ االت

ة، ومواجهة �غ��ات العصر ع�� ترسيخ  وليّ ة والّد ة والقوميّ املشكالت ا�حليّ   عليم وأهميتھ من أجل حّل التّ 

 نوّ ثقافة ا�حوار، وتقدير التّ 
ّ
نمية املستدامة، وتحس�ن ا�جودة وترسيخ مبادئ  ، وتحقيق التّ واملعر��ّ   قا��ّ ع الث

 . هـ)1437ا�خطيب،  عليم ل�جميع (التّ 

فإّن     ولذلك 
ّ
اإلسالميّ ال� عامليّ ة  �بية  تر�ية  والتّ باعتبارها  واإلخاء  املساواة  إقامة  إ��  تدعو  وتقّد ة  م  عاون 

 
ّ
،  االقتصادّي وازن  املفرط، وتحس�ن منظومة العمل وتحقيق التّ   مّو مة لضبط النّ العديد من املبادئ املنظ

االعتماد  من أجل    ق�يّ عليم التّ ، و�عز�ز التّ االس��الكة وترشيد  ة لألسواق ا�حليّ لع األجنبيّ وتنظيم دخول الّس 

 
ّ

ة، وتأهيل  عليم وتنمية املوارد البشر�ّ در�ب والتّ ا، ورفع مستوى املهارات واإلعداد والتّ ات اقتصاديّ ع�� الذ
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(    عاون الدو��ّ ة، وتحس�ن فرص التّ ة، و�عز�ز املشاركة ا�جتمعيّ ة للعمل �� األسواق العامليّ ال�وادر البشر�ّ 

 هـ ). 1439ا�خطيب، 

   وفضال عن ذلك، فإّن 
ّ
 ياسيّ ة والّس حقوق اإل�سان املدنيّ إ�� ترسيخ  ولية �س��  �بية الّد ال�

ّ
�بية  ة �� ضوء ال�

جوهر�ّ اإلسالميّ  قضية  و��  املوّج ة،  ا�ختلفة  األساليب  مجا��ة   ��  ة 
ّ
ال� نحو  االقتصاديّ هة  املعزّ �بية  زة  ة 

 لالقتصاد 
ّ
 ـ). ه1434(السه��،  في��ّ الط

   عالوة ع�� ذلك، فإّن 
ّ
اس بما �� ذلك �عمل ع�� إقامة األمن �� حياة النّ   ة �� الهدي اإلسالمّي وليّ �بية الّد ال�

 ).2001(ال���ي،  األمن االقتصادّي 

 
ّ
 ا��:ئيس التّ ساؤل الرّ ومن هذا املنطلق يمكن حصر مش�لة البحث �� الت

 
ّ
ال� دور  الّد ما  اآلثار  وليّ �بية  مواجهة   ��  لالقتصاد  ة  لبيّ الّس ة 

ّ
ا�حليّ   في��ّ الط ا�جتمعات  ضوء  ع��   �� ة 

 
ّ
 ة؟  �بية اإلسالميّ ال�

الية: 
ّ
 و�تفرع عن الّسؤال الّرئيس األسئلة الت

 1س
ّ
 البة �� ا�جتمع؟  ة الّس ة ملواجهة اآلثار االقتصاديّ وليّ �بية الّد / ما أهمية ال�

الّس 2س اآلثار  ما  القيم   الطفي��ّ   لالقتصاد البة  /     ع�� 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
ال� �س��  كما  ا�جتمع   �� الّد ة  ة  وليّ �بية 

 ل��سيخها؟  

 وّج / ما التّ 3س
ّ
 لالقتصاد  ة  لبيّ ة ملواجهة اآلثار الّس ة اإلسالميّ �بو�ّ هات ال�

ّ
   في��ّ الط

ّ
�بية  �� ا�جتمع ع�� ال�

 ولية؟  الّد 

 : یة البحث أهمّ  -3

 ية البحث من اال�ي:تنبثق أهمّ 

1.  
ّ
 االقتصاد �� ميدان  �بوّي حداثة البحث ال�

ّ
   في��ّ الط

ّ
 ة.وليّ �بية الّد وخاصة �� ميادين ال�

 لالقتصاد ة لبيّ تنامي اآلثار الّس  .2
ّ
  في��ّ الط

ّ
 ة  ة �� ا�جتمعات ا�حليّ وليّ ة الّد �بو�ّ ع�� القيم ال�

 أهمّ  .3
ّ
ال� اإلسالميّ ية  الّس �بية  اآلثار  مواجهة   �� ا�ختلفة  ومضامي��ا  يخلفها  لبيّ ة  ال�ي  االقتصاد  ة 

 
ّ
 ة.ع�� ا�جتمعات ا�حليّ  في��ّ الط

االقتصاد  راسات حول ا�ع�اسات  توجيھ عناية الباحث�ن والباحثات إلجراء مز�د من البحوث والّد  .4

 
ّ
   في��ّ الط

ّ
 ة إليجاد حلول تر�و�ّ وليّ ة الّد �بو�ّ ع�� القيم ال�

ّ
 البة.الّس اال�ع�اسات  ي هذه  ة مناسبة لتخط

 تّ توجيھ عناية م .5
ّ
ات  ّ◌ �� مختلف ا�حقول وامليادين لبناء سياسات واس��اتي��  �بوّي خذي القرار ال�

الطفي�� ع�� ا�جتمعات ا�حلية �� سياق    لالقتصادمواجهة اآلثار السالبة  شأ��ا  وخطط من شا��ا  

 ال��بية الدولية. 

جتمعات ا�حلية  �عدد الظواهر ا�حديثة وتداخلها �� العمل ال��بوي الدو�� املوجھ نحو حماية ا� .6

 الطفي�� وجذوره.  لالقتصاد من اآلثار السلبية 
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 : أهداف البحث  -4

 �س��دف البحث اآل�ي: 

 رصد الّد  .1
ّ
   لالقتصاد  ةلبيّ �� مواجهة اآلثار الّس   �بوّي ور ال�

ّ
ة �� ضوء  ع�� ا�جتمعات ا�حليّ   في��ّ الط

 
ّ
 �بية اإلسالميّ ال�

ّ
 ة.وليّ �بية الّد ة، و�� سياق ال�

 يّ أهّم ف ع��  عرّ التّ  .2
ّ
البة �� ا�جتمعات  الّس االقتصادّية  ة املعاصرة �� مواجهة اآلثار  وليّ �بية الّد ة ال�

 ة.ا�حليّ 

الّس عرّ التّ  .3 اآلثار  أبرز  ع��   لالقتصاد  البة  ف 
ّ
   في��ّ الط

ّ
ال� القيم  الّد �بو�ّ ع��  ا�جتمعات وليّ ة   �� ة 

 ة.ا�حليّ 

 وّج مناقشة ِأهم التّ  .4
ّ
 لالقتصاد  ة  لبيّ ملواجهة اآلثار الّس ة  ة اإلسالميّ �بو�ّ هات ال�

ّ
�� ا�جتمعات    في��ّ الط

 ا�حليّ 
ّ
 ة.وليّ �بية الّد ة �� سياق ال�

 : ة البحث منهجیّ  -5

ف  عرّ �ج ع�� أساس التّ . و�قوم هذا النّ حلي��ّ التّ   املقارن املعيارّي االستنتا�ّ�  �عتمد البحث ع�� األسلوب  

 االقتصاد  ع�� العالقة ب�ن جوانب  
ّ
نمية املستدامة، واستعراض  ع�� التّ وا�ع�اسا��ا  ة  بو�ّ م ال��ّ والقي  في��ّ الط

 
ّ
ة لرصد أبرز اآلثار ة من أجل املقارنة ب�ن ا�جتمعات ا�حليّ وليّ احة الّد �� الّس   في��ّ خصائص االقتصاد الط

 لبيّ الّس 
ّ
 �بو�ّ ة ع�� القيم ال�

ّ
لوصف    معيارّي ، و�جراء تحليل  في��ّ ة ف��ا �سبب تنامي ممارسات االقتصاد الط

 هذه اآلثار الّس 
ّ
 ة. �بية اإلسالميّ البة �� ضوء ال�

 : حدود البحث  -6

زمنيّ يتحّد  .1 البحث  الّس د  اآلثار  رصد  خالل  من  القائمةا     لالقتصاد  البة 
ّ
الّس   في��ّ الط نوات  خالل 

 هـ. 1443هـ إ�� عام 1432العشر املاضية من عام 

 د البحث م�انيّ يتحّد  .2
ّ
 لالقتصاد البة لّس �ك�� ع�� اآلثار اا من خالل ال�

ّ
  في��ّ الط

ّ
ة ��  �بو�ّ ع�� القيم ال�

 ة. ا�جتمعات ا�حليّ 

 د البحث موضوعيّ يتحّد  .3
ّ
 ا من خالل ال�

ّ
البة ع�� القيم  الّس   في��ّ �ك�� ع�� ا�ع�اسات االقتصاد الط

 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
 ة.يّ ة �� ا�جتمعات ا�حل
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 : مصطلحات البحث  -7

 ا ا ونظر�ّ ض البحث عمليّ يتعرّ 
ّ
 الية: للمصط�حات الت

 : مفھوم التّربیة الّدولّیة .1
 
ّ
ال�    و��ّ خ البعد الّد يرّ�   �ا مجال تر�وّي ة ع�� أ�ّ وليّ �بية الّد يمكن توضيح مفهوم 

ّ
ال� الذي    �بوّي �� العمل 

 
ّ
الّس �غط ثقافة  التّ ي  والتّ نوّ الم وتقدير   عّد ع 

ّ
الث التّ   قا��ّ د  التّ وتحقيق  وا�جودة ومبادئ  املستدامة  عليم  نمية 

 واصل وا�حوار والتّ ل�جميع و�ناء قيم التّ 
ّ

 . هـ)1437، (ا�خطيبعوب �امل ب�ن األمم والش

 : القیم التّربوّیة .2
 
ّ
 ة ال�ي يقرّ ة العامليّ �بو�ّ يقصد ��ا القيم ال�

ّ
ة ا�ختلفة مثل  ة �� ا�جتمعات ا�حليّ �بية اإلسالميّ ها نظام ال�

 واصل، والتّ التّ 
ّ
 ، املساواة والعدل وغ��ها.الم العاملّي قافات، الّس �امل، اح��ام الث

 : مفھوم االقتصاد الّطفیليّ  .3
التّ  ع��  يقوم  الذي  االقتصاد  ذلك  بھ  الّس و�قصد  التّ   واملعر��ّ   ل��ّ داول  أساليب  ع��  جارة  ا�ختلف 

ا�حليّ أسماليّ الرّ  ا�جتمعات  داخل  واملسيطرة  الواسعة  ا�حواسيب  من  شب�ات  ع��  ويعتمد  لتحقيق  ة  ة، 

متنوّ  وم�اسب   أر�اح 
ّ
الت منح  ع��  للغاية  عالية  والرّ عة  ترسيخ  سهيالت  ع��  �ساعد  واملنح  والقروض  خص 

ة من داخل ا�جتمعات أو  ظم الب��وقراطيّ ة بدعم وافر من النّ سات نخبو�ّ االحت�ار من قبل أفراد أو مؤّس 

 من خارجها. 

 : التّربیة اإلسالمّیة .4
 وّج املبادئ والتّ و�قصد ��ا �� هذا البحث  

ّ
ال�ي �س��دف ترسيخ القيم    رع اإلسالمّي هات القائمة ع�� الش

 ة �� ا�جتمعات ا�حليّ ة اإلسالميّ بو�ّ ال��ّ 
ّ
 ة. وليّ �بية الّد ة �� سياق ال�

 
ّ
 ة  �بية اإلسالميّ منظور تر�وي ملفهوم االقتصاد كما ت��زه ال�

 
ّ
   ة �� نظام تر�وّي �بية اإلسالميّ ال�

ّ
 ي شامل �غط

ّ
ة مت�املة، ة تر�و�ّ ة و�قوم ع�� نظر�ّ �بو�ّ جميع امليادين ال�

ة �� ذلك،  ظر�ة ورسم معاملها رغم العديد من ا�جهود الفرديّ هنالك قصورا �� إقامة هذه النّ   ومع ذلك فإّن 

االقتصادّي  البعد  النّ   وتنظيم  هذه  جوهرّي ظر�ّ ��  عامّ جّد   ة  يفهم  فقد  النّ ا  خاص��م  أو  الناس  ظام  ة 

   دّي االقتصا
ّ

دة. لكن  ة، بأش�ال متعّد واملمارسات االقتصاديّ   األ�شطة� من خالل عدد من  �� ا�جتمع ا�ح�

  ظام االقتصادّي النّ   واملمارسات لها تأث��ات ع�� نتائج اآلخر�ن. ذلك أّن   األ�شطةفقون ع�� أن هذه  ا�جميع يتّ 

 
ّ
ذلك    ة، سواء تّم العمل، وحقوق امللكيّ   اتجة وتنظيملوك النّ وأنماط الّس واالس��الك  خل  ي اإلنتاج والّد �غط

   االقتصاد ة تحت إطار  ة أو بطر�قة �ليّ بطر�قة جزئيّ 
ّ
 ط واقتصاد الّس ا�خط

ّ
مة  وق، و�� سياق املبادئ املنظ

 والتّ واالستقرار  خل،  والكفاءة وتوزيع الّد   مّو ة، النّ (ا�حقوق، ا�حوافز، نظم العمل، نظم املال، امللكيّ 
ّ

م، �خ

 م). 1989صالح الدين، ؛ 2014أم�ن، (ونحوها نمية  والتّ 

ة �ش�ل مفتوح وف�ح ا�جال أمام جميع  ة ا�خاصّ ن مبادئ تنمية رأس املال ترسيخ موضوع امللكيّ وتتضمّ 

حر�ّ  أّن  .  االس��الكة  األفراد، وضمان  العامّ �ّ ا�حرّ ذلك  املصا�ح  لتحقيق  وسيلة   �� سبب  ة  ة، و�� كذلك 
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الكاالنتاجلتنمية   التّ 2014،  (أم�نة  رامة اإل�سانيّ ، و�عب�� عن   )، وفق 
ّ
الط التّ   بي��ّ طور  وازن  الذي يحفظ 

 
ّ
االقتصادي. أما عند خروج   من االستقراردة  ق مستو�ات متعّد لب، و�حّق �ش�ل مستمر ب�ن العرض والط

الّس  عن   االقتصاد 
ّ
الط التّ بي��ّ ��  فقدان  حساب  ع��  ذلك  ي�ون  فقد  يصنعھ  واالستقراروازن  ،  ما  وهو   ،

  االقتصاد 
ّ
 ).2000الصادق والكردي، ؛ 1997ة (ز�ي، ة وا�حليّ احات العامليّ �� الّس  في��ّ الط

 
ّ
   بي��ّ ذلك أن االقتصاد الط

ّ
ولة ل الّد يقوم ع�� فلسفة إشباع جميع أعضاء ا�جتمع، ويعتمد ع�� تدخ

 إيجابيّ 
ّ
الظ خالل  الصّ ا  خاصّ روف   عبة 

ّ
وال� الكساد  حاالت   �� و ة  ع��  �اجع  ا�حافظة  مع  البطالة،  تنامي 

غ��    قدّي ع النّ وّس رائب، ودونما التّ وضبط اإلنفاق دونما حاجة إ�� ز�ادة الضّ   واالستثمار  االدخارة  استمرار�ّ 

التّ  للّد املالئم، والعمل ع�� مراعاة  العادل  إ�� جنب  االحت�ارخل، ومنع  وزيع  الّس   –، جنبا  إ�� عدم  ��  مع 

أث�� ع�� ا�ح�ومة وفرض سيطر��ا ع�� املواطن�ن بل وع��  افذة للتّ ة النّ القتصاديّ سات ا إتاحة الفرص للمؤّس 

 
ّ
 ا يجعل املؤّس واملكر، ممّ   االلتواء  انة وأساليب غاية ��  ا�ح�ومة نفسها تحت شعارات رن

ّ
ة غ��  يّ سات ا�حل

املنافسة، ور�ّ  يتسبّ قادرة ع��  التّ ما   �� الّس ب ذلك  العوائد، وتراجع    ل�يّ أث��  وانخفاض  الطلب  ع�� عنصر 

التّ  غ��  التّ نافسيّ القطاعات  �ا�خدمات  والّ� عليميّ ة  الفرديّ ّح ة  وا�خدمات  واإلس�ان  (حبيب،  ة  ؛ 1995ة 

 ) 2003معهد التخطيط القومي، 

 
ّ
 لالقتصاد ة �بية اإلسالميّ ضوابط ال�

 
ّ
ال� اإلسالميّ �س��دف  إكساب  �بية  املعارفاألفراد  ة     واالتجاهاتواملهارات    وا�جماعات 

ّ
تمك ��م من ال�ي 

 تحقيق العبوديّ 
ّ

 ة �خالقهم وتزك
ّ
هـ)  1415(ا�خطيب وآخرون،    األخالقمهم الكتاب وا�حكمة وم�ارم  ��م و�عل

 
ّ
اإلسالميّ وال� نظر  ة  �بية  ر�ّ ��  تر�ية  شموليّ ا�خ��اء  متوازنة، عمليّ انية،  فرديّ ة،  واجتماعيّ ة،  ة،  ة، ومستمرّ ة 

 دة، و�� عامليّ ومتجّد ومحافظة  
ّ
ة، ة، ودنيو�ّ ة واجتماعيّ ة وتوعو�ّ ة ودينيّ ة البشر، وذات أهداف أخالقيّ ة ل�اف

 األصول األخالقيّ   ة للغاية �� عالج مشكالت ا�جتمعات املعاصرة. ومن أهّم و�� ضرور�ّ 
ّ
ة  �بية اإلسالميّ ة لل�

اس  �ا باعتباره ظلما واستغالال للنّ الرّ   ة، عالوة ع�� حرمةاالقتصاديّ   األ�شطةاس من خالل  منع الغ�ن للنّ 

دق وحرمة الكذب، وحرمة  ة الصّ ، و�ضرارا با�جتمعات، وحرمة الكتمان واإلخفاء، و�لزاميّ بدون وجھ حّق 

ة اإل�سان ألخيھ اإل�سان  �امل عند األزمات، ووجوب محبّ ة التّ حايل، و�لزاميّ غر�ر والتّ دليس والتّ والتّ   الغّش 

 ). ووا�ح  2020،  (دا��
ّ
 من هذا الط

ّ
من هذه األصول.    تنت�ي إ�� أّي   ال  في��ّ رح أن ممارسات االقتصاد الط

 و�النّ 
ّ

   االقتصادة فقد تندرج معامالت  رعيّ ظر إ�� ا�حدود الش
ّ
�� نطاق البطالن أو الفساد والكراهية    في��ّ الط

 حر�م ع�� الرّ والتّ 
ّ

 وع من املعامالت. هذا النّ ة حيال رعيّ غم من اختالف الفقهاء �� تفاصيل األح�ام الش

 
ّ
ن ة. حيث يتع�ّ أن تقوم ع�� القيم األخالقيّ   ممارسة االقتصاد البّد   ة فإّن �بية اإلسالميّ و�موجب أصول ال�

التّ ي املمارسات االقتصاديّ أن تؤدّ  إ�� ز�ادة مستوى  ��  ة  للفقراء واملساك�ن ومن  الناس، في�ون  ب�ن  �امل 

وامل امليسور�ن  أموال   �� حقوق  حّق حكمهم  أموالهم   �� ﴿والذين  �عا��:  قال  للّس   قتدر�ن.  ائل معلوم، 

اآل  املعارج  للزّ 25-24يات  وا�حروم﴾  ﴿والذين هم  �عا��:  وقال  آية    فاعلون﴾   �اة.  �عا��: 4املؤمنون،  وقال   .

 
ّ

. حيث  34و�ة، آية  ة وال ينفقو��ا �� سبيل هللا فبشرهم �عذاب أليم﴾: التّ هب والفضّ ﴿والذين يكن�ون الذ

  ت�ح من اآليات الكر�مة أّن ي
ّ
باملال باعتباره أحد   الغرورسات إ�� عدم ر األفراد واملؤّس ة تنوّ �بية اإلسالميّ ال�
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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النّ   �� ذكرهم  ورد  الذين  املغرور�ن  من  كث��  فعل  كما  الف�ن،   أك�� 
ّ

الش الّس صوص  كتابات  و��  لف  رعية 

 
ّ
   اال�غماس  واألموال، كما ال يجوز �نة  اس �� الزّ فاخر ب�ن النّ ھ ال يجوز التّ الصا�ح، وأن

ّ
هوات والبطر  �� الش

 ولو �سط هللا الرّ ﴿عندما يك�� املال. قال �عا��:  
ّ

 . 27ورى، آية زق للناس لبغوا �� األرض﴾ الش

 ومن أهم الضّ 
ّ
 منع اإلسراف أو التّ   لالقتصادة  ة اإلسالميّ �بو�ّ وابط ال�

ّ
  ما يحدثھإ��  غيان، نظرا  بذير والط

 اس، هذا فضال عمّ ة ع�� النّ ذلك من آثار خط�� 
ّ
   �� الدنيا واألخرةب عليھ من نقم  ا قد ي��ت

ّ
واهد ع�� ذلك  والش

التّ   �� اإل�سا�ّي كث��ة  فإّن ار�خ   .   
ّ
استغل وقوى  و�م�انات  أمواال  جميعا  خلقھ  أعطى  �عا��  �� هللا  البعض  ها 

لهم هذه املوارد، ف�ان عاقبة ذلك  ر  د ع�� ن�ج ا�خالق الذي أعطاهم وقّد مرّ ، و�� التّ عن دعوة ا�حّق   االرتداد

الّد   �� املب�ن  الّد ا�خسران  ا�خسارة  أهم وجوه  و�عطا��ا  نيو�ّ نيا واآلخرة، وأحد  امللك واألمالك  ة هو ضياع 

 
ّ
ار�خ �لعب القمار، وامليسر،  ع�� التّ   في��ّ للغ��. حيث مارس �عض هؤالء صنوفا من مناشط االقتصاد الط

امل��ان،   ا�حرّ وخسران  بأنواعها،  والبيوع     واالمتناع مة 
ّ

الش حكم  امللكيّ عن   �� واإلتقان،  رع  واإلنتاج  ة 

 جار�ّ واملبادالت التّ 
ّ

طط �� تقدير �لفة ا�خدمات والبيوع، والعقود،  ة، واالس��الك، والعقود، واألسعار، والش

التّ والتّ  والب�ى  والبيع  حتيّ وزيع،  جار  ة، 
ّ
اإل واالت  �� واإلسراف  الباطن،  العامّ من  العامّ نفاق  املال  و��ب   ،  ،

 شيد للموارد البشر�ّ الرّ واالستخدام  
ّ

وزيع غ�� العادل  عرقھ، والتّ   ة، وعدم إعطاء األج�� حقة قبل أن يجف

 للّد 
ّ
لع وا�خدمات، وسوء ا�حفاظ  �وة، وسوء تنظيم األسواق ومراقب��ا وضبطها، وسوء جودة الّس خل ولل�

�� لتجاوز  مك�ن، وضعف الّس باعتباره شرطا للعمل واإلحسان والتّ   ع�� أوقات العمل، وعدم تحصيل العلم

النّ  تباطؤ  ا�خصّ واإلنتاجيّ   مّو مشكالت  تقدير  و��  الدخل،  توزيع   �� املساواة  وعدم  املاليّ ة  واملزايا  صات  ة 

والعينيّ املادّ  املاليّ ية  وامل�افآت  الزّ ة  فرض  شروط  و��  واإلجازات،  والضّ ة  والرّ �اة  والعموالت  سوم  رائب 

   االكتفاء�� لتحقيق  ا�ختلفة ع�� البضائع وع�� ا�خدمات، و�� الّس 
ّ

وزيع، وضبط قوان�ن  ا�ي، و�عادة التّ الذ

 
ّ
ة �� جميع امليادين، والعمل ع��  لب، وحسن اختيار القيادات القائمة ع�� ا�جوانب االقتصاديّ العرض والط

للصّ  األوقاف  األسهم  توجيھ  وضبط  العام،  والصّ ا�ح  والّس وتجار��ا،  والصّ �وك  املاليّ ندات  ة  ناديق 

وتجنّ واالستثمار�ة  ، 
ّ
ال� ع��  املفرط  اإلنفاق  حسن  ب  والعمل ع��  ثروات  االّدخار�فيھ،  استغالل  وحسن   ،

املعادن والزّ   �� القروض  األرض ع�� اختالفها  الرّ وتنظيمها  روع ونحوها، وضبط  �� ذلك  �عيدا عن  بما  �ا، 

ا املعامالت  املرتبطة  ملاليّ تنظيم  والتّ   بأ�شطةة  والعّق اإلقراض  واإليجارات،  االحت�ار  قسيط  ومنع  ارات، 

 ).2020ة (دا��، وليّ ر، ودخول سلع غ�� مطابقة للمعاي�� واملقاييس الّد وا�جشع والغالء غ�� امل�ّ� 

ظ ا�ع�اسا��ا ع��  ة يمكنھ أن يالح ات العلميّ ة كما ت��زها األدبيّ االقتصاديّ   االنحرافات اظر �� نواتج  والنّ 

،  1999، ولطفي عام  2000من ست��ن عام    نت دراسات �ّل أفراد ا�جتمع، بل وع�� العالم أجمع. فقد بيّ 

هناك شيئا من عدم    أّن   1994، وسمك عام  2000، وال ستنح وأر�اس عام  2000وأحمد وهيو�رد ت�امب عام  

التّ  وأّن نمو�ّ العدالة  �ّل   ة،  ب�ن  تزداد  و�سبھ  الفقر  عن    حاالت  فضال  هذا  متصاعد،  و�ش�ل  وح�ن  ف��ة 

متعّد   إش�االت 
ّ
تتعل االقتصاديّ دة  والعوائد  بالو��  التّ ق  من  عام  ة  صن  دراسات  وأظهرت  ،  2004عليم. 

عام   عام  2000ورودر�ك  وحسن  عام  1998،  املو��  وعبد  مجتمعيّ   2003،  �غرات  معّق وجود  داخل ة  دة 

الّس  االقتصاد  �سبب  أميا��ي  ا�جتمع  hiu,1998, 1994; Cperson abeilini,T ;(  دراسات  اوتوا�عھ. 
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, 1995anguor; L1998 others,ongyi and ; H1999 sanger,; Gulessa, 1998K(،   
ّ
�ح م��ا اكتساح  فقد ات

االقتصاديّ  ا�جتمعيّ الفو��ى  ل�حياة  وتردّ ة  ا�حياة  ة،  حقول  معظم   �� تقر�با  واملساواة  والعدالة  القيم  ي 

 ى فرص التّ الكب��. بل ح�ّ   الّز�ف االقتصادّي اء  ة جرّ االجتماعيّ 
ّ

ن العديد من فئات ا�جتمعات  عليم لم تمك

 االكتفاءمن تحقيق  
ّ
 Wilheim and(يرى  ت هذه الفئات ضمن ال�ادح�ن معظم سنوات عمرها. ولذلك  ، وظل

Hemmer,1996(.   

النّ   أّن  أزمات  البلدان   �� وقعت  ا�جهات  من  العديد   �� االقتصادات  اقتصاديّ امية  بفعل  قاسية  ة 

 ياسات االقتصاديّ والّس 
ّ
قيق واإلدراك العميق واإلبداع  ر عناصر الفهم الّد ة غ�� املناسبة، و�فعل عدم توف

 فاعل مع حقيقة االقتصاد.  �� التّ 

 ) James and Others,; Mecclinlock, 2000; and Meier, 2003 Galal 1996(  :منووفقا لنتائج دراسات �ل 

التّ  خضعت  االجتماعيّ فقد  الدوليّ غ��ات  االقتصادّي ة  واألداء  الضّ   ة  من   فغوط،  �جملة 
ّ

ع��ا    تضتمخ

ال سلبيّ  االجتماعيّ   عّد   ات  ا�حياة  ع��  حصر  وال  ش�ّ لها  أصقاع   �� يتّ ة  هذا  ومن  األرض.  من  أّن ى    �ح 

 االقتصاديّ االنجرافات  
ّ
 ة ال�ي تتمث

ّ
كب�� عن تراجع    هاتھ مسؤولة إ�� حّد وّج و�رامجھ وت   في��ّ ل �� االقتصاد الط

ة ال�ي ظلت قائمة لقرون طو�لة رغم حاالت  حالل العديد من القيم األخالقيّ مالعدالة واملساواة، وعن اض 

 ار�خ.راع ال�ي حدثت ع�� التّ الصّ 

  لالقتصادالبة الّس  االجتماعيةاآلثار 
ّ
  في��ّ الط

ّ
 �بية �� مواجه��ا  ودور ال�

ة �ش�ل مفتوح، ة ا�خاصّ ة أسس من أبرزها ترسيخ مبدا امللكيّ ة تقوم ع�� عّد الرأسماليّ   ومن املعروف أّن 

ة،  ة وسيلة لتحقيق املصا�ح العامّ (ا�حر�ّ   االس��الك  ةاألفراد لتنمية ثروا��م، وضمان حر�ّ   وف�ح ا�جال ل�ّل 

 ة)عن الكرامة اإل�سانيّ  ة �عب�� جوهرّي �ّ ة سبب لتنمية اإلنتاج، ا�حرّ �ّ ا�حرّ 
ّ

ة  أسماليّ ن الرّ ، ومع ذلك لم تتمك

اقتصاديّ   من حل مشكالت 
ّ

تتمك لم  ا�خلل االقتصادّي االش��اكّية  ن  ة عديدة، كما  أنماط  ��    من معا�جة 

��ا. واالقتصاد اإلسالمّي  ال�ي تدين  لكنّ   ا�جتمعات  القيم  ش استبدل بممارسات  ھ اقتصاد مهّم يقوم ع�� 

فهو  اقتصاديّ  إسالمية.  غ��  الرّ ة  ع��  يقوم  الرّ اقتصاد  والرّ �انيّ قابة   ة 
ّ

الذ والتّ اتيّ قابة  املاديّ ة  ب�ن  ة  وازن 

الفرديّ ة، والتّ وحيّ والرّ  ب�ن املص�حة  ة بتوف�� ا�حماية  ولة معنيّ الّد   ة. ولذلك فإّن ة واملص�حة ا�جماعيّ وازن 

�افة   من  ا�جتمع  التّ أ ألفراد  الّس ش�ال  هذا   ل�يّ أث��  بھ،  االقتصاد  مناشط  أّن   ع��  عن  ة  �ّ ا�حرّ   فضال 

 االقتصاديّ 
ّ
 ة �� الن

ّ
قييد لصا�ح ا�جتمع، فال يجوز بيع الغرر، وال بيع  تر�خ مبدأ التّ   اإلسالمّي   �بوّي شاط ال�

دقات والقروض والهبات، ومنع اكتناز املال وحبسھ  الر�ا، وال بيع القمار وامليسر، مع ترسيخ الكفارات والصّ 

اشئة  ) وهنا البد من أن يدرك النّ 2014�� ترف أو سفھ (أم�ن،    ملال �غ�� حّق �ي عن صرف اداول، والنّ عن التّ 

 
ّ

  أّن اس بالباطل، كما  �ا هو أنھ أخذ للمال من غ�� عوض وأ�ل ألموال النّ ا�حكمة �� تحر�م الرّ   باب أّن والش

 الرّ  آخذ
ّ
ض مالھ لر�ح أو  يتعرّ ما يحصل عليھ مقابل �عب اآلخر، ودون أن �ا ينال املال دون �عب أو جهد، و�ن

 
ّ
سات من فرض  ، و�ندرج تحت ذلك ما تقوم بھ �عض املؤّس في��ّ خسارة، لذا فهذا ضرب من االقتصاد الط

 � ى بالرّ ما �سّ� 
ّ

 التّ   لع ال�ي يتّم ب. وكث�� من الّس ح املرك
ّ
اس  تحفظ للنّ   ال  في��ّ عامل ��ا وفق مبادئ االقتصاد الط

 معظم ممارسات اال أّن مبدأ البقاء، كما 
ّ
ظاهر أو باطن، وال تؤدي �حفظ   �شتمل ع�� غّش  في��ّ قتصاد الط
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ّ
الت �� ا�عدام املعامالت املاليّ األموال من الهالك أو الضياع، هذا فضال عن   سبب 

ّ
 ة. ومن هنا ترك

ّ
ال� �بية  ز 

 ة ع�� منع القصور عن العمل، وع�� الس�� لل�� وا�خ�� واإلحسان، ومنع قطع التّ اإلسالميّ 
ّ
حم،  �اعاون أو ال�

 
ّ
الظ    االقتصادّي  لم  وتحر�م 

ّ
الن الفضل ور�ا  ر�ا  والتّ و�دخل تحتھ  بالعقود، والتّ سيئة، والعبث  فاخر  العب 

 ذلك    ة املشبوهة أو ا�حرمة و�أّن باملعامالت املاليّ 
ً
فاوض  واملهارة، كما يدخل تحت ذلك التّ   يذا� من التّ   نوعا

دليس، و�خس امل�اييل واملواز�ن وا�حقوق دون العمل وفقا  ، والتّ والوساطات غ�� املشروعة والغرر، والغّش 

 للتّ 
ّ

 .29النساء، آية ﴾ ال تأ�لوا أموالكم بينكم بالباطل ﴿�� القرآن �� قولھ �عا��: ر��ّ وجيھ الش

   االقتصاديقع �� عدادها ال�ي تقوم ع�� مبادئ    ة وما املعامالت املاليّ   عالوة ع�� ذلك، فإّن 
ّ
ي��تب    في��ّ الط

 سلبيّ   عل��ا آثار
ّ
ة واملهانة كما ورد �� قولھ ص�� هللا عليھ وسلم " إذا تبا�عتم  ة ع�� ا�جتمع كحصول املذل

 بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزّ 
ّ
 رع، وتركتم ا�جهاد، سل

ّ
ين�عھ ح�ى ترجعوا إ��    الط هللا عليكم ذال

النّ   هللاملسلم�ن شهداء    دينكم " وذلك ألّن   عديد من املصاعب إ�� تقع ع�� األّم ال  اس، لذا فإّن ع�� 
ّ
إن ما  ة 

�عا��:   قال  ا�جتمع من سيئات وم�اسب غ�� مشروعة،  أفراد  يق��فھ  ما  وما أصابكم من  ﴿تحدث �سبب 

   ﴾ ما كسبت أيديكم ويعفو عن كث�� بمصيبھ ف 
ّ

ًا نِّْعَمًة  ﴿. وقال �عا��:  30ورى، آية  الش ِلَك أبَِنَّ اهللََّ َملْ َيُك ُمَغريِّ ذَٰ
ُوا َما أِبَنُفِسِهْم أَنْـ  يعٌ  اهللََّ   َوَأنَّ َعَمَها َعَلٰى قـَْوٍم َحىتَّٰ يـَُغريِّ  .53األنفال، آية  ،﴾َعِليمٌ  مسَِ

الّس  اآلثار     لالقتصاد  البة و�غطي 
ّ
   في��ّ الط

ّ
تتطل ال�ي  واملصاعب  املشكالت  من   العديد 

ّ
ال� من  �بية  ب 

 اإلسالميّ 
ّ

الش توعية  مثل  مواجه��ا  بالتّ ة  البيئيّ باب  الهي�ليّ �اليف  البطالة  و�مشكالت  ومصاعب  ة،  ة، 

الضر��يّ التّ  لتجنّ والّس   نافس  �عض  ��  من  والعقول  األدمغة  من �جرة  ا�جتمع  حماية  جانب  إ��  بھ، هذا 

 فوّ ة التّ ول، واالستمرار �� فرض نظر�ّ الّد 
ّ

 ق ب�ن الش
ّ

عامل مع  مال وا�ع�اساتھ والتّ مال وا�جنوب لصا�ح الش

 ة. ظر�ّ لهذه النّ ول وفقا الّد 

   كما البّد 
ّ
ة،  جارة ا�حرّ ة مثل التّ ا�جوهر�ّ   االقتصادّيةة بالعديد من املواضيع  �بية اإلسالميّ من أن �ع�ى ال�

ة  ، وفورات االقتصاد أو ارتفاع أو انخفاض األسعار، وأهميّ و��ّ عيد الّد وتقليص نتائج عدم املساواة ع�� الصّ 

حو��ّ الّد   االستثمار ز�ادة   تنّق �ّ رّ ، ومشكالت  وأهمّ ة  وا�ع�اسا��ا،  العمالة  الرّ يّ ل  االقتصاد  وضوابطھ    ق�يّ ة 

الّد ونحوها  اتھوسلبيّ  العالقات  �عز�ز  وضرورة  االقتصاديّ وليّ ،  التّ ة  وسائل  استخدام  وترشيد  واصل  ة، 

والتّ  وضبطهااالجتما��ّ  التّ نبّ ،  اقتحام  إ�� سبل  الرّ ھ  ل�خصوصيّ قميّ قنيات   ة 
ّ

ال� األجهزة  ة �سبب  خصيّ ات 

 
ّ

األمنيّ كيّ الذ األسرار  كشف   �� الوسائل  هذه  استخدام  وسوء  النّ ة،  تأليب  أو  ع��  ة،  أو  األنظمة  ع��  اس 

 
ّ

Gundlach, (   ) ودراسةNorth, 1995(  ة مثل دراسةراسات العامليّ ات ونحوه ومن مراجعة نتائج الّد خصيّ ال�

ي  دّ ال��ّ  إّن وغ��ها يمكن القول  ) And Stroup ,1997 Gwartney(  ودراسة )Todaro, 2000(  ) ودراسة1999

  العاملّي  االقتصادّي 
ّ
 صدي لذلك.ة من التّ �بية اإلسالميّ يحتاج إ�� تمك�ن ال�

 
ّ
ات أّن وهناك  ع��  املسلم�ن  الفقهاء  من  العديد  ب�ن  أهّم   فاق     من 

ّ
ال� اإلسالميّ قواعد  تحكم  �بية  ال�ي  ة 

 )  2006 ،حاتةة املعاصرة ما ي�� (�املعامالت املاليّ 

�� عاله وال    فس هو عمل ير��ي ا�خالق جّل ة، فإذا �ان منشأ املعاملة �� القلب أو�� النّ يّ حسن النّ :  أوال

 ة بأنواعها.ة �� املعامالت االقتصاديّ ّح ذلك �عد من روط تحقيق الّ�  �سبب أذى لعباد هللا، فإّن 



ثار  
ٓ
 د. محمد بن شحات حسين خطيب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيلي  السلبية لالقتصاد  دور التربية الدولية في مواجهة اال

ٔ
 ا
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يتّم   :ثانيا قد  بما  االل��ام  الواجب     من 
ّ

أال ع��  عهد  أو  عقد   �� عليھ  األصول  االش��اط  ذلك  �عارض   

 
ّ

 ة، وال ي��تب ع�� ذلك إحالل حرام أو تحر�م حالل.رعيّ الش

   :ثالثا
ّ
باعتبار أن هذه املعامالت    ة هو ا�حّل ة �� املعامالت االقتصاديّ �بية اإلسالميّ طاملا أن األصل �� ال�

مباحا، و�جوز االستثناء    عامل االقتصادّي ة لإل�سان وللمخلوقات األخرى، في�ون التّ ق ا�حاجات األصليّ تحّق 

 واء والعالج ونحوهما. رورة وا�حاجة املعت��ة شرعا ولم يوجد البديل ا�حالل �الّد �� حاالت الضّ 

 تحتّ   :را�عا
ّ
ال�  �بية اإلسالميّ م 

ّ
 والتّ فاق  ة االت

ّ
ال� �ا��ي عل��ا  عاقد واالل��ام بما يرد �� ذلك من شروط تم 

ا إن �ان �� ذلك تدليس أو �غر�ر أو تقديم ضمانات غ��  طاملا �ان ما ورد من �عاقد أو شروط مباحا، أمّ 

 
ّ
الباطلة.  موثوقة ونحو ذلك فهو ��يء من االت العقود أن ت�ون   وذلكفاقات والعقود  أنواع  �� جميع  يلزم 

  األمور 
ّ
 نة ال يدركها املتعاقدون.وا�حة وال ي�ون ف��ا أشياء مبط

ة طاملا أنھ حالل ي�ون �املشروط شرطا. و�� هذه  التعارف عليھ �� املعامالت االقتصاديّ   ما يتّم   :خامسا

ذلك يصبح بمجرى    فقات وما يندرج تحت ذلك �البقشيش، فإّن تحديد األجور والنّ   ا�حالة ح�ى و�ن لم يتّم 

 
ّ

 رط. الش

 تحتّ   :سادسا
ّ
ال� اإلسالميّ م   �بية 

ّ
االت إبرام   �� األساس  ة   �� ت�ون مقاصدها ومعان��ا  أن  والعقود  فاقات 

 �عض املصط�حات املكتو�ة.  وليس  الذي يب�ى عليھ

   :سا�عا
ّ

 تؤك
ّ
ال� �� املعامالت االقتصاديّ �بية اإلسالميّ د  أّن ة  الكث�� يفسد العقود، و�ندرج تحت    ة  الغرر 

التّ   ذلك تقديم معلومات  حف�� و�فسد  و�يانات غ�� دقيقة أو غ�� �حيحة، واستخدام ا�خداع من أجل 

رر  رر �س��ا يؤخذ بما يراه أهل العلم واالختصاص �� تقدير الضّ العقد عند حدوث ضرر بالغ، و�ذا �ان الضّ 

 عو�ض عنھ.والتّ 

  أّن زاع مش�ل، حيث  يرى فقهاء اإلسالم أن ا�جهالة توجب فساد العقود إذا �انت مفضيھ إ�� ن  : ثامنا

 
ّ
فاق عل��ا مما  ورود ��يء من عدم الوضوح ��ا ح�ن الصياغة أو ��يء من تجاهل �عض األمور الواجب االت

 يصنع التّ 
ّ
 إبطاال للعقود. �اع �عّد أو�ل وا�خالف والن

   :تاسعا
ّ

 تؤك
ّ
ال� اإلسالميّ د  أّن �بية  معامالت    ة   �� مشروعة  غ��  وسائل  فاستخدام  حرام.  ا�حرام  وسائل 

 دقة بمال حرام غ�� مقبولة وال تقبل الصدقة من غلول.روعة �عد حراما، ح�ى الصّ مش 

   :عاشرا
ّ

 تؤك
ّ
أ�ل املال بالباطل حرام. فال يجوز مطلقا االعتداء ع�� أموال الغ��    ة أّن �بية اإلسالميّ د ال�

(الغّش   شوة، والّس دليس، والرّ ، والغ�ن، والتّ و�ندرج تحت ذلك 
ّ
�� ذلك  رقة، وال� �و�ر ونحوها)، وال يدخل 

 إخراجھ عن طيب خاطر.  ا يتّم دقات ممّ ة والصّ ع والوصيّ ��ّ ة والتّ الهديّ 

   :حادي عشر
ّ

 تؤك
ّ
ره الفقهاء  عنھ �� �عض األح�ام وفقا ملا يقّد   اليس�� ا�حرام معفّو   ة أّن سالميّ �بية اإل د ال�

 
ّ

  يتجاوز ا�حرام �سبة اليس��. من هذا اليس�� ع�� أال
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   ثا�ي عشر
ّ

 / تؤك
ّ
 �بية اإلسالميّ د ال�

ّ
ھ عندما يختلط املال املكتسب من حالل باملال املكتسب من حرام  ة أن

ق بالكسب  صّد التّ   خلص منھ �� وجوه ا�خ��، و��ون البا�� حالال، لكّن فالواجب تقدير ا�جزء ا�حرام والتّ 

 من وجھ حرام محظور.

   :ثالث عشر
ّ

 تؤك
ّ
ال� ال�ّل �بية اإلسالميّ د  " لألك�� حكم  يتبع حكم   أّن " حيث    ة مدلوالت قاعدة  القليل 

خاصّ  للقليل  تبعا  ي�ون  وال   الكث��، 
ّ
ال� حاالت   �� النّ ة  عن  ا�حرج  لرفع  أمر�ن  أو  حكم�ن  ب�ن  �� �جيح  اس 

 معامال��م. 

   :را�ع عشر
ّ
 �بية اإلسالميّ من قواعد ال�

ّ
ة تجلب  ة وغ��ها قاعدة " املشّق مة للمعامالت االقتصاديّ ة املنظ

 يس��. ة فيلزم البحث عن مخرج أو بديل للتّ يصنع املشّق  التيس�� "، فإذا �ان القيام بأمر ما

   :خامس عشر
ّ

 تؤك
ّ
أن    ة قاعدة " البيع بال��ا��ي " حيث البّد ة �� املعامالت االقتصاديّ �بية اإلسالميّ د ال�

   تتّم 
ّ
   ام ب�ن األطراف، ولذلك يبطل �ّل �ا��ي التّ املعامالت ع�� أساس ال�

ّ
فاق يقوم ع�� اإلكراه أو  عقد أو ات

 اإل 
ّ
 ر شرط األهليّ ذعان أو عدم توف

ّ
 ة، كما ال يجب ال�

ّ
ب  �ا��ي ع�� ال��رّ �ا��ي ع�� أمور غ�� مشروعة، أو ال�

 من أداء حقوق الغ��، و�طبق ذلك ع�� بيوع املساومة، واملرابحة، و�يع الّس 
ّ
داد  سليم والّس لم، و�� شروط الت

 االحت�ار أو االستغالل بجميع أش�الھ �� ذلك �لھ.  وتحر�مهن وغ��ها، مان والرّ والضّ 

عشر    : سادس 
ّ
ال� اإلسالميّ تؤكد   �بية 

ّ
الش مقاصد  ع��  ا�حافظة  ضرورة  اإلسالميّ ة  جميع  ريعة   �� ة 

 املعامالت االقتصاديّ 
ّ

 مة، وأن الّد ة، وأن األصل هو براءة الذ
ّ
رورات تبيح  الضّ   ما تق��ي بأمثالها، وأّن يون إن

وأّن  الضّ ا  ا�حظورات،  من�لة  تن�ل   �حاجة 
ّ
وأن وأّن رورة،  ضرار،  وال  ضرر  ال  هذه  الضّ   ھ   �� و�دخل  يزال.  رر 

و�ة الصادقة، اس، ووجوب تطه�� األموال من ا�حرام �عد التّ ادقة وحسن ا�خلق مع النّ ة الصّ يّ املقاصد النّ 

باألولو�ّ  االل��ام  اإلسالميّ وضرورة  بالغات  واالل��ام  املؤمن�ن،  مواالة  ووجوب  املشار�ات،  و نم  ة،   �� �الغرم 

ورع  ب املعامالت ال�ي تل�ي عن الفرائض، والتّ عامل مع غ�� املسلم�ن املسامل�ن عند ا�حاجة، وتجنّ وجواز التّ 

 
ّ

،  و�طال��ا��ات، وضرورة ا�حافظة ع�� األموال، وحرمة املعامالت ال�ي تفتح طرقا لتحقيق املفاسد  عن الش

ق مراعاة  لتحقيق ال��كة �� املال، حيث تحّق   باالستثمار املشروع، وأن االستغفار مهّم وأن تنمية األموال ت�ون  

 
ّ

 ب الضّ ، وز�ادة األر�اح وتجنّ ف��يّ والنّ   عور باالرتياح القل�يّ هذه املقاصد الش
ّ

نوب  نك والوقاية من ارت�اب الذ

 ة، وتجنّ ذائل االقتصاديّ واملعا��ي والرّ 
ّ

 ك والرّ ب الش
ّ

ب�ن املسلم�ن، وا�حافظة ع�� جار  �بة وا�خصام وال�

األخوّ  اإلسالميّ روابط  وسائل  ة  وتحس�ن  وفضائلھ  اإلسالم  قيم  و�شر  واالستقرار،  املعامالت،  وسالمة  ة، 

 الّد 
ّ
والل األنظمة  النّ عوة والوعظ واإلرشاد، ووضع  املناسبة و�عادة  قائم ممّ وائح  يتّ ظر فيما هو  مع  ا ال  فق 

 الضّ 
ّ

الش    ة. عالوة ع�� ذلكرعيّ وابط 
ّ
الن تر�ية  والضّ يلزم  القواعد  وابط و�دراك مغاز��ا  شء ع�� فهم هذه 

 ��م، بل وع�� العالم أجمع.سرهم وع�� بالدهم وأمّ أوعللها وأح�امها وأثرها عل��م وع�� 

 
ّ
الّد وال�  وليّ �بية 

ّ
بات ا�حديثة مطالبة  الزّ ة  بت�حيح  الكفيلة  االجراءات  العاملّي خاذ  دور    �ف  إن  حيث 

 
ّ
 وليّ �بية الّد ال�

ّ
  لالقتصادة لبيّ ة �� مواجهة اآلثار الّس �بية اإلسالميّ ة �� ضوء ال�

ّ
  في��ّ الط

ّ
 ل �� اآل�ي: يتمث

1.  
ّ
 مان وامل�ان ة لفلسفة ا�جتمعات ا�جديدة ال�ي �ساير الزّ �بية اإلعالميّ دعم ال�
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  و��ّ عاون الّد الم من خالل التّ إرساء دعائم الّس  .2
ّ
 . االجتماعّية�� ا�جوانب �بية و �� ال�

3.  
ّ
 ابطة لذلك. �بية �� تنمية ا�جتمع املستدامة، وذلك وفقا للمعاي�� الضّ دور ال�

 ا. العالم ودعمها قانونيّ  يتقاسمهاة ال�ي ة العامليّ إرساء القيم ا�خلقيّ  .4

 ة. الذي أصبح مسؤوال عن ز�ادة املشكالت االقتصاديّ   االقتصادّي لوك ترشيد الّس  .5

 تنمية املواهب لدى النّ  .6
ّ

 رة �� ذلك. ة املتطوّ باب واألخذ باألساليب العامليّ اشئة والش

 ة وفقا للتّ ترسيخ العدالة اإل�سانيّ  .7
ّ

 ة.رعيّ وج��ات الش

 ة للعاطل�ن عن العمل واإلبداع �� ذلك.تحس�ن الفرص املهنيّ  .8

 دعم ثقة األمم   .9
ّ

 ا.ا وعامليّ ة محليّ االقتصاديّ  األ�شطةعوب ببعضها البعض حيال والش

10-  
ّ
 ة �� املعاهد وا�جامعات.�بية االقتصاديّ تنويع فرص ال�

11-  
ّ
 ة لرفع مستوى النّ سات اإل�سانيّ �بو�ة للمؤّس تقديم املشورة ال�

ّ
 �بوي. ظام ال�

في�ّ� تبيان ا�ع�اسات االقتصاد  -12
ّ
 أمام أع�ن ا�جميع. �ش�ل وا�ح ج��ّ ة ع�� القيم ا�خلقيّ الط

 
ّ
الت  وتتطلب 

ّ
ال� اإلسالميّ وجهات  سلبيّ �بو�ة  ملواجهة   ة 

ّ
الط االقتصاد  ال��امج    في��ّ ات  من  العديد 

  األ�شطةو 
ّ
 حو اآل�ي:  ع�� الن

   تر�ية األبناء ع�� مفاهيم االقتصاد اإلسالمّي  .1
ّ

 ة. ملشكالت العالم االقتصاديّ واعتباره حال

سلوك   .2  �شكيل 
ّ
يتعل فيما  العمليّ الفرد  �عناصر  االقتصاديّ ق  يتّ ة  بما  الّس ة  أنماط  مع  لوك  فق 

 �ش�ل عام. اإلسالمّي 

 معرفة األسباب املشروعة لكسب الّد  .3
ّ

 حيحة. روط الّ� خل وتملكھ و�نمائھ بالش

4.  
ّ
،  ة (تحر�م حب املال ورفع األسعار واإلنفاق ا�حرم ع�� ا�خمور وغ��هاة االقتصاديّ �بية األخالقيّ ال�

 ). السلوكياتة لهذه فسيّ وافع النّ واإلسراف والتبذير، وتحر�م الّد 

 ة وامللهيات. ب اإلغراءات االقتصاديّ وتجنّ  م أو مضّر ما هو محرّ  عدم تناول �ّل  .5

 اتھ. ل مسؤوليّ العمل وتحمّ  ا ع�� حّب ا و�راديّ تر�ية الفرد نفسيّ  .6

  �افل االجتما��ّ تر�ية األفراد ع�� التّ  .7
ّ
 ة. وليّ ة والّد يّ ومدلوالتھ ا�حل

 ة  وليّ ة الّد وفق املبادئ اإل�سانيّ  عامل االقتصادّي لوك والتّ ع�� الّس  در�ب العم��ّ التّ  .8

 �يئة للعمل والوظيفة بموجب املعاي�� املناسبة لظروف ا�جميع. اإلعداد لل�ّ  .9

10-   
ّ
والط الوقت  استثمار  السمحسن  أعمال  عن  والبعد  واإلنتاج  العمل   �� والرّ اقة  واالحت�ار  �ا  سرة 

 . ونحوها

 �� جميع امليادين. االقتصادّي  األخال��ّ  مّو تحقيق النّ  -11

 وعية باملشكالت االقتصاديّ التّ  -12
ّ

 . و��ّ والّد  �ّ ة ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمع ا�ح�
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 تحقيق النّ  -13
ّ
 .اإل�سا�ّي  شاط االقتصادّي مو �� القدرات واملهارات املساندة للن

بذير،  من مفاهيم كن� املال وحبسھ عن مصارفھ ومن ا�خوف ع�� األموال واإلسراف والتّ   ر حرّ التّ   -14

 . االحتياج و��ون إمساك املال �جزء منھ لسّد 

 ر من استغالل األغنياء للفقراء، والتّ حرّ التّ  -15
ّ
 وعية بمفهوم ال�

ّ
 ). 2014بلب�اي، (اإلسالمّية �بية �اء �� ال�

 ة اإلسالمية و�نجازا��ا �� الساحة العاملية. قدوة االقتصاديّ وء ع�� نماذج ال�سليط الضّ  -16

  ترسيخ حقيقة أّن  -17
ّ
 . ين اإلسالمّي ة �� من أبرز عناصر الّد ة اإلسالميّ �بية االقتصاديّ ال�

 �� إلكساب ا�جيل ا�جديد مهارات التّ الّس   -18
ّ

ة مع اآلخر�ن، و�ظهار معالم  ؤون االقتصاديّ واصل �� الش

 
ّ
 �� اإلسالم. االقتصادّية �بية ال�

التّ   -19 مبادئ  االقتصاديّ ترسيخ  النّ نشئة  لدى  بكفاءة ة  موارده  إدارة  الفرد  (�عليم  ماشئة  مراعاة    ع)، 

القو�ّ  الّد العالقة  ب�ن  فقھ  ة  و�حياء  واالقتصاد،  الّس   االقتصادين  و��  العقول   �� إلدراك  اإلسالمي  لوك 

 ارجة. ة �� ا�حياة الّد القتصاديّ ھ املمارسات اوابط واملعاي�� ال�ي توّج الضّ 

األهمّ   -20  يّ تأكيد 
ّ
ال� االقتصاديّ �بو�ّ ة  دينيّ ة  ودنيو�ّ ة  وماديّ ا  ومعنو�ّ ا  وتفهّ ا   ا، 

ّ
ال� خصائص  �بية  م 

 ). 2013، (ال���اوي ة وقواعدها االقتصاديّ 

 فهم املقصود بالرّ  -21
ّ
 . اإلسالمّي  �بوّي فاه وجودة ا�حياة �� املنظور ال�

وابط ال�ي ارتضاها هللا لعباده وتبادل هذا  ة �� ضوء املعاي�� والضّ نطاق الفهم ل�حياة املاديّ توسيع    -22

 الفهم مع اآلخر�ن �� ا�جتمعات ال�ي تلعب املاديّ 
ّ
 را ف��ا. ة دورا مؤث

 : خاتمة  -8

ذهل،  مما سبق يّت�ح أّن االقتصاد الطفي�ّ� يمثل من�� خط��ا ع�� اإل�سانية، ال سّيما أنھ ي��ايد �ش�ل م

لبية  ّ◌ وال��بية عموما، وال��بية الدولية خصوصا �� أحد املداخل ال�ي يمكن توظيفها �� مواجهة اآلثار الس

ا�ع واملضمون، حيث  
ّ
لهذا النوع من االقتصاد �� إطار معاي�� ال��بية اإلسالمية ال�ي �� �� جذورها عاملية الط

مختلف ا�حافل ال��بو�ة وع�� القنوات ا�ختلفة    يقت��ي ذلك �شر ثقافة االقتصاد اآلمن للناس أجمع�ن ��

دونما �شّدد أو ترّدد أو تخاذل، ذلك أن �عميم هذه املبادئ ال��بو�ة اإل�سانية العاملية هو جزء من املناشط  

وا�حوار،  والتسامح،  السالم،  وثقافة  اإل�سان،  حقوق  تركز ع��  ال�ي  املعاصرة  الدولية  لل��بية  ا�جوهر�ة 

 وغ��ها . وتقبل اآلخر 
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 . الوادي رسالة ماجست��، �لية ال��بية �سوهاج، جامعة جنوب 
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ة، مظاهر العوملة  ملة �� البالد العر�يّ العو   (مظاهرة  فاق مستقبليّ آ �بية  ) العوملة وال�

 االقتصاديّ 
ّ
 ة ومتطل

ّ
 . 6/ 26/ 2021) �� 1ة، ا�جزء رقم (�بو�ّ با��ا ال�
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8-  
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ّ
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ّ
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 المدیریة اإلقلیمیة للتربیة والتکوین بمکناس في المغرب حالة 

 
 

 : صملخّ ال

  أو ردها  خالص،�� حدود ما هو ف��يقي  ، سوسيولوجيا،إن اخ��ال ظاهرة العنف املمارس ضد األساتذة

يحرمنا من فهمها ��    من شأنھ أن  مدر�ىي، ع�� نحو العالقة (تلميذ/أستاذ)، فحسب،-إ�� التفاعل امليكرو 

من خالل  ،  ن�ومسفإننا  لك،دالال��ا ا�خفية والصامتة. لذ ينأى بنا عن أن و  والسياقية،أ�عادها املوضوعية 

: ما طبيعة العنف الذي يتعرض لھ  سؤال التا��ال  انطالقا من   استكشاف الظاهرة   ،هذه الدراسة امليدانية

متوسل�ن �� ذلك بمقار�ة نظر�ة ومن�جية مندمجة، ترا�� الت�امل ب�ن   املغر�ي؟األساتذة بالوسط املدر�ىي  

النظر�ت�ن؛ البنيو�ة الت�و�نية والتفاعلية الرمز�ة، من جهة، و��ن أدوات التحليل الك�ي والكيفي (مالحظة/  

من أبرز نتائج هذا البحث، الكشف عن أن العنف ضد املدرس�ن، لعل  و     .استمارة/ مقابلة)، من جهة أخرى 

لتطبيق ا�ع�اس  االستجابة  التمي��    هو  أجل  من  ال��بو�ة،  الشؤون  لتدب��  إداري  كمي�انز�م  االجتما�� 

  إ�� عمل  تحول مهنة التدريس  لإلكراهات املالية، واالقتصادية، واالجتماعية. وأن من تجليات ذلك التطبيق:

، و�عدد والءا��ا  املهنية  . وتمزق هيئة األساتذة، إثر ا�شطار وحد��اي �عد ضياع جوهرها الرمزي وال��بو   ّفرمن

 . ، كذلكوتطلعا��ا النقابية والسياسية

 .الوضع -األستاذ -التمي�� االجتما�� -العنف :فاتيح امل �لماتال

Abstract : 

We aim  in this study to explore the phenomenon of violence against the teaching body in 

its semantic and contextual dimension,  and to interpret it in its hidden and silent figures from 

the following question: what is the nature of the violence suffered by teachers in the Moroccan 

school environment? To better understand this phenomenon, we followed an integrative 

approach combining, on the theoretical level, between structuralist constructivism and 

symbolic interactionism, and between the quantitative approach and the qualitative approach 

on the methodological level.   Among the conclusions of This research; the violence against 

teachers, is the result of applying social differentiation as a political mechanism for managing 

educational affairs, in order to respond to the economic, Financial, and social constraints.  

Key words: violence- social differentiation- teachers- situation. 

  هاللالحسني محمد أ. 
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 : إلی تعددیة المعاني واألبعاد   واالختزال العنف ضد األستاذ(ة) من األحادیة    تقدیم:  -1

لعل من أشد الظواهر االجتماعية �شازا �� مجتمعنا املعاصر اليوم، ظاهرة العنف بوجھ عام، والعنف  

املمارس ضد هيئة األساتذة �� الوسط املدر�ىي بوجھ خاص. فبخالف االعتقاد السائد ب�ون العنف املدر�ىي  

دراسات عديدة �ونھ معاناة �شمل األسات  أثبتت  �� صمت.  ظاهرة تالميذية وطالبية فحسب،  بدورهم  ذة 

  3403فع�� املستوى الدو�� مثال، كشفت دراسة حديثة، أجر��ا وزارة التعليم األمر�كية ع�� عينة شملت  

، عن �عرض األساتذة للعنف أثناء مزاول��م لعملهم؛  2016و  2015ما ب�ن سن�ي   مستبينا ومستبينة بأمر��ا 

طفال وسلك االبتدائي، بأ��م �انوا عرضة لل��ديد  من معل�ي املدارس العمومية من ر�اض األ   %10حيث أفاد  

التدريس. وأقر   تلميذ واحد ع�� األقل خالل عام واحد من  م��م بوقوعهم �حايا    %6باإلصابة من قبل 

العتداء جسدي، بينما بلغت �سبة الذين استشاروا أخصائيا نفسيا �عدما واجهوا حادثا عنيفا �� وسط  

  . 1أساتذة �عدم تبليغھ عن العنف الذي يتعرض لھ 5من �ل 1ح أستاذ ، فضال عن تصر�%12عملهم حوا��

أما ع�� الصعيد الوط�ي، فقد كشفت وزارة ال��بية الوطنية، من خالل تقر�ر ميدا�ي أعدتھ عن موسم  

حول ظواهر العنف املدر�ىي ب�افة جهات املغرب، عن بلوغ �حايا العنف املدر�ىي مستوى    2014/ 2013

من    %7حالة، بنسبة    1679حالة، ش�ل م��ا العنف املمارس ضد األستاذ(ة)  24000��  غ�� مسبوق، تمثل  

. من ناحية أخرى، أبرز تقر�ر ميدا�ي آخر حول العنف باملنظومة  2توزيع العنف حسب األطراف املس��َدفة

سنة  ال��بو�ة ينتشر20173باملغرب  حيث  التعليمية  املؤسسات  بمحاذاة  يبتدئ  املدر�ىي  العنف  أن  بيع    ، 

ا�خدرات و�عاط��ا، قبل أن يمتد إ�� داخلها وسط أجواء الفو�ىى واالكتظاظ، سواء بالفصول الدراسية  

أو بالساحات واملمرات. فيتخذ أش�اال ش�ى (عنف جسدي، لفظي، تحرش، ��ديد، تمي�� جن�ىي، ِا�خ)، ��دد  

ملهامهم. وجاء �� التقر�ر أن من   وتز�د من صعو�ات ممارس��م  -أساتذة و�دار��ن-سالمة العامل�ن باملؤسسة 

املمكن مطالعة معاناة األساتذة من العنف انطالقا من تدهور وضعهم االجتما�� وتد�ي مستواهم املعي�ىي  

 واالقتصادي.  

عالوة ع�� ذلك، يبدو أن أخبار العنف ضد األساتذة باتت مادة دسمة للقصاصات اإلخبار�ة، ول�جرائد  

الوط  واإللك��ونية،  املا�ىي الورقية  الدرا�ىي  املوسم  ففي  تقر�با؛  درا�ىي  موسم  �ل   �� والدولية،  م��ا  نية 

ل�جدل بحق  2021/ 2020( املث��ة  العنف  العديد من حاالت  بوقوع  أنبأتنا ال�حف وا�جالت اإلخبار�ة   ،(

أساتذة ومديرة تر�و�ة بمدن �ل    03مدير�ن وأساتذة ك�� ع�� ال��اب الوط�ي، �العنف ا�جسدي الذي طال  

 
1-Winerman, Lea. (2018). By the numbers: violence against teachers, American psychological association, Vol 
49, No. 8. Print version: p. 96. Consulté sur le site: www. apa. Org. Le 06/08/2021 à 12H30. 

 . 2013/2014التقرير الوطني الثاني حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السنة الدراسية -2
3-UNESCO, Analyse de la situation de la violence en milieu scolaire au Maroc: risques d’extrémismes 
violents!, Etude réalisée et publiée par le Bureau de Rabat, 2017. p. 43. 
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باها،م أيت  واشتوكة  و�رشيد  سال  العمل  1ن  املضر��ن عن  األساتذة  أجور  من  ا�جزافية  ، 2واالقتطاعات 

والعقو�ات التأديبية ال�ي �عرض لها �عض عناصر اإلدارة ال��بو�ة، إما أل��م أبدوا مواقف تضامنية، أو أل��م 

أو النقد لسياسة الوزارة الوصية.    ع��وا عن آراء خاصة �� ش�ل �غر�دات فا�سبوكية تحمل طا�ع االع��اض 

تكرار العقو�ات القاسية ال�ي مازالت تطال األساتذة بحكم مواقفهم اإليديولوجية، وال�ي بلغت ع��   عالوة

 فما مع�ى �ل ذلك العنف؟ ِا�خ.، 3حد ا�حكم بالفصل ال��ائي عن العمل �� حق أستاذ للفلسفة

األستاذ  العنف ت  نتاجبما هو    ضّد  ال�ي  التفكيك  وتمظهرلس��ورة  ا�حديث،  ا�جتمع  رموز  �حالة    طال 

مجرد أشياء    ، بلacteursأفرادا فاعل�ن  ات ما �عد ا�حداثة ال�ي ال تر�دمجتمع ا�خصاء ال�ي تجسدها مجتمع

يمكن تجاهلھ، بل هو   بال ذات.  agents-وأعوان   التعا�ش معھ، وال شيئا عابرا  ليس شيئا اعتياديا يمكن 

سلم    ظاهرة و��  ا�جتمع  قناعات   �� القي�ي  القلب  من  نوعا  أحشا��ا   �� تحمل  رمز�ة  و�داللة  اجتماعية 

أولو�اتھ، كما قد تكشف عن اتجاه خفي لتفكيك مؤسسة املدرسة وتبخيس دور املدرس، ضدا ع�� ُجماع  

 خالقية.م�انتھ االجتماعية ووظيفتھ ال��بو�ة بتجليا��ما؛ الرمز�ة، والقيمية، واملعرفية واأل 

بداية، املؤسسات باعتبارها تجسيدا لسلطة الدولة، فإ��ا فيما �عد باتت    ول�ن شملت موجة العنف،

إل��ا من قبل الدولة كذلك. و�ذا �ان    املو�لة�س��دفها كنوع من ا�حاسبة والتو�يخ ع�� تقص��ها �� املهام  

وزها بمصدر خار�� فقط، فإن تقدم  االعتقاد السائد من قبل ير�ط العنف الذي تتعرض لھ املؤسسة ورم

البحث �� هذا ا�جال كشف عن انبثاق العنف من الداخل أيضا، بحيث غدت مؤسسة املدرسة �� نظر  

لبذوره أحشا��ا   �� وحاملة  بالعنف  ملغومة  شرائح  4الباحث�ن  ع��  وانفتاحها  توسعها  بحكم  ذلك  وليس   ،

و�� �عميم ا�حق �� التعليم فقط، بل ولفوضاها، ثم  مجتمعية أك��، وال بحكم فشلها �� تحقيق الدمقرطة 

والتمو�ل، والتنظيم،   ، التدب��  أيضا(  ا�خاصة  مشكال��ا  حل  عن  املعدات  و   ل�جزها   �� النقص 

 اللوجيستيكية و�� املوارد البشر�ة، وتحقيق االستقرار ال��بوي واالجتما��...). 

األستاذ ضد  املمارس  العنف  أن  الدارس�ن  لبعض  بدا  األدب   فإذا  بقلة  أو  املعاملة  �سوء  �عتھ    يمكن 

incivilité5مدرسية  -الش�ل املادي لتمظهره، أو عزوه للوضعية امليكرو  ، أو أن من املمكن اخ��الھ �� حدود

يتموقع بداللة موسعة  6لوقوعھ فحسب وال��اكمية، والشاملة، تجعلھ  الرمز�ة،  املتعددة؛  طبيعتھ  ، فإن 
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املبا  وامل�ان  الزمان  إنھ  خارج  عليھ.  الدالة  الدارجة  واأللفاظ  السطحية  املعا�ي  وراء  وما  ملمارستھ،  شر�ن 

ع�� مستوى   ينفتح  إ��  و�متد  املؤس�ىي  تر�و�ة،    السياق  سياسات  من  لھ  املوجدة  والشروط  البنيات 

 . 1وتخطيطات اقتصادية وتوجهات إدار�ة كذلك

األمر، القف  يتعلق  من  نوع   �� اإل�سان  �عزل  بتأث��ات  الالإ�سانيةإذن،    والبسي�و�اتية   صية 

psychopathique  2،والشبكية    3، فتب��ه من أ�عاده ال�ونية واإل�سانية املنفتحة، ومن امتداداتھ الرمز�ة

ذات  4املتعددة  " هو:  حيث  من  اإل�سان  تمثل  واخ��الية قاصرة عن  تمي��ية  بممارسات  األمر  يتعلق  كما   .

يتع�ن   �ونية،  �حقوق  باعتبارها  حاملة  إل��ا  ُينظر  أن  يجب  وال�ي  اجتماعية،  خاصية  �ل  خارج  �عر�فها 

فقد غدا العنف بوجھ عام، والعنف ضد األستاذ بوجھ    5تتجسد �� عامل، أو مواطن، أو فرد مؤمن، ا�خ".

كذلك؛ إذ    violence -méta-عنف"-خاص مضاعفا باعتباره نوعا من التمي�� االجتما��، ثم بوصفھ "ميتا

الغ�ن و�أحاسيس ال��ديد واالنزعاج والالأمن من جهة، وحيث يكت�ىي نوعا من الديمومة    بمشاعر  يق��ن 

 .6واالستمرار�ة ال�ي تصل املا�ىي األسود للفرد بحاضره، من جهة أخرى 

ظاهرة اجتماعية مث��ة لالنتباه. ال سيما �� الوسط املدر�ىي املدروس   إن العنف املمارس ضد األستاذ(ة) 

لعمومية وا�خصوصية املتمايزة، حيث ينتصب كمش�لة حقيقية ومؤثرة. وهو ال ين�حب ع��  بمؤسساتھ ا

شروط املمارسة الوظيفية لألستاذ(ة) أو ع�� ظروف وجوده االجتماعية واالقتصادية فقط، بل �س��دف  

طموحاتھ   الغالب   �� �عاكس  عليھ،  يوجد  الذي  وامل�ي  االجتما��  فالوضع  كذات.  �خصھ(ها)  أيضا 

والقرارات  واخ السياسية  واإلرادة  االجتماعية،  الثقافة  مسبقا  لھ  ترسمھ  بما  يتعلق  ل�ونھ  تياراتھ، 

 الب��وقراطية، من منطلق خلفيات تحكمية وتدب��ية معينة.

 
1 -Gille, A. Jean-Philippe, B. (2012). Entretien avec Vincent de Gaulejac: le sujet au cœur des paradoxes du 
management. Nouvelle revue de psychologie (13), 265-275. Article consulté sur le site: www.cairn.info.  

ي الفرد كما عرفه ميشيل فوكو في كـتابه:" المراقبة والعقاب"، حيث يتم فصله عن  -2
ٔ
ماكن مغلقة داخل  ا

ٔ
خرين والزج به في ا

ٓ
اال

ثير المراقبة الدائمة.
ٔ
  مؤسسات ذات طبيعة سجنية، بحيث يجري تجريده من إنسانيته تحت تا

3 -Denis, F. (2013). L’être humaine comme l’animal symbolique chez Ernest Cassirer. Revue philosophique 
de la France et de l’étranger (Tome138) , p-p. 59-70. Article consulté sur le site: www.cairn.info.  
4- Callon, M. (2006). Sociologie de l’acteur réseau. Chapitre consulté le 22/6/2021 sur le site: 
www.openedition.orge.  

الن( -5
ٓ
ورد،  )، التفكير على نحو مغاير، علم اإلجتماع ونهاية االجتماعي. ترجمة وتقديم: د عبد المالك2007تورين، ا

 . 139)، مطبعة شمس برينت، الرباط، ص.2009،1(ط،
6- Saramo, S. (2017). the méta-violence of trumpism. European Journal of American Studies (online), 12-2-
2017, document 3, consulté le 25/6/2021. URL: http://journals.openedition.org/ejas/12129; DOI.org/10 
4000/ejas.12129. 

http://www.cairn.info/
http://www.cairn.info/
http://www.openedition.orge/
http://journals.openedition.org/ejas/12129
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 : إشکالیة البحث ومفاهیمه  -2

م،  انطالقا من هذه األ�عاد املتعددة والعميقة لظاهرة العنف املمارس �� مجتمعاتنا املعاصرة بوجھ عا

ينحصر هدفنا �� هذه الدراسة، �� الكشف عن طبيعة العنف الذي يتعرض لھ "األستاذ(ة)"، و�� تحديد  

ال�ي تجعلھ يتخذ ش�ل تمي�� اجتما�� كذلك. حيث سنتخذ   الثقافية والرمز�ة  الواقعية وأ�عاده  مظاهره 

يك ا�ختلفة ال�ي يتعرض  مفهوم التمي�� االجتما�� �آلية تحليل سوسيولو�� لفهم أش�ال التفر�ق والتفك

متوسل�ن �� ذلك ع�� املستوى النظري   لها ا�جسم األستاذي، باعتباره بناء اجتماعيا يكت�ىي نوعا من القهر. 

الت�و�نية ثم الفينومينولوجية، وع�� املستوى امل���� بتقنيات املنا�ج الكمية والكيفية    -باملقار�ت�ن البنيو�ة

 ع�� حد سواء.    واالستمارةابلة مجسدة �� تقنيات املالحظة واملق

تبعا لذلك، تنحصر إش�الية هذا البحث �� التساؤالت اآلتية: ما طبيعة العنف الذي تتعرض لھ هيئة  

املدر�ىي   بالوسط  االجتما��    املغر�ي؟األساتذة  بالتمي��  عالقتھ  األساتذة    ؟واملؤسسا�يوما  يدرك  كيف 

 واألستاذات وضعهم ذاك؟ وما سبل مواجه��ا لھ؟

 ملقار�ة هذا اإلش�ال، سننطلق من الفرضيت�ن التاليت�ن:  

تمي��  األ الفرضية   بمثابة  هو  املغر�ي  املدر�ىي  بالوسط  األستاذ(ة)  لھ  يتعرض  الذي  العنف  إن  و��: 

 اجتما�� يطال م�انتھ االجتماعية؛  

األخ��ة  الالفرضية   اآلونة   �� التدريس  مهنة  ممارسة  عن  الناجم  بالعنف  الو��  إن  يحمل  ثانية:  بات 

 األساتذة واألستاذات ع�� النظر إ�� املهنة باعتبارها مجرد خطوة مؤقتة �� مسارهم امل�ي واالجتما��. 

كثافة   تخ��ل  محددة  مفاهيم  بإزاء  أننا  يت�ح  وفرضيات،  إش�الية  �ساؤالت  من  تقديمھ  سبق  مما 

ا �عيشھ  كما  والتجر��ي  الواق��  مضمو��ا  تقر��ي  نحو  ع��  و�عكس  سياقات  الظاهرة  ضمن  لفاعلون 

وجودهم ا�خاصة. و�تعلق األمر بمفاهيم: العنف، واألستاذ ـ والوضع، والتمي�� االجتما��، فما القصد ��ذه  

 املفاهيم؟

 : في مفهوم العنف  -3

واملوظف�ن   العمالة  أوضاع  أصبحت  العمومية،  ا�خدمات  و�تقلص  الرعاية،  دولة  ا��حاب  �عد 

الوضع ا�جديد للنيولي��الية،    ن)، ضمتر�ية، مساعدة اجتماعية...  (�حة،  املتواجدين بالصفوف األمامية

أسوأ مما �انت عليھ. فالنظام ا�جديد متوحش والإ�سا�ي، إذ يجمع ب�ن القوة والسلطة، و�قارب ا�حاجات  

. لذلك فقد صرنا أمام عنف بخصائص جديدة وغ�� متعودة. وقد  1اإل�سانية بمنظور تق�ي، و�تدب�� متشدد

 
1 -Bourdieu, B. (1998). Contre feux, Edition Raisons D’agir, Paris, p.43. 
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 محمد هالل الحسني  ا
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)، حيث يتموقع  1بأنھ: (استعمال للسلطة من أجل اإلضرار باآلخر�ن  Henry Stuart  -عرفھ هن�ي ستيوارت

�� إطار الس��ورات االجتماعية واملؤسساتية، و�رتبط �عالقات الهيمنة و�ال��اتبية. فهو ع�� صلة بالقرارات  

ا�خاطئة إذ يروم إ�جاز الفرد ومنعھ من تحقيق إ�سانيتھ ال�املة، و�حد من قدرتھ ع�� التعب�� عن  الفوقية  

قدراتھ   ومن  حر�تھ  من  ول�حد  الفرد  شقاء  لز�ادة  املفتعلة  العمل  �شروط  و�ق��ن  ا�ختلفة،  إ�سانيتھ 

ة �اإلقصاء والقهقرة  اإلبداعية. إنھ عنف الإ�سا�ي �غتصب ا�حقوق وال �ع��ف ��ا، وتنتج عنھ آفات عديد

الدارو�نية   من  والذ�اء...كنوع  والكفاءة  واالنتماء  والنوع  ا�جنس  أساس  ع��  التمي��  وأش�ال  والعنصر�ة 

مادية   واقتصادية،  اجتماعية  وعاطفية،  نفسية  بأ�عاد  مختلفة  أضرار  ع��ا  ت��تب  ال�ي  االجتماعية 

 ورمز�ة...ا�خ. 

 : في مفهوم األستاذ  -4

" �� الداللة السوسيولوجية بمفهوم الوظيفة، أي بالدور االجتما�� الذي يحدده  يق��ن مفهوم "األستاذ

�� روشيھ كما ي��: "مجموع املعاي�� ال�ي يخضع لها فعل األ�خاص الذين �شغلون منصبا أو وظيفة معينة  

  .2�� مجموعة أو �� مجتمع ما"

بما "األستاذ"  دور  يتحدد  لذلك،  و�موقعھ    تبعا  أوال،  معياري  ا�ختلفة  هو  واالنتظارات  األدوار  وسط 

للشر�اء ثانيا. فهو دور قائم �� جوهره االجتما�� ع�� التفاعل املتبادل تبعا ملستو�ات ثالث: مؤسساتية،  

فردية، ثم تفاعلية. من الناحية املؤسساتية يتحدد "األستاذ" كدور بمعاي�� محددة يضعها ا�جتمع ألي فرد  

يل من الناحية الفردية ع�� مستوى التقاطع القائم ب�ن "األستاذ" كدور يحدده  مر�ح للقيام ��ذا الدور. و�ح 

ا�جتمع من جهة و�خصية الفاعل من جهة أخرى؛ فقد ي�ونان متباين�ن بحيث ال يتطابق األنا الداخ�� 

دما �ستطيع ال�خص الفاعل  لل�خص مع الدور االجتما�� لألستاذ إال جزئيا، كما قد ي�ونان متطابق�ن عن

أما من الناحية التفاعلية فيتعلق الدور بما هو ملموس وعم��،  ماع الدور مع محتوى �خصيتھ.  تركيب ِج 

  .3اقبون تر�و�ون...)أي بما ينتظره منھ الشر�اء ا�ختلفون (تالميذ وآباء، إدارة ونقابة ومر 

تجعلھ متمايزا عن أي  من ناحية أخرى، يتخذ مفهوم "األستاذ" �� سوسيولوجيا بي�� بورديو داللة رمز�ة 

دور اجتما�� آخر. إذ ال يمكن لألستاذ أن يمارس وظيفتھ �ش�ل مجرد من العنف الرمزي الذي �عد شرطا  

الزما ل�ل فعل بيداغو��. فع�� نقيض تمثل ا�حس املش��ك الذي يخ��ل الفعل البيداغو�� �� حدود ما هو  

 
1 -Stuart, H. (2000). What Is School Violence?: an integrated definition, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, volume (567), 2000, p-p. 16-29. Article consulté le 26-6-2021. Url : 
http://doi.org/10.1177/000271620056700102. sur le site: www.journals.sagepub.com.  
2- Mouchot, C. (1986). Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes, Presse universitaires de Lyon, 
Les Editions Toubkal, Casablanca, p.42. 
3- Mouchot, C. op. cit., p-p.122-123.  

http://www.journals.sagepub.com/
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اطع فيھ مستو�ات متعددة. بنيو�ة، ثقافية، مادية،  تق�ي فقط، �عطي بورديو ملهمة األستاذ �عدا مركبا تتق

   ذاتية، موضوعية ورمز�ة.

دولة عون  أي  كموظف،  يتحدد  بورديو  لبي��  الت�و�نية  البنيو�ة   �� "األستاذ"  دور  ،  agent d’état-إن 

وكعنصر من عناصر الهيمنة ال�ي توظفها الطبقة املسيطرة لصا�حها. فهو بمثابة برجوازي صغ��، ومثقف،  

   1ح��ف اللغة املدرسية و�نتج األح�ام، يمتلك ت�و�نا أساسيا و�نت�ي �حقل خاص هو حقل ال��بية والتعليم.ي

 : في مفهوم "الوضع"/ "الوضعیة"/ "تعریف الوضعیة"   -5

" من الناحية السوسيولوجية دون اقتفاء أثر استعمالها �� situation-لم يكن ممكنا �عر�ف "الوضعية 

والذي    االجتما��،السوسيولوجيا األمر�كية، وذلك بحكم التصور امل���� التفاع�� املتبع لد��م �� البحث  

من حاالت األفراد داخل وضعيا��م ا�خاصة، و�� إطار السياقات ال�ي يمرون ��ا. ويعود   االنطالقيم�� عل��م  

"الوضعيةتداول   لباركsituation-مفهوم  األو��  الكتابات  إ��   "-Park  و�ورغيس-Burgess    وطوماس

...الذين اهتموا أك�� باملم��ات ا�خاصة  Anderson-وأندرسون   Znaniecki-وزناني�ي  Thomas Isaac-إ�حاق

 وال�يا�جديدة  لألفراد �� وضعيات سياقية، أك�� من اهتمامهم با�جتمع �� �ليتھ، فهو من جملة املفاهيم  

�ش�ل قطيعة مع ما هو متداول �� االتجاهات السوسيولوجية الكالسيكية. لقد ش�ل فهم سلو�ات األفراد  

للظواهر   التطوري  البيولو��  املنظور  استبدال  تم  حيث  للبحث،  جديدا  هاجسا  ا�خاصة  وضعيا��م   ��

ا�خاصة والس�� الذاتية واملذكرات    االجتماعية، باملنظور األن��و�ولو�� الذي سيدفع �� اتجاه الوضعيات

ا�حميمية ...ِا�خ. ويعت�� رواد هذا االتجاه ان أي موضوع أو ظاهرة هو �� األصل تركيب ب�ن موضوع وموقف.  

اجتما��   موضوع  ا��  وال  فقط،  فردي  موقف  ا��  االخ��ال  تقبل  ال  االجتماعية  الظاهرة  ان  ذلك  ومع�ى 

 أو�ل الوضعية من طرف الفاعل�ن االجتماعي�ن أنفسهم.فحسب. وع�� أساس ذلك يتع�ن استحضار ت 

"�عر�ف الوضعية"، ومع�ى ذلك أن وضعية ما ال يمكن    ــــ"الوضعية " بل ب  ـال يتعلق األمر، تبعا لذلك، ب 

لها، ف�ي ليست وجودا موضوعيا خالصا، بل �� تجميع مواقف األفراد   �عر�فها بمعزل عن تمثل األفراد 

 وجودهم.   وظروف

فيمكن اعتبارها سابقة عن حلول الفرد ف��ا، ف�ي من وضع ا�جتمع ومن تنظيمھ، حيث    "الوضعية"أما   

د معيار�ة و�ستجيب النتظارات اجتماعية محددة، تف��ض مسبقا �� من َ�شغلها أن يتح��  تتش�ل من قواع

بقيم معينة و�بدي سلو�ات محددة �االنضباط ومراعاة املص�حة العامة...ولك��ا ال تحافظ ع�� محددا��ا  

 ومص�حتھ.تلك �عد حلول الفرد ف��ا، ألنھ �شرع بمجرد حلولھ ��ا �� �عر�فها تبعا لرغباتھ وأهوائھ 

 The Unadjusted-"، فيحدده وليام إ�حاق طوماس �� كتابھ (الفتاة غ�� املعدلةالوضعية   �عر�فوأما " 

)«1923»girl ، ��التفحص والتداول، و��    إن((  :كما ي ي�ون مسبوقا بحالة من  التحديد  �ل سلوك ذا�ي 

 
1 -Sembel, N. (2015). Bourdieu et le travail enseignant : reconstruction d’un objet peu visible, transversal et 
intime, article consulté sur livre : Bourdieu et le travail, Editions : Presse Universitaires De Rennes, publié sur 
Openedition Books (2019), et consulté sur le site : www.books.Openedition.Org/pur/69641. Le 26/6/2021. 

http://www.books/
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األمر �� أنھ ليست األفعال الواقعية وحدها  ا�حالة ال�ي يمكن أن نطلق عل��ا "�عر�ف الوضعية". وحقيقة  

�� ال�ي �ستد�� �عر�فا للوضعية. إن مس��ة ا�حياة �لها، و�ل ال�خصية ينبثقان فعليا وتدر�جيا من سلسلة  

  .1التعار�ف املماثلة))

 : sociale renciationédiff-في مفهوم التمییز االجتماعي  -6

مفهوم   داللة يحمل  الفعل  التمي��  فهو  تم��ه    مزدوجة،  لتحقيق  نفسھ  اتجاه  الفاعل  بھ  يقوم  الذي 

وفصلهم عن    "تفيي��م" ا�خاص من جهة، وهو الفعل الذي يمارسھ فاعل مهيمن ع�� أفراد آخر�ن �غرض  

نوعا من العنف باعتباره صادرا عن عالقة سلطة ب�ن طرف    فهو يكت�ىي�عضهم البعض من جهة أخرى، لذا  

م وطرف  يتخمهيمن  قد  كما  عليھ.  التمي��  هيمن  االفراد  ذ  من  مجموعة  عن  يصدر  جما��  سلوك  ش�ل 

مقارنة   الفروقات  إذ�اء  �غرض  ا�خاصة  �جموع��م  املمثلة  العناصر  ب�ن  فيما  التشا��ات  لز�ادة  امليال�ن 

 . 2بأعضاء ا�جموعات األخرى 

التمي�� االجتما�� يق��ن مفهوم  السوسيولوجية  الناحية  دانييل جيتو  من  تؤكده  ما  lle Danieحسب 
3-Juteau   باهتمام نظر�ات سوسيولوجية عديدة، ال سيما تلك النظر�ات ال�ي �عتمد التحليل غ�� املارك�ىي

لوهمان نيكالس  مع  ا�جديدة  و�ارسونز...والوظيفية  دور�ايم  مع  �الوظيفية  االجتما��   Niklasللتغ�� 

-luhmann  وجيفري شارلز ألكسندر-Jeffrey Charles Alexander.4  وتتفق تحليالت هؤالء ع�� أن مفهوم

التمي�� االجتما�� يتضمن نوعا من التخصص البنيوي امل��ايد، وقدرا من االستقاللية املتنامية ب�ن امليادين  

االجتماعية ا�ختلفة، ع�� نحو تمايز العمليات االقتصادية والسياسية عن املؤسسات العائلية والدينية.  

’ اقتصادية وسياسية، ثقافية ومعيار�ة، ترمي لتشكيل فئات اجتماعية ع�� فيتعلق األمر �عمليات ك��ى؛

 أسس مختلفة، �ا�جنس أو السن، العرق أو األصل، االنتماء أو الدور...ِا�خ. 

آلية لتقسيم العمل االجتما�� ولز�ادة مستوى  بوصفھ  ن قد تناولوا التمي�� االجتما��  و�ذا �ان الوظيفيو 

ا�جتمع، ال سيما ب�ن املؤسسات وامليادين االجتماعية ا�ختلفة، فإن الوظيفي�ن    التعقيد الذي يوجد عليھ

ا�جدد تناولوه من جهة العالقات القائمة ب�ن ا�جموعات االجتماعية ا�ختلفة ع�� صعيد ا�جتمع الواحد، 

شر  غ��  عناصر  ومن  قانونية،  غ��  أش�ال  من  العالقات  هذه  عليھ  ترتكز  ملا  ذلك  �شأن  عية،  متطرق�ن 

 �ا�جنس والعرق واألصل اإلث�ي.  

 
فريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص،2016حمن المالكي، (عبد الر  - 1

ٔ
ة سوسيولوجيا التحضر والهجرة، ا

ٔ
 104)، مدرسة شيكاغو ونشا

2- Différenciation. (2020,22juin). Dans Wikipedia. http//fr. wikipedia. Org. Consulté le 21 /4/2021 à 23H.  
3- Danielle, Juteau. (2003). La différenciation sociale : modèles et processus, Presse de l’université de 
Montréal, Montréal, p-p. 9-10.  
4- Voir NiKlas, luhmann. (1990). “The Paradox of System Differentiation and the Evolution of Society”, dans 
J.C. Alexander et P. Colomy (dir.), Differentiation Theory and Social Change: Comparative and Historical 
Perspectives, Columbia University Presse, New York, p-p. 409-411.  
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من ناحية أخرى، يتداخل مدلول التمي�� االجتما�� باعتباره نوعا من التفر�ق مع مفاهيم سوسيولوجية  

، ségrégation social- ، والفصل أو امل�� االجتما��distinction social-أخرى كمفهومي التمايز االجتما��

 قات �ستد�� املز�د من اإليضاح.  رغم ما �ع��ي هذه املفاهيم من فرو 

الصادر سنة "التمايز  التمايز االجتما�� ضمن مؤلفھ  بورديو مفهوم  بي��  " كممارسة  1979-لقد حدد 

ذات طا�ع عمودي ع�� صلة �عالقات الهيمنة السائدة �� ا�جتمع. حيث تمارسھ نخبة اجتماعية مهيمنة  

ت االجتماعية األخرى من خالل عادا��ا ا�خاصة �� الذوق  لتجسيد تمايزها الثقا�� والرمزي تجاه با�� الفئا 

كمالك  واالس��الك الذات  توكيد  معناه؛  فنية  تحفة  امتالك  إن   " مثال:  بورديو  يقول  حيث  وذلك  ...ا�خ، 

املوضوع. بحيث يتحول األمر إ�� نفي شامل ل�ل  -حصري للموضوع وللذوق ا�حقيقي ا�خاص ��ذه التحفة 

�ستحقون   ال  الذين  ممارسة    1حياز��ا."أولئك  هو  ما  بقدر  األفراد،  بقصدية  متعلقا  فعال  التمايز  وليس 

التمايز   أن مفهوم  يبدو  لذلك  وتبعا  ا�جتمع.   �� يحتلو��ا  ال�ي  االجتماعية  باملواقع  موضوعية ع�� عالقة 

الواعية،    واعية أو  يتعلق ببنية موضوعية شارطة، و�سلوك يمارسھ االفراد املنتمون إل��ا بأساليب قد ت�ون 

ا إ�� فئات محددة أو غ�� محددة،  " توزيع أفراد مجتمع م مفهوم التمي�� االجتما�� �� املقابل ببينما يتعلق 

ِهُر املسافات الكب��ة    الدور، ا�جنسوحسب خصائص معينة قد �شمل السن أو  
ْ
ظ

ُ
أو امل�انة، أو األجر... وت

 . Jean Claude Passeron -جون �لود باسرونع�� نحو ما يرى بذلك   2ب�ن تلك الفئات فيما �عد."

، فيتخذ لغو�ا داللة الفعل القصدي الذي يراد بھ  ségrégation-أما فيما يخص مفهوم اإل�عاد والفصل

ب�ن األفراد وا�جموعات    3ما عن اآلخر�ن.  �خصفصل   امل�� والتفرقة  الناحية السوسيولوجية فهو  ومن 

بارات، قد ت�ون إثنية أو دينية، جهو�ة أو وطنية، ا�خ. مما يخلق  ا�ختلفة ع�� أساس مجموعة من االعت 

نوعا من الفصل والعزل. ونحو ذلك سياسات ال��ك�� أو التشتيت ال�ي تن�جها الدول الغر�ية مع املهاجر�ن  

األفارقة دون غ��هم مثال، أو سياسة اإل�عاد ال�ي تطال مجموعة عرقية ما اجتماعيا كسياسة "اآلبر تايد"  

الدينية والعرقية بأورو�ا، وأي تجميع مجا��    ghettos-، أو الغيتوهات1990جنوب أفر�قيا ح�ى حدود    ��

 ِا�خ. 4يضم ساكنة هامشية داخل تراب ما،

التمي�� االجتما��،   فإّن من فروقات صر�حة أو مضمرة ب�ن هاتھ املفاهيم،    وع�� الرغم مما أسلفنا  ،لكن

املوضوعية للتطور االجتما�� بما �ستدعيھ    االستجابةعندما يتعدى حدود  �سقط،    باعتباره آلية تنظيمية، 

الوضع من تقسيم للعمل ومن تفريع للتخصصات وللوظائف �� حدود التالؤم مع جديد ا�حاجيات، وعندما  

مع مفهوم   داللية مش��كة  �� مساحات  واإلسناد،  للتوظيف  ثقافية ورمز�ة  ملعاي��  مقصود  �ش�ل  �ستند 

 
1 -Pierre, Bourdieu. (1979). la distinction critique sociale du jugement, Editions de Minuit, Paris. p-p. 318-319. 
2-.Jean-Claude, Passeron. (1982). l’inflation des diplômes, remarques sur l’usage de quelques concepts 
analogiques en sociologie, article publié sur: revue française de sociologie (32/4), pp.551-584. DOI : 
10.2307/3321659. Sur le site : www.persee.fr. le 20/6/2021. 
3- Sens du mot consulté sur le site: www. Lexico.com. le 20/05/2021 
4- Francis, Aubert. Jean-Pierre, Silvestre. (1998). écologie et société, Educagri Editions, CRDP, Dijon, p-147. 

http://www.persee.fr/
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وا واالنتماء  اإل�عاد  والدور  والنوع  ا�جنس  قبيل  من  للتمي��  أخرى  عناصر  استعمال  �سوغ  إذ  مل��، 

 والتخصص...و�ت��يرات (سياسية، وتدب��ية واقتصادية ) تبدو موضوعية، بينما �� ثقافية ورمز�ة بامتياز. 

 اإلطار المنهجي للدراسة:  -7

صيل من أجل فهم أعمق لظاهرة العنف  نظرا للطا�ع املركب للموضوع، وملا يقتضيھ من تدقيق �� التفا

ارتأينا   املتنوعة (عمومية وخصوصية)،  التعليمية  املدر�ىي بمؤسساتھ  �� وسطنا  املمارس ضد األستاذ(ة) 

الرغم فع��  الرمز�ة.  والتفاعلية  الت�و�نية  البنيو�ة  هما:  نظر��ن  باتجاه�ن  من    العمل  عليھ  تبدوان  مما 

رنا. حيث �عتقد جازم�ن بوجود تأث�� للبنيات ع�� األفراد، لكن بأسلوب  أ��ما مت�املتان �� منظو �عارض، إال  

األفراد، أولئك  �ستطيع  حيث  مي�اني�ي،  البنيات،    غ��  تلك  ومع  البعض،  �عضهم  مع  تفاعال��م  بمحض 

التأث�� �� وضعهم (الوضع هنا هو ُجماع البنية والفرد) ا�خاص بما يناسب مصا�حهم داخل البنيات نفسها.  

��  فليست   والداللية  الرمز�ة  تحوال��ا  رصد  يمكن  دالة  لعالمات  حاملة   �� بل  صامتة،  نظرنا   �� البنيات 

بمواقفهم   األفراد  حلول  بمجرد  تنت�ي  حتمي��ا  ألن  ��ائية  بوضعيات  وليست  لتداولها،  االجتما��  السياق 

هم فاعلون منتجون ملعا�ي  أن االفراد ليسوا �� تقديرنا مجرد أعوان فقط، بقدر ما    و�مصا�حهم ف��ا، مثلما

 واملهنية كذلك.    االجتماعيةولتصورات تحا�ي و�ع�� عن ظروف وجودهم 

من األفراد أو من الوضعيات السياقية ال�ي يمارسون    االنطالق ع�� هذا األساس إذن، صار من املمكن لنا  

� تجعلنا  الت�و�نية  فالبنيو�ة  وحدها.  املؤسسية  البنيات  من  انطالقا  وليس  املؤسسات  ف��ا،  ستحضر 

الوضعيات   إطار   �� موقعنا 
ُ
ت الرمز�ة  والتفاعلية  معياري،  وكمرجع  سياسية  أو  تدب��ية  كسلطة  والبنيات 

السياقية وجها لوجھ مع التعب��ات ا�خاصة ومع الس�� الذاتية للفاعل�ن، بينما �سمح لنا املقار�ة السيميائية  

األفرا أفعال  ب�ن  القائمة  واملسافة  العالقة  الغاية وراء هذا  بفحص  للبنيات. وتكمن  الداللية  د والعالمات 

الدمج امل���� �� حاجتنا لتطعيم املعطيات الكمية بمضام�ن و�تفس��ات كيفية تصدر عن االفراد وسط  

 ظروف ممارس��م ا�حقيقية، ال انطالقا من نظر�ات مسبقة الوجود.  

 : مجال الدراسة  -8

 الدراسة ) حول املعطيات ا�خاصة بمجال 1جدول رقم (
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: ال توجد تمثيلية للتعليم ا�خصو�ىي بالوسط القروي، لذا اقتصرنا �� هذا الوسط ع�� تمثيلية  مالحظة

ب العمومي  الوسط  2(ـالتعليم  بخصوص  أما  فقط.  مؤسست�ن  ب)  األمر  فيتعلق  مؤسسا6(ـا�حضري    ت ) 

تتواجد  2(إضافية   عمومية:  و(  1م��ا  متوسط)  ب��  وأخرى  شع�ي،  ب��  بأحياء    2خصوصية:    4م��ا  م��ا 

   أخرى بأحياء متوسطة). 2شعبية، و

: حيث ثم التعرف ع�� امليدان  االستطالعية، وذلك ع�� مراحل، أولها املرحلة  2019تم إجراء البحث سنة  

ا�حتمل إلجراء البحث وع�� �عض مواصفات ظاهرة العنف الذي يتعرض لھ األساتذة، وذلك من خالل  

ان��ا املرحلة النظر�ة:  ز�ارات دور�ة للمؤسسات وع�� لقاءات مقتضبة مع �عض املدرس�ن ع�� ع�ن امل�ان. وث

وقد تم التعرف ع�� الدراسات السابقة وتحديد اإلطار النظري للبحث، وثال��ا املرحلة اإلجرائية: حيث ثم  

تحديد عينة البحث وأدوات جمع املعطيات، ثم الن�ول إ�� امليدان، أوال الختبار التقنيات املن�جية ا�ختارة، 

امل  را�عا  ثم  املعطيات.  �جمع  التقر�ر  وثانيا  صياغة  ثم  وتحليلها،  البيانات  تفريغ  جرى  حيث  ال��ائية:  رحلة 

 ال��ائي.

أما عن الفئة املس��دفة بالبحث، فتتمثل �� فئة األساتذة بما تمثلھ من تجا�س ع�� املستوى النظامي  

جنسية،  واملؤس�ىي، و�ما �عكسھ من عناصر التباين ع�� املستو�ات املهنية واالجتماعية، واالقتصادية، وا�

 الفكر�ة، واإليديولوجية والثقافية كذلك.  االختالفات والعمر�ة...، و�ما تحملھ من عناصر 

 عینة الدراسة:  -9

اعتمدنا �� هذه الدراسة ع�� العينة ا�حصصية، مع حرصنا ع�� استحضار الواقع املبحوث فيھ بمراعاة  

يات ال�ي توفرها اإلحصائيات الرسمية  �سب متغ��ات العينة األم كما �� ممثلة �� الواقع من خالل املعط

من   الدراسة  عينة  وتتألف  املغر�ية.  للدولة  الوطنية  ال��بية  بذلك    195لوزارة  ممثلة  وأستاذة  أستاذا 

مؤسسات    8ع��    و�توزعون ، يختلفون من حيث خصائص ا�جنس والسن والوسط ونوع التعليم،  %8حوا��

ن بيان تقديرات �سب املتغ��ات املمثلة �� العينة من  أخرى خصوصية، و�مك  4و  ،م��ا عمومية4  ،�عليمية

 خالل ا�جداول اآلتية:

 1ة التدريس حسب الوسط وا�جنس ونوع التعليم بمدير�ة مكناسأ): توزيع هي 2جدول(

 التعليم العمومي التعليم ا�خصو�ىي 

 ا�حضري منھ  القروي منھ 

مجموع  إناث  (ذ�ور و�ناث)  مجموع إناث 

 (ذ�ور و�ناث) 

مجموع  إناث 

 (ذ�ور و�ناث) 

1262 1455 440 890 1567 2459 

 
1:  www .men.gov.ma /Ar /Documents/ Receuil2017-18.pdf 
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 1التدريس حسب السن �� مدير�ة مكناس هيئة): توزيع 3(جدول 

سنة   56 فئة ا�جموع الك��

 فأك�� 

سنة    50 من

 55إ��

سنة    40من 

 49إ�� 

سنة    30 من

 39إ�� 

  30أقل من 

 سنة 

2459 58 65 512 436 140 

، قمنا باختيار مدقق �حجم العينة  0،05املعطيات املرجعية، و�عد تحديد معدل امل�ح ��  بناء ع�� تلك  

 مفردة إحصائية �ستو�� جميع املتغ��ات املوجودة �� املصدر، و�نسب جد متقار�ة كما ي��:195�� حدود 

 التدريس �� عينة البحث حسب نوع التعليم هيئة): تمثيلية 4(جدول 

الساكنة  حجم  نوع التعليم

 الفعلية

 حجم العينة �سبة ا�حصص الس�انية 

 122 %62.83 2459 عمومي 

 73 %37.17 1455 خصو�ىي 

 N 3914 100% n 195 ا�جموع 

 

 التدريس �� عينة البحث حسب ا�جنس هيئة): تمثيلية 5(جدول 

 الوسط ونوع التعليم

 

 الساكنة

 الفعلية

 

�سبة ا�حصص  

 الس�انية 

حجم  

 العينة

القروي   بالوسط�ن  العمومي  التعليم  من  اإلناث  تمثيلية 

 وا�حضري 

1567 40% 78 

القروي   بالوسط�ن  العمومي  التعليم  من  الذ�ور  تمثيلية 

 وا�حضري 

892 23% 44 

 63 %32 1262 تمثيلية اإلناث من التعليم ا�خصو�ىي بالوسط ا�حضري 

 10 %05 193 تمثيلية الذ�ور من التعليم ا�خصو�ىي بالوسط ا�حضري 

 195 %100 3914 ا�جموع 

 
1:  www .men.gov.ma /Ar /Documents/ Receuil2017-18.pdf 
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 التدريس بالتعليم العمومي حسب السن  هيئة): تمثيلية 6(جدول 

�سبة ا�حصص   الساكنة الفعلية  توزيع الفئات السنية 

 الس�انية 

حجم  

 العينة

 07 %6 140 سنة 30أقل من 

 22 %17 436 سنة   39إ��  31من 

 25 %21 512 سنة   49إ��  40من

 68 %56 1371 سنة فما فوق  50

 122 %100 2559 ا�جموع 

 

مالحظة: ال تتوافر معطيات حول توزيع أساتذة التعليم ا�خصو�ىي حسب متغ��ي الوسط والسن من  

 املصدر.

 : اإلطار النظري للدراسة  -10

نرصد ظاهرة العنف تجاه األستاذ(ة) ضمن إطار نظرّي، قوامھ النظر إ�� التمي�� االجتما�� بوصفھ أداة  

 سوسيولو��، وشكال من أش�ال العنف �� آن معا، وذلك ع�� النحو اآل�ي:تحليل 

   :لظاھرة العنف كأداة تحلیل سوسیولوجيّ  التمییز االجتماعيّ  -10-1
والسوسيولوجيا   األن��و�ولوجيا  إ��  انتقل  ثم  أوال،  البيولوجيا  بمجال  التمي��  مفهوم  استعمال  اق��ن 

البيولوجية لتحديد الظواهر الفوق جينية، أي املرئية ع�� املستوى   �� الدراسات  الحقا. وقد تم توظيفھ 

�� اآلن ذاتھ، وذلك ب حكم عالقتھ بتقسيم العمل امليكروس�و�ي، فحمل داللة مزدوجة، وظيفية و�نيو�ة 

الوظيفي، واعتبارا إ�� أن تطور ال�ائن ال�� �� عالقتھ بالبيئة ا�حيطة �ستد�� نوعا من التفر�ق والتمي��  

والتخصص؛ أي تقسيما للعمل ع�� املستوى الف��يولو��، بما �ستدعيھ ذلك من إكراه تفرضھ البيئة ع��  

م�ى �جز عن ذلك.    واالنقراضالتخصص الوظيفي أو بالهالك    ال�ائن فتحملھ إما ع�� التالؤم باملز�د من

ا�جتمع؛    �� بالسلطة  املرتبطة  العنف  لظواهر  السوسيولو��  التحليل  إم�انية  إذن،  املفهوم،  هذا  يمنح 

لوهمان نيكالس  يرى  مثلما  بھ  ا�خاص  للتمي��  نظاما  ين�ىيء  أن  مجتمع  أي  بإم�ان  Niklas 1)حيث 

-Luhmann) فال يخص    التمي�� املرتبط ��اجس النظام و�التالؤم مع متغ��ات البيئة ا�حيطة.، و�تعلق األمر ب

 
1-Emmanuel, d’Hombres. (2013). de la différenciation biologique à la différenciation sociale (XIXe-XXe 
siècles) : quelques jalons historiques, article DOI : http//doi.org/10.7202/1013922ar consulté sur le site : 
www.erudite.org/fr/ le 13/05/2021 à 1h45. 

http://www.erudite.org/fr/


ساتذةالعنف  
ٔ
.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والتمييز االجتماعي ضد اال

ٔ
 محمد هالل الحسني  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)60( 

التمي�� االجتما�� هنا نظام التفاعالت الداخلية، وال بأي تطور منبعث من أسفل، بل بما ي��تب عن التطور  

 خل ا�جتمع.اآل�ي من أع��، والذي يخلق فوارق جديدة ع�� صلة بالتطور ا�حاصل ب�ن النسق والبنية من دا

تبعا لذلك، يبدو أن من شأن مفهوم التمي�� االجتما�� أن �ساعدنا �� تحليل العنف الذي يتعرض لھ  

منظومتنا   عرف��ا  ال�ي  املتعددة  واإلصالحات  املتعاقبة  السياسات  ضوء   �� املغر�ي  مجتمعنا   �� األستاذ 

ملفهوم مساعدتنا �� الكشف عن الفئات  . كما بوسع هذا ا2019ال��بو�ة إ�� حدود إجراء هذه الدراسة سنة  

املتنوعة ال�ي تم إحدا��ا عنوة �� صفوف األساتذة ما ب�ن الذ�ور واإلناث، املرسم�ن وغ�� املرسم�ن، القدامى  

واملبتدئ�ن، النظامي�ن وغ�� النظامي�ن، ا�خاضع�ن لت�و�ن أسا�ىي وغ�� ا�خاضع�ن لھ، العامل�ن بالتعليم  

املوظف�ن وأولئك  املعاناة    العمومي  عن  اللثام  رفع  النبش  هذا  شأن  من  كما  ِا�خ.  ا�خصو�ىي،  بالتعليم 

فرق�ن و�براز ما يصاحب أوضاعهم من شعور بالتمي�� وا�حيف. 
ُ
 الصامتة اللصيقة بوضع األساتذة امل

أداة من�جية للتحليل السوسيولو��، أن يجعلنا ننفتح  بوصفھ  إن من شأن مفهوم التمي�� االجتما��  

رضات ا�جوهر�ة ال�ي تتخلل منظومتنا ال��بو�ة، وخاصة م��ا التمي�� ب�ن ال��بية والتعليم �� وظيفة  ع�� التعا

التدريس، و��ن املرامي ال��بو�ة املتمثلة �� تضم�ن ال��امج التعليمية قيما حقوقية بمرجعية �ونية و��سانية  

ت تدب��ية وسياسية ال تتورع عن  من جهة، وما يتخلل منظومتنا التعليمية من ممارسات �عسفية وتوجها 

 التفر�ق وعن إذ�اء التمي�� بمستو�اتھ االجتماعية املتعددة و�صنوفھ ا�ختلفة. 

 :التمییز االجتماعي باعتباره شكال من أشكال العنف  -10-2
ارتبط بدراسات الرواد أوال، حيث  قد  بدراسة التمي�� االجتما�� من الناحية السوسيولوجية    االهتمام إن  

تناول للتطور  تم  �� حاجة دائمة    االجتما��ھ من قبل هر�رت سبنسر كمبدأ رئي�ىي مصاحب  �عت��  الذي 

لز�ادة ال��ابط ب�ن عناصره، لذا فبواسطتھ �عمل ا�جتمعات ع�� توسيع أحجامها، وع�� مضاعفة �عقيدها  

� عالقتھ بتقسيم العمل �  االجتما��. أما إميل دور�ايم فقد تصور التمي��  1ح�ى تتالءم مع البيئة ا�حيطة ��ا

امل��ايد،   الس�ا�ي  النمو  خالل  من  ا�جتمع  تطور  �ستدعيھ  وطبيعيا  �ونيا  قانونا  منھ  جاعال  االجتما��، 

ب�ن ا�جموعات    -الب�ن  االتصاالت و�فرضھ ا�ساع نطاق   ا�ختلفة كذلك، يقول    االجتماعية �خصية وما 

أن يقدمها، أقل شأنا    االجتما�� دور�ايم �� هذا الصدد: "�� الواقع، إن ا�خدمات ا ال�ي بوسع تقسيم العمل  

من األثر األخال�� الذي ينتجھ. فوظيفتھ ا�حقيقية تكمن فيما يخلقھ من شعور بالتضامن ب�ن �خص�ن أو  

ما�� نتاجا لعملية العقلنة ال�ي �عرفها القيم واملعاي�� والعالقات  ول�ن اعت�� ماكس في�� التمي�� االجت  2أك��."

ب�ن األفراد �� ا�جتمع. فإن تال�وت بارسونز �عت�� التمي�� خاصية مم��ة للبنية االجتماعية، وواقعة عملية  

 
1- Herbert, Spencer.(1895). Le principe de l’évolution, article rediffusé le 23/8/2016 sur le site : www. 
Sniadecki. Wordpress.com. Consulté le 10/05/2021.  
2- Emile Durkheim(1893), de la division du travail social, livre I, Paris, les presses universitaires de France, 8e 
édition, 1967, collection bibliothèque de philosophie contemporaine. P.61. 
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للنشاط،   املتعددة  األش�ال  بروز  إ��  الوظائف    واألدوار،تؤدي  �ستكمل  ل�ي  املتخصصة  وا�جماعات 

 . 1ور�ة للمحافظة ع�� النسق االجتما��الضر 

تناوال مجردا    يظّل نھ  إف  ،وع�� الرغم من أهمية التناول الوظيفي والبنيوي ملفهوم التمي�� االجتما��  ،لكن

إ�� طبقات   التمي�� األسا�ىي الذي يحول ا�جتمع  البنيات وعنف الصراع الطبقي، و�ضمر  يخفي تناقض 

الليني�ي الذين يقرنون التمي�� االجتما��   -ليھ رواد التحليل املارك�ىيمتعارضة، وذلك ع�� نحو ما ذهب إ

بتطور قوى اإلنتاج و�تعقد بنية ا�جتمع األساسية. فال يتعلق التمي�� �� نظر هؤالء بتوازنات وال بوظائف  

قعية  مجردة للتكيف، وال �عالقات خارجة عن و�� االفراد أو مستقلة عن رغبا��م، بل �عمليات ملموسة ووا

�شمل ا�جتمع ك�ل (�ش�ل الطبقات، الفئات االجتماعية، فصل وتمي�� امليادين االجتماعية �الفصل ب�ن  

الصر�ح   النقد  و��ذا  كذلك.  االجتماعية  وميادينھ  طبقاتھ  وتتخلل  اإلنتاج...ا�خ)،  وميدان  العلم  ميدان 

املارك�ىي التحليل  رواد  يمثل  -�ستنتج  االجتما��  التمي��  أن  ا�جتمع    الليني�ي   �� يؤدي  إذ  مفارقا،  وضعا 

التناغم   �� قلب ا�جتمعات اإلش��اكية نحو املز�د من  بينما يقود  الفوارق االجتماعية،  إ�� نمو  الرأسما�� 

 . 2واإل��جام لتجاوز الفوارق الطبقية

تحليل   �أداة  االجتما��  التمي��  مفهوم  اعتمدت  ال�ي  املتأخرة  السوسيولوجية  الدراسات  ب�ن  ومن 

التمايز االجتما��: نماذج  ملوضوعة العنف، نورد الدراسة الرائدة لدانييل جيتو ومن معها، واملوسومة ب:  

  modèles et processus sociale:la différenciation  ،presse de l’université de،(��ورات  سو 

Montréal،2003 ( والشغل الشغل،  سوق   �� ا�جن�ىي  �التمي��  متعددة؛  موضوعات  �عا�ج  دراسة  و��   .

ل�حقوق)، ثم موضوع التمي�� ع�� أساس السن    املفتقر(الطبي��  الشامل ل�افة ا�حقوق) وغ��  (الطبي��  

لدى فئة الس�ان النشط�ن، وموضوع الس�ان األصلي�ن والسياسات االجتماعية. وترمي هذه الدراسة إ��  

حاطة بمختلف العوامل االجتماعية املولدة للعنف كتمي�� اجتما�� وآثار ذلك ع�� ا�حياة اليومية لألفراد  اإل 

 وع�� مستقبل ا�جماعات االجتماعية. 

�� إطار ذلك، تتناول دانييل جيتو نماذج التمي�� االجتما�� غ�� الشرعية وغ�� املت�افئة، م��زة أهمية  

شارلز:   جيفري  ألكسندر  االجتما��،الدراسة  والتمايز  العرقية  ا�جموعات  األسا�ىي   core  - تضامن 

solidarity ethnic out groups and social differenciation)(  ال�ي ارتكزت باألساس ع�� ظاهرة احتواء ،

ا�جموعات الهامشية بالواليات املتحدة، حيث اعت��ت أن التباينات ال�ي تجري ب�ن ا�جماعات ع�� مستوى  

ع تتوقف باألساس ع�� عامل�ن؛ خار�� يتجسد �� بنية ا�جتمع ا�حيطة بمجموعة املركز، أي �� تلك  ا�جتم

األنظمة الفرعية، االقتصادية والسياسية، اإلدماجية والدينية. وداخ�� يتمثل �� العالقة ب�ن ا�خصائص  

ومن أبرز خالصات هذه  األساسية �جماعة املركز ا�حسو�ة أصلية وا�خصائص ا�حددة �جماعات الهامش.  

الدراسة استنتاجها أن مستوى اإلدماج واالحتواء يرتفع أك�� با�جتمعات املتمايزة (عامل خار��)، و�ش�ل  

 
1-Claude, Mouchot. Op. cit. p-p. 193-194. 
2- Alexander, Mikhailovich. (1973). the Great Soviet Encyclopedia, 13rd Edition, P-299. Consulté sur Google 
books, le 20/05/2021. 
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(عامل داخ��) ب�ن ا�جماعات املركز�ة وا�جموعات الهامشية. ومع�ى   خاص عندما يقع هناك ت�امل أسا�ىي

إن   إ�� اإلدماج  يؤدي  املنشود قد  الت�امل  أن  تلك  ذلك  �� غياب  إ�� اإلقصاء  يؤدي  توفرت شروطھ، وقد 

باملقابل.  امللون�ن  إلقصاء  تميل  بينما  آخر�ن  بيض  مع  لالندماج  تميل  البيض  األفراد  فجماعة  الشروط، 

و���تب عن ذلك أن الفئة االجتماعية ليست معطى جاهزا بقدر ما �� بناء اجتما��. وأن الفوارق االجتماعية  

 .1� انفجار الوضع، بل قد تؤدي لإلدماج أو اإلقصاءال تؤدي بالضرورة إ�

ز
ّ

أن  �� ولوجية ملفهوم التمي�� االجتما��االنتقادات ال�ي وجه��ا دانييل جيتو لالستعماالت السوسي  ت��ك

توظيفھ �� السوسيولوجيا الكالسيكية يرتقي بھ إ�� مستوى العامل الشارط لوجود ا�جموعات االجتماعية،  

ما يم�� جماعة ما عن غ��ها من ا�جموعات األخرى هو فروق أصلية وجوهر�ة �� حد ذا��ا.  وذلك معناه أن 

ساللة    النتساب إ��ل  وتبعا لذلك يصبح تحصيل فرص أوفر �� النجاح أو �� العمل أو ح�ى �� الذ�اء، قر�نا

أو   ما    االنتماء ما،  �جماعة  لفئةاألص��  متجاو   أو  الطرح  هذا  و�بدو  سواها.  دون  التمي��  معينة  ل�ون  زا 

 �ىيء يب�ى اجتماعيا.   يئا جاهزا أو مكتسبا، بقدر ما هو�� حقيقتھ الواقعية ليس ش االجتما��

الرامية لفهم الفئات العنصر�ة    -)Guillaumin-C(  ان��ت دراسة �وليت كيوم�ن  لسياق نفسھ�� نفس ا

إ�� التأكيد بأن هاتھ األخ��ة ليست موجودة �� ذا��ا، بقدر ما �� بناءات تار�خية وخاصة ُيحشر ف��ا األفراد.  

َصور العرق �أنھ معطى بيولو�� حقيقي يمكن تصنيف األفراد  
ُ
كما أو�حت بان العنصر�ة إيديولوجية ت

ات، العرقية و�أ��ا �� جوهرها و�� حقيق��ا األصلية غ�� مت�افئة،  اجتماعيا ع�� أساسھ، فتتبدى ا�جماع

 2و�توقف �عضها ع�� �عض، مما يجعل قوة البعض ولون جلدتھ مل�ا طبيعيا للبعض اآلخر.

إذا �انت مقار�ة كيوم�ن �ستند إ�� تفس��ات رمز�ة وثقافية للتمي�� االجتما��، فإن دانييل جيتو    ،لكن

أساس   إ��  األمر  للفئات  ترجع  ا�حددة  املعيار�ة  ثم  والسياسية  االقتصادية  األ�عاد   �� يكمن  مادي 

االجتماعية. فالتمي�� االجتما�� �� نظرها لھ عالقة بال��اتبية االجتماعية، لكن من دون اخ��الھ �� حدود  

االقتصادي   لألساس  وا�ع�اسا  الفوقية  البنية  عناصر  من  عنصرا  �عت��ه  ال�ي  املاركسية  للبنية  املقار�ة 

و�طالها   متجا�سة،  ماركسيا  ا�حسو�ة  االجتماعية  الطبقات  يخ��ق  االجتما��  التمي��  إن  التحتية. 

 ، السن أو النوع، التخصص أو نوع الت�و�ن، ِا�خ. أو العرق بتصنيفات ش�ى كتلك القائمة ع�� ا�جنس 

 

 

 

 
1 -Danielle, Juteau. Op. cit, p-p. 10-11.  
2- Ibid., p.12.  
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 اإلطار المیداني للدراسة:  -11

ر دراستنا للعنف والتمي�� ضّد األستاذ( 
ّ
بمنظومة ال��بية التعليم �� املغرب من جهة، و�العالقة    ة)تتأط

 ، ع�� الّنحو اآل�ي:فالوسط املدر�ىي ملدير�ة إقليم مكناسب�ن العنف والتمي�� �� عّينة محّددة ��: 

 :سیاق العالقة بین العنف والتمییز االجتماعي في منظومة التربیة والتعلیم بالمغرب  -11-1
ع��  بظاللها  وألقت  ال�ولونيالية،  با�حقبة  باملغرب  والتعليم  ال��بية  بقطاع  العنف  جذور  ارتبطت 

إ��   1956الوط�ي لسنة    االستقاللمخططات اإلصالح ال�ي توالت ع�� املدرسة الوطنية طيلة حقبة ما �عد  

التمي��  عليمية قائمة ع��  اليوم. فقد عمل املستعمر ع�� إخفاء عنفھ ال�ولونيا�� تجاه املغار�ة �سياسة �

بناء ع�� أسس مجالية ولغو�ة، إثنية و�عليمية. فأرست �عليما فئو�ا، منھ ما هو موجھ ل�جالية    والتفر�ق

فئات   ببا��  خاص  هو  وما  األمازيغية،  باملناطق  خاص  هو  وما  ال��ودية،  للفئة  موجھ  هو  وما  املستوطنة، 

أن  ا�حصلة ب�ن صنوف التعليم ا�ختلفة، بحيث    الشهادات ب�ن  الشعب املغر�ي العر�ي املسلم. كما م��ت  

نظام التعليم املوجھ للشعب املغر�ي غ�� مع��ف ��ا من قبل نظام التعليم الفر��ىي مثال. ولعل ذلك   شهادات

ما دفع الوطني�ن املغار�ة إ�� التمرد ع�� هذا النظام التمي��ي من قبل ا�حركة الوطنية الناشئة كرد فعل 

ع��    فنتج  ذلك،ع��   ا�حفاظ  للوطني�ن  تخول  �انت  ال�ي  ا�حرة  املدارس  تأسيس  ذلك  هو���م    مبادئ عن 

 .1املغر�ية ممثلة �� اللغة العر�ية ومبادئ الدين اإلسالمي

فرصة تار�خية واستثنائية أمام املغار�ة للقطع مع أساليب    االستقالل ول�ن ش�لت �حظة ا�حصول ع��  

إلرساء أسس مدرسة وطنية متمايزة عن نموذج املدرسة ال�ولونيالية بمبادئ  التمي�� السل�ي �� التعليم، و 

السيا�ىي والسيادة الوطنية ع�� قطاع ال��بية والتعليم. فإن عدم اقتناع جميع    االستقالل خاصة �عكس  

الرس�ي)   التعليم  أنصار  األصيل/  التعليم  أنصار  ا�حر/  التعليم  (أنصار  آنذاك  املغر�ي  ا�جتمع  م�ونات 

دوى مدرسة وطنية مغر�ية موحدة، وعدم توفر الوسائل اللوجيستيكية واإلم�انات البشر�ة الضرور�ة  بج

واملالئمة لالنطالق، أعاق إم�انية التجسيد الفع�� لروح اإلرادة السياسية لتلك املرحلة، وحال دون التنفيذ  

وارد البشر�ة عقبة حقيقية أمام  ا�حكم ملباد��ا املؤسسة(توحيد/مغر�ة/�عر�ب/�عميم). وقد ش�ل تدب�� امل

ال��بية   أطر  لتنويع  واضطرت  البداية،  منذ  واحدة  دفعة  األطر  مغر�ة  الدولة  �ستطع  فلم  اإلصالح،  هذا 

 والت�و�ن، سيما مع تذبذ��ا ب�ن التعر�ب الشامل وا�جزئي لسائر املواد التعليمية.  

من قدر  تحقيق  نحو  ينحو  الدولة  لسياسة  العام  الس��  �ان  التعليم    لقد  لقطاع  اإليجا�ي  التمي�� 

وملوظفيھ من أساتذة وأطر إدار�ة؛ بحيث راهن الوطنيون إبان هذه املرحلة �ش�ل أسا�ىي ع�� مخرجات  

هذا القطاع ا�حيوي لبناء تنمية حقيقية ومستدامة. و�� هذا الصدد نذكر مثال أن من ب�ن أهم أولو�ات  

ظيفة التعليم، حيث �عتقد ال�جنة املشرفة ع�� إعداد مخطط  إعادة االعتبار لو   1958  إصالح التعليم لسنة 

 
مل، عدد مزدوج االستعماري ). التنظير للتعليم 2003(اليزيدي محمد،  - 1

ٔ
مطبعة النجاح الجديدة، الدار   ،29-28بالمغرب، مجلة ا

 2003البيضاء، 
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) مثال ما ي��: "إن الرفع من األجور �� قطاع التعليم ضروري لوقف حركة الن�وح منھ  1964-1960( اإلصالح

العمومية الوظيفة  قطاعات  العوامل    .1األخرى"  إ��  بفعل  سي��ار  ما  سرعان  اإليجا�ي  التعز�ز  هذا  لكن 

روف التبعية ا�حددة للمرحلة، فلم �ستطع الدولة امل�ىي �� ن�جها السيا�ىي الذي اختارتھ  االقتصادية وظ 

لقطاع التعليم، واضطرت التباع سياسة التقو�م الهيك�� املمالة من قبل صندوق النقد الدو�� منذ بداية  

 الثمانينات.  

ة، و�� قطاع التعليم بوجھ  �� التقشف وضرورة التحرر من متطلبات اإلنفاق العمومي عامال يخفى ما  و 

ق  ةي سياس  اتغاي من  خاص  
ّ
ع��  ب  تتعل األجور  وكتلة  البشر�ة  املوارد  ذلك  شمل  بحيث  الهيك��؛  التقو�م 

التقليص من التوظيف العمومي �� مهام ال��بية والتعليم، و��جيع التعليم ا�خصو�ىي للتخفيف من أعباء  

س�ن، وتجميد األجور، وا�حد من ال���� بالشهادات  الدولة، والتقليص من سنوات الت�و�ن األسا�ىي للمدر 

ال��اجعات   امل��ر األسا�ىي لهذه  ال��خيص بمتا�عة الدراسة ا�جامعية...ا�خ. ويعود  الدراسية، ثم املنع من 

ألح�ام التقو�م الهيك�� ذات ا�خلفية االقتصادو�ة، وال�ي بخست هذا القطاع ا�حيوي ووسمتھ �سمات؛  

. لذا، ال غرابة أن �عطى األولو�ة �� هذا القطاع �عدئذ للتدب�� اإلداري واملادي  2دوديةالالإنتاجية وضعف املر 

 واألم�ي.

صفوفها أولو�ة قصوى،   الهدر �� : ش�ل التحكم باملوارد البشر�ة وا�حد من  ع�� مستوى التدب�� اإلداري 

املدرس�ن    تنويع أوضاع �سبة التوظيف مقارنة بأعداد املتقاعدين، تم ا�حرص ع��    ضعفإذ باإلضافة إ��  

ألجل املز�د من التخلص من كتلة املوظف�ن الرسمي�ن والنظامي�ن. وقد تم ذلك بطرق متعددة؛ إما    3ا�جدد

نو�ي (التقاعد  (املغادرة الطوعية) أو �ش�ل قا  بالت�جيع ع�� املغادرة من قطاع ال��بية والتعليم �ش�ل طو��

النس�ي)، أو بإفراز فئات عديدة بأوضاع متمايزة ب�ن رجال و�ساء التعليم، بحيث تظل �ل فئة جديدة متم��ة  

األساتذة   فئة  العرضي�ن،  األساتذة  (فئة  وحوافز  امتيازات  من  لد��ا  ملا  وفاقدة  القديمة  الفئة  عن  سلبا 

ملباشر، األساتذة �حايا النظام�ن، فئة األساتذة الذين  املعين�ن بمباراة و�عد ت�و�ن، فئة أساتذة التعي�ن ا

إ��   التدريس  �انوا معلم�ن، فئة األساتذة املتعاقدين..). ز�ادة ع�� �ل ذلك، تم ا�حرص ع�� تحو�ل هيئة 

لتغي��   بمنحهم فرصا  التدب�� والتسي��، وذلك   �� الدولة  ال�ي تحتاجها  التخصصات  قاعدة خلفية إلفراز 

�� مبار�ات وت�و�نات تخول للراغب�ن نوعا من ال���� االجتما�� والوظيفي كذلك. وقد ش�ل  اإلطار األص�� ع

هذا ا�خرج معطى تنافسيا جديدا ونوعا من التمي�� السل�ي ضد مهنة التدريس ال�ي �عرضت لن�يف طو�ل  

ا الوضع غدت  فقدت ع�� إثره أطرها املؤهلة وجاذبي��ا ا�خاصة مقارنة بالوظائف العمومية األخرى. و��ذ

 مهنة التدريس بمرور الزمن نقطة عبور م�ي ووظيفي ال غ��.
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األم�ي التدب��  ع�� مستوى  املعارضة،    :أما  الوطنية  األحزاب   �� لألساتذة  الوا��  االنخراط  ش�ل  فقد 

لة  وتواجدهم �� طليعة النضال خالل املواجهات الك��ى، ت��يرا لسياسة التمي�� والتفر�ق ال�ي انت�ج��ا الدو 

تجاه األساتذة منذ ستينيات وسبعينات القرن املا�ىي. والسيما من الناحية اإليديولوجية والنقابية. فقد تم  

يومھ  الثا�ي  ا�حسن  الراحل  للملك  رس�ي  خطاب   �� مثقف�ن  1965/ 03/ 29  ا��امهم  أشباه  باعتبارهم   ،

� ا�خصوص بتأط�� الو�� الطال�ي كما تم ا��ام مادة الفلسفة وأساتذ��ا ع�  �ش�لون خطرا كب��ا ع�� األمة.

والتلمذي، و�تفر�خ الفكر الثوري؛ فُحصر تدريسها مجاليا ع�� مستوى �عض ا�جامعات فقط، بينما تم  

حذفها "بجميع تخصصا��ا من ا�جامعات وال�ليات املغر�ية ا�جديدة ال�ي أحدثت منذ بداية الثمانينيات، 

   1."و�عو�ضها �شعبة الدراسات اإلسالمية باملقابل

�انت   ال�ي  والسياسية  النقابية  الوحدة  لتفكيك  والسيا�ىي  النقا�ي  التعدد  �عز�ز  تم  أخرى  ناحية  من 

بما �انت �ع�� عنھ من و�� مواكب لتحوالت املشهد السيا�ىي واالقتصادي واالجتما��   القائملنظام ا تؤّرق

التأ  النضالية  الوط�ي واإلقلي�ي والدو��، و�ما �انت تمثلھ من قدرة خارقة ع��  ط��، وع�� خوض املعارك 

(مثال ذلك،   القو�ة (إضرابات قطاعية أو شاملة) تنديدا ب�ل ما يحاك ضدها وضد مصا�ح عموم الفئات 

. وقد ترتب عن سياسة  2و�ضرابات بداية الثمانينات والتسعينات)  1979وشتاء    1978إضرابات ما ب�ن أبر�ل  

واإليديولو��   والسيا�ىي  النقا�ي،  و�ساؤه،  التفر�ق  والتعليم  رجال  يمثلها  ال�ي  بالوحدة  كب��  تحكم  تلك، 

وا�حقوقية   املهنية،  وطموحا��ا  مطال��ا  و��  والءا��ا   �� متعارضة  فئات  إ��  بتحو�لها  لقو��ا  وتفكيك 

 والسياسية. 

�� غضون هذا التوجھ العام إذن جرى إذ�اء الفروقات األفقية �� صفوف هيئة التدريس والعمودية ب�ن  

التدريس. وقد تمخض عن  مهن   الب��وقراطي ع�� حساب هيئة  ال��بية والت�و�ن، كما تم ت�خيم ا�جهاز 

ذلك ا�ساع الهوة ب�ن املهام ا�خاصة بالتدريس وتلك ا�خاصة بالتسي��، واشتداد التباين �� شروط املمارسة  

 ب�ن التعليم العمومي والتعليم ا�خصو�ىي، و��ن ا�جال القروي وا�حضري...ا�خ. 

العنف الممارس ضد األستاذ(ة) في الوسط المدرسي لمدیریة إقلیم مكناس باعتباره نوعا    -11-2
 : من التمییز االجتماعي

األستاذ(ةاالهتمامينصّب    ع��  ط 
ّ
املسل العنف  وجوه  عن  الكشف  أجل  من  ع��،   ،(    :�� صور،  أر�ع 

"التدريس" ب�ن ال��بية والتعليم،  التمي�� �� مهنة  2سياسة التمي�� ب�ن التعليم�ن العمومي وا�خصو�ىي، و

 والتمي�� ع�� أساس ا�جنس، ومدى و�� األستاذة بوضعهم وأساليب مقاومتھ. 

 
ولى، بيروت، ص1993(محسن مصطفى،  - 1

ٔ
 . 50-42ص  -). المعرفة والمؤسسة، منشورات دار الطليعة، طبعة ا

 . 108-المكي المروني، مرجع سابق، ص - 2
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العنف   -11-2-1 إذكاء  في  ودورھا  والخصوصي،  العمومي  التعلیمین  بین  التمییز  سیاسة 
 :السیمیائي ضد األستاذ(ة) 

لظاهرة العنف بالوسط املدر�ىي إ�� استطالع البعد السيميولو��   قد قادتنا املقار�ة الفينومينولوجية ل

ب�ن تفاعالت  من  ع��ا  ينتج  وما  املوضوعية  م��ا  -للبنيات  العمومية  التعليمية  املؤسسات  داخل  فردية 

وا�خصوصية. مف��ض�ن بإزاء ذلك، أن الفعل ال��بوي الناجح من شأنھ أن يبدد العوامل املولدة للعنف ضد  

وسط املدر�ىي، وذلك بما يقتضيھ األمر من شروط موضوعية وتفاعلية لضمان حياة العالمات  األستاذ بال

ينشأ   فكيف  األفراد.  ب�ن  املتبادل  السلو�ي  والتفاعل  اللفظي  التداول  مستوى  ع��  عليھ  الدالة  ال��بو�ة 

� مستوى  العنف السيميائي ضد األستاذ(ة) بالوسط املدر�ىي؟ وكيف يؤدي موت الدالالت والعالمات ع�

 البنيات املؤسسية والتقاليد ال��بو�ة إ�� تزايد العنف ضد األستاذ(ة)؟  

وقد أدى بنا البحث امليدا�ي من خالل تقنية املالحظة املباشرة لشروط العمل ال��بوي ممثلة �� البنيات  

لتعليم ا�خصو�ىي املؤسسية و�� املعدات املادية والتفاعالت العالئقية، إ�� اكتشاف املفارقة الكب��ة ب�ن ا

ال��بو�ة   ممارسا��ا  ومضمون  ال��بو�ة  املؤسسات  ادعاءات  محمول  ب�ن  الفارق  ومعاينة  والعمومي، 

 والتفاعلية، ب�ن ما تحملھ من شعارات تر�و�ة رنانة، وما �عمل ع�� إنتاجھ بالفعل...ا�خ. 

ؤسسات التعليم العمومي  ع�� مستوى البنيات املادية املتاحة، يمكن القول بإجمال أن أهم سمة تم�� م 

و���تب عن   وا�حدودية.  الضيق  يم��ها  ال�ي  ا�خصو�ىي  التعليم  �� مقابل مؤسسات  والتنوع،  السعة   ��

األو�� (مؤسسات عمومية) توف�� إم�انيات ش�ى لتبليغ مضمون الفعل ال��بوي ليسعن طر�ق التدريس ��  

بتدخال ال��بو��ن  الفاعل�ن  حركة  و�واسطة  بل  فقط،  الفردية  ا�حجرات  األ�شطة  وع��  ا�ختلفة،  ��م 

والكتابات   الرسومات  توفرها  ال�ي  الفنية  والتعب��ات  املدرسية،  ا�حياة  أ�شطة  ��ا  �سمح  ال�ي  وا�جماعية 

(مؤسسات خصوصية)، فالضيق ومحدودية املرافق �شعر باالختناق    ا�جدار�ة...ا�خ. أما بخصوص الثانية

ر ��النف�ىي ومن  
ّ
القات ب�ن الفاعل�ن ا�ختلف�ن. فتلزم التالميذ بالتلقي والتعلم كنشاط  الع  ثّم ينشأ التوت

خالل   من  ذلك  لنا  تأكد  وقد  كفاء��م.  عن  للتعب��  وحيدة  �إم�انية  والتلق�ن  بالتعليم  واألساتذة  نمطي، 

ملناخ  مالحظتنا لنظام التفاعالت ب�ن املوظف�ن اإلدار��ن، و��ن األساتذة والتالميذ، حيث يوفر ضيق امل�ان ا

املالئم للتحكم ولفرض سلطة أحادية من قبل املدير (ة) ع�� ا�جميع، فهناك دوما جلبة و�التا�� هناك دوما  

 ضرورة م�حة للتدخل العاجل لفض املشكالت.  

وع�� مستوى التفاعالت داخل البنيات املؤسسية، يالحظ توزيع وا�ح للمهام �� التعليم العام، بينما 

ن املوظف�ن �� القطاع ا�خاص. فمؤسسات التعليم العمومي تظل وفية للتمي�� ب�ن ب�  االختصاصاتتتداخل  

املوظف�ن ب�ن  للتخصص  التدريس، ومراعية  اإلدارة وهيئة  حراس عامون/ معيدون/    هيئة  ناظر/  (مدير/ 

املوظف   يكتفي  ال  إذ  التخصصات،  فو�ىى  نحو  ا�خاص  التعليم  مؤسسات  تن�ع  بينما  أعوان/أساتذة.)، 

بدو  مختلفة  هناك  مواد  تدريس  مهمة  األستاذ  يؤدي  �أن  واحدة،  دفعة  وظائف  �عدة  يقوم  بل  واحد،  ر 

(ر�اضيات و�شاط عل�ي مثال)، أو أن يزاوج ب�ن التدريس واإلدارة (مدرس وحارس عام معا)، ا�خ. ومن جهة  

باء وأولياء  أخرى، يخضع اآلباء ع�� مستوى التعليم العام لوضع تنظي�ي يجعلهم شر�اء �� إطار جمعية آ
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التالميذ ال�ي ينظم تدخال��ا واختصاصا��ا القانون؛ بينما ال توجد جمعية ��ذا املع�ى التنظي�ي �� عرف  

املؤسسات التعليمية ا�خاصة. وهو ما يمكن أن �ستنتج معھ بأنھ �� غياب أي قانون منظم لعالقة املؤسسة  

من قبل اآلباء، فيتدخلون �� �ل �ىيء باعتبارهم    باآلباء، يتعرض األساتذة للتضييق ع�� مهامهم �ش�ل سافر

 أ�حاب حق أك�� من غ��هم. 

أفراد   انتحال صفة األستاذية من قبل   �� يتج��  بروز عنف سيميائي،  إذن،  الوضع  من مخلفات هذا 

دون   املهنة  لهذه  ممارس��م   �� كذلك  و�كمن  ملمارس��ا،  تؤهلهم  وموضوعية  ذاتية  مقومات  بدون  دخالء 

ا "األستاذ"  امتالكهم  الختفاء  عمليا  يؤدي  ما  ذلك  ولعل  األستاذ.  ل�خصية  الواق��  التمثيل  ع��  لقدرة 

الدخالء  قبل  من  رمز���ا  ع��  التطاول  ييسر  كما  واالجتما��،  املدر�ىي  الثقا��  التداول   �� رمز�ة  كعالمة 

وي سليم، ي�ون فيھ  واملتطفل�ن كذلك. فال يمكن لهاتھ العالمة أن تحيا دالليا إال ضمن وسط تداو�� تر� 

مدلولها ذا مع�ى ثابت ورا�خ �� الو�� و�� املمارسة ا�جماعي�ن. بيد أن افتقار املؤسسات التعليمية ملوارد  

والتعامل،   ا�حوار   �� الضرور�ة  والبيداغوجية  ال��بو�ة  لآلليات  وافتقادها  ال��بو�ة،  ملهامها  مؤهلة  �شر�ة 

ة، وعن توف�� األ�شطة املالئمة الستباق مشكالت العنف وعدم  يجعلها عاجزة، عن قراءة ا�حاجيات ال��بو�

إلنجاز  ...ا�خ. والنتيجة �� أن املشكالت ت��اكم والتوترات ت��ايد، األمر الذي يوفر مناخا غ�� مالئم االندماج

 دال، وغ�� قادر ع�� اجتثاث منا�ع العنف من السلو�ات كما من التمثالت.    تر�وي 

"التدر  -11-2-2 مھنة  في  السلطة التمییز  إضعاف  في  ودوره  والتعلیم،  التربیة  بین  یس" 
 : األستاذ(ة)"“ ـلالرمزیة 

لطاملا شغل األستاذ(ة) �� منظومتنا ال��بو�ة دورا مزدوجا ي��اوح ب�ن ال��بية والتعليم، باعتباره نموذجا  

الفقيھ" قبل ا�حماية الفر�سية،   -للتطابق املعياري مع القيم السائدة واملرغو�ة �� ا�جتمع. لذا �ان "املعلم

الثقافة  -و' األستاذ بھ    الوط�ي" �� غضو��ا، سباقا للذود عن  باعتبارها شيئا مقدسا. فالتصقت  الوطنية 

جراء ذلك صورة رمز�ة يحملها معھ حيثما حل وارتحل. فع�� الرغم من سياسة املستعمر الفر��ىي الرامية  

لتمي�� التعليم الفر��ىي الالئ�ي املوجھ لغ�� املسلم�ن عن التعليم التقليدي األصيل الذي تجسده جامعة  

فشل   من  و�الرغم  بروافدها  القرو��ن،  الوطنية،  الهو�ة  مضمون  تجسيد   �� اإلستقالل  فجر  الوطني�ن 

الدينية والثقافية املتعددة، ع�� مستوى اإلصالح ال��بوي للمنظومة التعليمية، إال أن ا�حاجة االجتماعية  

� ذلك، املعلم" بمضمو��ا ا�جامع للوطنية ولل��بية والتعليم، ظل حاضرا. وع�� سبيل املثال �-ملهنة "األستاذ

قول اآلباء للمعلم: "اذبح، وأنا سأس�خ"، أو املقطع الشعري، األك�� تداوال ب�ن الناس، للشاعر املصري أحمد  

 �اد املعلم أن ي�ون رسوال".   =شو��: "قم للمعلم ووفھ التبجيل

�خصية    إ�� صون حقوق اإل�سان الداعية  وع�� الرغم من تطور الثقافة الوطنية وانفتاحها ع�� قيم  

لطفل وكرامتھ من العقاب وسوء املعاملة، وتمكينھ من حقوقھ األساسية ال�ي تخول لھ التعب�� ا�حر عن  ا

ي قيمة  و أف�اره وعن وجوده ا�خاص دون وصاية أو نيابة من أحد، إال أن ا�حاجة ا�جتمعية ألستاذ(ة) ذ

قدر بحو و رمز�ة وذ
ُ
من املبحوث�ن ع��    %97� ا�ي سلطة تر�و�ة فعلية، ظلت مطلبا قائما. فقد أكدت �سبة ت

امتالك األستاذ رسالة تر�و�ة عليھ أن يؤد��ا باملوازاة مع دوره التعلي�ي، وهو ما فسره أحد املستجو��ن، وهو  
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سنة، بقولھ: " علمتنا التجر�ة أن اكتساب الرقم واحد أو  59، يبلغ من العمر  االبتدائيأستاذ �سلك التعليم  

واح��اما للدور"، وهو قول فصل �� تقاطع التعليم وال��بية ضمن وضعية  حرف (أ) �ستد�� تناو�ا و�نصاتا  

 إم�انية للتعلم �� غياب النظام واالنتظام تحت سلطة املعلم الذي هو مر�ي بامتياز.  واحدة، حيث ال

من ناحية أخرى، تتفق أجو�ة املستجو��ن ع�� أن الواجب املنتظر من "األستاذ(ة)" هو ال��بية والتعليم، 

من املبحوث�ن بأن األمر يتعلق ع��    % 66�م يختلفون حول مضمون ا�جانب ال��بوي هذا، بحيث �عتقد لك�

يتجاوز   القيم، و�رى ما  بال��بية ع��  يرى    %7نحو فضفاض  بينما  السلوك،  الن�ح وتقو�م   �� يتج��  أنھ 

و�عكس    صيات اآلخر�ن.بأنھ ال��بية ع�� ا�حر�ة، وال��ام من االستاذ �عدم التدخل �� خصو   %13،3حوا��  

هذه اإلجابات الثالث اتجاه�ن مختلف�ن يخ��قان مجتمع البحث، و���اوحان ب�ن االعتقاد �� ال��بية كتدخل 

غ�� مشروط لبناء ال�خص من ا�خارج (األغلبية)، و��ن االعتقاد با��ا تدخل خار�� مشروط باح��ام حر�ة  

 �ش�ل ال�خص من الداخل(أقلية).  

ى مساهمة األستاذ(ة) �� تراجع رمز�تھ وسلطتھ ال��بو�ة، �ساءلنا بخصوص الدروس وح�ى نبحث عن مد

من    %  51ا�خصوصية، واستفسرنا عن مدى تأث��ها ع�� الصورة الرمز�ة لألستاذ(ة) �� ا�جتمع. حيث يرى  

و�ة،  إعطاء الدروس ا�خصوصية �ىيء مقبول وال ضرر فيھ ع�� سلطة األستاذ ال��ب  األساتذة املستجو��ن أن

ألن لذلك ما ي��ره أوال من جهة الظروف االقتصادية املتقلبة، حيث �غطي العائد من هاتھ الساعات ضعف  

عن   الدولة  تخ��  تبعات  تحمل  عليھ  يتع�ن  حيت  االجتماعية  الظروف  جهة  من  وثانيا  الشرائية،  قدرتھ 

الثقاف  الناحية  من  ثالثا  ثم  والتعليم،  التشغيل  و��  ال�حة   �� الساعات  مسؤوليا��ا  تمنحھ  حيث  ية 

ا�خصوصية فرصة للتعو�ض املادي عن ا��ياره الرمزي بما بات �س��لكھ و�قبل عليھ من مار�ات تجار�ة ومن  

   أشياء مادية
ّ
 دة.  مقل

ينب�� ا�حد منھ ا  مزاولةمن املبحوث�ن، أن  %  49�� مقابل ذلك �عت�� لساعات ا�خصوصية وضع شاذ 

ة لألستاذ �� ا�جتمع. و�� هذا الصدد يدافع أحد املستجو��ن، (وهو مدير  نظرا لبليغ أثره ع�� الصورة الرمز� 

سنة وحاصل ع�� اإلجازة �� األدب العر�ي تخصص لسانيات)، عن رمز�ة  55ثانو�ة تأهيلية، يبلغ من العمر 

سلع  األستاذ(ة) خارج إطار ما هو مادي وسل�� قائال: " ...ليس األستاذ(ة) فقط من �عيش ظروف القهر ح�ى �ُ 

القهر، لك��م يواجهون وضعهم ذاك و�تحملونھ بطرق خاصة   الناس �عيشون تحت عوملة  مهنتھ، بل �ل 

�حية   األستاذ  وقوع  عدا  ا�خصوصية،  للساعات  م��را  أرى  ال  لذا  سلطة    االس��الكجدا.  أمام  وا��ياره 

الشهوات. فَتَحول بمرور الوقت إما إ�� خادم يصرف جهدا مضاعفا لفائدة املؤسسات ا�خصوصية، أو إ�� 

 مق��ض �عمل لصا�ح املؤسسات البنكية." 

ال��بية   ب�ن  التمي�� املقصود  تأث��  الرمز�ة لألستاذ(ة) سواء تحت  ��ذا املع�ى إذن غدا تفكيك السلطة 

أو العمدي نحو الساعات ا�خصوصية، أحد مولدات العنف ضد    االضطراري   االتجاهبفعل  والتعليم، أو  

��و�ن من   والتعليم، هو  ال��بية  ب�ن  �� دور األستاذ  فالتمي��  املستجو��ن.  بتعب�� فئة عر�ضة من  األستاذ 

هنية واملعيار�ة  متاعب األستاذ وتفق�� ملهمتھ النبيلة ال�ي أ�حت وضيعة وقابلة لالنتحال خارج الشروط امل

 ملمارس��ا. 
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 : الجنسي كمظھر من مظاھر العنف ضد األستاذ(ة) التمییز -11-2-3
 �� العنف  ملمارسة  ا�جماعية منطلقا  الذاكرة   �� الثقافية  املمارسة  ا�جن�ىي كما ر�ختھ  التمي��  �عت�� 

النمطية للصور  أن  ذلك  ا�ختلفة.  واملؤسساتية  االجتماعية  بأوساطھ  املعاصر  املغر�ي  حول    مجتمعنا 

مستوى   ع��  كب��  تأث��  مسبق،  نحو  ع��  م��ما  ب�ل  ا�خاصة  وللمواقع  لألدوار  الثقا��  وللتوزيع  ا�جنس�ن 

ة العنف الذي يطالهما �� املؤسسات االجتماعية عامة، و�املؤسسات التعليمية م��ا بوجھ خاص.  نوعية وِحدَّ

�عد املدارس التعليمية مسرحا خصبا لهاتھ املمارسة التمي��ية البائدة، حيث    :ع�� الصعيد املؤسسا�ي

يبدو أ��ا تكتسب شرعي��ا ع�� الصعيد العم�� تحت م��رات اقتصادو�ة وتدب��ية، كذرائع ا�جودة واإلتقان  

ا�جن �التمي��  تجليا��ا  من  �عض  ع��  الدراسة  لهذه  امليدا�ي  البحث  دلنا  وقد  �� واملردودية...ا�خ.  �ىي 

التشغيل، و�� املهام واألجور، كما ع�� مستوى إسناد مواقع املسؤولية اإلدار�ة وال��بو�ة...ا�خ. وال سيما ع��  

 مستوى املؤسسات التعليمية ا�خاصة ال�ي يبدو ف��ا األمر أك�� سفورا، رغم �ل تجليات ا�حداثة الظاهرة. 

نالحظ   البحث،  عينة   �� ا�جنس  متغ��  حضور  حيث  أسفلھ  كما–ومن  ا�جول   �� مب�ن  ارتفاعا    -هو 

ل�جنس�ن اآلخر�ن (ذ�ور) و(جنس آخر) ع��   %2و  28%، مقابل%69  م�حوظا �� عدد اإلناث املدرسات ب

مقارنة    %80  التوا��. ينضاف إ�� ذلك أن تمثيلية العنصر النسوي بقطاع التعليم ا�خاص تصل إ�� �سبة

 .%47ــ ببقطاع التعليم العام حيث تق��ب فقط من النصف 

 يب�ن توزيع األساتذة حسب متغ�� ا�جنس: )7جدول رقم (-

 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  69.7 69.7 69.7 136 إناث 

 71.8 2.1 2.1 4 جنس آخر 

 100.0 28.2 28.2 55 ذ�ور  

 Total 195 100.0 100.0  

 

الهرم  قد تبدو هذه    �� إ�� مؤشرات محددة �ارتفاع �سبة اإلناث  إذا ما احتكمنا  املعطيات موضوعية 

)، أو نمو مستوى  2014(  الس�ا�ي للمجتمع املغر�ي مقارنة بالذ�ور حسب اإلحصاء األخ�� للس�ان والسك�ى

فئات املغر�ي وتقبل  ا�جتمع  باعتبار تطور  أو  الشغل،  اقتحام سوق  الفتاة وتمك��ا من  ا�ختلفة  تمدرس  ھ 

خروج املرأة للعمل بمختلف ا�جاالت ع�� نحو متساٍو مع الرجل �� ا�حقوق والواجبات...ا�خ. غ�� أن بواطن  

 األمور قد ال ت�ون كذلك؛ إذ يظل وقع الت��يرات االقتصادية بخلفي��ا الثقافية التقليدية حاضرا رغم ذلك.  

: إذا �ان ولوج الوظيفة العمومية يتم وفق مبار�ات مفتوحة للتنافس ب�ن �افة  مستوى التوظيفع��  

من   للعديد  يخضع  ا�خصوصية  باملؤسسات  التشغيل  فإن  تمي��،  دون  االجتماعية    االعتبارات الشرائح 



ساتذةالعنف  
ٔ
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ثالثا،   ي�جأ،  كما  الشغل،  لسوق  تبعا  والطلب  العرض  بمنطق  ثانيا  و�أخذ  الر�ح،  أوال  يرا��  إنھ  ا�خاصة: 

عاي�� انتقائية ��م كث��ا �خص املر�ح من حيث خصائصھ الذاتية وا�جنسية والثقافية وا�جهو�ة. و��  مل

هذا اإلطار أدهشنا كث��ا التواجد الكثيف لعنصر اإلناث والذ�ور من مناطق جنو�ية بمؤسسات التعليم  

ا بالتعليم  أستاذ  (وهو  املستجو��ن  أحد  من  كيفيا  توضيحا  لذلك  فالتمسنا  ��   مجاز �خاص،  ا�خاص، 

سنة، مقيم �ش�ل مؤقت بمكناس، و�نحدر من مدينة أرفود �� ا�جنوب  32�ياء، أعزب، يبلغ من العمر�الف

الشر�� للمغرب) حيث قال: " إن السر وراء �شغيل النساء أك�� من الرجال، �عود لتحملهن كث��ا األعباء  

ولهن بما يتلقينھ من أجور دون مجادلة".  املضنية للشغل، ولعدم اع��اضهن ع�� توج��ات املشغل، ثم لقب

أما بخصوص السبب وراء اإلقبال ع�� �شغيل الذ�ور ذوي ال�حنة السمراء (�حراوة) أك�� من غ��هم؟  

ة،   ف��جع األمر بنظره إ��:" التمثل املسبق لدى املستثمر�ن ا�خواص بأخالق (�حراوة) الذين �عملون بِنيَّ

ضدهم ح�ى �� وجود خالف معهم، إضافة إ�� وفا��م بالوعد ح�ى ولو لم  فال يؤذون مشغل��م، وال يتآمرون  

�عد هناك م��رات نفسية لالستمرار". وأما عن املش��ك ب�ن (�حراوة) والعنصر النسوي، والذي يجعلهم  

و��  باملسؤولية  الو��   �� اش��اكهم   " إ��:  بنظره  ف��تد  ا�خواص،  املشغل�ن  لدن  من  غ��هم  ع��  مفضل�ن 

 ها".  تحملهم ل

: ع�� الرغم من أن املهمة ال�ي �شغلها املوظف(ة) �� عملھ قد  مستوى إسناد املهام وتوزيع األدوارع��  

ال�ي �ستدمجها الفرد �ش�ل    باالستعدادات �ع�� عن اختيار �خ�ىي، إال أن ذلك االختيار يق��ن مع ذلك  

للعب ذلك (الهابيتوس)  تنشئتھ االجتماعية  أو ال واع ع�� س��ورة  باإلسناد    واع  أيضا  يق��ن  الدور، مثلما 

وا�خصوصية   العمومية  املؤسسات   �� عل��ا  حكرا  أصبحت  ملهام  األن�ى  اختيار  فإن  لذا  املؤسسا�ي. 

...)،  االبتدائيك(التنظيف وا�حضانة/ مرافقة األطفال ع�� وسائل النقل/ التعليم األو��/ و�سبيا التعليم  

(اإلدارة واإلشر  الذ�ور ب  مهام  املداخل واق��ان  بمراقبة  السياقة/  بمهام  العليا/  املستو�ات  بتدريس  اف/ 

��ييئ ثقا��   البتة عن اختيار �خ�ىي �ع�� عنھ األفراد، بل هو عبارة عن  الهو�ات...) ليس �عب��ا  وتدقيق 

 وتمي�� اجتما��.  

حاجتھ   وتطور  املغر�ي  ا�جتمع  �عقد  أدى  فقد  لذلك،  تواكب    االجتماعيةتبعا  جديدة  لتخصصات 

، إ�� إفراز نوع�ن االستقاللاحتياجاتھ املتعددة و�عكس تطلعات فئاتھ و�شكيالتھ ا�ختلفة ملرحلة ما �عد  

من التعليم (خصو�ىي وعمومي)، و��� انبثاق تطور عقال�ي ملموس �� أش�ال التسي�� والتدب�� كذلك. لكنھ  

السائدة �وعاء رمزي لبناء الهي�ل    تطور وظيفي غ�� مكتمل، بما أنھ يحافظ ع�� استمرار�ة م�حوظة للثقافة 

التعليم   قطاع   �� بكثافة  املرأة  فتوظيف  خصوصية.  أو  �انت  عمومية  التعليمية،  للمؤسسات  الداخ�� 

التعليم أ�سب مهنة للمرأة كما يؤكد ذلك العل�ي   باملغرب، يرجع إ�� جذور ذ�ور�ة تتمثل �� االعتقاد بأن 

 �� سوسيولوجيا تأنيث التعليم باملغرب). ا�خمار �� أطروحتھ عن (ا�جال وا�حجاب، 

، وا�جشع والر�ح السريع �� قطاع التعليم، يحرف التطور  االستغاللإن التوجھ االقتصادي القائم ع��  

الطبي�� لتقسيم العمل االجتما��، إذ �عمل ع�� إعادة إنتاج األدوار وفق الصور النمطية ا�جاهزة، ويعمد  

تبعا لالستعماالت الثقافية السائدة، كما ُيبخس املهام املرتبطة بالتعليم، إذ    إ�� ت��ير التمي�� ب�ن ا�جنس�ن
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تدب��   يقود  كما  املعيار�ة،  شروطها  بدون  لالنتحال  وقابلة  �سيطة،  متدنية،  مهنة  إ��  التدريس  يحول 

ر  املؤسسات التعليمية نحو مز�د من التقشف �� اإلنفاق ع�� شروط العمل الرئيسية، وع�� مستوى األجو 

واملستحقات كذلك. ولعل ذلك ما يخلف بوجھ عام أوضاعا مزر�ة لدى العامل�ن بقطاع التعليم، و�كرس  

 دوني��م مقارنة ببا�� الوظائف األخرى للدولة.  

العام، تمثل إكراهات العيش (فقر، بطالة، ��ميش..) وضيق سبل    االقتصادوي �� تواز مع هذا التوجھ  

ض ع�� الفرد استعدادا خاصا للتنازل عن اختياراتھ ال�خصية والقبول  التحرر م��ا، عوامل إضافية تفر 

العمومي   التعليم  وظيفة   �� العمل  أن  ذلك  ومن  وأدوار.  مواقع  من  عليھ  �عرضھ  و�ما  املؤسسة  �شروط 

للوظائف، وال��يؤ للعمل باألر�اف و�� ظروف من القهر    االجتما�� �ستد�� القبول مسبقا بدوني��ا �� السلم  

�حال، مثلما أن العمل بمؤسسات التعليم ا�خصو�ىي �ستد�� القبول بأفضلية النساء، و�توزيع  وعسر ا

ا�حضانة   واإلبتدائي،  األو��  �التعليم�ن  منتقاة  مهاما  حصري  بنحو  للنساء  �سند  حيث  للعمل،  جن�ىي 

ما تو�ل للذ�ور  ومرافقة األطفال ع�� م�ن وسائل النقل املدر�ىي، إضافة إ�� مهام التنظيف والسكرتار�ة، بين

 �ش�ل خاص مهام اإلدارة واإلشراف والسياقة واملراقبة...ا�خ. 

اقع واألدوار واملستحقاتع��  : ��منا �� هذا الصدد أن نتطرق لفئة التدريس دون  مستوى تراتبية املو

ة، ثم  سواها، ألن الالتجا�س الذي باتت عليھ هاتھ الهيأة �عد سياسات التحكم والتفر�ق ال�ي ن�ج��ا الدول

القطاع ا�خاص فيما �عد، خلق أوضاعا �جينة ومث��ة لالنتباه، ال سيما ع�� مستوى القطاع ا�خاص حيث  

 مستدام و�الغ اإلح�ام.    يء"ييلتف "تخضع هذه الفئة ل��اتبية مزاجية صارمة، و

�انت ا 
ّ
سيا�ىي    مل وضع  جراء  التعلي�ي  نظامنا   �� بالصدفة  وليدة  ا�خصو�ىي  التعليم  مؤسسات 

لقت  واقتص
ُ

ادي خاص أملتھ بحدة سياسة التقو�م الهيك�� منذ بداية ثمانينيات القرن املا�ىي، ول�و��ا خ

باالستثمار. فإ��ا    ةغر�م جاذبية    تجتماعية ذا ا  اأدوار ھ الدولة املتخلفة  ل  جعلت ياُمْضن اعنوة لتحمل قطاع

العديد من   لتستفيد من دعمها ع��  للدولة،  الدعم ع��  تن��ز وضعها االعتباري كمنقذ  املستو�ات. ومنھ 

القيام �ساعات خصوصية داخل    �� العام ا�حق  البشر�ة بوجھ خاص. فألساتذة القطاع  مستوى املوارد 

هذه املؤسسات، كما للمؤسسة ا�خصوصية ا�حق �� �غذية حاج��ا لألطر ال��بو�ة من القطاع العام بما  

 صوصية مواردها البشر�ة؟يناسب وضعها ا�خاص �� املقابل. فكيف تدير املؤسسة ا�خ

لقد خلق دعم الدولة ملؤسسات التعليم ا�خصو�ىي ع�� مستوى املوارد البشر�ة وضعا جنيسا. و�تعلق  

األمر بتنوع كب�� يجري إخضاعھ لتفيييء هرمي (أنظر الرسم التخطيطي) وترات�ي مغلق. حيث �عتليھ فئة  

ة بمؤسسات التعليم ا�خصو�ىي، �� مقابل فئة  أساتذة التعليم العمومي املرخص لها بز�ادة ساعات إضافي

 األساتذة التا�ع�ن لقطاع التعليم ا�خصو�ىي املنغلقة ع�� نفسها وامل��اتبة فيما بي��ا. 

هناك فئة (أساتذة التعليم العام)، وتحظى بم�انة أرفع و�مستحقات أفضل مقارنة �غ��ها، بالنظر   :أوال

، مما يجعلها العماد األسا�ىي الذي �ستلهم منھ املؤسسة ا�خصوصية �جودة ت�و���ا و�خ��ا��ا املشهود لها ��ا

املواد   تدريس   �� وجود��ا  سمع��ا،  بناء   �� خاص  �ش�ل  عل��ا  فتعول  جاذبي��ا،  ع��ه  وتحقق  نموذجي��ا 

 واألساسية.    اإلشهادية
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ب  :ثانيا و�نعتون  القار�ن)،  (األساتذة  فئة  تتعدى  ــ  هناك  أقدمية  لد��م  ممن  املؤسسة"    6أو    5"أبناء 

سنوات، حيث �عول عل��م إدارة املؤسسة �� السراء والضراء وتقر��م م��ا أك�� من با�� الفئات األخرى. كما  

�التعو�ض عن العطل وعن    أ��ا �ع��ف ��م قانونيا وتمنحهم بالتا�� وضعا نظاميا �شملهم بحقوق معينة

 حوادث الشغل واملرض، غ�� أن عددهم قليل جدا.  

هناك فئة األساتذة ذوي األقدمية املتوسطة (ما ب�ن ثالث وست سنوات)، أجورهم أقرب إ�� املعدل    :ثالثا

املتوسط لألجور(السميك) بقليل، غ�� مصرح ��م قانونيا، ولك��م يراهنون ع�� سنوات األقدمية الكتساب  

 وضع نظامي باملؤسسة املشغلة، وكذا لضمان ال���� نحو فئة األساتذة "أبناء املؤسسة".  

، فتخص األساتذة املتدر��ن الذين لم يحصلوا �عد ع�� أقدمية تذكر باملؤسسة، فهم  أما الفئة الرا�عة

األغل الفئة  هذه  أفراد  �ش�ل  السنت�ن.  باملؤسسة  وجودها  يتعدى  ال  قارة،  وغ��  متحركة  داخل  فئة  بية 

املؤسسة، فيجري اختبارهم ع�� توظيفهم لسد ا�خصاص �� مهام متعددة و�أجور جد متدنية. يراهن أفراد  

هذه الفئة ع�� مجهودهم ا�خاص ح�ى ينالوا ر�ىى املشغل ع��م، و�ضمنوا التحول نحو الفئة املوالية ذات  

 "األقدمية املتوسطة".  

 عامل�ن باملؤسسات ا�خصوصية:رسم توضي�� �حركية ول��اتبية األساتذة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: يو�ح الهرم انفصال القمة عن القاع، بحكم تباين أصول الفئت�ن من األساتذة. فال يمكن  م�حوظة

املؤسسة   أساتذة  �عو�ض  يمكن  بينما  ا�خاصة،  املؤسسات  داخل  العمومي  التعليم  أساتذة  �عو�ض 

سعهم اكتساب �عض األقدمية وا�خ��ة ليتحولوا إ��  ا�خصوصية ع�� حركية األساتذة املتدر��ن الذين بو 

الفئة املوالية (ذات األقدمية املتوسطة)، ثم فيما �عد نحو الفئة ال�ي تل��ا واملعروفة ب(أبناء املؤسسة). و��  

كب��ا،   دورا  ا�جنوب  من  واألساتذة  امل��وجات  األستاذات  تلعب  األقدمية  ع��  املبنية  ا�حركية  هذه  إطار 

أساتذة 
القطاع 

العام

أساتذة
متدربون

االساتذة أبناء 
المؤسسة 

بأقدمیة (
)أكبر

أساتذة 
بأقدمیة 
متوسطة
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ل و�ؤمنون  فبتحملهم  مستدامة  حركية  يضمنون  املؤسسات،  ��ذه  العمل  ولشروط  ا�خاصة  ألوضاع 

�عو�ضات   من  بھ  موعودون  هم  ما  انتظار   �� ذلك  و�ل  باملؤسسة،  ا�خاصة  البشر�ة  املوارد   �� استقرارا 

 وترقيات. 

 : وعي األساتذة بأوضاعھم، وأسالیبھم اإلستراتیجیة في تجاوزھا -11-2-4
ال��بو�ة   منظومتنا  مستوى  ع��  املتعاقبة  التعليمية  السياسات  أرس��ا  ال�ي  التمي��  أش�ال  خضم   ��

التعليم...ا�خ)، و��    باملغرب أو نوع  الت�و�ن  أو التخصص، نوع  أو ا�جال، ا�حتوى  اللغة  (سواء بمقت�ىى 

وقانونية مؤسساتية  و�يداغوجية،  تر�و�ة  إصالحات  من  ذلك  �ل  عن  تمخض  ما  األستاذ(ة)  إطار  �عت��   ،

) ال�ي sales boulots-العنصر األك�� معاناة مما سواه، وذلك �عدما غدت مهنتھ من طينة (األعمال القذرة

جرى التخ�� ع��ا، �عدما تم تبخيسها وتجر�دها من جاذبي��ا ومن سائر ما يم��ها عن با�� الوظائف واملهن  

 األخرى. 

موضوعا لعنف رهيب، �عددت تجلياتھ ومستو�اتھ ب�ن ما هو  لقد غدت مهنة التدريس، بمحض ذلك،  

سيميائي وما هو مؤسسا�ي، ما هو اقتصادي وما هو اجتما��، ما هو مادي وما هو رمزي...ا�خ. كما باتت  

صفة " أستاذ(ة)" عبارة عن وصم لصيق ب�ل من يم����ا، من بداية مشواره إ�� ��ايتھ، وسواء اختار ممارس��ا  

 طرارا تحت تأث�� ظروفھ االجتماعية من حاجة و�طالة وفقر ...ا�خ.طواعية أو اض

أنواعها،   التعليم املدر�ىي ع�� اختالف  التدريس بمؤسسات  العام ملمارسة مهنة  بالوضع  قد  إن الو�� 

 من قبل األساتذة املمارس�ن لها، لكنھ و�� متفاوت، وم�حوب بمشاعر متباينة. و�� هذا  
ً
أصبح شيئا ُمدَر�ا

 يمكن توزيع فئات األساتذة حسب درجة وع��م ونوعية مشاعرهم ومواقفهم مما يجري إ�� ثالث فئات:اإلطار  

سنة فما فوق من األقدمية �� التعليم، تقدر �سب��م �� عينة    30: وتخص األساتذة الذين قضوا  فئة أو��

الستينيات إ�� اليوم. هؤالء  ، واكبوا السياسات املتعاقبة ع�� تدب�� املنظومة ال��بو�ة منذ  %13ـــ  البحث ب

ا�حسرة   سما��ا  خاصة  مشاعر  تنتا��م  لذا  بال��اجعية،  تنفيذها  تم  ال�ي  التعليمية  اإلصالحات  يصفون 

بالنظر ملا آلت إليھ أوضاع التعليم باملغرب من فشل وتخلف ال �عكس البتة ما    واالنكسار وا�حيف واملرارة  

رب الذي �انوا يطمحون إليھ. تمثل هذه الفئة من األساتذة  قدموه من مجهودات جسيمة �� سبيل بناء املغ 

 إ�� اليوم.   االستقاللذاكرة التعليم املغر�ي وشاهد عيان �� ع�� وقائعھ وتمفصالتھ الك��ى منذ فجر 

مستواهم الدرا�ىي عال،    %.4عاما، �سب��ا �� عينة البحث حوا��    30و  20ت��اوح أقدمي��ا ب�ن    فئة ثانية:

��م ع�� النقد. يصفون أوضاع التعليم و سياساتھ اإلصالحية بالسطحية والنخبو�ة وال��انية.  يتم��ون بقدر 

أغلب هؤالء �� مواقع املسؤولية اإلدار�ة باملؤسسات العمومية، م��فعون عن �ل ما ��ىيء ملهنة "األستاذ"،  

ت ا�خصوصية و القروض  إذ �ع��ضون ع�� حياة "الت��جز "ال�ي زجت برجال و�ساء التعليم �� آتون الساعا 

  االجتماعية البنكية. و�تمس�ون بالعمل النقا�ي �واجهة حقيقية للصراع من أجل ا�حفاظ ع�� املكتسبات  

 للمغار�ة.  
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يتواجد  .  25 %سنة. وتصل �سب��ا �� عينة البحث إ��20و  10ت��اوح أقدمي��ا �� التعليم ب�ن    :فئة ثالثة

عليم العام. ع�� املستوى النظامي، �عت�� آخر فئة ناجية من جحيم  قطاع التب  % 90هاتھ الفئة بحوا��  أفراد

 �� ا�جار�ة  التحوالت  تجاه  اس��اتيجي��م  عن  أما  والتقاعد.  والتوظيف  ال��سيم   �� ال��اجعية  اإلصالحات 

باالنتماءات   أنفسهم  هؤالء  أغلب  يحصن  باالن��از�ة،  وصفها  فيمكن  والتعليم  ال��بية  النقابية  منظومة 

مثال الساعات اإلضافية �ش�ل مستمر، وخارج ا�حدود القانونية املسموح ��ا، ال  ة، حيث يتعاطون  املتعدد

�عت��   ال��بو�ة.  أطرها  الصلبة، ويعتلون هرم  ال�ي �ش�لون قاعد��ا  ا�خصو�ىي  التعليم  سيما بمؤسسات 

تيجية للتحصن والدفاع،  أفراد هاتھ الفئة العمل النقا�ي وا�حز�ي، ومتا�عة التعليم ا�جام��، أساليب اس��ا

 ولل���� وتحس�ن األوضاع املادية كذلك.  

سنوات من األقدمية. حاصلون ع��   10ال يتعدى أفرادها    %.58تبلغ �سب��ا �� عينة البحث  :  فئة را�عة

ال�ي  الهشاشة  جيدا  �عون  ا�خاص.  التعليم  مؤسسات  مع  متعاقدة  �أطر  أغل��م  ويشتغل  وأك��،  اإلجازة 

مهنة   و�تخذون  راضون  غ��  فإ��م  لذا  عرضي�ن،  أو  �انوا  نظامي�ن  متعاقدين  كمدرس�ن  وضعهم  تحف 

العث أفق   �� مؤقتة  خطوة  ع��  التدريس  يطلقون  يرض��م،  ما  ع��  عثورهم  و�ح�ن  أفضل.  هو  ما  ع��  ور 

"عدي   الديباناج"،  "وضع  التعاقد"،  عل��م  رض 
ُ
ف الذين  "األساتذة  مثل:  خاصة،  توصيفات  ذاك  وضعهم 

ْك ح�ى تلقى ما  
َّ
"، ويعكس ذلك منطق ممارس��م ملهن��م، أحسن بالطباش�� ح�ى يجيب هللا التيس��"، "ْسل

سطحية والالمباالة بالواقع، وع�� ال��قب وان��از الفرص ل�خروج من هذا الواقع �� نفس  حيث يقوم ع�� ال

الرغبة،   جهة  من  عنھ  مفصول�ن  يجعلهم  مما  يمارسونھ،  ملا  تمثلهم  ضعف  ذلك  عن  و���تب  الوقت. 

 ومتمسك�ن بھ بحكم ا�حاجة فقط. 

سنوات األقدمیة ونسبتھا

 ): �عرض لفئات توزيع األساتذة املبحوث�ن حسب األقدمية �� العمل 1مبيان رقم(
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يمكن �عر�فھ خارج الشروط االجتماعية والثقافية    نخلص إ�� أن العنف ال  ،من خالل ما تقدم عرضھ

إلنتاجھ، كما ال يمكن دراستھ وفق أطر نظر�ة جاهزة أو برانية عن الواقع الذي يصدر عنھ ع�� اإلطالق.  

البنيات  إ��  كذلك  العنف  يرتد  ا�جتمع،   �� لألفراد  العالئقي  التفاعل  بأش�ال  صلتھ  إ��  فباإلضافة 

ي  االجتماعية  وملا  تقسيم  الك��ى  من  ع��ا  يتمخض  وما  التنظيمات  و���  تمي��ية،  سياسات  من  ع��ا  صدر 

 . تنفيذية صالحياتوتراتبية، كما ترجع إ�� سلطة الوكالء وما يمارسونھ من  

إذن، عن تطور غ�� طبي��    ،املعاصرتبعا لذلك، �ع�� العنف ضد األستاذ(ة) �� السياق االجتما�� ملغر�نا  

ملنظومتنا ال��بو�ة. فعوض أن ي�ون املنت�ى هو تقدير األستاذ(ة) وتكر�مھ، يبدو أن ما يتعرض لھ اليوم من  

  �عنيف، دليل إثبات ع�� وقوع انحراف شديد باملنظومة جراء ما عرفتھ من تقسيم ممن�ج ألر�ا��ا األساسية 

..) بفعل السياسات التعليمية املتعاقبة منذ عهد االستعمار  .صيص�عميم/ تخ  مجانية/ أداء، تر�ية/�عليم، (

إ�� اليوم، ولعلها السياسة القطاعية ال�ي ال توجد مفصولة أبدا عما يجري ع�� صعيد التدب�� السيا�ىي  

 للمجتمع ك�ل من تقسيمات: جنسية، إثنية، ثقافية، ومجالية، ِا�خ. 

قد يحظى بھ معلم الدين �� األوساط    نالتقدير الذيل و التبجيمن هذا املنطلق، ال يمكن أن �ستغرب  

أستاذ العقالنية والتنو�ر. وال أن نت�جب من أفضلية وضع األستاذ �� التعليم العام عن  ب   مقارنةاألصولية  

ِا�خ.  النائية،  باملناطق  مقارنة  ا�حضر�ة  باملناطق  العمل  بحظوة  الشعور  من  أو  ا�خاص،  بالتعليم  نظ��ه 

ا ثقافية، اجتماعية وسياسية، و�ان باألحرى أن تنتفي ع�� مستوى املنظومة ال��بو�ة عوض  فالتقسيمات هن

 أن تلقي بتأث��ا��ا ع�� م�انة املدرسة واألساتذة.  

املدر�ىي   الوسط   �� األستاذ(ة)  ضد  املمارس  العنف  أبرز مظاهر  املع�ى من  ��ذا  االجتما��  التمي��  إن 

ب األمر  يتعلق  ال  حيث  إذن.  إصالحات  املغر�ي  ش�ل   �� يأ�ي  مقصود،  اجتما��  بتمي��  بل  طبي��،  تمي�� 

سياسية، تتمظهر كقرارات فوقية، وكتغي��ات جزافية، �ستد�� تن�يلها تمز�ق اإل�سان ح�ى يتالءم حتميا  

مع التقطيع الهند�ىي للواقع. وقد جرى بمقت�ىى ذلك، خ�خلة جسم التدريس بالصراعات اإليديولوجية  

أ قبل  اجتماعية  والنقابية،  عزلة   �� ووضعھ  بالتعاقد،  ا�حقيقية  وضعيتھ  عن  األستاذ  فصل  يتم  ن 

التعليم بنوع  أو  (قروي/حضري)  وظروفھ  االشتغال  مجال  �سبب  إن  خصو�ىي)  وسي�ولوجية   (عمومي/ 

 وتباين شروطھ املادية واللوجيستيكية...ا�خ. 

مرا طبيعيا، فإن التمي�� الذي اخ��ق  فإذا �ان التفريع الذي ينجم عن تطور ال�جرة أو أي �ائن �� آخر أ

املنظومة ال��بو�ة �عد شيئا �عسفيا. إنھ ليس استجابة فعلية أو مواكبة حقيقية لتطور حاجات ا�جتمع،  

ا�جتمع واألفراد.    الدولة تجاهبقدر ما هو خطة ممن�جة للتنصل من املسؤوليات االجتماعية ال�ي �� ذمة  

ال ال��بية والتعليم بالتنويع والتفر�ق أحد ا�خيارات اإلس��اتيجية للتحكم  و�� هذا اإلطار يمثل اس��داف رج

 بقو��م النقابية، وكذا للتملص من أعبا��م املادية والتنظيمية.
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لقد ترتب عن ذلك ال��اجع ف�ح ا�جال لنظام�ن �عليمي�ن متضار��ن(خصو�ىي/عمومي)، ينمو أحدهما  

الدولة- من  املتخ�  -بدعم  اآلخر  حساب  ال��بو�ة  ع��  للمنظومة  املسطرة  األهداف  بلت 
َ
ن مهما  إذ  عنھ.   �

املغر�ية، إال أن نيلها يبقى متعذرا جدا �سبب هذه اإلزدواجية التعليمية ال�ي ال تحد من الفوارق الطبقية  

ذك��ا. بل إنھ و�� خضم هذه  
ُ
واالجتماعية ب�ن شرائح ا�جتمع، بقدر ما أ��ا �ستجيب لها فتوسعها أك�� وت

دواجية التعسفية (�عليم خاص/عام) غدا �ل �ىيء أسا�ىي �� العمل ال��بوي اعتباطيا، ح�ى العالمات  اإلز 

 ال��بو�ة املألوفة؛ كسلطة األستاذ ورمز�تھ املقدسة، حصانة املر�ي أو حرمة املدرسة.

ذ الذي يمتلك  لقد تب�ن �عدئذ أن املدرسة القادرة ع�� محا�اة املقاولة �� ال�ي �ستطيع البقاء، وأن األستا

َحصلة  
ُ
ا� بالنتائج  املردودية  ارتبطت  حيث  الصمود.  ع��  األقدر  هو  لكفاءاتھ  و�سو�قية  ر�حية  تطلعات 

والقابلة للتقييم العددي، ال بالسلو�ات املؤدبة أو باالقتناع الفكري، كما غدا اح��ام األستاذ(ة) مشروطا  

 ر التنو�ر ونصوص التقوى. بحيازتھ كفاءة وتخصصا ذا جدوى، ال بما يملكھ من أف�ا

التبضي�� التوجھ  هذا  ظل   �� الطبي��،  من  �ان  إذا  سهم   -  لكن،  ينتعش  أن  للمعرفة،  االقتصادوي 

التعليم ا�خاص ع�� حساب التعليم العام، فإنھ من غ�� الطبي�� بتاتا تحو�ل املؤسسات ا�خصوصية إ��  

ا غ��  والثقا��، كما من  االجتما��  منغلقة عن محيطها  (املدرسة  جزر  ال��بوي  امل�خ  ��ذا  القبول  ملعقول 

��    -ال��بو�ة االستثمار  ومرتز��  السماسرة  قبل  من  واألساتذة  املتعلم�ن  حقوق  فيھ  تن��ك  الذي  املقاولة) 

 ال��بية.

ا�جرد   والوجود  جهة،  من  التليد  بمعناها  املر�ي  قدسية  ب�ن  التمي��  يقود  أن  املفروض  من  �ان  لقد 

ة أخرى، إ�� ميالد قدسية تر�و�ة جديدة أساسها ا�حق والواجب. غ�� أن هذا لم  ل�خص األستاذ من جه 

ال��بية ونزع أي م��ر �شرعن السلطة الرمز�ة لألستاذ. ومن    هو وأد يتحقق ألن الهدف من هذا التمي�� �ان  

ال��بية، و  القتل الرمزي لألستاذ(ة)، و�شأة العنف ضده. ولو تم ا�حفاظ ع�� قدسية  �شديد  نتائج ذلك: 

العقاب ع�� من ين��كها، ما تجرأ أحد ع�� �خص األستاذ(ة)، وما اق��ب من مكتسباتھ املادية والرمز�ة، إن  

 بالنكتة أو باالنتحال العشوائي ملهنة ال��بية والتعليم كممارسة، ِا�خ.  

التعليم تنويع  الدولة  يكف  والثقافية   فلم  اإليديولوجية  ل�حاجات  �ستجيب  �ي    (عمومي/خصو�ىي) 

لشرائح ا�جتمع، بل عملت ع�� تقسيم أطر ال��بية والت�و�ن إ�� فئات غ�� متجا�سة تمهيدا لعملية التخلص  

املادية كذلك.   التعو�ضات  تنويع منظومة األجور وأش�ال  إ��  العمومية، كما عمدت  الوظيفة  ال��ائي من 

�� ف��ة دولة الرعاية، وفرزا لوضع  بحيث أنھ ما من تفييئ جديد إال و�حمل تراجعا عن املكتسبات املتحصلة  

أد�ى وأك�� قذارة من الوضع الذي ا�شطر عنھ �� املقابل. وهكذا إ�� أن غدا العمل بالفصل الدرا�ىي من  

 ال�ي ال ير�ىى ��ا أحد. sales boulotsاألعمال القذرة 

 
ُ
�ت مهنة "األستاذ" �ش�ل مضاعف، أوال �� عالق��ا باملهن و�الوظائف العمومية ا�خارجية األخرى،  �ِ لقد ق

ال��بو�ة نفسها �التسي�� والتدب�� واملراقبة والتأط��.   باملنظومة  الداخلية املرتبطة  باملهام  �� عالق��ا  وثانيا 

ع. فالقتل الرمزي للمر�ي يمس مباشرة  وهو تمي�� سل�ي ال يخلو من ا�ع�اسات خط��ة ع�� األفراد وا�جتم 
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با�حق �� ال��بية الذي ال ينشطر عن ا�حق �� التعليم بحد ذاتھ. سيما وأن ال��بية �� السند البيداغو��  

 ا�حدد ملهنة "األستاذ(ة)" منذ األزل.  لتعليم أي طفل، وا�جوهر

 : علی سبیل الخاتمة  -13

الهم�� ع�� الضرورة القصوى لدور األستاذ(ة) �� مغر�نا املعاصر، و�الرغم من هذا    عتداءبالرغم من اال 

ن ا�حضارة املادية ال�ي نتشدق ��ا ال تقوم ع��  فإالتنكر �خصوصيتھ الوظيفية،    ���وع االجتما�� املفرط  الن

م ا�حضارة ال�ي �� القطيعة ال�املة مع أهميتھ الرمز�ة والثقافية أبدا. فاألستاذ(ة) هو قبل �ل �ىيء معل

 اقتالع للشر من جوهر اإل�سان. 

فهل يمكن القبول بمجتمع بال ثقافة؟ كيف سي�ون حالنا إذن؟ سن�ون بال شك عبارة عن �شوهات  

قية ألشياء مادية ال خالق لها وال إنية، ومجتمعا ملؤه االصطدامات غ�� املتوقعة واالضطرابات  
ُ
ل

ُ
ِخلقية وخ

ل تأملنا  فعند  القيم  الال��ائية.  أزمة  وقع  من  نندهش  املغر�ي،  مجتمعنا   �� املستشر�ة  العنف  ظواهر 

والسلو�ات املدنية ال�ي اع��ت �ل �ىيء بما �� ذلك حرمة األسرة واملدرسة، وروابط األخوة والبنوة والتلمذة.  

التعليم املعلب والسريع  تباعا ��وسنا االس��ال�ي لنماذج  ال�ي فقدناها  الثمينة  الهضم كما    ولعلها األشياء 

 البضاعة. 

إن نزوعنا املادي وولعنا الغر�ب بالنجاحات االقتصادية قادنا اليوم نحو نمط عيش جديد ملؤه الرغبات  

واملضطر�ة. الهوجاء  القرارات  من  غامر  سيل  ونحو  واملتصادمة،  الالإنتاجية    املتناقضة  وصم  فإلصاق 

 طية وت��ير�ة لسياسات تدب��ية واقتصادو�ة.باملدرسة العمومية و�األستاذ(ة)، ليس سوى محاولة اعتبا

كما   أك��  نفهم  طر�قھ  إذ عن  الفكر�ة والعملية،  ا�حداثة  والتمي�� من مرتكزات  التقسيم  أن  فال شك 

أوصانا   كما  ونتحكم  �سود  و�مقتضاه  تايلور،  ذلك  إ��  أرشدنا  كما  أك��  ننتج  و�واسطتھ  دي�ارت،  علمنا 

املغر�ية لهذا املبدأ لم ينحصر �� حدود الرغبة �� التحديث، أو التجو�د، . غ�� أن توظيف الدولة  1ميكيافي��

أوالفهم، بل �عدى ذلك إ�� مستوى ت��ير أساليب التحكم �� مختلف أش�ال اإلنفاق العمومي بإقرار العديد  

الفع التجسيد  والتعاقد...باعتبارها  والتقشف  واملناولة  �ا�خوصصة  البديلة  التدب��ية  املمارسات  ��  من 

 2للروح ا�جديدة لرأسمالية العصر.

قطاع ال��بية والت�و�ن إ�� قطاع للر�ح واالستثمار �عدما جرى إخضاعھ لقوان�ن السوق،    تحو�ل تّم لقد   

التدريس لش�ى أنواع االستالب    هيئةحيث باتت املؤسسة املدرسية مسرحا لبل��ة العمل األستاذي بتعر�ض 

 
1- Marcel, Bolle de Bal. (2003). Reliancce, déliance, liance : émergence de trois notions sociologiques. Dans 
Société, revue des sciences humaines et sociales, (N°80), p-p.99-131. Article consulté sur : www.cairn.info. 
Le27/6/2021.  
2- Luc, Boltanski. Eve Chiapello. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, édition Gallimard (2011) , paris. 
p.45 
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. و�تحو�ل عالقات العمل ال��بوي ا�خالق إ�� عالقات �عاقدية  1املتعدد  من تفييئ وتفر�د وقابلية للتوظيف

مجردة من أحاسيس الضم�� األخال�� وامل�ي. ما أدى إ�� قتل الدوافع التلقائية القائمة ع�� ا�حب واإلخالص  

 �� العمل، و��� انبثاق بواعث ال أخالقية قوامها االن��از�ة واالستغالل وا�جشع.  

األوهام املتعلقة بنموذجية املدرسة املغر�ية، ف�ي جحيم ال يطاق،   البحث امليدا�ي �ّل هذا    كشفلقد  

وركح للعنف ضد األستاذ(ة)، إذ �ستبيح انتحال األستاذية وتن��ك خصوصيا��ا �� التعليم والتقييم، كما �� 

. كما كشف هذا البحث عن  ال��اتبية اإلدار�ة" أو ذريعة "التشغيل"“  ـكال��بية والتقو�م، تحت ذرائع متعددة  

(توحيد/ مغر�ة/ �عميم/�عر�ب)، ما يجعلها �� منأى عن   تحول املدرسة املغر�ية عن مباد��ا الوطنية النبيلة

 الواقع االجتما�� الذي تتموقع فيھ. 

إنھ ال سبيل ل�خروج من األزمة ال��بو�ة والقيمية القائمة ال�ي من مظاهرها العنف  إزاء ذلك، يمكن القول  

العمومي   ضد التعليم  أنواع  ب�ن  الفاصلة  الهوة  هدم  ع��  املغر�ية  املدرسة  بتوحيد  سوى  األستاذ(ة)، 

دون   ذلك  لبلوغ  سبيل  وال  املؤسسات.  داخل  ال��بو�ة  ممارس��ا  وشروط  األستاذية  و�مع��ة  وا�خصو�ىي، 

املدرسة العمومية  ت�ون    االجتماعيةاندراج السياسة التعليمية ضمن سياسة مجتمعية أك�� �حو الفوارق  

املوحدة قاطرتھ. وعوض أن ي�ون مبتغانا هو مالءمة التعليم مع متطلبات سوق الشغل فقط، علينا أيضا  

مدنية كذلك. مما يقت�ىي العمل ع�� �عز�ز  يب �حاجات ا�جتمع املتعددة من قيم ومن سلو�ات  جعلھ �ستج

األستاذ(ة)   ال–سلطة  ع��ه  تمر  الذي  ا�جسر  باعتباره  نظام  املر�ي  سيعمل  فكيف  و�ال  املهارات.  كما  قيم 

 ا�جتمع �� ظل التباعد ال�حيق ب�ن املعرفة التقنية املقدمة باملدارس، وا�حاجة لألخالق؟ 
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 االغتراب التربوّي في الشخصّیة العربّیة 

 بحث في التأثیر االستالبّي للقمع التربويّ 

 
 

 : صملخّ ال

وا�حر�ّ  العقل  جوهرها  كينونة  امل�ّونات اإل�سان  هذه  يمّس  أن  شأنھ  من  ما  و�ّل  واالنتماء  والعمل  ة 

ھ يدفع ال�خصّية بطر�قة أو بأخرى إ��  
ّ
�� أسلوب التنشئة االجتماعّية وأنماطها   وت��ز   االغ��اب.األساسّية فإن

��بو�ة النظم ال من خاللها  �س��  واالكراهات  منظومة بالغة التنّوع من ا�خاوف  �� الثقافة العر�ّية    ا�ختلفة 

اجتماعّية   ة العر�يّ  حّ�ى  أو  مدرسّية  أو  �انت  االجتما��ّ   أسرّ�ة  الضبط     إ�� 
ّ
امل��ت ا�حر�ة  تكريس   عن بة  بدل 

يجعل  املعرفة،   عاّمة  وهو  بصورة  العر�ّية  اغ��اب،    �عيش ال�خصّية  والقصور إذ  حالة  ا�جمود  �عا�ي 

�ش�� إل��ا أغلب الدراسات ا�جار�ة �� هذا   الضعف واملعاناة الوجودّية، و�� حقيقة   صور والسلبّية، ومختلف  

إ�� سبل ا�جال  ذاتھ  �� اآلن  الظاهرة ودراسة أسبا��ا ملّمحة  تفكيك هذه  إ��  البحثّية  الورقة  . و�س�� هذه 

 عالجها.

ال��بوّي   : فاتيح امل   �لمات ال  العر�ّية ،  االغ��اب  ال��بوّي ا االستالب  ،  ال�خصّية  التنشئة لقمع  الهو�ة،   ،

 .االجتماعّية 

Abstract : 

The human being is an entity whose essence is reason, freedom, work and belonging, and 

everything that may affect these basic components, in one way or another, pushes the personality 

to alienation. This appears in the method of socialization and its various patterns in the Arab 

culture, with a very diverse system of fears and compulsions. Such a system emerges, through 

which the Arab educational systems (whether family, school, or even social) seek social control 

instead of promoting the freedom resulting from knowledge. This pushes the Arab personality, in 

general, into a state of alienation. Hence, the Arab personality is suffering stagnation, 

shortcomings, and negativity, and various forms of weakness and existential suffering that is a fact 

indicated by most of the studies conducted in this field. This research paper seeks to dismantle 

this phenomenon and study its causes, referring simultaneously to ways to treat it. 

Key words: educational alienation, the Arab personality, alienation, educational oppression, 

identity, socialization. 
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 : مقدمة  -1

ا�جدل   هذا  ثالثّية  وتأخذ  املعاصرة،  العاملّية  الثقافات  قلب   �� واالغ��اب  والهوّ�ة  القمع  جدل  ير�سم 

تضرب جذورها �� عمق ا�حياة االجتماعّية للشعوب اإل�سانّية املعاصرة. وال    اثقافيّ و   ا صورة ظاهرة اجتماعيّ 

ل ا�حياة االجتماعّية �� البلدان العر�ّية استثناء
ّ
��ّجل هذه الظاهرة حضورها الشامل �� الثقافة    ، إذ �ش�

العر�ّي     العر�ّية املعاصرة. فاإل�سان 
ّ
التسل �� أجواء  اليوم  �� مؤ يولد  التغر�ب،  ّس ط واإلكراه، و�نمو  سات 

نال من حقيقة  و�نت�ي إ�� زنزانات ا�خوف. وشروط ا�حياة ال�ي تحيط باإل�سان العر�ّي �ش�ل مصدر ��ديد ي

 شّل لديھ طاقة الفعل وا�حضور واإلبداع. � وجوده اإل�سا�ّي، و 

املدرسة، وتنت�ي   تبدأ رحلة اغ��اب ال�خصّية العر�ّية، من القهر ال��بوّي �� العائلة، إ�� القمع املعر�ّ� �� 

سات. و�� هذه الدراما املأساوّ�ة �عيش اإل�سان العر�ي دوامات القهر  إ�� اإلرهاب االجتما�ّ� �� داخل املؤّس 

 والهز�مة واالعتباط.  

اليوموهكذا، ف العر�ّي  النامية    -  �عا�ي  اإل�سان  البلدان   ��   - وحالھ ال يختلف كث��ا عن حال اإل�سان 

التنّوع    منظومة االستعمار  بالغة  من  ا�خوف  يواجھ  فهو  فيھ،  م 
ّ

وتتحك بوجوده  تحيط  ا�خاوف  من 

و  الطائفّية،  ا�حرب  من  وا�خوف  و�سرائيل،  و من  والصهيونّية  الدي�ّي،  ا�حرب  م التعّصب  ومن  الفقر،  ن 

و  االجتاألهلّية،  التعسف  و من  األمن،  وأجهزة  الّسلطة  ومن  والعمل،  الوظيفة   �� املرض  ما�ّ�  من 

القهر  والشيخوخة، وأ النسق غول  �� أصل �ل خوف من هذا  التمي�� العنصري. و�كمن  خ�� ا�خوف من 

والقمع واإلكراه والتعذيب، و�نشأ اإل�سان �� منظومة هذه ا�خاوف جميعها مقموعا مقهورا ب�ل ما �� هذه  

، إذ �عت�� ال�لمات من دالالت ومعان، استبطن��ا اللغة معّ��ة عن الواقع االضطهادي الذي يكتنف العر�ّي 

غة مرآة الواقع، ف�ي تجّسد �� فيض مفردا��ا ما يفيض بھ هذا الواقع ال من م�ونات مادّية محسوسة  
ّ
الل

فحسب، بل �ع�� أيضا عن املفاهيم والتصورات السائدة. فلغة قبائل اإلسكيمو �� القطب املتجمد الشما��  

غات األ مثال، غنّية بمفردات الث�ج غ 
ّ
وهو غ�ى �عّ�� �� ��اية املطاف عن الغ�ى �� واقع    خرى �ى ال نظ�� لھ �� الل

غة العر�ّية قديما من مفردات �� وصف  
ّ
ا�حياة الث�جّية �� منطقة القطب الثل��. وشبيھ ��ذا ما تفيض بھ الل

ال�حراء والسيف، وما تفيض بھ حاضرا من وصف اإلكراه أو القمع باعتباره سمة الوجود العر�ّي الراهن  

ن ا�خطاب املتداول �� اللغة العر�ّية اليوم م�حون إ�� حد كب�� باملفردات ال�ي تصف القمع وخصوصّيتھ. إ

سان  
ّ
واإلكراه واإلرهاب والتخو�ف والبطش والعنف واالضطهاد والظلم والقهر، و�� مفردات تفيض ع�� الل

ق يفوق �� اندفاعاتھ أغلب املفردات وال�لمات شيوعا واستخداما، إّن 
ّ
لغة العر�ّية �عكس �غزارة و�� تدف

ّ
 ال

العر�ّي و�حاصره ب�ل مظاهر العنف والفو�ىى واالعتباط حّ�ى صّ��ه  الواقع املر�ر الذي يحيط باإل�سان 

 �عا�ي اغ��ابا �� فضائھ االجتما�ّ� والثقا�ّ�.   

اد هذه  إّن االغ��اب ظاهرة اجتماعّية تدخل �� �سيج ا�حياة الثقافّية االجتماعّية العر�ّية، وت��امى أ�ع

التار��ّ� والسيا�ىّي واألخال�ّ� وال��بوّي   القمع  نتاج  �� �ل منا�� الوجود االجتما�ّ� والثقا�ّ�، و��  الظاهرة 

واالقتصادّي. وليس االغ��اب نتيجة فحسب بل هو نتيجة وسبب �� آن واحد ألن ممارسة القمع واإلرهاب  

لعنف، و�كمن العنف �� أصل االغ��اب وتتداخل  ظاهرة اغ��ابية بحد ذا��ا، لذا يكمن االغ��اب �� أصل ا
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ال�خصّية   أّن  �ع�ي  مّما  باملضمون،  والش�ل  بالنتيجة  السبب  ف��ا  يتعانق  واحدة  كينونة   �� الظاهرتان 

االغ��ابّية �خصّية قمعّية، وال�خصّية القمعّية �خصّية اغ��ابّية �� اآلن الواحد. فاألب املقموع املستلب  

أس   �� إكراهاتھ  املضطهد  يمارس  واملرؤوس  ألطفالھ،  اإل�سا�ّي  الوجود  ع��  ال��بوّي  عدوانھ  و�مارس  رتھ 

اغ��ا�ّي يمارس القمع ع�� من هو دونھ �� سلم ال��اتب. وهكذا تتبّدى الثقافة القمعية االغ��ابية �� كيان  

ا وساِلبا، قاهرا  واحد أو صورة واحدة، فاإل�سان �� ثقافة القمع واالستالب ي�ون �� الوقت الواحد: مسَتلب

كينونة    �� واالغ��اب  القمع  وحدة  حينئذ  فتتجسد  ومغّرِ�ا،  �با 
َ
مغ� ومأمورا،  آمرا  ومغلو�ا،  غالبا  ومقهورا، 

 واحدة ال تنفصل عراها �� ال�خصية املهزومة. 

فاملسألة   الواحد،  والبحث  الواحد  الباحث  حدود  تتعّدى  مسألة  والقمع،  االغ��اب  إن معا�جة قضّية 

بط سم 
ّ
والعلمّية  تت والسياسّية  والثقافّية  االجتماعّية  ا�حياة  منا��   �� حضورها  و��ّجل  الشمول  ا�ع 

ا�ختلفة. و�ذا �ان بحث مثل هذه القضية الشاملة يتجاوز إم�انّياتنا، فإن مقالتنا هذه تكتفي بالبحث ��  

مح القهر ال��بوّي أو  ظالل ا�جانب ال��بوّي �جدل القمع وال�خصّية واالغ��اب، �غية الكشف عن �عض مال 

 القمع ال��بوّي ال�امن �� أصل وضعّية االغ��اب اإل�سا�ّي �� ال�خصّية العر�ّية.  

حاضنا   La Socializationإّن �� عمق ا�جدل الشامل ب�ن اإل�سان واالغ��اب ت��ز التنشئة االجتماعّية  

�ل فيھ اإل�سان و�نمو وفق املعاي�� الثقافّية ال��بو 
ّ

�� أسلوب    وت��زّ�ة ال�ي تحّددها الثقافة عي��ا.  ثقافّيا يتش

التنشئة االجتماعّية وأنماطها ا�ختلفة مسألة البناء الداخ�� �جوهر اإل�سان. فال�خصّية ال �عدو أن ت�ون  

�شكيال ثقافّيا تر�وّ�ا تحّدده طبيعة ا�حاضن الثقا�ّ� الذي �شأت �� ظاللھ، �� مع�ى أن طبيعة ال�خصّية  

اإل�سان  اإل�سانّية   ��ب  ثقافّيا  قالبا  باعتباره  االجتماعية،  التنشئة  أسلوب  بطبيعة  كب��  حد  إ��  مر��نة 

ل مرونة ا�حاضن الثقا�ّ�، وقدرتھ ع�� التكّيف وفقا ملعطيات الطبيعة اإل�سانّية  
ّ
خصائص إ�سانّيتھ، و�ش�

ّية وتطّورها ومدى قدر��ا ع��  الفردّية، والتوافق مع متطلبا��ا، الشرط املوضو�ّ� لنشأة ال�خصّية اإل�سان

ا�حضور والتماسك واإلبداع، لذا ي�جأ اليوم علماء النفس وال��بية إ�� أسلوب التنشئة االجتماعّية السائدة  

�� �عض ا�جتمعات اإل�سانّية لتفس�� �عض األحداث التار�خّية االغ��ابية. وتأكيد لهذا التصور وتدعيما لھ  

سرد واقعة تار�خّية هاّمة تبّ�ن لنا إ�� أي حد تكمن أهمية التنشئة االجتماعّية  يطيب لنا �� هذا املقام أن �

 �� بناء اإل�سان وتحقيق ت�املھ النف�ىّي واالجتما�ّ� أو �� �حق وجوده ودفعھ إ�� دائرة االغ��اب.  

وكيناوا  ، �� أثناء ا�حرب العاملية الثانية، هاجمت األساطيل األمر�كية جز�رة أ1945�� نيسان من عام  

ال�ي �سيطر عل��ا القوات اليابانية، و�دأت تقصف ا�جز�رة بأطنان من القنابل ون��ان املدفعّية والط��ان  

ل�جنود   الوحيد  امل�جأ  �انت  ال�ي  واملغاور،  والكهوف  ال�خور  أذابت  حّ�ى  ف، 
ّ
توق دون  أشهر  ثالثة  ملدة 

قوات األمر�كّية ا�جز�رة وألقت القبض ع�� من  اليابانّي�ن والس�ان األصلّي�ن ل�جز�رة، وفيما �عد دخلت ال

بقي ع�� قيد ا�حياة من ا�جنود اليابانّي�ن والس�ان األصلّي�ن. وقد الحظ علماء النفس أن ا�جنود اليابانّي�ن  

األسرى (وهم من ال�وماندوس الذين تم اختيارهم وتدر���م �عناية فائقة ع�� خوض املعارك) �انوا �عانون  

وأ  اضطرابات  الحظوا  من  عندما  جدا  كب��ة  النفس  علماء  دهشة  و�انت  ا�خطورة،  بالغة  نفسّية  مراض 

الظاهرة   هذه  تفس��  أجل  ومن  األصلّي�ن.  الس�ان  عند  جدا  متدنّية  �انت  االضطرابات  هذه  أن  باملقابل 
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.د. علي ا

ٔ
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أن  ماء  ومعرفة أسباب التباين ب�ن طر�� املعادلة، أجر�ت أبحاث نفسّية وتكنولوجّية، تبّ�ن بمقتضاها للعل

سبب انخفاض درجة االضطرابات النفسّية لدى الس�ان األصلّي�ن ل�جز�رة ناجم عن أسلوب التنشئة  

األصلّي�ن ا�جز�رة  لس�ان  أّن  االجتماعّية  �ستنتج  ع��  .  �غدق  تبّ�ن،  كما  ا�جز�رة،   �� التنشئة  أسلوب 

ق  الطفل حّبا بال حدود، و�منحھ حرّ�ة واسعة جّدا، وال سّيما أثناء الرضاع
ّ
ة، و�سامحا كب��ا فيما يتعل

عب وضبط اإلخراج و���ك ح�ى �س�� ع�� قدميھ دون إكراه
ّ
. فالتنشئة االجتماعّية السائدة �� ا�جز�رة  بالل

ر.  
ّ
وقد أرجع العلماء مستوى ال�حة النفسّية العالية  تنشئة تنتفي ف��ا �ّل أش�ال اإلكراه والعنف والتوت

إ�� أسلوب  جدا لس�ان ا�جز�رة األصلّي�ن، وقد ا�جحيم،  ر��م ع�� مواجهة الرعب وا�خوف و�حظات 

جأش   بثبات  الوجود  وتحدّيات  الصعاب،  مواجهة   �� هائلة  طاقة  منحهم  ذي 
ّ
ال االجتماعّية  التنشئة 

وا لو�الت ا�حرب ومواجهة ا�جحيم، وقوة عِدّ
ُ
ذين أ

ّ
 .1بدرجة أك�� من ا�جنود اليابانّي�ن ال

مباالة، واالت�الّية، والقدرة ع�� اإلنجاز، والشعور  
ّ

 السمات ال�خصّية �� مثل الثقة بالنفس، والال
ّ

إن

يونة  
ّ
الل أو  الشدة  درجة  إ��  �عود  وغ��ها،  للتعاون  وامليل  والفردّية،  الذات،  تأكيد  أو  بالنقص، 

 املستخدمتْ�ن �� أسلوب التنشئة االجتماعّية السائدة �� مجتمع ما.  

 :هوم الشخصّیة في مف  -2

" ال�ي �عنـي �� األصل قناعا،    Personaال�لمة اليونانّية "  ” من Personnalitéُ�شتّق مفهوم ال�خصية "  

  )  AllportGordonوليس من السهل أبدا الظفر بتعر�ف جامع ما�ع لهذا املفهوم، إذ أح�ىى جوردن ألبورت (

ومتح  1937م  عا لل�خصّية،  �عر�فا  �ع  خمس�ن  متو م��ا  "ر�فا  معت��ا  دينامّي  ازنا  تنظيم   �� ال�خصّية 

فالشـخصية إذن ليسـت وجـودا    ، 2"للفـرد تكّيفـھ مع الوسط االجتما��ّ لوضعّيات نفسـّية ف��يائّية تحـقق  

 مادّيا فحسب، بل �� كيان متناسق من التصّورات ا�حـرة واألحاسيس الروحّية واملشاعر.

يورد أحمد ز�ي بدوي �عر�فا لل�خصّية قوامھ أن "ال�خصية نظام مت�امل من ا�خصائص ا�جسمّية  

. ويعرف جان  3ه عن غ��ه من األفراد تمي��ا بينا "والوجدانّية والن�وعّية واإلدراكّية ال�ي �عّ�ن هو�ة الفرد وتمّ�� 

ل السلوك وردود أفعال األ�خاص إزاء    )Dubois  Jeanديبوا (
ّ
ال�خصّية بأّ��ا مجموعة العناصر ال�ي �ش�

 . 4"املواقف ا�حياتّية

ميكشل��   إليكس  واملعنوّ�ة  ويعت��  والنفسّية  املادّية  املعطيات  من  مت�املة  منظومة  ال�خصّية 

جتماعّية تنطوي ع�� �سق من عملّيات الت�امل املعر�ّ� وتتمّ�� بوحد��ا ال�ي تتجسد �� الروح الداخلّية  واال 

 ال�ي تنطوي خاصة ع�� اإلحساس بالهوّ�ة والشعور ��ا.  

 
1- Frank R. Donovan: Education stricte et éducation -libérale, Robert Laffont, Paris, 1968. (P.74) 
2- Gordon Allport, Personality : A psychological interpretation. GW Allport -psycnet.apa.org .1937 

حمد زكي  -3
ٔ
 . 311، ص 1978، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكـتبة لبنان، بيروت بدوي:ا

4 -Jean Dubois: Dictionnaire du français contemporain، Larousse, paris , 1989.  

https://psycnet.apa.org/record/1938-01964-000
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الداخلّية أساسها الشعور باالستمرارّ�ة والتمايز والديمومة وا�جهد   إّن ال�خصّية وحدة من املشاعر 

�ى أّ��ا وحدة من العناصر املادّية والنفسّية املت�املة، وال�ي تجعل ال�خص يتمايز عّما سواه  املركزّي، �� مع

الذاتية ووحدتھ  بتباينھ  والثقافّية  فال�خصيّ .  1ويشعر  النفسّية  السمات  من  وحدة  األمر،  ��اية   �� ة 

التنشئة االجتماعّية السائدة    وف��اوالبيولوجّية والعقلّية املت�املة،   تنعكس ثقافة ا�جتمع وأساليب 

 فيھ. 

 الشخصّیة والثقافة:     -3

بنية ال�خصّية    تتحّدد السمات األساسّية لل�خصّية �� مجتمع ما بطا�ع الثقافة السائدة فيھ، إذ ترتبط

بودون  �عب��  حّد  أيضا    " Boudonع��  ده 
ّ

أك رأي  معّ�ن"ـ؟   �جتمع  ا�حّددة  بالثقافة  وثيقا  �اردين�  ارتباطا 

)Kardiner  قولھ �� مثل  ثقا�ّ�،   ")  ترّسب   �� فاألنا  ��خصّية مرجعّية  يتمّ��  ثقا�ّ�  اجتما�ّ�  نظام  �ل  إن 

، لذا �عكس ال�خصّية إ�� 2فة إ�� أخرى ومن مجتمع إ�� آخر"و�التا�� فال�خصّية الثقافّية تتباين من ثقا

ذي يظهر ب�ن �خصْ�ن ينتميان إ��  
ّ
حد كب�� السمات الثقافّية �جتمع االنتماء، أمر ي��زه التباين السلو�ّي ال

ثقافتْ�ن مختلفتْ�ن، إذ يمكن تمي�� رجل فر��ىّي عن رجل إن�ل��ّي من خالل �عض أنماط السلوك ال�ي يقوم  

إن ال�خصّية املرجعّية كما ينظر إل��ا �ل من �اردين� ولينتون نوع من التشكيل النف��ّي  �ا �ل م��ما.  �

." إّن أعضاء مجتمع ما، غالبا ما، يحملون �سقا مش���ا  ا�خاّص بمجتمع ما والذي يحدّد أسلوب ا�حياة

ال لهذه  أساسية  ال�خصّية  نمط  تّحدد  وال�ي  �جتمعهم  الثقافّية  السمات  ويعت��  3ثقافة"من  دوراند . 

)Durand( نظام القيم واملواقف املش��كة ب�ن أعضاء ا�جماعة، ي��جم إ�� أش�ال متعّددة من السلوك   “أن

 . 4الصر�ح والذي يرتبط بمواقف معينھ"

�ستنتج �� وضوح، أّن ل�ّل ثقافة �خصّية أساسّية مرجعّية �عكس صورة القيم السائدة أو الصيغة  

مرجعّية   �خصّيات  وجود  أيضا،  �ستنتج  أن  يمكن  كما  القائمة،  والثقافّية  االجتماعّية  ل�حياة  النفسّية 

 ال�خصّية وفقا للمنظور االجتما�ّ�    ثقافّية ل�ّل ثقافة فرعّية أو مجتمع فر�ّ� �� إطار ا�جتمع الكب��.
ّ

إن

"السمات    ب��ك،ما �عرفها �اردنر وجاك  الثقا�ّ� �� التشكيل الثقا�ّ� املش��ك ب�ن أفراد ا�جتمع و�� ك

ا�جتمع" أفراد  معظم  ف��ا  �ش��ك  ال�ي  العامة  والعقلّية  لنتون   ،5النفسّية  رالف  عل��ا   .R(  و�صط�ح 

Lintonوهو �ع�ي ��ا نمط ال�خصّية املتواتر حضوره ب�ن مختلف أنماط ال�خصّية    املنوالّية  ) بال�خصّية

 
ليكس  -1

ٔ
 .  129، ص 15، ص 1993الهوية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق ن  ميكشللي:ا

 .  246، ص 1993علم االجتماع التربوي، جامعة دمشق، مطبعة االتحاد، دمشق،  وطفة: علي -2
3-Gilbert. Durand : les grands textes de la sociologie moderne, Bordas, Paris, 1969. p.91. 
4-Ibid. 

 . 101، ص 1992التربية وترقية المجتمع، دار سعد الصباح، الكويت  قنبر:محمود  -5
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و�مّ��1�� مجتمع محدد" "مري" و"شنيدر"  �لوكهون   ،  كتا��م  1953(  ،وزمياله   �� الطبيعة )   �� ال�خصية 

 :2�� ال�خصية ب�ن ثالثة مستو�ات �� وا�جتمع والثقافة

   ا�جوانب.�ّل إ�سان �شبھ جميع الناس �� �عض  -أ 

 �ّل إ�سان �شبھ �عض الناس. -ب

 �ّل إ�سان ال �شبھ أي إ�سان آخر.  -ج 

الثا�ي    املستوى  ل 
ّ
يمث بينما  اإل�سانّية  ال�خصّية  يمثل  األول  املستوى  أن  السياق  هذا   �� نرى  ونحن 

أو   الفردّية  ال�خصّية  األخ��  النموذج  ل 
ّ
يمث بينما  ما،  �جتمع  األساسّية  أو  القومّية  الثقافّية  ال�خصّية 

 الهوّ�ة الفردّية والذاتّية للفرد. 

 ة:  مظاهر اغتراب الشخصّیة العربّی -4

  الوفاة) معّ��ا سنة     Falret(   �� كتابات فالر�ھ  1837" ألّول مرة �� عام    Alienationظهر مفهوم االغ��اب "

�� مجال علم االجتماع والفلسفة   ف 
ّ
العق�ّ�، و�دأ هذا املفهوم فيما �عد، يوظ بھ عن مظاهر االضطراب 

  ع��  personaال�ي اشتّقت من ال�لمة اليونانّية  . و�نطوي املع�ى األول لهذه ال�لمة  3وعلم النفس االجتما��ّ 

م  1778ت.    مع�ى نقل امللكّية من �خص إ�� آخر إكراها. وقد استخدم الفيلسوف الفر��ىّي جان جاك روسو

)Jacques Rousseau-Jean  االجتماعّية للمؤّسسات  عبد  إ��  اإل�سان  تحّول  بمع�ى  االغ��اب،  مفهوم   (

 ا وذلك �� سياق تطّور التار�خ اإل�سا�ّي.  والنماذج السلوكّية ال�ي أ�شأه 

ويعت�� ماركس االغ��اب، العملية ال�ي يتحّول ف��ا اإل�سان إ�� حالة �شيؤ �أن ُ�ستعَبد من خالل العمل، 

و�صبح بقّوة عملھ سلعة تباع �� األسواق. فالعمل وفق رأي ماركس هو الذي طّور اإل�سان، ولكن زّج بھ ��  

، فالعمل �� نظره يخلق اإل�سان و�طّوره، ولكنھ يمتّص �� الوقت نفسھ �ّل 4نات القهرأكفان العبودية وزنزا

و�حّدد   نفسھ.  ع��  غر�با  يصبح  عندما  الفكر  حالة  هيغل  عند  االغ��اب  مفهوم  و�أخذ  ويستعبده.  قواه 

غياب  خمسة أ�عاد أساسّية ملفهوم االغ��اب ��: ا�حرمان من السلطة، و   Melvin Seemanمولفان سومان  

الذات   بالغر�ة عن  و�حساس  للقيم،  ثم غياب  للمعاي��، ومن  ا�حياة، وغياب  املفهوم  5مع�ى  ويع�ي هذا   .

 بصورة عامة �ّل أش�ال القهر ومشاعر البؤس والشقاء ال�ي �عا�ي م��ا اإل�سان �� ا�حياة.  

امل�ّونات   هذه  يمّس  أن  شأنھ  من  ما  و�ّل  واالنتماء  والعمل  وا�حر�ة  العقل  جوهرها  كينونة  اإل�سان 

ھ يدفع ال�خصّية بطر�قة أو بأخرى إ�� حال�ْي اغ�� 
ّ
 االغ��اب �� حدود ما ننظر    اب واستالب.األساسّية فإن

ّ
إن

 
خر، بيروت دار التنوير،  ياسين:انظر السيد  -1

ٓ
 . 1981الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم اال

دراسة ميدانية لعينة من الطالب الجامعيين   القطرية:سلطان العيسى: مؤشرات في الشخصّية المنوالّية ليفون مليكان وجهينة  -2
 .34ص ، 1987القطريين، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، الدوحة 

ول، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة  -3
ٔ
عالم علوم النفس، المجلد اال

ٔ
 . 77ص 1988كمال دسوقي: ذخيرة تعريفات مصطلحات ا

 .  1995اب عند إيريك فروم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، االغتر  حماد:حسن محمد حسن   انظر: -4
5- Madeleine Grawitz : Lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1983, P.12 
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ط والعبودية من جوهر اإل�سان،  
ّ
فھ �� هذه املقالة هو: الوضعّية ال�ي ينال ف��ا القهر والتسل

ّ
إليھ ونوظ

وهو ا�حالة ال�ي تتعّرض ف��ا إرادة اإل�سان أو عقلھ أو نفسھ لالغتصاب والقهر واالعتداء والتشو�ھ. لذا  

وات االغ��اب وأدوات القهر، و�� �ّل ما من شأنھ أن �عاند نمو ال�خصّية اإل�سانّية  نتبّ�ن تمثال ب�ن أد

حها، وتتبّدى مظاهر االغ��اب �� أش�ال أحاسيس مفرطة بالدونية، والالمباالة، والقهر، 
ّ
وازدهارها وتفت

 ��اب ال�خصّية.  والضعف، والقصور والسلبّية، واال��زامّية. وتلك �� البوابة املن�جّية ملفهومنا عن اغ

تتعر ال�ي  ا�حاالت  إ��  االغ��اب  مفهوم  للّضعف  ّ◌ ويش��  أو  لال�شطار،  ال�خصّية  وحدة  ف��ا  ض 

ا�جتمع. داخل  تتّم  ال�ي  واالجتماعّية  الثقافّية  العملّيات  بتأث��  وحاالت    واال��يار،  النفسّية،  فالعقد 

ا األزمة  صور  من  صورة  ل 
ّ
�ش� التناقضات  أو  النف��ّي،  ال�خصّيةاالضطراب  �ع��ي  ال�ي  ، الغ��ابّية 

فيع�ي مفهوم االغ��اب �� �عض من دالالتھ ومعانيھ أن تنمو ال�خصّية نمّوا مشّوها ينت�ي ��ا إ�� فقدان  

مقّومات اإلحساس املت�امل بالوجود والديمومة. ومفهوم االغ��اب هو أيضا، ا�حالة ال�ي يتعّرض ف��ا جوهر  

فعند واإلكراه.  للقسر  أو ال�خصّية  الثقا�ّ�،  أو  العق�ّ�،  جوهرها   �� اإل�سانّية  ال�خصّية  تتعرض  ما 

االجتما�ّ�، لنوع من التشو�ھ واالغتصاب، تحدث عندئذ عملّية اغ��اب و�شو�ھ. ووفقا لهذه الصيغة يمكن  

 القول إن مفهوم االغ��اب �� ال�خصّية يتحّدد با�جوانب التالية: 

�عان  - ال�ي  النف�ىي  التكّيف  عدم  الرهاب  حاالت  املستمّر،  القلق  بالنفس،  الثقة  عدم  ال�خصّية:  ��ا 

 االجتما�ّ�، ا�خاوف املرضّية. 

 غياب اإلحساس بالتماسك والت�امل الداخ�ّ� �� ال�خصّية.   -

النقص،    - ا�خصاء، عقدة  أوديب، عقدة  ال�خصّية: عقدة  �ع��ي  ال�ي  النفسّية  العقد  حالة ديمومة 

 عقدة االضطهاد...ا�خ. 

بالهوّ�ة مثل: الشعور باالنتماء، الشعور با�جهد املركزي، الشعور با�حّب،   ضعف  - أحاسيس الشعور 

 الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة، غياب اإلحساس باألمن.

�ستبطن إذن مفهوم االغ��اب أوجها متنّوعة ومظاهر مختلفة فهل نأت ال�خصّية العر�ّية بنفسها منھ  

عنيھ هنا بال�خصّية العر�ّية، ال�خصّية املنوالّية أو ال�خصية األساسّية أو  أم أ��ا �عا�ي االغ��اب؟ وما � 

املالمح األساسّية الثقافّية والسي�ولوجّية لل�خصّية العر�ّية. تميل أغلب الدراسات واألبحاث ا�جار�ة �� 

ال لإل�سان  ا�حياتّية  وا�خ��ة  العرب،  رون 
ّ

املفك حصدها  ال�ي  أيضا  والتجارب  امليدان،  واملثّقف  هذا  عر�ّي 

أن تؤكد  واغ��اب.    العر�ّي  استالب  حالة   ��  �� العر�ّية  معرض ال�خصية   �� قليال  التواضع  أجل  ومن 

اإلجابة عن هذا السؤال ملاذا ال نطرح السؤال بصور أخرى. هل تصان حرّ�ة اإل�سان العر�ّي؟ وهل يحظى  

العر�ّي وعي القانون واملؤّسسات؟ هل �عا�ي اإل�سان  مشّوها؟ هل �عا�ي إكراهات شروط ا�حياة    ابحماية 

املادّية؟ �� مستوى دخولھ املالّية و�� مستوى أمنھ االجتما�ّ� واملادّي؟ هل هناك حروب أهلّية وطائفّية ��  

البلدان العر�ّية؟ هل �عا�ي الشعوب العر�ّية األنظمة الشمولّية؟ هل �عيش اإل�سان العر�ّي �عيدا عن ��ديد  

العسكر�ّ  أطفال  ا�جحافل  يموت  هل  فلسط�ن؟  غتَصب 
ُ
� هل  واإلسرائيلّية؟  األمر�كّية  ا�حرب  وأدوات  ة 

العراق جوعا؟ هل ما زالت دماء األبر�اء �� ا�جزائر ��در؟ هل تجتاح ا�جيوش ال��كّية أرا�ىي العراق؟ وهل  
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سورّي اليوم ��  �عا�ي شعب لبنان القهر واملوت والدمار �� ا�حروب األهلّية و�� قانا؟ هل �عيش املواطن ال 

واالجتما�ّ�   االقتصادّي  والقهر  والشمال  ا�جنوب  من  تحاصره  واإلسرائيلية  ال��كّية  وا�جيوش  أمن  حالة 

 يأتيھ من تحت ومن فوق؟ هذه �� إجابتنا عن سؤال االغ��اب واالستالب الذي �عانيھ اإل�سان العر�ي!  

�ع ف�ي  اغ��اب،  حالة  عاّمة  بصورة  العر�ّية  ال�خصّية  والسلبّية،  �عيش  والقصور  ا�جمود  ا�ي 

ومختلف مواطن الضعف واملعاناة الوجودّية، و�� حقيقة �ش�� إل��ا أغلب الدراسات ا�جار�ة �� هذا  

من  1ا�جال طو�لة  قائمة  �سرد  أن  السياق  هذا   �� و�مكن  العر�ّية،.  لل�خصّية  السلبّية  و��   السمات 

د عل��ا الباحثون والدارسون �� هذا امل
ّ

فقدان الثقة بالنفس، وغياب التلقائّية  يدان ومن أبرزها:  سمات أك

مباالة وا�خجل وا�خوف
ّ
ى عديد الباحث�ن �� دراسا��م  2واالبت�ارّ�ة، وال�خصّية ا�حاملة، والال . وقد تق�ىّ

فؤاد زكر�ا ال�ي يرسم من خاللها  سمات االغ��اب �� ال�خصية العر�ية، ونذكر ع�� وجھ ا�خصوص أعمال  

مأساو  األع�ى  صورة  وا�خضوع  مسوؤلّية 
ّ
والال والنفاق  ا�خداع  سمات  قوامها  العر�ّية  لل�خصّية  ّ�ة 

. و�ستطيع سرد عدد كب�� من األبحاث ال�ي ترى ال�خصية العر�ية �عيش أزمة دائمة وحقيقّية.  3والسلبّية

أ القومّية  ال�خصّية  هذه  مثل  ل 
ّ
�ش� إ��  أّدت  ال�ي  العوامل  ما  نتساءل،  أن  هنا  املنوالّية  و�وسعنا  و 

؟ اإلجابة ليست �س��ة ومع ذلك يمكن القول، إن عوامل ضعف ال�خصّية العر�ية متعددة وأهمها  ا�حزنة

األنماط الثقافّية السائدة، والعوامل التار�خّية واالستعمارّ�ة واالقتصادّية وال��بو�ة، وغايتنا من البحث ��  

ّ�ة ال�ي تدفع ال�خصّية عاّمة وال�خصّية العر�ّية خاّصة  أساليب التنشئة االجتماعية إدراك األسباب ال��بو 

ب أوال ضبط مفهوم التنشئة االجتماعّية �� خصائصها وأ�عادها.  
ّ
 إ�� دوامات القهر واالغ��اب، وهذا يتطل

 : التنشئة االجتماعّیة  -5

ملفهوم    ال يمكن للمرء أن يظفر بتعر�ف جامع ما�ع للتنشئة االجتماعّية. ومن أجل بناء صورة وا�حة 

التنشئة االجتماعّية، يمكن القول: إّن التنشئة االجتماعّية �� منظومة العملّيات ال�ي �عتمدها ا�جتمع ��  

و�مكن �عر�ف  نقل ثقافتھ، بما تنطوي عليھ هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد، إ�� أفراده.  

لها، دمج الفرد �� ا�جـتمع، ودمج ثقافة ا�جتمع ��  التنشـئة االجتماعيـة بأ��ا العمليـة التـي يتـم من خال 

 . 4الفرد

 
زمّية للشخصية المصرية في كـتابات كل من محمد عبده وطه حسين وجمال حمدان وعبد العزيز ا -1

ٔ
لرفاعي وفؤاد  تبرز الصورة اال

وتبرز هذه الصورة في   صليبا؛زكريا وحامد عمار. ويظهر هذه الصورة في الشخصية الفلسطينية والسورية صادق جالل العظم وجميل 
يضا في دراسات جابر عبد الحميد جابر وعبد الجليل 

ٔ
كـتابات هشام جعيط والبشير بن سالمة عن الشخصية التونسية، وتتبدى ا

التربية وترقية المجتمع، دار سعد الصباح، الكويت  قنبر:العراقية. وللمزيد يمكن العودة إلى كـتاب محمود الطاهر عن الشخصية 
 ز الفصل الرابع.  1992

  .114. ص 1992التربية وترقية المجتمع، دار سعد الصباح، الكويت  قنبر:محمود  -2
 . 1971، مارس 73عدد انظر فؤاد زكريا بين التعليم وقيم المجتمع، الفكر المعاصر،  -3
 .  37ص  1993علم االجتماع التربوي، جامعة دمشق مطبعة االتحاد، دمشق،  وطفة:علي - 4
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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) التنشئة االجتماعّية "بأ��ا منظومة األّولّيات ال�ي تمكن الفـرد، عـ�� مدى  Rocher Guy( رو�ىي    ���عـّرف  

 .1حياتھ، من �علم واستبطان القيم االجتماعّية والثقافّية السائدة �� وسطـھ االجتما�ّ�"

دوركهايم   االجتماعّيةDavid Émile Durkheim(  1917ت.  ويعد  التنشئة  مفهوم  استخدم  من  أّول   ( 

Socialisation   وأّول من عمل ع�� صوغ املالمح العلمّية لنظرّ�ة التنشئة االجتماعّية، يقول  2بمعناه ال��بوّي ،

   دوركهايم محّددا غاية ال��بية:
ّ

قھ فينا ليس هو اإل�سان ع�� غرار  إن اإل�سان الذي تر�د ال��بية أن تحق

إّن ال��بية �� التأث�� الذي تمارسھ األجيال  .  3ما أودعتھ الطبيعة بل اإل�سان ع�� غرار ما ير�ده ا�جتمع

الراشدة �� األجيال ال�ي لم ترشد �عد، ووظيف��ا إزاحة ا�جانب البيولو�ّ� من نفسّية الطفل لصا�ح نماذج  

م  من السلوك االجتما�ّ� امل 
ّ
فالتنشئة �� العملّية ال�ي يتّم ف��ا ومن خاللها دمج ثقافة ا�جتمع ��  .  4نظ

، و�� وفقا لهذا املع�ى العملّية ا�جدلّية ال�ي تر�ط ب�ن الفرد و��ن ثقافة الفرد ودمج الفرد �� ثقافة ا�جتمع

ا�جانب البيولو�� فيھ لصا�ح    ا�جتمع، و�� العملّية ال�ي يتّم ف��ا بناء الثقافة داخل الفرد من خالل إزاحة

 ا�جانب االجتما�� أو االنتقال باإل�سان من حالتھ البيولوجية إ�� حالتھ االجتماعّية.  

يقول دوركهايم �� كتابھ ال��بية وا�جتمع :" يوجد �� �ّل مّنا �ائنان ال يمكن الفصل بي��ما إال ع�� نحو  

الذهنّية ا�خاّصة بنا و�حياتنا ال�خصّية وهو ما يطلق عليھ ال�ائن  تجر�دّي، أحدهما نتاج ل�ل ا�حاالت  

عن   بل  �خصّيتنا  �عّ�� عن  ال  ال�ي  والعادات،  واملشاعر  األف�ار  من  نظام  فهو  اآلخر  ال�ائن  أما  الفردّي؛ 

ملشاعر  �خصّية ا�جماعة وا�جتمع الذي ننت�ي إليھ : �العقائد الدينّية، واملمارسات األخالقّية، والتقاليد وا

ا�جمعّية من أي نوع، و�� �ش�ل �� مجموعها ال�ائن االجتما�ّ� اآلخر، و�التا�� فإّن بناء هذا ال�ائن االجتما�ّ�  

ل �� ��اية املطاف هدف ال��بية وغاي��ا
ّ
 ".5يمث

) ع�� أهمّية التوحد أو التقّمص �� عملّية  Sigmund Freud(  1939ت  وع�� خالف دوركهايم يركز فرو�د  

ل ف��ا الفرد مظهرا من مظاهر اآلخر أو خاصة  التنش 
ّ
ئة االجتماعّية ويعرف التقّمص بأنھ عملّية نفسّية يتمث

صفاتھ من  صفة  أو  خواّصھ  وأن  6من  جديدة،  اجتماعية  أدوارا  ل 
ّ
يتمث أن  للفرد  التقّمص  عملية  وتتيح   .

ا ال�ي يقيمها  �ستبطن مفاهيم وتصورات وقيم ا�جتمع الذي �عيش فيھ، وذلك ع�� سلسلة من  لعالقات 

الفرد مع األ�خاص الذين يحيطون بھ، والذين �ش�لون موضوع تقّمصھ، أو نماذج لسلوكھ. وت��ز أّوليات  

التنشئة االجتماعية عند فرو�د �� نظرّ�تھ حول م�ّونات ال�خصّية، و�� جدل العالقات القائمة ب�ن هذه  

البيولو  ا�جانب  ب�ن  العالقة  أهمّية  ت��ز  فالهوامل�ّونات  االجتما�ّ�:  وا�جانب   �ّ�Le ça   ا�حالة ع��  ينطوي 

ا�جانب االجتما�ّ� الثقا�ّ� �� �خص الفرد،    moi-Le surالفطر�ة األّولية عند ال�ائن؛ بينما �ش�ل األنا األع��  

ل التفاعل الذي يتّم ب�ن األنا األع
ّ
�� والهو و�رمز إ�� العادات والتقاليد ا�جمعّية السائدة �� ا�جتمع، لذا يمث

 
1- Guy Roger ،Action sociale: Introduction a la sociologie Générale 1968. M. H., Paris 1983. p.132 

 . 39 سابق، صعلم االجتماع التربوي، مرجع  علي:وطفة  -2
فانزيني:غي  -3

ٔ
 .  330ص  1981الجمود والتجديد في التربية المدرسية، ترجمة عبد هللا عبد الدايم، دار العلم للماليين، بيروت  ا

 .  105ص   1984دمشق مقدمة في علم االجتماع التربوي، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق،  ريناتاغوروفا: -4
سعد وطفة، دار معد، دمشق  دوركهايم:إميل  -5

ٔ
 . الغالف)  (نص 1996التربية والمجتمع، ترجمة علي ا

 .  170ص  1981مارسيل بوستيك، العالقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس  -6
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ٔ
.د. علي ا

ٔ
 ا
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، ا�جانب األسا�ىّي �� عملّية التنشئة االجتماعّية، وعن طر�ق التفاعل ب�ن عضو�ة  Lemoiع�� تدخل األنا

 ال�ائن وثقافة ا�جتمع �ستطيع الفرد أن يت�ّون اجتماعّيا وأن يحظى �عضوّ�ة ا�جماعة. 

ا�جانب   هذا   �� دوركهايم  ن�حظ  ونظر�ة  فرو�د  نظر�ة  ب�ن  كب��ا  العتقار�ا  البيولو�ّ�  ��  ب�ن  القة 

ل  واالجتما��ّ 
ّ
، ب�ن العقل ا�جم�ّ� الذي �ش�ل �خصّية الفرد عند دوركهايم، و��ن األنا األع�� الذي يمث

. فالتباين األسا�ىي ب�ن النظر�تْ�ن يكمن �� أهمّية املصدر  ا�جانب االجتما�ّ� �� �خصّية الفرد عند فرو�د

دوركهايم   ز 
ّ

رك فبينما  التنشئة.  عملّية  �حياة  ��  و�عداده  الفرد  ت�و�ن   �� ا�خار��  االجتما�ّ�  ا�جانب  ع�� 

ل هذا ا�جانب ا�خار�ّ� ��
ّ
ز  الضم�� ا�جما�� " الذي يمارس إكراها ع�� ضمائر األفراد،  "ا�جماعة، و�تمث

ّ
رك

أواليات داخلّية   فرو�د األو�� وفق  بالدرجة  تتّم  التنشئة  أّن عملّية  دا 
ّ

الداخ�ّ� لل�خص مؤك الفضاء    ع�� 

نفسّية ماثلة �� جدل العالقة ب�ن الفردّي واالجتما�ّ�. وتنطوي �ل ثقافة ع�� معاي�� سلوكية خاصة ب��بية  

األطفال وتحّدد �� الوقت نفسھ أهّم املشكالت الرئيسة ال�ي تواجھ الطفل والطر�قة ال�ي يمكن للطفل من  

 خاللها أن يواجھ مشكالتھ. 
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صد بأسلوب التنشئة االجتماعّية، الكيفّية ال�ي يتّم من خاللها بناء الثقافة �� الفرد و�شكيلھ ع�� ُيق

 أسلوب التنشئة االجتماعية    نحو اجتما�ّ�، ومهما �ان ا�حتوى القي�ّي للثقافة ال�ي تنقل إ�� األفراد،
ّ

فإن

ال�خصّية بنية   �� إيجابا  أو  سلبا  التأث��   �� كب��ا  دورا  أنھ  يلعب  �ع�ي  وهذا  التنشئة  .  ألسلوب  يمكن 

نماء   لتحقيق  املبدأ،  أك�� كفاءة، من جهة  البدائية أن يكون  القبائل  �عتمده �عض  الذي  االجتماعّية 

حضار�ا املتقدمة  الثقافات  �عتمدها  ال�ي  األساليب  إ��  بالقياس  وذلك  وتطّورها  وتتمايز  ال�خصّية   .

� املعتمدة  االجتماعّية  التنشئة  األساليب  أساليب  ع��  اعتمادها  مدى  و��  املستخدمة،  الشدة  درجة   �

 العلمية �� بناء �خصّية الفرد وتر�ي��م. 

كـل   يحّدد  إذ  أخرى.  إ��  ثقافة  من  وتتغاير  آخر،  إ��  االجتماعيـة من مجتمع  التنشـئة  أساليب  وتتبـاين 

الثقافية.  حاجاتھ  تل�ي  ال�ي  وأش�الها  االجتماعية  التنشئة  أنماط  االجتماعّية    مجـتمع  التنشئة  فأساليب 

مؤسساتھ" و��  ا�جتمع   �� املوظفة  السلطة  أساليب  ة  1�عكس 
ّ
االجتماعيـ التنشـئة  أساليب  أن  مع�ى   ��  ،

العقاب   أساليب  �عتمد  ا�جتمعات  فبعض  ودرج��ا،  األطفال  تر�ية   �� املستخدمة  السلطة  بنوع  مرهونـة 

أ  االجتماعية،  التنشئة   �� والتخو�ف  ط 
ّ
و��   مر والتسل االجتماعّية  التنشئة  مضمون   �� التأث��  شأنھ  مـن 

 �خصّية األفراد الذين يخضعون ألسلوب الشدة �� تنشئ��م االجتماعية. 

جنوب    �� امليالن��بـا  قبائل  �عض  عند  االجتماعّية،  التنشئة  حـول  األن��و�ولوجيـة،  األبحاث  بينـت  لقـد 

آسيا،   تقومشرق  ال�ي  االجتماعّية  التنشئة  غ��    أن  �خصّيات  إيجـاد  إ��  تـؤدي  التسـامح  أسلوب  ع�� 

مـارجر�ت  عدوانية التـي أجر��ـا  ة 
ّ
التار�خيـ الدراسة  ��    ) أنMeadM .(ميـد  . وكشفت  للّرجال  املثل األع�� 
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قبيلـة "ارا�ش " فـي غينيا ا�جديدة هو الوداعة واملساملة والرقة �النساء تمامـا، وذلـك ع�� خـالف ا�حـال فـي  

يلـة " موندوجومر "إذ املثل األع�� للرجولة هو ا�خشونة والفظاظة والعدوانّية، والحظت الباحثة أيضا،  قب

ينة �ا�حفر والـرقص
ّ
فـي حـ�ن    ،أن الرجل �� قبيلـة "�شامبو�� "مثال للوداعة والرقة وأنھ يقوم باألعمال الل

العنصر الذي �سود و��يمن �� مجتمع  تقوم املرأة باألعمال ا�خشنة مثل صيد السمك و��ج الشباك و��  

 . 1أبوي 

أّدت النتـائج ال�ي توصلت إل��ا ميد، �� دراس��ا هذه، أن تباين سمات ال�خصّية املنوالّية بيـن القبـائل  

املتجاورة �عود إ�� تباين أساليب التنشئة االجتماعّية ب�ن هذه القبائل. و�ضاف إ�� ذلك أن هذه الدراسة  

ق بمرحلة املراهقة؛ ففي مجتمع "سامو" ال وجود لهذه  أّدت إ�� �غ�� وج
ّ
هـات نظر علماء النفس فيما يتعل

املراهقة،   ليست حالة الزمة ملرحلة  النفسّية  أن االضطرابات  �ع�ي  املرحلة بصراعا��ا واضطرابا��ا، وهذا 

ت�� الطفل خٍ��ا ��  ) �ع Arapechفجماعات األرا�ش( و�نما نتاج ألساليب التنشئة االجتماعّية ومضامي��ا. 

ال�ي   الصراعات  أش�ال  �افة  يز�ل  مّما  وا�حر�ة  وا�حنان  وا�حب  بالرعاية  يحـظى  أن  يجـب  لذا  ذاتھ، 

 . 2�عيشها الطفل

عندما يكون هناك تباين ب�ن مجتمع وآخـر  ) "  Salvador Jenny(جي�ي  وفـي هـذا السـياق يقول سلفادور  

طھ و�سامحھ
ّ
ا�جمالّية،  فـي مسـتوى �سل أو  الفلسفّية،  �� منا�� نظرتھ  أو  أنمـاط  ،  إ��  �عـود  ذلـك  فـإن 

 . 3التنشئة االجتماعّية السائدة فيھ

مجتمع   فلكـّل  آخـر،  إ��  مجتمع  من  و�عقيدها  �ساط��ا  جهة  من  االجتماعية  التنشـئة  عمليـة  وتخـتلف 

ة ومطالبھ وحاجاتھ.  "وت�ون التنشئة االجتماعّية  مستوى نمـوه التـار��ّ� وأنمـاطھ الثقافـة ومشـكالتھ القيميّ 

�سيطة �� ا�جتمعات البسيطة وتقوم ع�� التقليد والتلق�ن أك�� من قيامها ع�� التمي�� والتفك��، أما ��  

حفز   وترتكز ع��  ��ا،  تقوم  ال�ي  الوسائط  و��  صورها،  فـي  تتعـّدد  العمليـة  هـذه  فـإن  دة 
ّ
املعقـ ا�جتمعات 

 .4سن االختيار " التفك�� وح

ة ومضمـو��ا �عـدد من العوامل �الطبقة االجتماعّية، واملعتقـد، والبيئـة  
ّ
ر شـ�ل التنشـئة االجتماعيـ

ّ
و�تـأث

عنـد  ا�حـاصل  التعليمـّي  واملسـتوى  االقتصـادّي  بالوضع  ر 
ّ
يتأث كما  القائم،  السيا�ىّي  والنظام  ة، 

ّ
الطبيعيـ

 .5تماعّية األبـو�ن أو فـي إطـار الفئـة االج

أو  إجماال   الشّدة  �� استخدام  اإلسراف  �عتمد  ال�ي  االجتماعّية  التنشئة  أساليب  إن  القول  يمكن 

مت�املة ضعيفة وغ��  اغ��ابّية  �خصّيات  بناء  إ��  تؤّدي  نحو  التساهل،  األساليب  جهت هذه 
ّ
ات و�لما   .

 اعتماد املنطق العل�ّي �� التنشئة االجتماعّية �انت أك�� قدرة ع�� بناء �خصّيات سليمة مت�املة.  

 
 . 37، ص 1985نبيل السمالوطي، علم النفس التربوي، دار الشروق جده،  زيدان:محمد مصطفى  -1
 .35ص  1965محـمد ليـب النجيحي، االسس االجتماعية للتربية، المكـتبة االنجلو مصرية، الطبعة الثانية، القاهرة -2

3- Henri Modras: Elements de la sociologie, Armend colin, paris,1975.p86. 
 . 109ص   1964 مصرية، الطبعة الثانية، القاهرة محمد الهادي عفيفي، التربية والتغير الثقافي، مكـتبة االنجلو، -4
 . 37ص  .1984إبراهيم ناصر، علم االجتماع التربوي، الجامعة االردنية كلية التربية، عّمان  -5
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ٔ
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القائم ع�� أسس علمية،  التنشئة االجتماعّية  نمطا من  التنشئة االجتماعية   �� العل�ّي  جاه 
ّ
االت �عت�� 

ملت�املة، و�نطلق هذا االتجاه من عقلنة مختلف الظروف والشروط  و��دف إ�� بناء ال�خصّية اإل�سانّية ا

والنظر�ات   العلم  معطيات  ع��  العلمية  االجتماعّية  التنشئة  و�عتمد  ال�خصّية.   �� املؤثرة  املوضوعّية 

 �ا:  العلمّية �� ال��بية. و�مكن اإلشارة إ�� النماذج التالية للنظرّ�ات العاملّية املتنامية �� هذا امليدان وم�

 ، نموذجا).J. Piagetكيف تنمو قدرات التفك�� عند الطفل (جان بياجيھ-1

 ، نموذجا).  S. Freudكيف تنمو القدرات االنفعالّية (سيغموند فرو�د -2

 نموذجا).  E. Durkheimكيف تنمو القدرات االجتماعّية (إميل دوركهايم-3

 نموذجا).   A. Maslowتحديد حاجات نمو ال�خصّية (أبراهام ماوسلو -4

و�مكن اإلشارة أيضا إ�� معطيات علم نفس الطفولة واملراهقة وعلم النفس ال��بوّي كمنطلقات أساسية  

 ألساليب التنشئة االجتماعّية العلمّية. 

ال�ي أجر��ا ��    Margret Mead(1(ميد  تبّ�ن نتائج دراسات الباحثة األن��و�ولوجية األمر�كية مارغر�ت  

املشهور   كتا��ا   �� نتائجها  وعرضت  ا�جديدة،  غينيا   �� آسيا  شرق  ثالث  جنوب   �� والطبائع  ا�جنس 

بدائية، التنشئة    مجتمعات  أسلوب  و��ن  الطباع  ب�ن  تر�ط  ال�ي  ا�جوهرّ�ة  للعالقة  الكب��ة  األهمية 

 االجتماعّية أثناء مرحلة الطفولة املبكرة.  

أهم ميد  دراسات  بناء  وت��ز   �� الطر�قة  هذه  تأث��  ومدى  األطفال  إرضاع  ��ا  يتّم  ال�ي  الطر�قة  ية 

�خصّيات عدوانّية أو متسامحة. لقد الحظت ميد وجود اختالف كب�� ب�ن �خصّية الراشدين �� قبيل�ي  

والوداع  والنعومة  ة 
ّ
الرق �سمات  يتمّ��ون  اآلرابيش  قبيلة   �� والنساء  فالرجال  واملوندوغومور:  ة  اآلرابيش 

والفظاظة   والصرامة  بالشدة  املوندوغمور  قبيلة  و�ساء  رجال  يتمّ��  بينما  والتفاؤل،  والصدق  والطيبة 

وفّسرت الباحثة هذه الظاهرة بأسلوب ال��بية السائد ��  وقسوة القلب إ��م آ�لة �حوم وصيادو رؤوس.  

و�حظى   جدا،  متناهية  ووداعة  برقة  �عامل  اآلرا�ش   �� فالطفل  القبيلتْ�ن  قبل  كال  من  فائقة  �عناية 

حاجتھ   عن  ف��ا  �علن  �حظة  �ل   �� طفلها  ترضع  واألم  أكفھ،  ع��  يحملھ  من  دائما  يجد  فهو  األبوْ�ن 

و�وضع عادة قر�با من ثدي األم، وت��ك لھ الفرصة متاحة دائما �� أن يتوقف عن الرضاع ليبتسم و�رتاح  

ع�� الس�� إال عندما يح�ن موعد س��ه، وال  ُ�عنف عندما يخرج فضالتھ وال يكره    جديد، وال ويعاود من  

طو�ل أمد  �عد  إال  قبيلة  2يفطم   �� الطفل  أما  مبدأ  Mundugumor(3(املوندوغومور  .  ع��  ى  فُ���َّ  ،

ط إذ يتّم فطامھ فجأة، وال �سمح لھ بالرضاع من ثدي أّمھ إال ف��ة قص��ة جدا، وُ�طَرد  
ّ
العدوانّية والتسل

ي �حظة  أية   �� أّمھ  ثدي  أطفالهن وقوفا،  عن  يرضعن  الراحة، واألمهات  قسطا من  ليأخذ  ف��ا  توقف 

 
1-  

ٔ
 .  397 ، ص1967، ترجمة حافظ الجمالي، دار مكـتبة الحياة، الطبعة الثانية، بيروت علم النفس االجتماعي كلينبرغ:وتو ا

دمون بالن، ميشيل كورناتون، فرانسوا  -2
ٔ
الن بيرو، ا

ٓ
فيو: المجتمع والعنف، ترجمة الياس زحالوي، بيير  اندر،لوجفيليب برنو، ا

  .76 ، ص9761وزارة الثقافة دمشق، 
مين، معهد اإلنماء العربي، بيروت  إيرني:بيار  -3

ٔ
تنولوجيا التربية، ترجمة عدنان اال

ٔ
 . 96 ، ص1992ا
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ّ

ال�ي يوضع ف��ا. إن أثناء ذلك من تحر�ك يدْيھ و�بعد �سرعة إ�� السلة ا�خشبّية  حياة    و�منع الطفل 

وهذا  الطفل �� هذه القبيلة م�حونة بالعنف والقهر والعناء، و�حظات الرضاعة �� �حظات بؤس وشقاء،  

 .  ملظاهر االغ��ابّية ل�خصّية املوندوغمور مكمن أصل ا

إن أساليب التنشئة االجتماعّية التسلطّية االعتباطّية تؤدي بصور عاّمة إ��  و�جماال يمكن القول:  

وع�� خالف ذلك �عمل التنشئة االجتماعّية املعتدلة وال�ي تنطلق من    هدم ال�خصّية اإل�سانّية واغ��ا��ا،

 ة العلمّية �� ال��بّية ع�� بناء ال�خصّيات اإل�سانّية املت�املة. معطيات التجر�ة اإل�سانيّ 

و�� حقيقة تجّسدها خالصة الفكر    تنمو ال�خصّية �� األجواء ا�حّرة، وتزدهر �� البيئات السمحاء،

ل منطلق العطاء واإلبداع �� صوره  
ّ
الديمقراطّية �ش� ال��بوّ�ة  اليوم، فالعالقات  القدم حّ�ى  ال��بوي منذ 

د��ا األبحاث والدراسات �� 
ّ

ا�ختلفة، وتلك حقيقة تار�خّية أثبت��ا التجر�ة الطو�لة ل�حياة اإل�سانّية، وأك

تفتح العقل و�ناء املعرفة أمران مرهونان بمعطيات ا�حرّ�ة ال�ي يجب أن �سود  مجال علم النفس، معت��ة  

 �� املناخ ال��بوي الذي يحيط باألطفال والناشئة.  

ط يوجد �� أصل مظاهر اغ��اب ال�خصّية ال�ي تتجسد �� منظومة  �ستنتج أّن  
ّ
أسلوب القمع والتسل

و  ا�خصاء،  عقدة  النقص،  عقدة  مثل:  النفسّية  العقد  عقدة  من  أوديب،  عقدة  الذه�ي،  ا�خصاء 

.  لذا يمكن أن نجد جذورا �ختلف  اإلهمال، عقدة املنافسة األخو�ة، عقدة الذنب، وعقدة فقدان األمن

 . القمع ال��بوي  �� أسلوبمظاهر االضطرابات واألمراض النفسية 

 األسرة والشخصّیة:  -7

ل ف��ا �خصّية الفرد. وقد أج
ّ
معت تجارب العلماء وتأمال��م ع�� أهمية  األسرة �� البوتقة ال�ي تتش�

األسرة �� رسم خصائص �خصّيات األطفال وال سيما �� السنوات األو�� من حيا��م. وأجمعت هذه التجارب  

بناء �خصّية   التنشئة االجتماعّية، و��  �� عملية  أيضا، ع�� أن األسرة �� أم�ىى سالح �عتمده ا�جتمع 

ف أثر األسرة �� عملّية التنشئة االجتماعّية ع�� عوامل  اإل�سان القادر ع�� الفعل واملبا
ّ
درة واإلبداع. و�توق

 أبرزها، بنية األسرة وخصائصها الوجدانّية، وكذلك مستواها االجتما�ّ� واالقتصادّي.  

ا�جانب األسا�ىي من تراثھ الورا�ي.    -1كما يب�ن زازو   -عندما يبلغ الطفل الثالثة من عمره ي�ون قد أنجز  

 أهمّية األسرة �� بناء �خصّية الطفل إ�� العوامل التالية:  و�عود

د العلماء والباحثون.  -1
ّ

 أهمّية السنوات األو�� من حياة الفرد كما يؤك

النمو الكب�� للطفل خالل سنوات حياتھ األو��: �ش�� الدراسات ا�جار�ة أن دماغ الطفل يصل إ��    -2

 . 2من وزنھ �� العاشرة من العمر  %95% من وزنھ �� ا�خامسة من العمر و��� 90

 
سعد، الدار المتحدة، مؤسسة الرسالة،  الباحثين:فريق من  -1

ٔ
 ).  78. (ص: 1993بيروت، علم النفس وميادينه، ترجمة وجيه ا

سرة فيها، المعلم العربي، السنة  -2
ٔ
تموز،   7، عدد31خالد الطحان: دراسة بعض العوامل التي تسهم في التحصيل الدراسي ودور اال

 . 3ص 1978
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.د. علي ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)96( 

م �� هذه املرحلة، إذ يقدر    -3
ّ
) أن الطفل يكتسب .BloomS Benjamin .(  بلومقدرات الطفل ع�� التعل

%  100% �� الثالثة عشرة من العمر و���  75% من معارفھ �� السادسة من العمر، وترتفع هذه النسبة إ��  33

 :1�� ا�جدول التا�� �� الثامنة عشرة من العمر وذلك كما هو

م العاّم ح�ى سّن الثامنة عشرة �� تصنيف بلوم 
ّ
 النسب املئوّ�ة لنمّو التعل

 

 ال��اكم �� �ل مرحلة   النمّو �� �ل مرحلة عمر�ة   األعمار  

 % 33 %33   وات سن  6من الوالدة ح�ى 

 %75 % 42  13سنوات ح�ى  6من 

 %  100 % 25   18سنة ح�ى   13من 

 

% من حجم الدماغ الطبي�ّ� ينمو خالل السنوات  89) أن  Glenn Doman(  2013ت    غل�ن دومان و�ؤكد  

األهمّية    د أدلر، وأر�كسون، وفروم، وال�ان، و�ؤكد �ّل من ميدا�ي كالين، وآنا فرو�د، والفر 2ا�خمس األو��

 املطلقة �حياة الطفولة املبكرة �� نمو ال�خصّية. 

السياق   �� هذا  للتطّور مثل: مرحلة املرآة عند  إ��  وتجدر اإلشارة  باملراحل ا�حرجة  ُ�سّ�ى  أهمّية ما 

ال�ان، املرحلة األوديبية عند فرو�د، مرحلة الرضاعة عند ميدا�ي كالين، ومرحلة �ش�ل الهو�ة عند  

ماسلو عند  ا�حاجات  إرضاء  ومرحلة  بلوغهم  أر�كسون،  قبل  ا�حرجة  املراحل  هذه  األطفال  ويعيش   .

 .3عمرا�خامسة من ال

 جدل القمع التربوّي والخصاء السیکولوجّي:   -8

باالنفعال م�حونة  وأف�ار  ذكر�ات  مجموعة  النفسّية  ال��بوّي  4العقدة  العنف  أن  البيان  عن  وغ�ي   ،

يوجد �� أصل العقد جميعها تقر�با، فهو من أصول عقدة أوديب، وعقدة اإلهمال، وعقدة النقص، كما ��  

ل عقدة ا�خصاء الذه�ّي والنف�ىّي الصورة ا�حّية آللّية �ش�ل االغ��اب ��  
ّ
عقدة الذنب، وعقدة العار. وتمث

��    ال�خصّية اإل�سانّية، وتجّسد �� ال��بية. ول�ن �ان ا�خصاء   �� القمع والعنف واإلكراه  نتائج  اآلن ذاتھ 

 
داب جامعة الكويت  هللا:عبد الرحيم صالح عبد  -1

ٓ
طفال، كلية اال

ٔ
سرة وتعاونها مع المدرسة في تربية اال

ٔ
 .  9ص 1979اال

 .  79علم االجتماع التربوي، مرجع سابق، ص وطفة:علي  -2
عماق النفس اإلنسانية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق،  فيلو:جان كلود  -3

ٔ
 . 1996الالشعور بحث في ا

 . 19، ص1988سية، تعريب موريس شربل، عويدات، العقد النف موكيالي:روجيه  -4
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األعضاء قطع   �� منحصرا  داللتھ  ا�جسدي   1أصل  املستوى  ع��  واجتثا��ا  و���ها  ��  2التناسلية  لھ  فإّن   ،

ب  املستوى النف��ّي والذه�ّي أهمّية ال نظ�� لها من حيث ا�خطورة ومن حيث القدرة ع�� تحقيق االغ��ا

 .  الشامل �� ال�خصية اإل�سانية

�شعر الطفل بخوف ال يحتمل �جرد أن ُ��ّدد بقطع أعضائھ التناسلّية، و�ؤدي هذا ا�خوف إ�� رهاب  

أيد��م ع�� أعضا��م   التناسلية غالبا ما يركضون واضع�ن  ا ��دد األطفال بقطع أعضا��م 
ّ
مل إذ  ا�خصاء، 

إذا لم تكن  �� �عض الثقافات وم��ا العر�ية:    ُيقال للطفل  �حماي��ا من خطر مأساوي داهم، من ذلك مثال

هذا ال��ديد بالقطع والب�� يتحّول 3؟  عاقال سيأ�ي ليال من يقطع برعمك الصغ�� الذي تفخر بھ هل فهمت

 الطفل سيصاب بحالة ذعر وخوف دائمْ�ن عندما ير�د أن    ! ملاذاإ�� نوع من ا�خصاء النف��ي والعق��
ّ

ألن

عمل ما ألن ا�خطأ �ع�ي دائما قلق ا�خصاء، مّما يجعل الطفل يتحا��ى القيام بأي ��يء    يقدم ع�� أّي 

ب هذا الفعل الرهيب �ع�ي القطع والب��
ّ
. يق�ىي الطفل ليال طواال ال �غ�ىى النوم عينيھ خوفا من ليتجن

 هذا القادم الذي ي��صّده، و�تخفى �� م�ان ما حّ�ى ال �ستأصل أعضاءه التناسلية،  
ّ
ب الطفل حالة وليتجن

با القيام بأّي فعل وح�ى أّي تفك�� 
ّ
الرعب وا�خوف، عليھ دائما أن يكون عاقال مطيعا وصغ��ا مؤدبا متجن

و�� ا�حالة ،  حالة ا�خصاء النف��ّي والعق��ّ . تؤّدي هذه املواقف بالطفل إ��  لينجو من مص��ه الرهيب

والعق�ّ� واالنفعا�ّ�، فالطفل يبقى طفال خجال  ال�ي يفقد الطفل بمقتضاها �ل إم�انّيات النمّو النف��ّي  

 ا�خصاء النف��ي هو قتل لقابلّيات الطفل وهدم إلم�انّيات  
ّ

ضعيفا ال يمكنھ أن ينجح �� فعل أو عمل. إن

 نموه. وهذا يمثل واحدا من أهم مظاهر االغ��اب وأخطرها �� ال�خصّية اإل�سانّية. 

 عقدة ا�خصاء ا
ّ

لذه�ي �� " الصعو�ة ال�ي �عان��ا املرء �� تأكيد ذاتھ  و�مكن القول بصورة أخرى إن

. �ستنج �� وضوح أّن عقدة ا�خصاء ال تقتصر أبدا ع�� مفهوم قطع األعضاء  4"  ع�� نحو مستقل ومسؤول

التناسلّية بل ع�� صيغ ال��ديد العنيفة ال�ي تضع الطفل �� دوامة رهابات مأساوّ�ة بالغة العنف وا�خطورة. 

ع �عض أجزاء ا�جسم والضرب والتحطيم وغ�� ذلك يؤدي إ�� عقدة ا�خصاء الذه�ّي. و�مكن فال��ديد بقط

ا�حديث هنا عن عقدة أوديب وفقا لصورة عقدة ا�خصاء فالطفل ال �ستطيع أن يتوّحد مع �خص أبيھ، 

ل خصائص جنسھ إذا �ان األب قاسيا وعنيفا.  
ّ
 و�تمث

 

 
شكال القطع والبتر مثل  -1

ٔ
عضاء التناسلية، بل يتجاوز هذا التصور إلى مختلف ا

ٔ
هديد  تال يتوقف مفهوم الخصاء عند حدود قطع اال

ذن ... وهذا التهديد بالقطع يؤدي مفعوله الخصائي 
ٔ
الطفل بكسر اليد، وقطع الراس وكسره، وقرف الرقبة، وقلع العين، وشمط اال

 واضحة. وتفيض العادات التربوية في الوطن العربي باستخدام هذه التهديدات الخصائية بصورة  الشديد.الذي يتمثل في الخوف 
سعد، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق  بيير داكو: االنتصارات -2

ٔ
 .  269، ص 1985المذهلة لعلم النفس الحديث، تعريب وجيه ا

 270المرجع السابق ص  -3
ي:روجر  -4

ّ
سعد، دار البشائر،  موشيل

ٔ
 . 70، ص 1991العقد النفسية، تعريب وجيه ا



سعد وطفة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   االغتراب التربوّي في الشخصّية العربّية
ٔ
.د. علي ا

ٔ
 ا
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 تسّلط العالقات االجتماعّیة واالغتراب:   -9

عب العالقات االجتماعّية السائدة �� ا�جتمعات العر�ّية دورا كب��ا �� استالب ال�خصية، ألّن التنشئة  تل

االجتماعّية ال تتّم �� إطار األسرة فحسب، بل �� سياق ا�جتمع لذا يمكن القول إن التنشئة االجتماعّية ��  

ل بوتقة  العالقات االجعملّية تواصل اجتما�ّ�. وهذا �ع�ي بالضرورة أن  
ّ
تماعّية السائدة �� ا�جتمع تمث

ل ال��بوي ومنطلق لبناء الهو�ة
ّ
 . للتش�

العر�ّية أن   الثقافة  �� ميدان  الثقافة العر�ّية �عا�ي من العالقات االجتماعّية  تبّ�ن األبحاث ا�جار�ة 

سة وا�حياة  ال�ي تأخذ طا�ع اإلكراه والقهر والتسلط وتضرب هذه العالقات جذورها �� العائلة واملدر 

ط ال�ي يخضع بموج��ا  
ّ
ل هذه العالقات �� عالقات التسل

ّ
العاّمة لألفراد �� إطار هذه ا�جتمعات: وتتمث

الصغار للكبار، واألبناء لآلباء، واإلناث للذكور، والفقراء لألغنياء، والضعفاء لألقو�اء. فا�جتمع العر�ّي  

ا�  بنماذجھ  األب  ف��ا  ل 
ّ
�ش� بطر�ار�ي  أبوي  الوجود.  مجتمع  ومنطلق  وا�حياة  السلطة  محور  ختلفة 

 وتتجسد هذه العالقات �� الشارع واألسرة وا�جامعة.  

فالفرد �� حياتنا االجتماعّية إما أن يكون غالبا أو مغلو�ا، آمرا أو مأمورا، تا�عا أو متبوعا، قاهرا أو  

 
ّ

أن �� مع�ى  األفقّية  للعالقات  تاّم  �� غياب  أو متعلما،  السائدة، �� عالقات  مقهور، معلما   العالقات 

 خصائّيا وسلبّيا �� بنية ال�خصّية العر�ّية. 
ّ
 تلعب دورا ب��يا

 من مظاهر القمع إلی مظاهر االغتراب:  -10

تتعّدد املفاهيم ال�ي �ش�� إ�� ظاهرة استخدام القّوة والقسر �� ال��بية، و�جد الباحث نفسھ إزاء مفردات  

�� توظيف السلطة. ومن هذه ال�لمات تمثيال ال   عديدة متداخلة جّدا �� وصف ظاهرة العنف والتطرف 

ط ال��بوي، اإلكراه ال��بوي، العنف ال��بوي، القمع ال��بوي، اإلرهاب ال��بوي، التسلحصرا، �شار إ��:  

، إضافة إ�� �لمات أخرى عديدة توظف من أجل هذه  االضطهاد ال��بوي، االستالب ال��بوي، القهر ال��بوي 

نفسها   فا�خط    .1الغاية  اآلخر  م�ان  ليوظف  السابقة  املفاهيم  من  مفهوم  أي  يص�ح  املبدأ  جهة  من 

 .  وقد يكون هناك من ا�خطوط ما يكتشف با�جهرالفاصل ب�ن هذه املفاهيم ال يرى بالع�ن ا�جردة 

 و�تضمن مفهوم القمع الذي وقع عليھ اختيارنا ووظفناه �� مجال ال��بية ثالثة عناصر أساسية و��: 

 أ) فكرة الشدة (كما �� العاصفة أو اإلعصار)  

 ب) فكرة اإليذاء (كما �� الوفاة بحادثة)  

 . 2ج) فكرة القّوة العضو�ة أو املادية 

 
 .  1989ونيسكو، مركز مطبوعات اليونيسكو، القاهرة، ، الي132ظاهرة العنف، العدد  االجتماعية:انظر: المجلة الدولية للعلوم  -1
، اليونيسكو،  132ظاهرة العنف، العدد  االجتماعية:: العنف والقدرة، المجلة الدولية للعلوم ) F. LitkeRobert( ةف. لتكروبرت  -2

 .15-5. ص ص 1989مركز مطبوعات اليونيسكو، القاهرة، 
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وهذا ين�حب ع�� املفاهيم السابقة) هو استخدام أق�ىى درجات  (السياق  ّن ما �عنيھ بالقمع �� هذا  إ

الشّدة والقوة ضد اآلخر إلخضاعھ و�لغاء وجوده املعنوّي وال�خ�ىّي مادّيا أو معنوّ�ا بصورة جزئية أو �لية.  

 أو مادّيا وقد �شتمل ع�� جميع هذه ا
ّ
 . 1�جوانب دفعة واحدةوالقمع قد ي�ون نفسّيا أو رمز�ا

يقوم مفهوم القمع ع�� مبدإ اإللزام واإلكراه واإلفراط �� استخدام السلطة األبو�ة، و�قوم ع�� مبدإ  

التا�ع   ب�ن  والضعيف  القوي  ب�ن  والصغ��  الكب��  ب�ن  واملسود  السيد  ب�ن  العالقات  العمودّية  العالقات 

 ف��يائّية و�قوم:واملتبوع، و�مارس العنف هنا بأش�الھ النفسية وال

 ع�� أساس التباين �� القّوة ب�ن األب واألم.-1

جوء إ�� العنف بأش�الھ. -2
ّ

 ال�

 ا�جافاة االنفعالية والعاطفية ب�ن اآلباء واألبناء.  -3

 وجود حواجز نفسية وتر�و�ة ب�ن اآلباء واألبناء. -4

الدونية   وأح�ام  والتبخيس،  واالم��ان  وال��كم  واالحتقار  واالزدراء  القمع  أساليب  إ��  هنا  ال�جوء  و�تّم 

 والتخو�ف وا�حرمان والعقاب ا�جسدي، �� غياب �امل لعالقات ا�حّب وا�حنان والتساند والتعاطف.  

عقدة ا�خصاء  و�كمن أسلوب التسلط هذا �� أصل العقد واألمراض النفسية مثل: عقدة النقص، 

وا�خصاء الذه�ي، عقدة أوديب، عقدة اإلهمال، عقدة املنافسة األخو�ة، عقدة الذنب، وعقدة فقدان  

 . األمن. واالتجاه التسلطي �� ال��بية يمكنھ أن يفسر مختلف مظاهر االضطرابات واألمراض النفسية

��بوّ�ة ومن غ�� السلطة تتحّول ا�حياة  إّن الّسلطة كما بينا ظاهرة طبيعّية ضرورّ�ة ل�حياة االجتماعّية وال

سلط فهو اإلفراط السل�ي �� ممارسة السلطة، ويع�ي  
ّ
االجتماعّية وم��ا ال��بوّ�ة إ�� جحيم ال يطاق. أما الت

ذلك استخدام أساليب القمع واإلكراه وأساليب العنف �� السيطرة ع�� اآلخر من أجل مجرد إخضاعھ  

هذه فتنحرف  وجوده،  ع��  بصورة    والهيمنة  ا�حياة  تنظيم  إ��  الساعية  اإليجابية  غايا��ا  عن  املمارسة 

إيجابية. ومن هذا القبيل يمكن اإلشارة إ�� املمارسات الديكتاتور�ة ال�ي تجعل من مصا�ح �عض األفراد ��  

 موقع السلطة غاية السلطة ومن��اها.  

لتسلط إ�� مجرد الهيمنة والسيطرة  فبينما �س�� السلطة إ�� تنظيم ا�حياة وضبطها وتوج��ها، �س�� ا  -

 واإلخضاع. 

ف القوة لغايات اجتماعّية بينما �ستخدم هذه القوة بصورة عبثية �� حالة    -
ّ
�� ممارسة السلطة توظ

 التسلط.

ط.   -
ّ
 القوة وسيلة السلطة �� تحقيق الغايات بينما �� غاية �� ممارسة التسل
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ادف إ�� البناء والتنظيم، و�� التوظيف املعتدل للقوة  باختصار السلطة �� التنظيم والفعل الغائي اله 

ط فهو اإلفراط �� ممارسة القهر والعنف من أجل الهيمنة والسيطرة  
ّ
من أجل تحقيق الغايات، أما التسل

 واإلخضاع.  

ب ع�� ممارسة أساليب القمع واإلرهاب �� تنشئة األطفال  
ّ
ال يمكن اإلحاطة أبدا بالنتائج املتعّددة ال�ي ت��ت

بأش�الها   النفسية  االضطرابات  من  الطفل،  لها  يتعرض  ال�ي  العنف  �جرعات  وفقا  تبدأ،  وال�ي  وتر�ي��م، 

بات الضعف والنقص واإلحساس ب 
ّ

الدونية ومشاعر الذنب، و�عدها إ��  ا�ختلفة إ�� الوقوع تحت تأث�� مرك

حاالت األمراض النفسية واال��يارات الفصامية ا�خطرة. إن �عرض الفرد ملثل هذه االضطرابات واألمراض  

 مرهون �عوامل متعددة أبرزها:  

 درجة العنف ال�ي �عّرض لها.   -1

وخاّصة السنوات ا�خمس    املرحلة األك�� �عرضا إلكراهات السلطة مع اإلشارة إ�� طبيعة �ل مرحلة  -2

 األو�� من العمر ال�ي �ش�ل أخطر مراحل البناء الوجودي لإل�سان.  

 مدى ممارسة أحد الوالدين أو كالهما للعنف.   -3

 طبيعة العالقات األسر�ة وأجواء األسرة االنفعالية ال�ي غالبا ما ت�ون م�حونة بالعنف.  -4

 مدى استخدام العنف �� املدرسة.   -5

هيمنة العالقات التسلطية أو درجة اإلكراهات السائدة �� الوسط الذي يحيط بالطفل وال�ي مدى    -6

 قد �عزز اآلثار السلبية للعنف الذي تمارسھ األسرة أو تخّفف منھ.  

ع��    -7 قدرة  أك��  و�عضهم  هشاشة  أك��  األطفال  �عض  بالطفل:  ا�خاصة  السي�ولوجية  الوضعّية 

 املقاومة.  

فسّية وال��بوّ�ة ع�� أهمية ا�حر�ة والسلطة �� بناء �خصية الطفل كما يؤكد علماء  تؤكد الدراسات الن

النفس ع�� أهمّية املناخ االنفعا�� الذي يحيط باألطفال والناشئة وتأث��ه �� بناء �خصية الطفل. وغ�ي عن 

وموا  اتجاها��م  ت�و�ن   �� حاسما  دورا  تلعب  الطفل  طبيعة  عن  الراشدين  تصورات  أن  من  البيان  قفهم 

 األطفال ومن إم�انيات تر�ي��م. 

أن �ل ثقافة تنطوي ع�� مجموعة من العناصر    ) YoungKimabalو�� هذا ا�خصوص يرى �امبال يو�غ (

لها و�مكن إدراج هذه العناصر �� ا�حاور  
ّ
ال�ي يمكن من خاللها تحديد أّوليات بناء ال�خصّية وعناصر �ش�

 : 1التالية

 خدمة �� عملية التنشئة االجتماعّية والتعليم.  درجة الشّدة املست -1

 حجم اإلحباطات ال�ي يتعرض لها ال�خص �� سياق نموه.  -2

 درجة ا�حب الذي �غدقھ الكبار ع�� الصغار.   -3

 
1-Jean-Claude Filloux: La personnalité, P.U.F., Onzième corrigée, Paris, Que sais-je, NO 756. Paris. 1986, 
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 مدى حضور مبدأ العقاب والضبط األخال��.  -4

 تصور الذات املفروضة ع�� الطفل.  -5

�ون شاملة فهناك عدد كب�� من العناصر الثقافّية األخرى ال�ي وال يمكن لهذه القائمة من العناصر أن ت

تلعب دورا كب��ا �� �شكيل ال�خصية و�نا��ا. ومن هذه العناصر يمكن اإلشارة إ�� طر�قة تقميط الطفل 

و��� اإلكراهات ا�جسدية ال�ي يتعرض لها و��� نمط التجارب ا�خاّصة ال�ي يباشرها األطفال مع الوسط الذي  

ل هذه العناصر متغ��ات تر�و�ة واجتماعية بالغة األهمية وا�خصوصية �� مجال بناء  �عيشون  
ّ
فيھ. �ش�

لها  
ّ
. يؤّدي غالبا االتجاه التسلطي إ�� ت�و�ن �خصّية �ع����ا ا�خوف الدائم، أو الرهاب  1ال�خصّية و�ش�

ة إ�سانية ذات طا�ع  الدائم الذي يتمثل �� مخاوف مرضية غ�� طبيعية، و�� مخاوف تجعل الطفل �� حال

مأساوي. فالفرد الذي ترعرع �� وسط التسلط واإلرهاب غالبا ما ي�ون خائفا من السلطة، �ع��يھ ا�خجل، 

ويشعر با�خوف من اآلخر�ن، ويشعر �عدم الكفاءة، غ�� واثق من نفسھ �� أوقات كث��ة، وهو �� �ل األحوال  

 والتأث�� ف��ا ع�� نحو إيجا�ي.    يجّسد �خصّية ليس لها القدرة ع�� التمّتع با�حياة

من   واثقة  غ��  ا�سيابّية  انطوائّية  �خصيات  بناء  إ��  ال��بية   �� التسلطية  األساليب  تؤدي  ما  وغالبا 

تقديم   من  ح�ى  يرهبون  متسلطة  اسر  أجواء  عاشوا  الذين  فالتالميذ  ذا��ا.  نحو  عدوا��ا  توجھ  نفسها، 

ارت�ا من  خوفا  املدرسة   �� ال�حيحة  ومن  اإلجابات  ا�حتملة  ال�خر�ة  من  وخوفا  الثقة  وعدم  ا�خطأ  ب 

التأنيب. فهم يفتقرون إ�� األمان و�رهبون الكبار ويش�ون �� قدرا��م، و�رهبون األنظار ال�ي تقع عل��م أل��م 

�شعرون دائما بمشاعر ا�خزي والعار الوجودي�ن، ويشعرون �شلل وجودي ذي طا�ع مأساوّي يقتل ف��م �ل  

اإل�  ��  املشاعر  و�بدو  وصوب،  حدب  �ل  من  ��م  يحيط  أنفسهم   �� الشّك  إّن  والسامّية.  النبيلة  سانّية 

الوجود   و��  اآلخر�ن،  و��  أنفسهم   �� شك  إنھ  ��ا،  يحيطون  وال�ي  ��م  تحيط  ال�ي  األشياء  و��  مظهرهم، 

 اإل�سا�ّي برمتھ. 

و���تب ع�� اإلفراط �� استخدام التسلط بناء �خصية متمّردة خارجة عن قواعد السلوك وعن �ل   

ضروب   من  لھ  تتعرض  أو  �عرضت  عما  الناجمة  واملعاناة  القهر  مكبوتات  لتفج��  طلبا  وسلطة،  قانون 

بالذنب أو   القسوة. وع�� هذا " فإن السلوك العدوا�ي الذي يتجھ نحو ممتل�ات ا�جتمع، دون أّي إحساس

التأنيب يصدر عن أ�خاص لم �شعروا بانتما��م ألسرهم أو ح��م لها وهم بذلك يفجرون مكبوتات األلم 

الصاعق بالعدوان والتدم�� ع�� �ل �ىيء يقعون عليھ �عيدا عن أنظار ا�جتمع. إّن اإل�سان الذي يفتقر إ��  

عليھ أن يفيض بالرحمة وا�حب تجاه  ا�حب وخاصة حب والدْيھ، والذي واجھ �� ماضيھ قسو��م، يصعب  

ط  
ّ
اآلخر�ن، وكيف يفعل ذلك وأقرب الناس إليھ لم يرحموا إ�سانيتھ �� طفولتھ. لذا يمكن القول إّن التسل

ب وا�جمود والكراهّية والقلق وا�خجل  
ّ
ط والتصل

ّ
ال��بوي ين�ي �� ال�خصّية قيم البغض والضغينة والتسل

 دان القدرة ع�� التكيف واالت�الية وروح اال��زام. واالضطراب واإلثم ومركب النقص وفق

 
1-Ibid. 
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وحب   واالبت�ار  اإلبداع  ع��  القدرة  اإل�سان   �� تن�ي  أن  ال��بية  لهذه  يمكن  ال  املعر��  املستوى  وع�� 

التحصيل أو امليل إ�� تأكيد الذات وحضورها، بل تؤكد �� النفس اإلحساس بالدونية والقصور وروح الهز�مة  

 بالنقص والتبخيس الذا�ي.   واالت�ال والشعور 

ط تؤدي إ�� نتائج نفسية بالغة  
ّ
تب�ن الدراسات ا�جار�ة �� ميدان ال��بية وعلم النفس، أن تر�ية التسل

ا�خطورة وتفيد املقارنات ا�جار�ة ب�ن النتائج ال�ي �عززها أسلو�ا التنشئة الديمقراطية والتسلطية، إ�� وجود  

 كن أن ترسم ع�� النحو التا��. فروق نوعية �� اآلثار امل��وكة يم

 

 آثار التنشئة الديمقراطّية   التسلطّية   التنشئةآثار 

 االستقالل   1 التبعية  

 الن�عة االجتماعّية   2 األنانّية (مركز�ة الذات) 

 املواظبة واإلنجاز   3 كسل و�حباط 

 التوازن الذا�ي (ضبط الذات)  4 االضطرابات االنفعالية 

 اإلبداع  5 التوافقية 

 املودة   6 العدوانية 

 اإلحساس باألمن   7 القلق

 الفرح والسعادة   8 ا�حزن واالكتئاب 

 

�علن ا�جدول أن تر�ية اإلكراه والتسلط تؤدي إ�� عملّية هدم �� ال�خصّية، و��� حالة أزمّية متواصلة  

ومستمرة تفقد فيھ ال�خصّية مشاعر اإلحساس باألمن واالنتماء والثقة ومختلف أسس البناء ال�ي سبق  

 لنا اإلشارة إل��ا أعاله.  

االج التنشئة  ميدان   �� ا�جار�ة  الدراسات  ال��بية وتب�ن   �� والتقليدّية  التسلطّية  األساليب  أن  تماعّية 

تؤدي إ�� هدم البنية النفسّية واالجتماعّية والعقلّية لل�خصّية عند األطفال. وع�� خالف ذلك تب�ن هذه  

الدراسات أن األطفال الذين �عيشون �� أوساط أسرّ�ة �عتمد التنشئة االجتماعّية الديمقراطّية يتم��ون  

 : 1تالية بالسمات ال

 أك�� ذ�اء وقدرة ع�� التحصيل.-1

 أك�� قدرة ع�� التكّيف االجتما��.-2

 
طفال، اإلتحاد العام لنساء العراق، بغداد،   هللا:عبد الرحيم صالح عبد  -1

ٔ
سرة كعامل تربوي وتعاونها مع المدرسة في تربية اال

ٔ
اال

 .11ص  1979
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 أك�� قدرة ع�� اإلنجاز. -3

 أك�� قدرة ع�� اال��ماك �� �شاط عق�� تحت ظروف صعبة.-4

 أك�� اعتمادا ع�� النفس وميال إ�� االستقالل.-5

صافا بالود وأقل عدوانية. -6
ّ
 أك�� ات

 وأصالة وابت�ار. أك�� تلقائية  -7

األطفال   هم هؤالء  والدونية  والقصور  النقص  من عقد  �عانون  الذين  األطفال  فإن  ذلك  خالف  وع�� 

 الذين خضعوا لتنشئة اجتماعّية تقليدّية متصلّبة �� مراحل طفول��م الصغرى. 

جاه وم��ا:  
ّ
طة من مبادئ تر�وّ�ة أبوّ�ة املنشأ تقليدّية االت

ّ
 وتنطلق ال��بية املتسل

ّ
 الطفل الصغ�� صفحة أن

 الطفل راشد صغ��، وأّن التعليم �� الصغر �النقش ع�� ا�حجر،  بيضاء
ّ

لھ ما للكب�� من قدرات خاّصة    وأن

و�� من  يجب أن �ستأصل بالعقاب واإلكراه،    الطفل ينطوي ع�� نزعة شر�رةع�� املستوى األخال��، وأّن  

وواردة شاردة  �ل   �� ضّده  العقاب  استخدام  إ��    .م�ّ�رات  طية 
ّ
التسل ال��بوّ�ة  األجواء  تفتقر  و�جماال 

العالقات اإل�سانّية الدافئة، وتوجد ب�ن أفراد هذه األسر حواجز نفسّية واجتماعّية وأخالقّية تدفع الطفل  

 إ�� مز�د من أحاسيس البؤس والشقاء والعدمية.

 مظاهر القمع والتسّلط في التربیة العربّیة:   -11

ي من السلطة األبو�ة  �عيش الطفل العر�ّي �� ع
ّ
. وهو �� 1الم من العنف املفروض داخل األسرة واملتأ�

  - هذا السياق �عيش ب�ن إكراهات ا�حّب األموميذ و��ن إكراهات القسر األبو�ذ، فحّب األم العر�ّية ألبنا��ا  

العاطفّية   �� هذا الصدد:  -رغم حرارتھ  �ي. يقول مصطفى حجازي 
ّ
التمل فرض األم  "ت  �غلب عليھ الطا�ع 

افات   هيمن��ا العاطفّية ع�� أطفالها. و�شّل �� نفوسهم �ل رغبات االستقالل، وتحيطهم �عالم من ا�خر

ا�حّس   خالل  من  اقع  للو التصدي  عن  عاجزا  افيا  خر انفعاليا  الطفل  فينشأ  وا�خاوف،  والغيبيات 

العقال�ي" والتفك��  ب  .  2النقدي  إكراهْ�ن  ب�ن  �عيش  الطفل   
ّ

أن �ع�ي  ��حق  مّما  الذي  األم  حّب  �ن 

ط األب الذي يمحق وجوده.  
ّ
 �خصّيتھ و��ن �سل

جاه القمع والتسلط واإلكراه �� ال��بية واحدا من أبرز ّ ال��بوّ�ة السائدة �� مجتمعاتنا العر�يةُ�عّد  
ّ
.  ات

جاه ع��
ّ
االت تر�ية    و�قوم هذا   �� السلطة األبو�ة  �� استخدام  األطفال  مبدإ اإللزام واإلكراه واإلفراط 

ط ال��بوي من مبدإ العالقات العمودّية ال�ي تتجّسد �� إطار األسرة وال�ي تتمثل �� وتنشئ��م
ّ
. و�نطلق التسل

السلوك   أّن  ع��  فضال  وا�جسدّية.  والف��يائّية  النفسّية  بأش�الھ  العنف  صورة  تأخذ  ال�ي  القوة  عالقات 

طي يقوم ع�� املبادئ التالية: 
ّ
 التسل
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طي ع�� أساس التباين �� القّوة واملقدرة �� مستو�ا��ا ا�ختلفة وذلك ع�� املستوى  يقوم السلوك ال  -
ّ
تسل

الذ�ور   ب�ن  واألبناء  اآلباء  قّوة  ب�ن  التباين   �� القدرة   �� التفاوت  � هذا 
ّ

والف��يائي. و�تج� العق�� واالنفعا�� 

مارسة السلطة والتأث�� ع�� الطرف  واإلناث، ب�ن الصغار والكبار. و�تيح هذا التفاوت للطرف األقوى دائما م

 األضعف: سلطة األب ع�� االبن. 

جوء إ�� العنف بأش�الھ ا�ختلفة الرمزّ�ة والنفسّية واملادّية.  -
ّ

 يتّم ال�

ل ذلك بوجود حواجز نفسية    يقوم ع�� مبدإ   - 
ّ
ا�جافاة االنفعالّية والعاطفّية ب�ن اآلباء واألبناء و�تمث

 وتر�وي كب��ة ب�ن أفرد األسرة الواحدة. 

اآلراء    - هذه  فإن  ذلك  حدث  و�ن  انتقادا��م  توجيھ  أو  آرا��م  بإبداء  األسرة  داخل  لألبناء  �سمح  ال 

 ة إل��م.واالنتقادات قد ت�ون مصدر �خرّ�ة وعقاب بالنسب 

أطفالهم.   تر�ية   �� وا�جسدّي  النف�ىّي  القمع  أساليب  طة 
ّ
املتسل العر�ية  األسر  إطار   �� اآلباء  �ستخدم 

 و�مكن لنا أن نمّ�� �� هذا الصدد ب�ن مجموعتْ�ن:

األو��    ا�جموعة  النف�ىيّ �شمل  القمع  وال��كم    أساليب  وال�خر�ة  واالم��ان  واالحتقار  االزدراء  مثل: 

�ام الدونية وتوجيھ األلفاظ النابية، وأساليب التخو�ف وأساليب ا�حرمان ا�ختلفة �الزجر  والتبخيس وأح

والن�ي، غالبا ما �عتمد العقو�ات النفسية ال�ي ي�ون أثرها أك�� خطرا من آثار العقو�ة ا�جسدية �� التأث�� 

طر� ا�خصوص  هذا   �� املعتمدة  النفسية  األساليب  ومن  وهدمها.  الطفل  �خصية  الطفل  ع��  إشعار  ق 

ما أ�ى سلو�ا غ�� مرغوب فيھ أو �لما عّ�� عن رغبة من رغباتھ، و�تجّسد ذلك �� أساليب التحق��  
ّ
بالذنب �ل

واالزدراء أو التقليل من شأنھ األبناء ومن قيمة سلوكهم، فبعض اآلباء واألمهات يبحثون عن أخطاء الطفل  

طفل ثقتھ بذاتھ، و�جعلھ م��ددا �� أي عمل يقدم  و�بدون مالحظات نقدية هدامة لسلوكھ، مما يفقد ال

عليھ خوفا من حرمانھ من رضا الكبار وح��م. وغ�ي عن البيان أن التأنيب النف�ىّي العنيف يفقد الطفل 

القسوة   بروح  أطفالهم  اآلباء  �عض  �عامل  والقصور.  الدونية  مشاعر  متناول   �� و�ضعھ  ذاتھ   �� ثقتھ 

يق بذلك  أ��م  م��م  ظنا  يفقدون  والتعسف  ذلك  خالف  وع��  ولكن  حالهم.  و�ص�حون  اعوجاجهم  ومون 

 الطفل تدر�جيا أهم مقومات ت�املھ النفس ونموه االنفعا�� والعق��.

الثانيةو�شمل   و�أدواتھ    ا�جموعة  ا�ختلفة  بأش�الھ  الضرب  مثل:  والف��يائي  البد�ي  العقاب  أساليب 

 املتنوعة وا�حرمان وال�جن واملنع.  

 
ّ
طي �� ال��بية ع�� مجموعة من األوامر والنوا�� والتعليمات الصارمة ال�ي تفرض  و�نطوي االت

ّ
جاه التسل

 ع�� األطفال والناشئة داخل األسرة، و�نّ�ل العقاب ع�� �ل من يتجاوز هذه ا�حدود والنوا��. 

طة، فتظهر قيم العنف واإلكراه والقسر  
ّ
أّما عن نمط القيم واملفاهيم السائدة �� أجواء األسر املتسل

يمكن   و  وا�حّبة.  وا�حوار  والتفاهم  املودة  قيم  ضمور  مقابل  العمودّية،  والعالقات  وال��اتب  وا�خضوع 

� مبادئ التباين ب�ن أطراف هذه  التنو�ھ �� مستوى العالقة ب�ن أفراد األسرة �عالقات التجا�� القائمة ع�

طة �� عالقات قوامها مركب العالقة ب�ن الكب�� والصغ�� ب�ن 
ّ
العالقة. فالعالقات القائمة �� األسرة املتسل
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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القوي والضعيف ب�ن السيد واملسود ب�ن الغالب واملغلوب ب�ن اآلمر واملأمور وذلك �لھ دون وجود حدود  

طة  وسطى لطبيعة التطّرف �� هذه العال
ّ
قات القائمة ب�ن أفراد األسرة. و�سود �� األوساط ال��بوّ�ة املتسل

والتفاهم   واملساندة  والتعز�ز  النف�ىي  والدعم  والتساند  وا�حنان  ا�حب  إ��  تفتقر  ال�ي  العالقات  غالبا، 

 
ّ
التسل العاطفي و��يمن أساليب  التنافر  ب�ن اآلباء واألبناء، فيسود  العائلة وخاصة  ب�ن أطراف  ط  وا�حوار 

والتعنيف وانفعاالت الغضب والعدوان و�سود الن�عة إ�� إيجاد ا�حلول ال��بو�ة عن طر�ق القوة والقهر. و��  

املناخ التسلطي يفرض اآلباء ع�� األبناء أنماط سلوكهم وحرك��م وفعالّيا��م وال �سمح لهم بإبداء الرأي أو  

 االع��اض. 

ثقافّية تكمن �� األزمة ال��بوّ�ة. و�قول �� هذا ا�خصوص:  يرى خلدون النقيب �� هذا السياق أن األزمة ال

. 1" �� املش�ل ال��بوي تكمن عملّية إعادة إنتاج عناصر األزمة ال�ي �عان��ا الفكر العر�ي والثقافة العر�ية "

بة ع�� املعرفة، و 
ّ
��� توليد  فالنظم ال��بو�ة العر�ّية �س�� إ�� الضبط االجتما�ّ� بدال من تكريس ا�حر�ة امل��ت

 .2املسايرة واالنصياع ملعاي�� ا�جماعة للمحافظة ع�� الوضع القائم بدال من زرع روح التمرد املبدع البناء "

إن نظرة متأنية إ�� واقع ال��بية العر�ّية تّؤكد أن ال��بية مغرقة �� تقليدي��ا وذلك ع�� مستوى املدرسة  

 ل��بية: وع�� مستوى األسرة وفيما ي�� نصف مالمح هذه ا

 أسلوب التنشئة االجتماعّية أسلوب تقليدي �عتمد ع�� التسلط واإلكراه.  -1

 �سود أسلوب الضرب والعقاب ا�جسدي �� املدرسة واألسرة.  -3

 �سود أسلوب التحق�� واإلذالل واالزدراء �سود �� األسرة واملدرسة.   -4

والتذبذ  -5 الشدة  أساليب  العر�ّية  التنشئة  أساليب   �� الزائدة  تتداخل  وا�حماية  وال��ك  وا�حاباة  ب 

 بنسب مختلفة.  

 �عتمد ال��بية العر�ية ع�� املبادئ التقليدية وم��ا:  -6

ال��بية إعداد ل�حياة وليست    -  الطفل راشد صغ��  -تقديم التعليم ع�� ال��بية    -الطفل شر�ر بطبعھ-

ا�حياة   ترو�ض  -��  تحر�ر.    ال��بية  تن�يوليست  ال��بية  هذه  الضعف    ومثل  مشاعر  �ل  اإل�سان   ��

 والنقص والقصور والدونية واإلحساس بالذنب، وتؤدي بھ إ�� حالة اغ��اب شاملة. 

  1980لقد بّينت إحدى الدراسات ال�ي أجر��ا الدكتورة إحسان محمد الدمرداش �� مصر العر�ية �� عام  

تر�ية  �� القديم  التقليدي  �عتّمدن األسلوب  األّمهات املصرّ�ات  تر�ية    أّن   �� الشّدة  األطفال، وهو أسلوب 

دت هذه الدراسة أّن األم املصر�ة تنظر إ�� حر�ة الطفل �� التعب�� واملناقشة بوصفها جرأة  
ّ

األطفال، وأك

 
ب/  174في سوسيولوجيا الثقافة، المستقبل العربي، عدد  الصامته: دراسةالمشطكل التربوي والثورة  لنقيب:اخلدون حسن   - 1

ٓ
، ا

غسطس عدد 
ٔ
 .  68 -   86-67ص ص 1993، 8ا

   المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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شديدة ال �سمحن ��ا، وذهب اآلباء إ�� حد التوصية بمبدإ الضرب ألن ما �شاهده من مظاهر مرضية �عود  

 . 1وا�حرة �� مرحلة الطفولةبرأ��م إ�� ال��بية املتساهلة  

و�� دراسة أجر��ا جامعة اإلسكندر�ة حول موضوع بناء اإل�سان املصري وأساليب التنشئة االجتماعية  

 :2السائدة لديھ تب�ن ما ي�� 

 ا�جتمع املصري مجتمع أبوي بالدرجة األو��   -1

 تقوم األم بالدور الرئي�ىي �� التنشئة االجتماعية   -2

 تقوم التنشئة االجتماعية ع�� أساس الشدة والعنف.   -3

 إحدى األر�ان األساسّية للتنشئة االجتماعّية �� الثقافة العر�ّية تتمحور حول مبدإ تطبيع الطفل  
ّ

إن

الرعاية  طر�ق  عن  أم  التسلط  طر�ق  عن  ذلك  أ�ان  سواء  للكبار،  وا�خضوع  االنصياع  ع��  العر�ّي 

 .3الزائدة

تب�ن أن    1974خرى أجر�ت �� ا�جتمع املصري حول عّينة قوامها ألف أسرة مصر�ة عام  وتبّ�ن دراسة أ

قيمة الفرد وم�انتھ تتحّددان �عوامل ا�جنس والسن وليس بما �سهم فيھ الفرد من �شاط أو بما يتحملھ  

رى  من مسؤوليات مما يؤدي إ�� إنتاج �خصيات جامدة متسلطة هذا من جهة، وتب�ن الدراسة من جهة أخ

ل إم�انّيات  
ّ
أن األب هو مركز السلطة وأن األجواء السائدة �� األسرة �� أجواء التسلط وأن هذه األجواء �عط

والسلبية   واالنصياع  ا�جمود  دوائر  إ��  الفرد  وتدفع  العر�ية  4اإلبداع  األسرة  أن  أيضا  الدراسة  و�ينت   .

بيئات الشعبية بينما ت�جأ إ�� إثارة األلم النف�ىي  املصر�ة �ستخدم العقاب البد�ي �� ال��بية، وال سيما �� ال

 عند أسر الطبقات الوسطى. 

إ�� أن تخلق الطاعة   العر�ّية �س��  التنشئة االجتماعّية   
ّ

أن العر�ية ا�جار�ة  الدراسات  و�ش�� جّل 

عن    واألدب عند الطفل. واألساليب ال�ي ي�جأ إل��ا غالبا �� العقاب البد�ي ثم خلق ا�خاوف عند الطفل 

افّية ط وليس  5طر�ق �ائنات خر
ّ
. وت�اد تجمع الدراسات ا�جار�ة أّن األسرة العر�ّية تركن إ�� أسلوب التسل

ذلك غر�با فاآلباء يرزحون تحت عبء التسلط كقيمة �� الثقافة العر�ية و�� قيمة �سود ا�حياة االجتماعية  

 
نماط التنشئة االجتماعية في المجتمعإحسان محمد الدمرداش -1

ٔ
عد لمؤتمر : الديمقراطية وا

ٔ
رابطة الدراسة الحديثة الذي عقد  ، بحث ا

بريل)في نيسان (
ٔ
 بعنوان الديمقراطية والتعليم في مصر.   1984في القاهرة عام  ا

بحاث إعادة بناء اإلنسان المصري  االسكندرية:جامعة  -2
ٔ
التقرير الثالث، إلسكندرية،  الطفولة)االجتماعية واحتياجات  (التنشئةا

1979  . 
 محمد عماد إسماعيل -3

ٔ
ة المجتمع، النمو النفسي االجتماعي للطفل في سنواته التكوينية، عالم المعرفة، مارس (: اال

ٓ
ذار)طفال مرا

ٓ
  ا

 .  331، ص1986
طفالنا:كيف نربي  منصور:انظر محمد عماد اسماعيل & نجيب اسكندر ابراهيم & رشدي  -4

ٔ
التنشئة االجتماعية للطفل في التنشئة  ا

 . 1974لقاهرة، االجتماعية، دار النهضة العربية ا
ة المجتمع، مرجع سابق، ص محمد عماد الدين إسماعيل -5

ٓ
طفال مرا

ٔ
 . 232: اال
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عها ع�� اختالف  واحدا �� البلدان العر�ية جمي  برم��ا �� الثقافة العر�ية املعاصرة و��اد ي�ون هذا التسلط

 .1ثقافا��ا الفرعية

قيم   التقليدّية وال سيما  القيم  حول  تتمحور  العر�ية  ال��بية  أن  العر�ية  الشعبية  األمثال  صورة  وتب�ن 

العلم �� الصغر �النقش �� ا�حجر. ما  العنف والضرب وال��و�ض و�مكن أن نذكر م��ا ع�� سبيل املثال:  

� ما بيق��ى  2لھ اثن�ن  بيطلعى ولد ليف�ى جسد، اضرب ابنك وأحسن تأديبھ، أكسر للعيل ضلع  ب���
ّ

، ي�

حم    قلبھ ما ب���ي ولدو،
ّ

و�قول األب العر�ّي ملعلم ابنھ ع�� سبيل املثال: أعطيك اب�ي �حما وعظما فلك ال�

م ع�� استخدام �ل أعمال القسوة والضرب ل��بية الطفل
ّ
. هذه  و�� العظم، ويع�ي ذلك أّن األب ��ّجع املعل

�� تقتل  أن  يمك��ا  طة 
ّ
إرهابّية متسل أبوّ�ة  ثقافة  عن خالصة  �ع��  املأثورة  �ّل معا�ي    األقوال  األطفال 

 الفعل ونوازع الوجود والعطاء.  

ما تزال �شّدد ع�� العقاب ا�جسدي  بأّ��ا:    يصف حليم بر�ات أنماط التنشئة االجتماعّية العر�ّية

كما  وال��هيب اإلقناع  ع��  �شدد  مما  أك��  والقمع  ،  وال��ديد  ا�خار��  الضغط  أهمية  ع��  تؤكد 

  اية والطاعة واالمتثال وا�خوف من األخطار وتجاوز ا�حدود املرسومة ، إ��ا تركز ع�� مبدإ ا�حمالسلطوي 

حيث تنشأ عن ذلك نزعة نحو الفردّية واألنانّية والتأكيد ع�� الذات ونحو اإلحساس الشامل بالغر�ة  

مظاهر العنف والقهر    مقدمات لدراسة ا�جتمع العر�ي ��    . رأي يدّعمھ وصف هشام شرا�ي 3واالغ��اب

 أباه يضطهد،  م��ا الطفل العر�ي، والسائدة �� إطار التنشئة العر�ية.  ال�ي �عا�ي  
ّ

�شعر الطفل العر�ي أن

 أّمھ ��حقھ وتحطم �خصيتھ
ّ

 .وهو �� الوقت نفسھ �شعر أن

أسلوب    إ��  شرا�ي  ويش��  م��ا.  وا�خوف  للسلطة  اإلذعان  الطفل   �� تن�ي  العر�ّية  التنشئة   
ّ

إن

اإلحساس   وخلق  والتبخيس،  واالزدراء  م 
ّ

ال��ك أساليب  و���  العر�ية،  األسرة  �عتمده  الذي  التخجيل 

والشعور بالدونية، و�� أساليب تؤدي فيما تؤدي إليھ إ�� مشاعر الدونية و��� عقد النقص والقصور  

يتحا��ى مواجه��ا وهذا  4بالذنب   السلطة وكيف  تجاه  عدوانيتھ  يقمع  كيف  م 
ّ
يتعل العر�ي  فالطفل   .

. و�س�� التنشئة االجتماعية العر�ية إ�� إخضاع الفرد وكسر  5بالضبط ما يؤدي إ�� االت�الّية وا�خضوع  

ال  �� لإلخضاع  األساسّية  الوسائل  بأن  القول  إ��  شرا�ي  و�خلص  العقاب  شوكتھ.   �� العر�ية  ثقافة 

ا�جسدي والتخجيل واالس��زاء والقمع. وذلك �لھ يؤدي إ�� عقد العار والنقص واإلحساس بالقصور  

 . 6والدونية

 
 . 232المرجع نفسه، ص  -1
مية دمشق،  العظمة:وحيدة  -2

ٔ
سرة والتربية السكانية وسالمة البيئة، وزارة الثقافة، مديرية محو اال

ٔ
مثال شعبية في صحة اال

ٔ
،  1995ا

 . 146 - 137ص ص 
 .  1991، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت المجتمع العربي المعاصر: بحث استطالعي اجتماعي بركات:حليم  -3
 . 35-31. ص ص: 1991مقدمات لدراسة المجتمع العربي، دار الطليعة بيروت، الطبعة الرابعة،   شرابي:هشام  -4
 . 47المرجع نفسه، ص  -5
 . 83ص نفسه:المرجع  -6
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ا�جار�ة العر�ية  الدراسات  أغلب  ال��بية    1�ش��  أنماط  شيوع  إ��  االجتماعّية  التنشئة  ميدان   ��

�خصيّ  بناء  إ��  �س��  وال�ي  ا�حافظة  طة 
ّ
ف��ا  املتسل وتنتفي  والتبعّية  اإلذعان  إ��  تميل  مطواعة  ات 

إم�انيات النقد وا�حوار واملناقشة واإلبداع. فالتسلط يؤدي إ�� حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان  

القدرة ع�� ممارسة األدوار اإليجابية وميل كب�� إ�� ا�خضوع واالست�انة ل�ّل أش�ال السلطة ومن ثم 

 2ة والعمل التلقائي " فقدان املبادرة الذاتي

اقّيات يمارسن العقاب البد�ي،    األّمهات العر
ّ

�ش�� الدراسة ال�ي أجر��ا نجاة البيا�ي �� العراق أن

 األسر التو�سّية �ستعمل أساليب ال��هيب والعنف والضرب  
ّ

وتبّ�ن الدراسة ال�ي أجراها قاسم عزاق أن

 3البنات بك��ة وأن األمهات �ستخدمن الشدة بصورة خاصة مع 

 أنماط التنشئة االجتماعّية السائدة �� الوطن العر�ي �� أنماط تقليدّية وغ�� سو�ة وأبرزها كما  
ّ

إن

والنبذ   واإلهمال  املعاملة   �� والقسوة  الزائدة  وا�حماية  ط 
ّ
التسل  �� رمضان  �افية  الباحثة  تحددها 

و  ال�خصّية  هدم  إ��  تؤدي  ال�ي  النماذج  و��  املعاملة   �� الضعف والتذبذب  إم�انيات  ب�ل  �ح��ا 

 .4والقصور والسلبية 

تؤكد جملة األحداث ال�ي تمر ��ا األمة العر�ية أن الفرد العر�ي ال زال �عا�ي أزمة �� تنشئتھ ال�خصية،  

وأّن هذه األزمة وليدة مجموعة من االضطهادات واإلحباطات ال�ي يتعرض لها الفرد العر�ي �� طفولتھ و��  

 ".5ومن الشارع، ومن أجهزة السلطة   شبابھ ومن والديھ

�عت�� عبد الهادي عبد الرحمن أّن الوسائل ال��بو�ة املعتمدة �� ال��بية العر�ية " �شبھ كث��ا وسائل غسل  

الدماغ أي أ��ا وسائل ترديديھ �عتمد أساسا ع�� حشو الرؤوس بمادة كثيفة ثقيلة تزرع زرعا �� مخزون  

 .6ا وطالبنا " الذاكرة عند أطفالنا وتالميذن

 

 
، ومحمد جسوس في  1982هذا الخصوص إلى دراسة سلمى محمود جمعة حول التنشئة االجتماعية في مصر عام  يمكن اإلشارة في -1

 .1974، ونجاة خضر عباسي في العراق عام 1988، وعبد الفتاح القرشي في الكويت 1985المغرب عام 
سرية في المجتمع العربي، حولية كلية التربية  رمضان:كافية  -2

ٔ
نماط التنشئة اال

ٔ
- 57ص ص  1990في جامعة قطر، العدد السابع، ا

 . 68ص  .38
 .  69 نفسه، صالمرجع  -3
 المرجع نفسه.   -4
، 4محاولة لفهم دور الفرد في النهضة العربية المعاصرة، شؤون عربية، حزيران / يونيو، عدد  والثقافة:الشخصية  دياب:عز الدين  -5

 .  135 138-125. ص ص ص: 1981
، 30 -11(ص ص:   1993كانون الثاني /شباط  3/4منظور لغوي، دراسات عربية، عدد  العربية:الذهنية  الرحمن:د عبد الهادي عب -6

  .16: ص
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 تناقضات التربیة العربّیة واستالب الشخصّیة:   -12

يرى فاروق خورشيد: " أن أطفالنا �عيشون منذ بداية التعليم األول �� بالدنا ازدواجّية لغو�ة وازدواجية  

مّية  ". فالطفل �� حياتھ اليو 1فكر�ة وازدواجية اجتماعّية تؤثر سلبا �� البنية العقلية والسلوكية للناشئة  

م لغة غ�� هذه ال�ي يتعلمها �� املدرسة أو هذه ال�ي يطالعها �� الكتب أو تلك ال�ي �ستمع إل��ا �� اإلذاعة  
ّ
يت�ل

 والتلفز�ون.  

غو�ة واحدا من عناصر عديدة تؤدي بدورها إ�� نوع من االزدواجّية الفكرّ�ة  
ّ
ل هذه االزدواجية الل

ّ
و�ش�

الكب��   التناقض  هذا  العوامل  هذه  الدينية  ومن  االنتماءات  تحكمھ  واق��  عالم  ب�ن  والواقع  املثال  ب�ن 

ذات   واإل�سانية  القومية  القيم  فيھ  تر�سم  مثا��  عالم  و��ن  واإلقليمية  والعقائدية  واملذهبية  والطائفية 

 الطا�ع الشمو��. 

فاالزدواجية الفكر�ة واللغو�ة تؤدي إ�� ازدواجية سلوكية و�� ا�حصلة ا�حقيقية ل�ل أنواع املتنافرات  

ووجوده   هو�تھ  أزمة  األمر  ��اية   �� ل 
ّ
�ش� وال�ي  العر�ي،  اإل�سان  �عيشها  ال�ي  أهم  2والتناقضات  ومن   .

 العناصر ال�ي تؤدي إ�� أزمة ال�خصية العر�ية يمكن أن �شار إ��: 

نمط ال��بية املتباين ب�ن األسرة واملدرسة وهيمنة أسلوب التعليم والتلقي وغياب الروح النقدية �� العمل  

 . 3ال��بوي بصورة عامة

 القمع السيا�ىي واإلرهاب الفكري الذي تمارسھ األنظمة العر�ية الشمولية.  

 ا�خطاب السيا�ىي املتنافر �� مقدماتھ ونتائجھ وآنياتھ وشمولھ.  

ى والعبثية �� مظاهر ا�حياة اليومية بمختلف وجوهها وتجليا��ا بدءا من أ�سط وقائع ا�حياة (شراء  الفو�ى

 ."  4رغيف ا�خ��) ح�ى أك��ها �عقيدا (الدفاع عن أطروحة دكتوراه)

امل��تبة ع�� املعرفة، و���   إ�� الضبط االجتما�� بدال من تكريس ا�حر�ة  العر�ية  ال��بو�ة  النظم  �س�� 

ا املبدع  توليد  التمرد  روح  زرع  من  بدال  القائم  الوضع  ع��  للمحافظة  ا�جماعة  ملعاي��  واالنصياع  ملسايرة 

. يقول النقيب: إن املدرسة العر�ية �س�� إ�� تلق�ن الطالب مبدأ الطاعة العمياء وا�حافظة ع�� 5البناء"  

كب� الراهنة. فجزء  ا�جتمع  تحافظ ع�� وضعية  ال�ي  ا�جتمع  لھ  قيم ومعاي��  ليس  الطالب  يتعلمھ  مما   �

عالقة بمحتو�ات الكتب والدروس و�نما هو س�� إ�� تلق�ن الطالب الطاعة وجعل التلميذ �س��لك سلبيا  

 . 6�ل التجه��ات القيمية واأليديولوجية ال�ي يزخر ��ا أي مجتمع

 
 .  1981هموم كاتب العصر، دار الشروق، بيروت  خورشيد:فاروق  -1
 .  1992التناقض الوجداني في الشخصية العربية، دار الحوار، الالذقية،  سويد:عبد المعطي  -2
 السابق.التناقض الوجداني في الشخصية العربية، المرجع  سويد:بد المعطي ع -3
ينا عوامل موضوعية وليست ذاتية البتة.  -4

ٔ
 يشير عبد المعطي سويد إلى مثل هذه العوامل بوصفها عوامل ذاتية وهي برا

ب /  174في سوسيولوجيا الثقافة، المستقبل العربي، عدد  الصامته: دراسةالمشكل التربوي والثورة  النقيب:خلدون حسن  -5
ٓ
، ا

غسطس عدد 
ٔ
 . 68 ص 86-67. ص:1993، 8ا

 السابق. : المرجعالصامتةالمشكل التربوي والثورة  النقيب:خلدون حسن   انظر: -6
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فية ونظام التعليم،  ما الذي يمنع العقل من أن ي�ون عقال مبدعا؟ ثمة عائقان هاّمان: ا�حرمات الثقا

  �� األبوي  ا�جتمع   �� الطاعة  قيمة  وتظل  الناقد.  الفكر  ممارسة  من  اإل�سان  تمنع  الثقافية  فا�حرمات 

". 1القيمة العليا.. (و�التا��) أنظمتنا التعليمية تلقينية تطالب با�حفظ و�عادة اإلنتاج وال �سمح باالختالف  

�بو�ة ال�ي توجد �� أصل األزمة ال��بو�ة و�مكن باختصار اإلشارة  و�مكن أن �شار إ�� سيل من املفارقات ال�

 إ�� املفارقات ال��بو�ة التالية: 

 مفارقة اللغة ب�ن العامية والفص��.  -

املفارقات ال��بو�ة ال�ي توجد �� قلب ا�حياة األسر�ة إذ نجد غالبا التناقض �� األساليب ال��بو�ة ب�ن    -

ال��بي   �� واألم  األب  أسلوب  أسلوب  األم  �عتمد  بينما  ال��بية،   �� الشدة  أسلوب  األب  �عتمد  ما  فغالبا  ة، 

ا�حماية، و�ضاف إ�� ذلك التذبذب �� معاملة األبناء وعدم وجود نظام ثابت للمعاملة. وذلك ينعكس ع��  

 البنية الذهنية القيمّية للفرد و�ؤدي إ�� اضطراب ال�خصية واغ��ا��ا �� آن واحد. 

ل�ي توجد داخل املدرسة ب�ن املنا�ج؛ ومثال ذلك التناقضات ال�ي توجد ب�ن مقّرر ال��بية  التناقضات ا  -

ع��   تنطوي  ما  غالبا  العر�ّية  املدرسة   �� فاملنا�ج  القومية.  وال��بية  الوطنية  ال��بية  أو  والف��ياء  الدينية 

بدأ من أق�ىى الشدة إ��  تناقضات ومفارقات مذهلة وخاصة ب�ن أساليب وطرائق التدريس املعتمدة ال�ي ت

 أع�� درجات التسيب واإلهمال.  

التعليم    - محتوى  و��  االجتماعّية  التنشئة  أساليب   �� واألسرة  املدرسة  ب�ن  ال��بو�ة  التناقضات 

ومضامينھ األساسية إذ غاليا ما �عتمد األسرة مبادئ تر�و�ة تناقض و�عارض هذه ال�ي يجدها األطفال ��  

 داخل املدرسة.  

وا�حياة  التن  - األسرة  ب�ن  التناقض  ثم  جهة،  من  االجتماعية  ا�حياة  قيم  و��ن  املدرسة  قيم  ب�ن  اقض 

ل �� مجملها موقد التناقض الذي يتج�� �� صورة أزمة  
ّ
االجتماعية من جهة ثانيھ. وهذه التناقضات �ش�

 قيم مستشر�ة �� الثقافة وا�جتمع.  

  �� أتلك   �� تكمن  ال�ي  ال��بو�ة  التناقضات  العر�يةأهم  وال�خصّية  والقيم  الهوّ�ة  أزمة  .  صل 

متباينة   اغ��ابية،  ازدواجية  إ�� �خصية  ا�حادة  التناقضات  هذه  تأث��  تحت  تتحّول  العر�ية  فال�خصّية 

 الوجوه، متناقضة �� داخلها �ع����ا الضعف والتشويش والتنافر.  

مة قيم تتمثل فـي ا�شـطارات ثقافية  و�ضاف إ�� ذلك �لھ أّن الثقافة العر�ية �عا�ي �� مضامي��ا من أز 

إ��   األزمة  ب�ن قيم املا��ي وا�حاضرمتنوعة، و�عود هذه  التقليدية  ،  صراعات قيمية  الثقافة  ب�ن قيم 

 إ�� عدم قدرة الثقافة العر�ية عـ��  .  وقيم الثقافات املعاصرة
ً
و�عـود هـذه األزمة �� أك�� صورها وضوحا

حها الثورات العلمية التكنولوجية املتقدمة �� �افة املستو�ات. وهذا  احـتواء القيـم ا�جـديدة ال�ي تطر 

 بدوره ينعكس سلبا ع�� بنية ال�خصية العر�ية و�ؤدي إ�� اغ��ا��ا.  

 
، ص 1994لسبعون إيار/ مايو في المجتمع العربي، الناقد العدد الواحد وا باإلبداععالقة التعليم  القهر:صناعة  صفوان:مصطفى  -1

 .  44ص  46- 42ص: 
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 خاتمة ورؤیة إجمالّیة:   -13

تجمع ب�ن مظاهر االغ��اب ومظاهر القمع ال��بوي عالقة سببية دائر�ة معّقدة، إذ �ش�ل �ل م��ما سبب  

لقد تبّ�ن لنا �� املستوى ال��بوي �� الوطن العر�ي كيف يوضع اإل�سان �� دائرة    اآلخر.  ونتيجة �حضور 

االغ��اب وا�جمود من خالل أساليب التنشئة االجتماعية القسر�ة ال�ي تنطلق من القمع وتصنعھ ��  

الواحد اإلاآلن  الثقافة  قلب   �� ير�سم  جدل  وال�خصية  والقمع  االغ��اب  جدل  أّن  لنا  وتبّ�ن  ة  �سانيّ . 

 ة وال سيما �� مجال ال��بية والفعل ال��بوي.املعاصرة وهو يظهر ع�� أشده �� عمق الثقافة العر�يّ 

العر�ية بما تنطوي عليھ من   التنشئة االجتماعية  �� هذه الدراسة أن �سلط الضوء ع�� واقع  حاولنا 

إش�اليات القمع ال��بوي و�ما تؤدي إليھ من مظاهر اغ��ابية �� ال�خصية العر�ية املعاصرة. ومن أجل هذه  

تبّد  ال�ي  العر�ية  لل�خصية  االغ��ابية  ا�خصائص  نصف  أن  علينا  ترتب  الدراسات  الغاية  �سق من   �� ت 

واألبحاث العر�ية امليدانية والتأملية. ومن ثم ترتب علينا أيضا أن نصف واقع التنشئة االجتماعية العر�ية  

وأن نحدد �عض نوا�� القمع الذي �ش�ل حضوره �� عمق ال��بية العر�ية بصورة عامة. ومن ثم تطلب منا  

 ة ومباد��ا واتجاها��ا السائدة �� الوطن العر�ي.  األمر أن نصف أدوات ال��بية القمعية املستخدم

و�� ال��اية قّدمنا وصفا لواقع القمع ا�جسدي الذي يمارس �� سور�ا ع�� دراسة ميدانية أجر�ناها ��   

وال�ي بينت بأدلة قطعية ع�� أن القمع سائد �� ال��بية العر�ية وأن هذا األسلوب ال��بوي يوجد    1995عام  

 وجودية شاملة.  إ�� حد كب�� �� أصل ال�خصية العر�ية االغ��ابية ال�ي �عا�ي من أزمة

ا�جهد يركز �� هذه املقالة ع�� تحديد املفاهيم املستخدمة تحديدا علميا و�ضاف إ�� ذلك �لھ أن  

وا�حا فدخلنا البوابات الصعبة للمفاهيم املستخدمة، و�� البوابات ال�ي غالبا ما يتجنب الباحثون  

 . 1ت إبيستيمولوجية صعبةالعرب الولوج �� متاها��ا وذلك ملا تطرحھ هذه املداخل من إكراها

بأن القول  إال  البحث  هذا  ��اية   �� أمامنا  مت    وليس  واحدا  �ش�ل  والهو�ة  والقمع  االغ��اب  جدل 

و�� ظاهرة ت��امى أطرافها �� نوا�� ا�حياة االجتماعية واتجاها��ا    الظواهر االجتماعية اإل�سانية املعقدة

� إ�� رسم �عض ظالل هذه القضية �� املستوى ال��بوي ��  ا�ختلفة. وجهدنا املتواضع �� هذه املقالة �س�

 ا�جتمع العر�ي املعاصر.  

و�ذا �ان من بقية تقال يمكن لنا نتساءل هل يجب ع�� املر��ن العرب، وا�خلص�ن من أبناء الوطن العر�ي  

ي و�� ا�جاالت  الكب��، العمل املستمر ع�� تطو�ر مجتمعا��م، لتكريس ظاهرة الديمقراطية �� العمل ال��بو 

ا�ختلفة إذا الهدف هو حماية اإل�سان العر�ي من غوائل السقوط �� دائرة االغ��اب الشامل؟  وهللا من وراء  

 القصد. 

 
ساسية ا -1

ٔ
ن يخوض في تحديد المفاهيم اال

ٔ
عمالهم العلميةبعض الكـتاب العرب يتجنب ا

ٔ
يدينا  لتي ترتكز إليها ا

ٔ
. وغالبا ما تقع في ا

همية 
ٔ
بحاث عن قضايا بالغة اال

ٔ
بدا إلى تحديد  والخصوصية ويدهشناكـتب ودراسات وا

ٔ
ن الكـتاب لم يتطرقوا ا

ٔ
و تعريف المفاهيم  ا

ٔ
ا

ن نشير إلى كـتاب محمد زيدان  كـتبهم.العلمية الواردة في 
ٔ
زمة التربية في البلدان  حمدان:ويمكن لنا في هذا السياق ا

ٔ
واقع   العربية:ا

ردن، 
ٔ
فاق، دار التوجيه الحديثة، عمان، اال

ٓ
وله إلى   307. يقع كـتب حمدان في 1991ومشكالت وا

ٔ
ن الكـتاب يدور من ا

ٔ
صفحات ومع ا

ن الباحث يذكر عدد كبير
ٔ
و إلى تحديد لمكونات المفهوم، مع ا

ٔ
زمة ا

ٔ
بدا على تعريف واحد لال

ٔ
ننا لم نعثر ا

ٔ
زمة التربوية إال ا

ٔ
خره حول اال

ٓ
  ا

زم
ٔ
ساة المفهوم الذي يشكل مدخال  ات التي يصنفها في معادالت وفصولجدا من اال

ٔ
عمال والحق يقال تعبر عن ما

ٔ
. ومثل هذه اال

ساسيا في بنية التف
ٔ
 كير ونمو التفكير. ا
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ٔ
.د. علي ا

ٔ
 ا
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 المراجع:قائمة 

 :العربیّة 
 :الكتب

ا�جمود والتجديد �� ال��بية املدرسية، ترجمة عبد هللا عبد الدايم، دار العلم للمالي�ن،   ):أفانز��ي (�� -1

 . 1981ب��وت 

 . 1992أتنولوجيا ال��بية، ترجمة عدنان األم�ن، معهد اإلنماء العر�ي، ب��وت  ):إير�ي (بيار -2

ا�جتمع بر�ات (حليم -3 املعاصر: بحث استطال�� اجتما��  ):  دراسات  العر�ي  العر�ية، ، مركز  الوحدة 

 .  1991ب��وت 

ا�جتمع والعنف،   فيو: )، آالن ب��و، أدمون بالن، ميشيل �ورناتون، فرا�سوا لوجاندر، بي��  برنو(فيليب -4

 . 1976ترجمة الياس زحالوي، وزارة الثقافة دمشق، 

والثق  -5 لل��بية  العر�ية  املنظمة  النحاس  �ش��  محمد  ترجمة  ال��بو�ة،  العالقة  (مارسيل)  افة  بوستيك 

 . 1981والعلوم، تو�س 

، معهد اإلنماء العر�ي، الطبعة  التخلف االجتما��، سي�ولوجية اإل�سان املقهور   ):حجازي (مصطفى -6

 .  1989ا�خامسة، ب��وت، 

 1981: هموم �اتب العصر، دار الشروق، ب��وت فاروق)خورشيد ( -7

 . 1996دمشق  دوركهايم (إميل): ال��بية وا�جتمع، ترجمة ع�� أسعد وطفة، دار معد، -8

االنتصارات املذهلة لعلم النفس ا�حديث، �عر�ب وجيھ أسعد، الشركة املتحدة للتوزيع،   ):دا�و (بي�� -9

 . 1985دمشق 

(إحسان محمد -10 �� ا�جتمعالدمرداش  التنشئة االجتماعية  الديمقراطية وأنماط  ، بحث أعد ملؤتمر  ) 

) نيسان   �� عقد  الذي  ا�حديثة  الدراسة  عام    أبر�ل) رابطة  القاهرة  الديمقراطية    1984��  �عنوان 

 . والتعليم �� مصر

 .1985: نبيل السمالوطي، علم النفس ال��بوي، دار الشروق جده،  ز�دان (محمد مصطفى) -11

 . 1992سو�د (عبد املعطي): التناقض الوجدا�ي �� ال�خصية العر�ية، دار ا�حوار، الالذقية،  -12

 . 1991مقدمات لدراسة ا�جتمع العر�ي، دار الطليعة ب��وت، الطبعة الرا�عة،   ):شرا�ي (هشام -13

صا�ح عبد هللا (عبد الرحيم): األسرة و�عاو��ا مع املدرسة �� تر�ية األطفال، �لية اآلداب جامعة ال�و�ت   -14

 1993.باط 1979

البي -15 وسالمة  الس�انية  وال��بية  األسرة  �حة   �� شعبية  أمثال  (وحيدة:)  الثقافة،  العظمة  وزارة  ئة، 

 .1995مدير�ة محو األمية دمشق، 

الهادي) -16 (محمد  االنجلو،    :عفيفي  مكتبة  الثقا��،  والتغ��  الثانية،  املال��بية  الطبعة  صر�ة، 

 . 1964القاهرة
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 .1984دمشق  ): مقدمة �� علم االجتماع ال��بوي، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق،  غورو (فار�ناتا  -17

ا -18 من  الرسالة،  لباحث�نفر�ق  مؤسسة  املتحدة،  الدار  أسعد،  وجيھ  ترجمة  وميادينھ،  النفس  علم   :

 1993ب��وت، 

فيلو (جان �لود): الالشعور بحث �� أعماق النفس اإل�سانية، ترجمة ع�� وطفة، دار معد، دمشق،  -19

1996 . 

20- ) االجتما��:  أوتو)�لين��غ  النفس  الطبعةعلم  ا�حياة،  مكتبة  دار  ا�جما��،  حافظ  ترجمة  الثانية،   ، 

 . 1967ب��وت 

 .  1992): ال��بية وترقية ا�جتمع، دار سعد الصباح، ال�و�ت قن�� (محمود  -21

� (روجر -22
ّ

 .  1991العقد النفسية، �عر�ب وجيھ أسعد، دار البشائر  ):موشي�

 .  1993الهو�ة، ترجمة ع�� وطفة، دار معد، دمشق  ):ميكشل�� (أليك -23

 .  1988): العقد النفسية، �عر�ب موريس شر�ل، عو�دات موكيا�� (روجيھ -24

(ليفون)   -25 املنوالّية    العي�ىى:سلطان    وجهينة ملي�ان  ال�خصّية   �� ميدانية    القطر�ة:مؤشرات  دراسة 

 .1987لعينة من الطالب ا�جامعي�ن القطر��ن، مركز الوثائق والدراسات اإل�سانية، الدوحة  

االجتم -26 االسس  (محـمد)،  النجي��  الثانية، ليـب  الطبعة  مصر�ة،  االنجلو  املكتبة  لل��بية،  اعية 

 . 1965القاهرة

 .  1984، علم االجتماع ال��بوي، ا�جامعة االردنية �لية ال��بية، عّمان إبراهيم)ناصر ( -27

 1993علم االجتماع ال��بوي، جامعة دمشق، مطبعة االتحاد، دمشق  ):وطفة (ع�� -28

 . 1964تماع، مطبعة جامعة دمشق، تمهيد �� علم االجالكر�م)ليا�� (عبد  -29

 :الدورّیات
محاولة لفهم دور الفرد �� ال��ضة العر�ية املعاصرة، شؤون    والثقافة:ال�خصية    ):دياب (عز الدين -1

 .1981، 4عر�ية، حز�ران / يونيو، عدد 
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 م االلکتروني ودوره في تعمیق مفهوم التربیة األخالقیة التعلّ 

 المتعلمین في لیبیا  ىلد 
 
 
 

 

 

 الملخص: 

 اهن للمنا�ج املقّد ة قراءة الواقع الرّ راسة ا�حاليّ �س��دف الّد 
ّ
 لبة �� مختلف مراحل التّ مة للط

ّ
�ي  عليم، وال

   –ةاحية الوجدانيّ �� قدر��ا ع�� تحقيق أهدافها من النّ   – عانت غالبا من ال�جز والقصور  
ّ
ذي  �� الوقت ال

 ات  هتوّج   نالحظ
ّ
 كنولوجيا والتّ ة وسائل التّ حديثة نحو توظيف �اف

ّ
لة �� شبكة االن��نت وم�حقا��ا  قنية املتمث

ة األصيلة واستبدالها ��و�ة  ة العر�يّ واصل االجتما�� وغ��ها لتشو�ھ الهو�ّ واقع للتّ وم   ةمن مواقع الك��ونيّ 

   ،ةغر�يّ 
ّ
 الرّ   ع��  ة ة و�صر�ّ رات صوتيّ وذلك بما تضفيھ من مؤث

ّ
�ا طوال الوقت وما تمتلكها تلك  تب�ّ   ي�سائل ال

�الّس املؤثرّ  خصائص  من  التعليميّ ات  منا�جنا  ��جز  الذي  الوقت   �� ؛  واإلثارة  والوضوح  لفت    ع��  ةرعة 

 
ّ
املتعل تقّد انتباه  ملا  إ�سانيّ م�ن  مواضيع  من  واجتماعيّ مھ  أخالقيّ ة  أهمّ مختلفة.    ةة  الباحثة  رأت  ة  يّ وعليھ 

دراس �س��تقديم  التّ   ة  نتاجات     – كنولوجيا  لتوظيف 
ّ
التعل اإللك��و�ينظم  الدراسيّ   -م  املنا�ج  ة  لتقديم 

   لها   لةة املساندة واملكمّ ة وا�خفيّ الرسميّ 
ّ
ة،  ة االجتماعيّ �ي من شأ��ا أن �سهم �� �شر مفاهيم املسؤوليّ وال

العامّ وامللكيّ   ة 
ّ
ات  �� واملشاركة  واملواطنة،  والتّ ة  القرار،  ومفهومخاذ  واملساواةا�حّق   عاون،  والواجب،       ��

 مدارسنا اليوم. 

املفاتيح   ال�لمات 
ّ
التعل االلك��و�ي:  الَتعليميّ   -م  االلك��ونيّ   – ة  املنا�ج  األخالقيّ -ة  املنا�ج  – ة  ال��بية 

 
ّ
 ة قافة الوطنيّ الث
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Abstract : 

The current study aims to read the current reality of the curricula offered to students in the 

various stages of education, which often suffered from deficits and shortcomings - in their 

ability to achieve their goals from an emotional point of view; At the time, we note a recent 

trend towards employing all means of technology and technology represented in the Internet 

and its accessories from websites and social networking sites and others to distort the 

authentic Arab identity and replace it with a Western identity; This is due to the sound and 

visual effects it gives to the messages that it transmits all the time, and the characteristics of 

these effects such as speed, clarity and excitement. At a time when our educational curricula 

are unable to draw the attention of learners to the various human, social and ethical issues it 

presents; Accordingly, the researcher saw the importance of presenting a study that seeks to 

employ technology products - e-learning systems - to provide the official and hidden curricula 

that support and complement them; Which would contribute to spreading the concepts of social 

responsibility, public ownership and citizenship, participation in decision-making, cooperation, 

the concept of right and duty, and equality, in our schools today . 

Keywords - educational curricula - electronic curricula - moral education - national culture 
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  المقدمة:  -1

    
ّ
وصياغ��ا    سلو�ات ومواقف  إعداد  تّم ي  ة هائلة،�اث العر�ي الزاخر بثقافة فكر�ّ من خالل مالحظتنا لل�

للتّ ة علميّ ة كمادّ بأساليب تر�و�ّ  الدراسيّ ة صا�حة  �� منا�جنا   ةقديم 
ّ
وال ل�ي غ ،  ها  البا ما يف��ض أن ي�ون 

 ة و�� الّس نشئة االجتماعيّ ة التّ را�خة �� عمليّ   أ�عاد
ّ
ة، وأن  سات الَتعليميّ لبة داخل املؤّس لوك االجتما�� للط

بمجموعة من   لوك االجتما�� القي�يّ �ن القائم�ن ع�� رعاية أبنائنا و�عليمهم، إيصال هذا الّس ي�ون ع�� املر�ّ 

 
ّ
 ة ا�حببّ �بو�ّ األساليب ال�

ّ
أو من    ،علي�ي نفسھذلك من خالل املوقف التّ   لبة وأذها��م، و�تّم ة إ�� نفوس الط

  ا�خاّص  -دا�جيّ  لوك ال��بوّي للّس  -ة، أو من خالل استخدام أسلوب القدوة ا�حسنة خالل األ�شطة اإلثرائيّ 

 
ّ
  لوكّس نوات املاضية �� �عز�ز الة قد ساهمت خالل الّس منا�جنا ال��بو�ّ   واملالحظ أّن   داخل  املدرسة.م  باملعل

 ا وعلميّ وتوظيفھ تر�و�ّ   ،االجتما�� وتنميتھ
ّ
قة بتنمية القيم  ا وذلك من خالل طرح �عض املوضوعات املتعل

والسلوكيّ األخالقيّ  تتضمّ عند    ةة  مواضيع  املقرّ تدريس  التّ ��ا  واملنا�ج  مساحة  عليميّ رات  ع��  تحتوي  ة 

ال��بو�ّ  والتجارب  ا�خ��ات   ملناقشة 
ّ
ال يمّر ة  ��  �ي  الفرد  امل�وّ   ��ا  ا�جتمع  تحقيقها   �� ويشارك  من  حياتھ  ن 

 مجموع اآلباء واألمّ 
ّ
 هات واملعل

ّ
التعل �� قيم السلوك ا�جيّ م�ن والعلماء والشعراء وغ��هم، و�تبلور هذا  دة  م 

يتّم     ال�ي 
ّ
للمتعل الرّ نقلها  خالصة  وتلك  ال��بو�ّ م،  تب�ّ سائل  ال�ي  �عّد ة  وال�ي  املدرسة  با��    �ا  تأث��ا من  األك�� 

ة  �ستطيع املدرسة القيام بوظائفها ال��بو�ّ   األخرى �� إعداد الفرد للمستقبل. وحّ�ى  ةسات االجتماعيّ املؤّس 

ب�ى عل��ا مات واملهارات  لها من االرت�از ع�� مجموعة من األسس واملقوّ   البّد   ،املناطة ��ا اليوم  ةالوطنيّ 
ُ
ال�ي ت

ھ �ش�ل  مع التوّج   )،258:  2018،مراحل التعليم ا�ختلفة (العز��يمرحلة من   �� �ّل للطالب    املنا�ج املقّدمة

م يقّد فعّ 
ّ
ف��ا دمج مئات املواضيع ��    م �� صيغة إلك��ونية، يتّم ال ومباشر نحو إ�شاء نظام مت�امل للتعل

األ�اديميّ  العديد من األ�شطة  املنوّ ش�ل مساقات، وتنظيم  إة  للطالب  تقديمها  ، مع  عة وتنظيم   
ً
لك��ونيا

�شرط امل�ان والزمان،    دال وسريع ودائم دون التقيّ ة �ش�ل فعّ ة �سليم الواجبات، واملناقشات املن�ليّ فعاليّ 

 و عقد مئات االمتحانات ا�حوسبة �ش�ل متقن،  فضال عن  
ّ

املواد املساندة  كذلك  صات املواد، و عرض م�خ

� ذلك من أش�ال التعليم. و�ذلك  ة، إ�� غ�وضيحيّ ة ومحاضرات مصّورة، وصور ورسوم ت من مواقع إلك��ونيّ 

 لوجھ هو األساس. ا ألّن مساند ا�عليماإللك��و�ي  اعتبار التعليميمكن 
ً
 أسلوب التعليم وجها

 وعند ا�حديث  
ّ
ل��بوي الذي  ور اّد �ش�� إ�� ال��اجع الكب�� لليجب أن    ة،م االلك��ونيّ عن مزايا نظم التعل

؛ �عليميّ   مستوى �ي تواجھ قدر��ا ع�� تقديم  مع تزايد الصعو�ات ال  تلعبھ املدرسة اليوم،
ً
 مناسبا

ً
حادت    إذ  ا

ال��بو�ّ  ال�ي �س�فيھ الرسائل  إل��ا  ة عن أهدافها  نافع-�  يمتل�ون    الذين  من الطلبة  من تر�ية جيل صا�ح 

واالع��از بالدين    ةنيّ ة الوط �عكس الهو�ّ ال�ي  دة  ة ا�جيّ المتالكهم السمات ال�خصيّ   ة إضافة املعرفة العلميّ 

  ىا يجعلنا �عيد التفك�� من جديد �� مدممّ   املتصا�حة السامية.  ة ة الوسطيّ ة اإلسالميّ و�ال�خصية العر�يّ 

كمؤّس  املدرسة  اجتماعيّ قدرة  تر�و�ّ سة  صياغة    ة ة  �عليميّ ع��  التعليم  منا�ج  هد��  تحقيق  ع��  قادرة  ة 

 
ّ
الهو�ّ والتعل تنمية  ع��  أيضا  العمل  مع  الم  أبناء  وطنيّ ة  ب�ن  والتفاعل  اال��جام  وخلق  التالميذ،  لدى  ة 

 
ّ
ة  ة الوطنيّ ا��م وثقاف��م بحيث تجمعهم الهو�ّ وسلو�   جاها��ما�جتمع ع�� اختالف أف�ارهم ومفاهيمهم وات

 
ّ
 نحوهم.  ھة مهما �انت الضغوطات املوّج ة أو عقائديّ هات سياسيّ توّج  هم أّي وال تفرق
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لها  لة  املساندة لها واملكمّ   غ�� الرسمّية،ة و ة الرسميّ ن املنا�ج الدراسيّ ن تتضمّ وعليھ �ان من الّضرورّي أ 

 مثل    دةة محّد ملفاهيم أساسيّ 
ّ
 ة العامّ ة، وامللكيّ االجتماعيّ   مفهوم املسؤولية

ّ
  خاذ ة واملواطنة، واملشاركة �� ات

والتعاون  ا�حّق   القرار  واملساواة  ومفهوم  والواجب  البناء  والنقد  والعدل  وا�حوار  الر وحر�ّ   واإلخاء  أي  ة 

 أ�ان من املهّم و   ).2017  سرور،(اآلخر  والتعب�� واح��ام الرأي  
ً
تخصيص الوقت وا�جهد لتقديم   ن يتّم  أيضا

 ة التوّج دراسة تلفت االنتباه ألهميّ 
ّ
��  املقّدمة  م االلك��و�ي واالستعانة بھ �� تحديث منا�جنا  ھ نحو التعل

ون ��  التأكيد ع�� دورنا نحن ال��بو�ّ   .  باإلضافة إ��ا اليوم والعمل ع�� تحديث الطرق ال�ي تقدم ��امدارسن 

 يات والظواهر السلبيّ متا�عة األبناء واالهتمام ب��بي��م و�عديل سلوكيا��م ملواجهة التحّد 
ّ
ب عل��ا أو  ة والتغل

 التقليل م��ا. 

 مشکلة الدراسة:  -2

 ھ الكث�� من الّد رغم التقّدم الذي أحرزت    
ّ
م اإللك��و�ي، فإ

ّ
استمّرت حول    ن االنتقاداتول �� مجال التعل

ّرس�ن، أو من أولياء أمور  ، وهو أمر طبي��، سواء من قبل �عض املدتھ �� تطو�ر نظم التعليمتھ وفعاليّ يّ أهمّ 

م اإللك��و�ي و�دماجھ  ترسيخ فت جهود  استمرّ   الطلبة. و�� اآلن ذاتھ 
ّ
ة  أ من العمليّ كجزء ال يتجزّ كرة التعل

نا نالحظ  ةالتعليميّ 
ّ
�� ذلك    �ستغّل و حر�ا شرسة ع�� الفرد وا�جتمع    بدأت �شّن   عناصر أخرى   وجود. ع�� أن

فة إّياها ��    لتواصل االجتما�� وغ��هاالتقنية ا�حديثة مثل املواقع االلك��ونية ومواقع ا  سبل  �ّل 
ّ
�ھ  �شو موظ

العديد من األف�ار والقيم وأنماط السلوك    تضّم ة غر�ية  استبدالها ��و�ّ العمل ع��  و ة األصيلة  ة العر�يّ الهو�ّ 

 . ةة اإلسالميّ املرفوضة تماما داخل ثقافتنا العر�يّ 

إ    القول  عن  انطلقت    ّن وغ�يٌّ  اإللك��و�ي  م 
ّ
التعل التطوّ أساسا  فكرة  مواكبة  ضرورة  فكرة  ر  من 

ة �ش�ل  ة التعليميّ وع�� ضرورة تطو�ر العمليّ   نفسھ ع�� حياة الناس �ش�ل عاملذي فرض  التكنولو�� ا

حّ�ى ت�ون   ةع�� ضرورة تطو�ر املنا�ج التعليميّ أساسا  ة وفلسف��ا قائمة  و�انت رؤ�ة الدراسة ا�حاليّ   .خاّص 

ر املعلومات العلميّ   من شأ��ا أن ترفع مستوى التعليم  ات ال�ياإلم�انيّ   تزو�د الطالب ب�ّل   قادرة ع��
ّ
ة  وأن توف

املللطالب من جهة، و  التعامل مع مصادر  للواقع    املتفحّص علومات ومع املدّرس من جهة أخرى. و �سهيل 

�� قدر��ا    –ال�جز والقصور  –ة ا�ختلفة قد يالحظ  ا�حا�� للمنا�ج ال�ي تقدم لطلبة �� املراحل التعليميّ 

 يق أهدافها من الناحية الوجدانية. فقع�� تح
ّ

دة  رسائل متشابكة ومعّق   ما تقوم بھ مواقع التواصل من بث

 إ�� سلوك آخر منحرف ��دف تحطيم  تحر�ف مسار السلوك من السوّي إ��  ي �� كث�� من األحيان  ؤدّ يقد  

إّ��ا  والتار�خ.  وا�حياة  �عدد    القيم  ب��و�ده  عقلھ  �شو�ھ  ع��  اإل�سان  قلب  م�س��دف  املعلومات  كب��  ن 

 والبيانات واألرقام  
ّ
نھ  حتاج إل��ا مطلقا.�ي قد ال يال

ّ
ظھ ھ عام، وهو ما نالحنحوها �ش�ل كب�� و�توّج ينقاد    ولك

و  ذ�ورا  الشباب  فئات  أغلب  و   �ناثا.لدى  احتياجا��م  تلبية  منا�جنا عن  فيھ  ��جز  الذي  الوقت  ��جز  �� 

أ ع��  اختالفها  ع��  منفذا    نمؤسساتنا   آت�ون 
ّ
لتطل ت  عاتمنا  بل  الشباب،  سهلة  هؤالء  فريسة  جعلهم 

 . فة أيضااملتطرّ إلرهابية و ل�حر�ات ا
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ة  وقد أشارت نتائج الدراسة امل�حيّ   .ة اليوممن أك�� املشكالت ال�ي تواجھ مجتمعاتنا العر�يّ لعمري  وتلك   

شل�ي،   أهميّ )،  2014(  بمقرّ حول  منا�جنا  تزو�د  دراسيّ ة  ا رات  تنمية  ع��  �عمل  الوطنيّ لهو�ّ ة  و�عز�ز  ة  ة 

ھ من الهامّ –ا�جامعة    –ة مرحلة  خاصّ و ة �� �افة املراحل  االنتماء بالقوميّ 
َ
   أن يتّم   حيث أوصت الدراسة بأن

بحيث �شتمل    ،ة �� منا�ج املدارس وا�جامعاتيّ رات الدراسضمن املقرّ ى (الثقافة األمنية)  �سّ� ة  إدراج مادّ 

ة واالعتدال  ثقافة الوسطيّ  -ثقافة التسامح مع اآلخر - ها (ثقافة ا�حوارة ومن أهمّ ة األمنيّ ع�� القيم الثقافيّ 

 والسالم  ثقافة ا�حّب   -ثقافة األنظمة والقوان�ن  -ثقافة االنتماء الوط�ي  -ثقافة حقوق اإل�سان  -ين  �� الّد 

املادّ وأ )،واإلخاء  تلك  تقديم  طرق  �شتمل  متعّد ن  وأ�شطة  برامج  ع��  �ّل ة  تناسب  مراحل    دة  من  مرحلة 

أيضاالت وا�جامعات  املدارس   �� ،  (  عليم     ).2014شل�ي 
ّ
العلميّ و�االت واملؤتمرات  امللتقيات  جهود  مع  ة  فاق 

 نادت بضرورة اهتمام املسئول�ن ب  ، ال�ية بليبيا �� السنوات األخ��ةة ا�حليّ وال��بو�ّ 
ّ
رق  إعادة النظر �� الط

   من خاللها املنا�ج وتطو�رها  م�ي تقّد ال
ّ

   ة.�ل الذي يجعلها قادرة ع�� مواكبة معاي�� ا�جودة العامليّ بالش
ّ

  إال

ن مازال  "حيث  االعتبار  �ع�ن  التوصيات  تلك  تؤخذ  لم  ھ 
َ
الليبيةأن ا�جامعات   �� التعليم  ضعيفظام   ،  

(التار��كّ� جات  ا�خر  املدخالت"   �� الراغب�ن    .)66:  2015  ،ي  الطلبة  أعداد   �� ال��ايد    استكمال��  ومع 

د لتحقيق التقدم العل�ي والتق�ي. إذ  ا�جا  التخطيطإعادة  املاّسة إ��  حاجة  دراس��م عاما �عد عام، بدت ا�

، ومن تدعيم الثقافة  ةالز�ادة املضطردة �� املعرفة العلميّ   ةواكبا�ج الدراسية الليبية من مللمن ال مناص  

ھ ينا ارتأواستنادا ل�ّل ما سبق  .من خالل العمل ع�� ر�ط املنا�ج بالتقنية ا�حديثة ة،اإللك��وني
َ
من املهّم    أن

إعادة النظر �� الوسائل  فضال عن    .�اة الرسائل ال�ي تقوم بب�ّ إعادة النظر �� ش�ل املنا�ج و�� نوعيّ   ن يتّم أ

ا لهؤالء  الوطنية  ال��بو�ة  الرسائل  إيصالنا   �� �ستخدمها  اال�ي  األجهزة  لطلبة  ع��  إدما��م  صار  لذين 

وعليھ �انت هذه الدراسة �� محاولة لإلجابة    .بيت ومدرسة ومؤسسة  �� �ّل   ھلك��ونية خطرا كب��ا نواجهاإل

 :�نالتالي ّي�نالرئيس  �نع�� السؤال

•  
ّ
 ة الوطنيّ م االلك��و�ي �� غرس الهو�ّ ما دور التعل

ّ
 م�ن �� ليبيا؟ة عند املتعل

يمكن   • حّب كيف  تنمية  ع��  قادرة  تجعلها  بحيث  الك��ونية  بطر�قة  املنا�ج  عند    تقديم  الوطن 

 
ّ
 م�ن �� ليبيا؟املتعل

 أهمیة الدراسة:  -3

العمليّ    ال�ي تقع ع�� عاتق  الكث�� من األمور  التعليمهناك  ال��بو�ّ يّ ة  ة من تطو�ٍر لألسلوب الذي من  ة 

ھ أن يقّد 
َ
 إ�� ا  م شأن

ً
 للطالب وصوال

ّ
��ا �� الوصول إ�� الطالب ع�� نحو  ال�ي أثبتت فاعليّ   الطرق ا�حديثة  باعت

تّم   .دجيّ  ا�حالّية    النظر  وعليھ  الّدراسة  العمليّ ��  عليھ  تقوم  الذي  األساس  حجر  باعتبارها  املنا�ج    ة إ�� 

 بأكملها. و�� ��تّم بما ي��:  

در��ا   •
ُ
ق ع��  وا�حكم  املنا�ج  إ��  سليم  ��النظر  فكٍر  الطلبة    تأسيس  عقول  املراحل -�ستطيع   ��

 ق طموحات األفراد و�خدم ا�جتمع. البناء عليھ بما ُيحّق  -الُعمر�ة الالحقة



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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ما يحتاجون إليھ    األمر ب��و�د الطلبة ب�ّل   بتعلقعندما    -ة  خاصّ  -تحديث الدور ال��بوي والتعلي�ي   •

ف  لومات تجعلهم قادر�ن ع�� مواجهة ا�خطر ا�حدق ��م خاصة فيما يتعلق بقضايا التطرّ من مع

 . واالستقطاب

التقليديّ  • الطرق  عن  تقّد االبتعاد  ال�ي  التعليميّ ة  املنا�ج  ��ا  مةم 
ّ
�عظ و��  حساب    ،  ع��  ا�حفظ 

ف البالفهم، 
ّ
الط �ِح ُمجرّ   تجعل من  املعلوماتد وعاء  �  فظ  كما  ال�ي  االمتحان،  �� ورقة  س��جعها 

    ، ومن ثّم ھ لعقلھدون إعمالمهما �ان نوعها ومأتاها    إ�� األف�ار  هانقياد�سّهل  
ً
ُيصبح صيًدا سهال

 . امةلألف�ار السلبية الهّد 

 أهداف الدراسة:  -4

مساعدة الطلبة  جامعات إ��  سات ع�� اختالفها من مدراس ومعاهد أو  ھ عام من جانب املؤّس هنالك توّج 

وعليھ  � ووط��م،  مجتمعهم  �خدمة  والصا�حة  املفيدة  بأدوارهم  والقيام  ا�حياة،   �� طر�قهم  اختيار   �

 ق من اآل�ي:اس��دفت الدراسة التحّق 

   ة بأكملها حيث ُ�عّد يّ ة التعليمإعادة النظر �� العمليّ  •
ّ
أ من املنظومة  م اإللك��و�ي جزء ال يتجزّ التعل

 ة ا�حديثة.التعليميّ 

 وطرق تقديمها لأل�شطة املدرسيّ ا�حاليّ �س��دف الدراسة   •
ً
 ونوعا

ً
ة، ة لفت االنتباه إ�� املنا�ج شكال

  وقدر��ا ع�� تنمية املواهب، ومعا�جة حاالت الفصل الصعبة للمنا�ج والقضايا املعاصرة ال�ي تمّر 

 ��ا ا�جتمعات اليوم.

 طرح فكرة التوّج املهّم    وعليھ �ان من   .ر�ط املنا�ج بوسائل التقنية ا�حديثة  ن يتّم أ •
ّ
م  ھ نحو التعل

 طلبة املراحل عامة.   لدى  ةة الوطنيّ االلك��و�ي واإلفادة منھ �� تنمية الهو�ّ 

 مصطلحات الدراسة:  -5

�ُ ةاملنا�ج التعليميّ  للتالميذ داخلها أو خارجها    جموع ا�خ��ات ال��بوّ�ة ال�ي ��ّي��ا �ا مفها الوكيل بأ�ّ عرّ : 

النمّو  ع��  مساعد��م  (العقليّ   الشامل  بقصد  ا�جوانب  جميع  الثقافيّ ��  النفسيّ ة،  االجتماعيّ ة،  ة،  ة، 

النفسيّ ا�جسميّ  والفنيّ ة،  نموّ ة،  يؤدّ ة)   
ً
سلوكيّ ا �عديل  إ��  املنشودة ي  األهداف  تحقيق  ع��  ويعمل    ا��م 

 .)25 :2013(الوكيل ،

 
ّ
ھ إحدى   فھ: ُ�عرّ م اإللك��و�يالتعل

َ
   حسن حمود بأن

ّ
من خاللها استخدام    يتّم م ا�حديثة ال�ي  طرق التعل

 وسائل التكنولوجيا ع�� اختالف أنواعها من الوسائط املتعّد 
ّ
صال واالن��نت  دة وا�حواسيب وشب�ات االت

 
ّ
 إليصال املعلومات إ�� املتعل

ّ
ة عائقا أمام تفاعلهم  ل حاجز الزمان وامل�ان واإلم�انات املاديّ م�ن دون أن �ش�

 ).488: 2004حمود ، معها (حسن،
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 عرّ ويُ 
ً
أيضا  ف 

ّ
بأن  : 

ّ
توظ التعليم،  أساليب  من  حديث  أسلوب  آليّ ھ  فيھ   ف 

ّ
االت من  ات  ا�حديثة  صال 

املتعّد   ، وشب�اتھبو حاس إلك��ونيّ   من صوت وصورة ورسومات ونماذج وأش�ال  دةووسائطھ  ة،  ومكتبات 

 ابات اإلن��نت سواء أ�ان عن �عد أو داخل الفصل الدرا��ي.وكذلك بوّ 

  
ّ
�ل  ھ �و�مكن ت�خيص ذلك 

ّ
أن  � 

ّ
للمتعل �� إيصال املعلومة  أنواعها  التقنية بجميع  م بأقصر  ھ استخدام 

 .محقًقا فائدة أك��   جهدوقت، و�أقّل 

اإللك��و�ي: �عر�فھ املن�ج   ب  يمكن 
ّ
يقّد أن �علي�ي  تفاعليّ ھ محتوى  بيئة  �� ش�ل صفحات من خالل  ة  م 

 .ددةة ومجموعة من الوسائط املتع�عتمد ع�� تقنيات الشبكة العنكبوتيّ 

   ا: ف إجرائيّ وُيعرّ  
ّ
�افة    ة تضّم ة �� ش�ل مساقات إلك��ونيّ م بھ املنا�ج التعليميّ ھ األسلوب الذي تقّد بأن

 ة، والعلميّ ا�خ��ات ال��بو�ّ 
ّ
 ة ال�ي توف

ّ
مها تقنية املعلومات  الكب��ة ال�ي تقّد   اتم عن طر�ق اإلم�انيّ رها للمتعل

 
ّ
 واالت

ّ
 من  صاالت، وهو يمث

ً
 جديدا

ً
 ل شكال

ّ
وذلك ��دف تنمية    ،واملتعلم  ب�ن معرفة ا�خب��   صالأش�ال االت

 ة.  وتنمية الشعور باالستقاللية واالع��از والقوميّ  ودرجتھ التعليم والعمل ع�� رفع كفاءة   ةالروح الوطنيّ 

   :ةاملنا�ج التنمو�ّ 
ّ
   م التنموّي م ف��ا إ�� تحقيق التقّد �� املنا�ج ال�ي �ستند ن�ج التعل

ّ
قا من  ب انطالللطال

 
ّ
ومدى قدرتھ    مها يتمحور حول الطالبا�جال اإلدرا�ي إ�� ا�جال السلو�ي وا�� ا�جال الوجدا�ي، وأسلوب �عل

 والعمل بمحتواها.  واستقبالها تلك الرسائلع�� فهم 

 منهج الدراسة:  -6

�عض    اعتمدنا نتائج  مع  مقارن��ا  مع  والتحليل  الوصف  ع��  املستند  الوصفي  املن�ج  الدراسة  هذه   ��

 وكذلك االطالع ع�� الندوات واملؤتمرات والتقار�ر ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة.  ،الدراسات السابقة

 : الخلفیة النظریة  -7

ل�ي تنطلق من تفس�� النظم االجتماعية  ة اة الوظيفيّ ة البنائيّ ة بالنظر�ّ يرتبط موضوع الدراسة ا�حاليّ   

ة �� امليدان ال��بوي التعلي�ي ع�� وتقوم املقار�ة الوظيفيّ للبناء االجتما��.    ��امن خالل الوظائف ال�ي تؤدّ 

أّن  للمجتمّع   قاعدة  السليمة  البنية  يخدمان  والتعليم  م،  ال��بية  الكث��  تقو�م  خالل  السلوكيات  من  ن 

تفاد��ا.   أو  أّن كماملنحرفة  املهمّ   ا  الوظائف  من  العديد  ا�جتمعللتعليم   �� فهو  ة  ويعدهم  ي�ّ ،  األفراد  ئ 

 ثم تلقي��م املبادئ الدينيّ   ال،لالندماج �� ا�جتمع عن طر�ق املعرفة أوّ 
ّ
ة  يّ ة واألعراف والعادات والتقاليد ا�حل

 
ً
  ثلثأي  ،  ة تقر�باسنة دراسيّ   12ع�� مدار  يق��ي الفرد  ، حيث  )14:  2013،  (عثمان  والقيم األخالقية ثانيا

ملا    و��ا تق��ن العملية ال��بوّ�ة   �عد من�لھ،   الفرد  أك�� م�ان يتواجد بھاملدرسة  و�ذلك ت�ون    يومھ �� املدرسة. 

النا��ئ.  من دور مهم  لها ال��بية وتأسيس ا�جيل  ال��بو�ّ   ��  ال�ي تقّد فإذا �انت املنا�ج    ة 
ً
مها املدرسة منبعا

م،  � معا�� قادر ع�� التطور والتقّد ينشأ �ش�ل صّ� ا�جتمع    واألخالق ا�حميدة والفكر السليم، فإّن للعلم  

 ما يحدث �� العالم اليوم ة حديثة ل�ّل ا إذا �انت تلك املنا�ج ضعيفة وعاجزة عن تقديم رؤ�ة تطو�ر�ّ أمّ 

، سمتھ األساسية ال جيل فاشل نتاجست�ون مسؤولة عن إ  �ا�ّ فإ
ً
 ال أخالقيا

ّ
 .وا�جهل  فتخل



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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الكث�� من    وحث وتطو�رها  تحديث املنا�ج  ، ع�� ضرورة دعم  �نفق الكث�� من الباحث�ن ال��بو�ّ و�تّ هذا    

ضون لها  فة ال�ي يتعرّ امة واملتطرّ ذل املز�د من ا�جهود �حماية ا�جيل النا��ئ من األف�ار الهّد ال��بو��ن ع�� ب

وتوج��ها نحو   و�عديلها املنا�ج �عد يوم والعمل ع�� ضبط  ما من خالل وسائل التقنية ال�ي تزايد خطرها يو 

ات  واملالحظ أن هناك سلوكيّ   خر، ويساهم �� تحقيق أمن ا�جتمع وسالمتھ.بناء يقبل اآل   تقديم فكر وسطّي 

 سلبيّ 
ّ
ط لها �ش�ل �حيح وسليم،  ة يكتس��ا الطلبة داخل املدرسة قد ت�ون ناتجة عن املنا�ج ال�ي ال يخط

   نھ املن�ج الرس�يّ الصراع ب�ن ما يتضمّ أو من خالل  
ّ
  وعليھ �ان من املهّم   ةمھ الطالب �� ا�حياة اليوميّ وما يتعل

 العمل ع�� تقديم نموذج بديل حديث قد يل�ّ 
ّ
،ي متطل

ً
التا��    طرح ا�حاور وعليھ تّم  بات التعليم والتقنية معا

 :للنقاش

 : اإللکترونیة التقلیدیة ومقارنتها بالمناهج    نظرة عامة نحو المناهج  -8

ة ��  نات األخالقيّ امل�وّ   واملواضيع ال�ي �عا�جها من أهّم   الثقافة.مصادر    ة من أهّم �عت�� املنا�ج التعليميّ 

مصدر آخر من مصادر الثقافة والتعليم    ة الفرد الطالب، ولن �ستطيع أن يزاحمها �� دورها أّي �شكيل عقليّ 

(م ك����ا  التواع��  وسائل  إ��  اإلعالم  وسائل  وا�جتمع).ن  والبيئة  األسرة  إ��     صل 
ّ
�ل املصادر  ع��  فهذه  ها 

 ة �� غرس القيم األخالقيّ ة والتعليميّ لن �ستطيع منافسة املنا�ج العلميّ   أهمي��ا
ّ
ف  عرّ . ويُ م�نة �� نفوس املتعل

 
ّ
 ھ منظومة تحوي مجموعة عناصر م��ابطة تبادليّ املن�ج التعلي�ي بأن

ً
 ، ومت�املة وظيفيّ ا

ّ
، و�س�� وفق خط

ً
ة  ا

خاللها  يتّم   شاملة  ة عامّ     من 
ّ
املتعل �عليميّ تزو�د  فرص  بمجموعة  والتنفيذ    ةم�ن  التخطيط  ع��  قائمة 

  للقيم األخالقية  نةمستقبل تلك الرسائل املتضمّ ف  .الشامل املت�امل للمتعلم ��دف تحقيق النمّو  والتقو�م

بة �خروج السلوك البشري  للعوامل املسبّ   الدافعة  ةبناء املناعة الذاتيّ �ي من شأ��ا أن تجعلھ قادرا ع��  وال

 ة.عن جادة الصواب، من خالل �عز�ز ثقافة السالم والتسامح �� املنا�ج املدرسيّ 

 :العناصر المكونة للعملیة التربویة -8-1
 ة أر�عة و��: ة ال��بو�ّ نة للعمليّ العناصر امل�وّ 

ّ
ولن تؤ�ي  ة.  م والبيئة املدرسيّ الطالب ومنا�ج التعليم واملعل

 العمليّ 
ّ

ها  أهمّ   أّن   وال شّك   ر األر�عة. بال��وض ��ذه العناصة ثمارها �� ترسيخ مع�ى التسامح ونبذ العنف إال

التّ  منا�ج     عليم، ذلك ألّن هو 
ّ
املنا�ج  ماملعل لهذه  غ 

ّ
املبل    هو 

ّ
املتلّق والط لها، والبيئة  الب هو  ة ��  املدرسيّ ي 

ا� التعليماألرض  منا�ج  ع��  فاملدار  املنا�ج.  هذه  ف��ا  تنمو  ال�ي  املنا�ج    خصبة  هذه  تطو�ر  هو  والهدف 

ثمار  لتؤ�ي  وتأليفها  صياغ��ا  وسطي.وحسن  متسامح  جيل  ت�و�ن   �� ��مة    ها  املنا�ج  هذه  �شبع  لم  و�ذا 

جزة عن حمايتھ  و�ذا �انت عا  طموحھ و�شباع ميولھ،  ولم تكن قادرة ع�� تحقيق  ،ةوالثقافيّ   ةالطالب الفكر�ّ 

ا يرفد عقلھ باملعرفة وفكره  سيذهب إ�� هنا وهناك يبحث عمّ   -  ال شّك   - الطالب    فإّن   من بواعث االنحراف

 
ّ
 ھ سلوكھ. قافة و�وّج بالث



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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 :المناھج وعاء المعلومات  -8-2
التعل�ستقي الطالب   الوعاء  بّد   ي�ي.معلوماتھ من هذا  املنا�ج    لذلك ال   من مسايرة 

ّ
العصر،    باتملتطل

ة منبثقة من حاجات ا�جتمع  و�قصد بذلك أن ت�ون األهداف ال��بو�ّ .  هاتھ املتسارعة ونموّ ومواكب��ا لتطورّ 

يجب أن    ،ة ومخرج لهاة التعليميّ مواصفات الطالب �� الوقت ا�حاضر �� نتاج للعمليّ   �ة، حيث إّن املتغ�ّ 

ة �� الوقت ا�حاضر  ة واالجتماعيّ دات الفكر�ّ تحديد املهّد   ة، وهذا �ع�ي أّن ياجات ا�جتمع املتغ��ّ يوافق احت

ة ولديھ القدرة ع�� التمحيص  ات املن�ج الدرا��ي، بحيث يخرج الطالب من العمليّ يجب أن يأ�ي ضمن أولو�ّ 

 . وتبعا لذلك )16:  2010ووطنھ (الفاعوري ،تھ  والنقد واملفاضلة ب�ن القضايا �ش�ل يخدم الصا�ح العام ألمّ 

الث  فإّن  الذي �عكس مالمح  املرحلة هو  تلك   �� الناجح  و التعليم  الذي �شأ فيھ  البلد   �� التفرّ يعزّ قافة  د  ز 

 
ّ
املتعل �ساعد  ھ 

َ
أن كما  محتواه.  خالل  من   الثقا�� 

ّ
تمث ع��  االجتماعيّ م�ن  واملهارات  واملعتقدات  القيم  ة  ل 

 ة �جتمعا�والثقافيّ 
ّ
ھ  �م ويعمل ع�� تنمية القيم السائدة ف��ا ورفع مستوى و�� املتعل

َ
م�ن بثقاف��ا، كما أن

 الة �� مجتمعا��م.ي��ي قيم املواطنة واملشاركة الفعّ 

ة العديد من االنتقادات من حيث �و��ا مقتصرة ع�� ا�جوانب  التعليميّ   واجھ املفهوم التقليدي للمنا�ج

 ة (محتوى عل�ي وحفظ وتالعقليّ 
ّ

   )، و��مل ميول رذك
ّ
و�م  ة التقيّ ، وتقتصر عملھواهتماماتوحاجاتھ    ماملتعل

 ع�� التحصيل فقط، إذ أّن  
ّ
ترتبط  ة نقل املعلومات وتدر�ب التالميذ وفق منا�ج ال  م األساسيوظيفة املعل

ن�ج  ظهرت ا�حاوالت لتطو�ر مفهوم امل. األمر الذي عزل املدرسة عن ا�جتمع. فبمشكالت البيئة ا�حيطة

 وتحديثھ.

ها  الفصل بي��ما أهمّ  ال يتّم  ال�ي جوانب �و�ي �� �عض ا�ك املن�ج التقليدي مع املن�ج االلك�هذا وقد اش�� 

 التا��:

 : ا�جانب البشري  -
ّ
  موجود املعل

ّ
 واملتعل

ّ
 .الة بي��مصال الفعّ م ووجود وسيلة االت

 نظر�ّ : ا�جانب النظري  -
ّ
 ا�حديثة    مات التعليم والتعل

ّ
  ملبدأ باإلضافة    ة الفروق الفرديّ   بمبدأ  ��تّم �ي  ال

 
ّ
 .ى اإلتقان، مع مراعاة أسس بناء املن�جم ح�ّ التعل

ھ �جميع  فاملن�ج موّج  :ات واأل�شطة وا�خ��ات وأساليب التقو�مواالس��اتيجيّ   األهداف وا�حتوى  -

 
ّ

 .بالطال

واملعّد  - التعليميّ األجهزة  مكمّ : ةات  أدوات   و�� 
ّ
املعل لدور  �أجهزة  لة  والسبورة  و ا�حاسم  ب 

 ).2015االلك��ونية… ا�خ (مطاوع ،

ھ يتوّج وتأسيًسا ع�� ذلك فإ  
َ
 �غفلوا عن    ةب ع�� واض�� املنا�ج الدراسيّ ن

ّ
 أال

ّ
م الناجح هذه املعاي�� للتعل

فال يجب ال��ك�� ع�� نوع واحد    .ةة والثقافيّ ة واالجتماعيّ يضعوا نصب أعي��م أهداف ا�جتمع السياسيّ أن  و 

تعليم اإللك��و�ي عبارة عن نظام تديره و�شرف  ال  ّن هداف و�غفال األنواع األخرى. وترى (التار��) بما أمن األ 

 : من ة لذلك عند اإلعداد للتعليم اإللك��و�ي البّد بما ف��ا ا�جهة التقنيّ  دةمتعّد  عليھ جهات

 و  -
ّ
أهدافھ وسائل تحقيقھ، خطوات تطبيقھ مع   ف بھ،ة وا�حة للمشروع من حيث التعر�ضع خط

 املؤتمرات �� الداخل وا�خارج. ��ا �ّل قاالهتمام بالنواتج ال�ي حّق 



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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-  
ّ
 �شر ثقافة التعليم اإللك��و�ي لدى املتعل

ّ
من التعليم ��   وعة هذا النّ يّ همّ أل   سةم�ن باملؤّس م�ن واملعل

 االرتقاء بمستوى ال
ّ
 . ومستوى التعليم عاّمة  لبةط

ات الالزمة لتنفيذ املراحل ة تمهيدا لتطبيق ا�خطة مع توف�� األجهزة وال��مجيّ � البنية التحتيّ تجه� -

 ).72، 71: 2016السابقة (التار��، 

  أّن  هذا وقد رأينا
ّ
 يم االلك��و�ي �� تحديث املنا�ج استخدام التعل

ّ
 ب التا��: تطل

 إ�� ش�ل إلك��و�ي. تقليدّي ة من ش�ل تقديم نموذج مق��ح لتحديث املنا�ج األساسيّ  •

 ة من قبل وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي. رات االلك��ونيّ املوافقة ع�� تحديث املقرّ  •

املؤّس  • موافقة  ع��  ا�حصول  ع��  الدوليّ العمل  للتدريس،  سات  محدثة  كطر�قة  اليونيسيف   �� ة 

 .ة اليوماألدوات ال�ي تطل��ا الثقافة العامليّ  و�اعتباره إحدى أهّم 

الثقافة الوطنيّ  • سامحيّ ة الوسطيّ االل��ام بتدريس 
ّ
الت   لدى  ةال�ي �س�� لغرس االنتماء والوطنيّ   ةة 

 طلبة املراحل ا�ختلفة. 

ة  ن رسائل وطنيّ ث تتضمّ ية بح ��ا املنا�ج اإل�سانيّ ة ال�ي تتضمّ ظر �� املوضوعات ال��بو�ّ إعادة النّ  •

 لم�ن.م بطرق مختلفة قادرة ع�� جذب انتباه املتعتقّد و 

 : التعلم اإللکتروني ودوره في تطویر العملیة التعلیمیة   -9

  التُ�عّد     
ّ
    املعاصرة اليوم،  ةم اإللك��و�ي أحد أبرز نتاجات الثورة التكنولوجيّ عل

ً
 كب��ا

ً
حيث لقي اهتماما

  وذلك ملا يتم�ّ   جانب ا�ختص�ن بالعملية ال��بو�ة،من  
ً
 �ُعتمد  تر�و�ّ � بھ من سمات خاصة جعلت منھ نظاما

ً
ا

ھ نحو  ر حاجة ا�جامعات للتوّج ذلك ما ي�ّ�   لعّل ل�ي تواجھ نظم التعليم التقليدّية. و املشكالت ا  عليھ �� حّل 

 
ّ
 تطبيق نظام �عل

ّ
حديثة    ة�� ضوء معاي�� علميّ قليدي،  م التم إلك��و�ي �س�� جنبا إ�� جنب مع نظام التعل

و  ا�حاجة  (معاي��  فرض��ا  ا�خرجات   �� و 2018داود،ا�جودة  يتّم ).     ل�ي 
ّ
تواجھ    بالتغل ال�ي  املشكالت  ع�� 

اليوم أاملنا�ج  املهّم  تتّم ، �ان من  التعليمية   ن  فالعمل ع�� تحديث    وتحدي��ا.  البداية بتطو�ر املؤسسات 

ة ال�ي �شهد قدر��ا ع�� السيطرة ع�� أذهان  ر�طها بالوسائل التقنيّ عن طر�ق    ن يتّم  أمنظومة التعليم البّد 

 اليوم.فهم يرتبطون باستخدام التقنية �ش�ل مستمر خالل  جّدا،بة �ش�ل كب�� الطل

ة ولنشر  ة لتحديث املنا�ج عامّ ة، والضرور�ّ ة ا�حاليّ هو األداة العصر�ّ   Learning-E  التعليم االلك��و�ي

   أّن   . ونرى ةة الوطنيّ ثقافة املواطنة الصا�حة وغرس االنتماء والهو�ّ 
ّ
م االلك��و�ي  االنتقال نحو منا�ج التعل

 را لألسباب التالية:سي�ون م�ّ� 

ألَ��ا ستواكب التغ�� التكنولو�� نحو ثورة االتصاالت واملعلومات ال�ي وظف��ا األنظمة �� الشعوب   -1

و�ناء قوة    املتقدمة، وال�ي ال يمكن بدو��ا إدامة التواصل والتفاعل معها �� مضام�ن التعليم و�نتاج املعرفة،

 �شر�ة نوعية. 

 شعوب األرض.  ا�حضارّ�ة �ختلفع��ها �شر رسالتنا العر�ية  ألَ��ا أداة يتّم  -2



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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امة ال�ي �س��دف تفتيت ا�جتمعات  ة الهّد ة والثقافيّ ي للغزوات الفكر�ّ ع��ها التصّد   ألَ��ا أداة يتّم  -3 

 مها ومصا�حها. عاجزة عن الدفاع عن قي و�� تقفدف إضعافها والسيطرة عل��ا ��

ضرور�ّ  -4 حاجة  أ  ة ألَ��ا  تزايد  �سبب   م�ّحة 
ّ

الطال األجهزة  عداد  ع��  التواصل  يجيدون  الذين  ب 

وجبةااللك��ونيّ  وعليھ  والهو�ّ   .  والعمل  العلم  بثقافة  الوطنيّ تحصي��م  و ة  ا�جامعة،  املصا�ح  �ة  ��ابط 

 ة وا�جماعيّ الفرديّ 
ّ
   تضييق املساحات  ما تّم ة مع الصا�ح العام �ل

ّ
ثقافة اإلرهاب النفاذ  من خاللها  ن  ال�ي تتمك

 إ�� الهرم االجتما��.

   ّن إ
ّ
    قد يصبح  لك��و�ي واإلفادة من جميع مزاياهم االالتوجھ نحو التعل

ً
 تر�و�ا

ً
. هدفا

ً
م  فإخضاع التعلي  عاما

يتّم   –اإللزامي    –ا�ح�ومي   معاي��  االلك��و�ي وفق  وزا  للتعليم  قبل  التعليم  وضعها من  والبحث  رة  العا�� 

ا تحقيق ما نصبو إليھ  ش�ل فقط يمكنن�ذا الو� لتقييم والتقو�م.التفتيش وذلك لوتحت الرقابة و  العل�ي

تحديث   التعليميةمن  بحذف    ،للمنا�ج   
ً
متعلقا  

ً
تحديثا ولكنّ أليس  املواد فحسب  �عض  إضافة    و 

ً
أيضا ھ 

يتوّج  تقّد تحديث  ال�ي  الوسائل  تطو�ر  نحو  املنا�جھ  تلك  ��ا  للمزايا    .م  نتطرق  أن  الهام  من  �ان  وعليھ 

 التقليدّية: ع�� املنا�ج   -ةالرقميّ –ة ال�ي تضف��ا املنا�ج االلك��ونية  األساسيّ 

 :الرقمي–یزات المنھج االلكتروني مم -9-1
 قة.طر�قة العرض مشوّ  •

  يمكن أن يتّم  •
ّ
 .م�ان أو زمان م �� أّي التعل

•  
ّ
 مھ ذاتيّ يمكن �عل

ً
 . ا

 ن�ج الرق�ي بالتنوّ � طرق التدريس �� املتتم�ّ  •
ّ
  وتحف��هم م�نع وجذب املتعل

ّ
 .م ع�� التعل

•  
ّ
 .م�نالتغذية الراجعة للمتعل

•  
ّ
 .ةيجابيّ �تفاعل مع ا�حتوى العل�ي بصورة إم �شارك و املتعل

•  
ّ
 م فيھ مرشدا وموّج ي�ون دور املعل

ّ
 . قنها ع�� عكس الدور السابق كمل

 ي املن�ج الرق�ي التفكيـر  كما يقوّ  •
ّ
م�ن من خالل  اإلبدا�� بمالمسة مستو�ات التفكيـر العليـا للمتعل

حّل     مهـارة 
ّ
توف ال�ي  الرقميّ املشكالت  األدوات  املتعّد رها  والوسائط  اإلبداع  املستخدمة  دة  ة   ��

 
ّ
 ). 2016الز�ن،( ا�خ��اتل واكتسـاب والتخيـ

 2015و�رى مطاوع (
ّ
 :��ات املن�ج االلك��و�ي ھ من أبرز ايجابيّ ) أن

 ي .1
ّ
 تعل

ّ
 ى يصل إ�� اإلتقان.م) وفق سرعتھ و�م�اناتھ وقدراتھ ح�ّ م املتعلم بنفسھ (ذا�ي التعل

 �عز�ز املوقف التعلي�ي باملز�د من ا�حيو�ّ  .2
ّ
. ة بحيث يبقى املتعل

ً
 م مركزا ومنت��ا

 لك��و�ي بدرجة كب��ة. التقنية جودة املن�ج اإل نتحّس  .3

4.  
ّ
املتعل املهارات  إكساب  من  املز�د  ا�حاسم�ن  استخدام  مثل  ا�حديثة  التقنية  مع  ب  و للتعامل 

 والتعامل مع ال��امج والكتب االلك��و�ي.

5.  
ّ
 م. املرونة واالختصار �� زمن التعل

 انخفاض ال�لفة. .6



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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 :محتوي المناھج الرقمیة ومعاییر تصمیمھا -9-2
 من:  املن�ج الرق�ي ن يت�وّ 

-  
ّ
 م.وحدات منفصلة للمحتوى مع أ�شطة التعل

 م ا�حتوى.مواد متتا�عة لتدعي -

 عملھ.  وتطو�ر الفهم ملا تّم  إلنتاج املعلومات  مأ�شطة متداخلة تصمّ  -

-  
ّ
وات ترابطات  ع��  تحتوي  املعلومات،  مصادر  من  املز�د  لتسهيل  وهيئة  وظائف  با�خ��اء،  صاالت 

 التدريس والطالب. 

-  
ّ
 معل

ّ
 عة. مون قادرون ع�� التفاعل مع مصادر املعرفة املتنوّ مون ومتعل

 إ -
ّ
 ة، وأدوات الكتشاف املصادر األخرى.علوماتيّ م املدارة �عل

 أدوات التقو�م.  -

�ّل  - (  �ش��  وحجازي  ع��   2005من 
ّ
أن إ��  ا�حتوى    ھ)  تصميم  عند  مراعا��ا  الواجب  املعاي��  من 

 :اإللك��و�ي للمنا�ج الرقمية ما ي��

، بحيث يختار �ّل  -
ً
  أن ي�ون املن�ج مرنا

ّ
 احة.م الوسيط الذي يناسبھ من التقنيات املت متعل

 بما يناسب النمّو وأن ي�ون محتوى املن�ج ديناميكيّ  -
ً
 ى مجاالت املعرفة.املتسارع �� ش�ّ  ا

 : مقترح مادة الکترونیة تعمل علی تنمیة الهویة الوطنیة " التربیة األخالقیة"  -10

تضمي��ا �� برنامج املنا�ج االلك��و�ي الذي من املمكن  تطبيقھ   :�� مادة مق��حة يتّم    ةال��بية األخالقيّ 

من    اعدد  ة تضّم ة، و�� مادّ ة وا�خاصّ ة العامّ سات الدولة ا�ح�وميّ �� السنوات القادمة ع�� مستوى مؤّس 

األخالقيّ  ع��  �شتمل  الرئيسية  املدنيّ ا�حاور  وال��بية  وال��اث  والثقافة  وا�جتم��  الذا�ي  والتطو�ر  ة  ات 

واملسؤوليّ  ستعزّ وا�حقوق  بحيث  االيجابيّ ات،  القيم  من  للز  وسة   طلبة، 
ّ

جعل    زت��ك ع��  شبكة  ا�جهود  

م املنا�ج �ش�ل  ة تقّد ة تر�و�ّ من خاللها تصميم مواقع �عليميّ  يتّم ال�ي ة ة التعليميّ من العمليّ  اجزء االن��نت

يرتبط بدخول م��ا  امل  املواقعهذه    من  وخروجھ  الطالب  من وغ�� م��امن 
ّ
ال�ي بامل  ةقتعل املؤسسة  أو  درسة 

واقع  ��ا من ش�ل مم �ش�ل حديث يقرّ ة ال�ي تقّد يّ من ال��امج واأل�شطة التعليم   ا عدد  و�� تضّم   يلتحق ��ا. 

ونظامها. االجتما��  ال��بو�ّ   التواصل  الرسائل  ست�ون  فعاليّ وعليھ  أك��  يتّم ة  كما  التأث��   �� تلك تفعيل    ة 

فة وضبطها ع�� هذه  �� كشف ا�جرائم واألف�ار املتطرّ   هامّ   فيصبح لها دور رقا�ّي   التوعية واإلرشاداملواقع ��  

ولنجاح هذا املق��ح  .  ة ووضع عقو�ات رادعة ملرتكب��ام ا�جرائم اإللك��ونيّ الشبكة وتفعيل القوان�ن ال�ي تجرّ 

نحرفة  ات املة من األف�ار والسلوكيّ حول التداب�� والوسائل الواقي  عةموّس ة  خطط إس��اتيجيّ   وضعنحتاج  

   ا�جرائم  التمن معّد وال�ي من شأَ��ا أن تخّفض  
ً
هذه    ، حيث ستضمن عن امل�افحة األمنية التقليدية�عيدا

�ح لنا مدى  ر االلك��و�ي عكس تقديمها �� ش�ل نظري تقليدي معروف قد ال يوّ املقرّ   املواقع اجتياز الطالب

 ع�� مضمفعليّ  اطالع الطالب
ً
 ون الكتاب املدر��ي. ا
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 المدرسة في تقدیم منھج "التربیة األخالقیة": دور  -10-1
 
ّ

،  ةد الثقافة العر�يّ للمدرسة دورا مهما �� تنمية الو�� با�خاطر ال�ي ��ّد   ة أّن دراسات تر�و�ّ عّدة  دت  أك

الثقافية وتنمية االنتماء  عرفة الذاتية املع��   فضال �� تأكيدهاالثقا�� واللغوي   بوصفها املسؤولة عن النمّو 

دت ع��  خرى األ دراسات  ال  ظ ع�� القيم والعادات لدى الطالب.  ومنوالوالء وا�حفا 
ّ

ضرورة تضم�ن    ما أك

أك�� تأث�ً�ا  �� اإلدارة    ةبصورة مقبولة ومفهومة، فاملنا�ج الدراسيّ   ةاملنا�ج ال��اث الثقا�� واإلنجازات الثقافيّ 

د أداة لتلق�ن املعرفة إ�� وسيلة  لت من مجرّ وظيف��ا تحوّ   ألّن   قادمة من أبنائناافية لألجيال الع�� الب�ي الثق

 .لصناعة البشر

العوملة الثقافية     هذه األخطارومن أهّم   ،ة �عظم األخطار ال�ي تواجههاة املنا�ج الدراسيّ يّ وع�� قدر أهّم 

الغر�ية   الدول  �س��  األ خاصّ و حيث  املتحدة  الواليات  قولبةة  إ��  العر�يّ   مر�كية  واإلسالميّ الثقافات  ة  ة 

ة تواجھ  ة العر�يّ ة الثقافيّ الهو�ّ   وال يخفى ع�� أحد أّن   ��ا لها،ة لضمان تبعيّ وصبغها بمالمح الثقافة الغر�يّ 

 �جمات غر�يّ 
ّ

ر لها والس��  ة متتالية للتشكيك ف��ا ومحاولة طمس معاملها ودفع املسلم�ن والعرب إ�� التنك

ة ��دم كيان ا�جتمع  يات تر�و�ّ و��دف أيًضا إ�� وضع تحّد   ،ةالعر�يّ   ة الغر�ية محّل افيّ ة الثقنحو إحالل الهو�ّ 

 ة.العر�ي ح�ى يدور �� فلك التبعيّ 

أھمیة تقدیم مادة التربیة األخالقیة بشكل الكتروني قد یسھم في تحقیق جملة من المطالب    -10-2
 منھا:

 ة.بقيمھ وتقاليده ا�جتمعيّ �عز�ز قدرة الطالب ع�� فهم تراثھ واالل��ام  •

من األ�شطة    عنوّ تمواكبة الطالب الستخدامات التكنولوجيا ا�حديثة من خالل تقديم عدد كب�� وم •

 ة. فيّ الثقا

ة  ات ذات الصلة ب��اث الدولة وثقاف��ا ودمج أ�شطة الهو�ّ ز الطالب ع�� املشاركة �� الفعاليّ تحّف  •

 ��ا �ش�ل دائم من خالل املوقع االلك��و�ي.اإلعالن ع ة حيث يتّم ة ضمن العمليّ الوطنيّ 

   هائال  ام كمّ تقّد  •
ّ
ة واالنتماء واألخالق  ق �غرس قيم الهو�ّ من املعلومات واملصادر ذات الصلة ال�ي تتعل

 
ّ
 �ا. ترا�تار�خها و و الّدولة ثقافة ع��  العا�حميدة �� نفوس الناشئة و��جيعها ع�� االط

بطر� • االلك��ونية  املنا�ج  استخدام  مقدر��م  ع��  �عز�ز  خالل  من  وذلك  فعالھ،  الفهم    ع��قھ 

 واالستيعاب. 

 د بالتا��: ا يجب التقيّ ة إلك��ونيّ وللنجاح �� تقديم مادة " ال��بية األخالقيّ 

 للمساق االلك��و�ي.  ةة الوطنيّ ن معيار األصالة والهو�ّ استخدام واجهة مث��ة لالهتمام تتضمّ  •

وممتعة   • سهلة  طرق   طرح 
ّ
واالط الدخول  االلك��و�ي.  ع��الع  ملمارسة  يتّم   ا�حتوى  تصميم   بحيث 

الرئيسيّ  للمقرّ الصفحة  إ�� عنوان املقرّ ة  الكتاب، فتش��  �� تصميمها غالف  ر مع عرض  ر و�شبھ 

 ر، باإلضافة إ�� قائمة ا�حتو�ات للتصفح من خاللها. وصف موجز للمقرّ 

 ة اإلبحار إ�� األسئلة. ممارسة كيفيّ  •



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
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ٔ
. ا

ٔ
 ا
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 ات التدريس. �عض اس��اتيجيّ  إجادة •

 تطبيق التعليم التعاو�ي.  •

مم�ّ  • اإللك��ونيّ توظيف  املنا�ج  يتّم �ات  الفصل حيث  للمقرّ   ة داخل  التعلي�ي  ا�حتوى  �� عرض  ر 

�عليميّ  صفحات  مدّعمة    ةهيئة  ودروس  وحدات  ش�ل  األهداف  ��  وضع  مع  املتعددة  بالوسائط 

 ات واملصط�حات.ة واألسئلة والتمار�ن واالختبار التعليميّ 

 ة باملواد ال�ي يدرسو��ا. تصميم ورش عمل خاصّ  •

 ر اإللك��و�ي: األمور املراد مراعا��ا عند إ�شاء املقرّ   

 .النقطة األو��: االسـتفادة من خ��ات السـابق�ن

  ب ظاهرة:النقطة الثالثة: تجنّ 
ّ
 ھ غ�� مطور هنا. هذا غ�� مناسب لنا ألن

 .�حتوى املقرر: الدخل وا�خرج النقطة الرا�عة: التحديد الدقيق

 .Realistic Deadlines ة وتوقيتات واقعـيّ  زم�يالنقطة ا�خامسة: وضع جدول  

 .التقدير السـليم للت�اليف النقطة السادسة:

 .ة �� ا�جدولة وتحديد ا�ساع ا�جالالنقطة السا�عة: الواقعـيّ 

  النقطة الثامنة:
ّ
 ر. ة مشروع تطو�ر املقرّ مرونة خط

 . ة إعادة االستخدام و�عادة صياغة الهدفالنقطة التاسعة: إم�انيّ 

 . ةدوليّ  النقطة العاشرة: التصميم وفق معاي�� 

 .رات ع�� أعمال من��ية ذات مع�ىالنقطة ا�حادية عشر: يجب أن �شتمل املقرّ 

 
ّ
 .مالنقطة الثانية عشر: ضرورة إتاحة العديد من السـبل للتعل

 .ح النصالرسومات واألش�ال املوجودة �� الدروس يجب أن توّ�  عشر:النقطة الثالثة  

 الخالصة:  -11

  ، وتيس��رةة بصورة �سيطة وميّس ف ع�� املنا�ج الدراسيّ �ساعد ا�حتوى االلك��و�ي ع�� سرعة التعرّ 

فس ش�لھ  التفاعلّية. فتقسيم املن�ج إ��: محتوى فيھ عرض للكتاب االلك��و�ي بن  ةاإلفادة من املواد اإلثرائيّ 

ها والتدر�ب عل��ا،  وأسئلة  املطبوع
ّ
ب  ر ع�� املتدرّ ييّس من شأنھ أن    مثل ال�ي موجودة �� الكتاب يمكن حل

ات ال�ي �ساعد  ن األدو ن الروابط إ�� املواد اإلثرائية وم م  وس باإلضافة إ�� أنھ يتضمن مجموعةمتا�عة الدر 

مشروع   ولنجاح أّي .  ع ال��ك�� واملمحاةاإلش�ال واأللوان ومر�ّ   النصوص و�دراجإضافة    :ع�� االستذ�ار مثل

  ةى ا�جانب الشمو�� للعملية ال��بو�ة بحيث ي�ون محور ال��بية الوطنيّ لتطو�ر املنا�ج التعليمة ال بد أن يتب�ّ 

 فيھ.
ً
 أساسيا

ً
ر�ية الطلبة  �� ت  لتحصي��اة مطالبة �عدم االكتفاء با�جانب العق�� و يّ ة التعليمفالعمليّ   مرتكزا

ة  ة واالجتماعيّ ة والوجدانيّ ل بتنمي��م �ش�ل مت�امل �� النوا�� ا�جسمية والعقليّ التكّف فحسب بل أيضا  



ول  كا(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشرةالسنة ال  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - نون اال
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ة  ة، والعادات والتقاليد العر�يّ وذلك لتحقيق طموحا��م والشعور باالنتماء إ�� الوطن وا�حفاظ ع�� الهو�ّ 

 األصيلة.

 : التوصیات  -12

 بـ: تو��ي الّدراسة ا�حالية �� ا�ختام

 ة. ة ال�ي تتضم��ا منا�جنا املدرسيّ ات ال��بو�ّ إعادة النظر �� معظم األدبيّ  •

ة  ث �عكس روح الوطنيّ يتنمي��ا بح العمل ع��  أن يتّم   ة البّد توضيح أن املفاهيم العامة للقيم ال��بو�ّ  •

 اإلقلي�ي والعاملي. ة ع�� املستوي ة العر�ية والليبيّ والعمل ع�� تفعيل الهو�ّ  ،ةواالع��از بالقوميّ 

البّد  • الطلبة  أبنائنا  قبل  من  واستخدامها  التكنولوجيا  املؤّس   دمج  داخل  ي�ون  املدرسيّ أن  ة  سات 

  بحيث يتّم 
ّ
م االلك��و�ي والذي �سمح لنا بتحديث طرق  العمل ع�� إعدادها وتنظيمها �� إطار التعل

 ط. تقديم املنا�ج �ش�ل سريع ومبّس 

ال��ب  • املن�ج   �� النظر  الدراسيّ   ا�خفّي   وّي إعادة  باملواد  املرتبطة  املوضوعات  معظم  املرتبطة  ��  ة 

ة للتطبيق  ال أك�� صالحيّ م �ش�ل فعّ ة بحيث يقّد ة واإلقليميّ ة ا�حليّ ات الوطنيّ باأل�شطة والفعاليّ 

 واالستخدام.

 : المقترحات  -13

ق��ا بتنمية الروح ع�� تحديث املنا�ج وعال  �� إجراء دراسات أخرى   عالتوّس   ن يتّم أ  ق��ح �� ا�ختامن •

ف    ا�ختلفة.ة  الطلبة �� املراحل الدراسيّ   لدى   ةالوطنيّ 
ّ
الندوات واملؤتمرات وحلقات النقاش  وأن تكث

العمليّ  ارتباط     ال��بوّ�ة  ةحول 
ّ
معل من  م�ونا��ا  بجميع  املنظومة  ودور  الوطنية  الروح  م�ن  بتنمية 

 
ّ
 م�ن وأولياء أمور �� تحقيق ذلك الهدف الهام. ومتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالقية التعلم االلكـتروني ودوره في تعميق مفهوم التربية  
ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
. ا

ٔ
 ا
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 التحوالت الفلسفیة في ظل جائحة کورونا 

 
 

 : صملخّ ال

االجتماعية؟ �س�� الدراسة ا�حالية للكشف عن سؤال رئيس وهو هل هدم "�ورونا" فكرة الفلسفة والنظر�ات  

وهل سن�ون أمام عالم قي�ي جديد، �سود فيھ قيم أخرى   ..وهل بات خوفنا مادة لالستثمار بيد النظام الرأسما��؟.

مستوى   ع��   
ً
ال َحوُّ

َ
ت سنشهد  هل  �عطلت،  أو  القيم،  تحولت  و�ذا  اليوم؟..  قيميا  البشر�ة  �عانيھ  ما  و��  من 

أن العالج بالفلسفة    األمر عنن النتائج أسفرت �� ��اية  ؟..، بيد أاأليديولوجيات السائدة، وع�� اختالف م�ونا��ا

ر�ما ي�ون أشد نجاعة �� مثل هذه الظروف ال�ي يواجھ ف��ا الفرد املنعزل املعزول أعراضا مثل هذه ا�خاوف املقلقة  

�حقيقية �عد!. إن هو�تھ ا  يتعرف إ��ر�ما أل��ا تتعلق بمجهول لم �ستطع اإل�سان ب�ل تقدمھ وج��وتھ العل�ي أن  

فلسفة �ل هذه ا�خاوف والتخلص م��ا يكمن �� أن ينظر اإل�سان إ�� هذه ا�جائحة وأمثالها مما يخفيھ القدر ع��  

�غي��  يحاول  وأن  ورحابھ   
ً
شموال أك��  نظرة  وا�جم��  الفردي  أ  املستوى  تجاه  هذا  التشاؤمي  تفك��ه  من    ّي نمط 

 الظواهر املقلقة واألحداث املؤملة. 

��اية    -القيم االجتماعية  -اال�ستمولوجيا  - العوملة    –جائحة �ورونا    –التحوالت الفلسفية    :فاتيحامل  �لماتال

 . التشاؤم -التار�خ

Abstract : 
The current study seeks to reveal a major question, which is, did “Corona” destroy the idea 

of philosophy and social theories? And has our fear become a material for investment in the 

hands of the capitalist system?.. Will we be facing a new world of values, in which other values 

prevail, inspired by what humanity suffers in values today?.. And if values are transformed, or 

disrupted, will we witness a transformation at the level of the prevailing ideologies, and in 

different ways Its components?.. However, the results eventually revealed that the treatment 

of philosophy may be more effective in such circumstances in which the isolated individual 

faces symptoms of such worrying fears, perhaps because they relate to an unknown that man, 

with all his progress and scientific might, has not been able to recognize his true identity. 

distance! The philosophy of all these fears and getting rid of them lies in the person looking at 

this pandemic and it’s like, which is hidden by fate on the individual and collective level, a more 

comprehensive and spacious view, and trying to change this pessimistic thinking pattern 

towards any of the disturbing phenomena and painful events 

Key words: Philosophical transformations - Corona pandemic - globalization - 

epistemology - social values - the end of history - pessimism. 

 محمود محمد علي د. أ.
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 : التقدیم  -1

د�سم��   أواخر  "�وفيد  2019��  �س�ى  ف��وس  بو�اء  اإل�سانية  اإلنفلونزا  19  -ابتليت  من  نوع  وهو   ،"

العادية لكنھ غ�� من تركيبة ا�ج�ن، فأصبح أك�� ضراوة من اإلنفلونزا العادية بمئات املرات، كما أن مناعة  

ار، و�صيب اإل�سان �سرعة  ومن ثم أصبح هذا الف��وس واسع االنتش   إليھ،اإل�سان ال �ستطيع التعرف  

كب��ة، و�بدأ �� الدخول إ�� جسم اإل�سان، عن طر�ق الهواء، أو ملس األسطح امللوثة، "ويغزو خاليا الغشاء  

ا�خاطي للفم واألنف والعين�ن، ثم ا�حلق، ثم الشعب الهوائية و�ق�ىى ف��ة حضانة تصل إ�� عشرة أيام �� 

 املتوسط". 

�خاليا ويسيطر عل��ا، ثم يخرج و�نتشر �� �ل ا�جهاز التنف�ىي، إ�� أن يصل هذه الف��ة يت�اثر داخل ا  ��

و  الظهور،   �� املرض  أعراض  تبدأ  وهنا  الهوائية،  ا�حو�صالت  شديدة  ��  إ��  والعظام،    �� آالم  العضالت، 

درجة ا�حرارة، وسعال شديد، وضيق �� التنفس، وصداع، و�سهال، وقد تختلف األعراض    �� وارتفاع كب��  

و�عدها  يوًما،  �شاط املرض قد �ستغرق خمسة عشر    أّن ع��  حاالت شديدة إ�� حاالت معتدلة؛ عالوة  من  

 ن.  �شعر املر�ض بالتحّس 

يدمّ  الهوائية،  ا�حو�صالت  إ��  يصل  عندما  أنھ   �� تتمثل  الف��وس،  هذا  يحد��ا  ال�ي  ر  واملضاعفات 

الرئت�ن،  ها خاليا وحركة  الدم  مع  الغازات  تبادل  عن  ��    املسئولة  شديدة  بصعو�ة  املر�ض  �شعر  و�ذلك 

تفرز   املصابة  ا�خاليا  بالدم؛ هذا يجعل  �� األك�ج�ن  �س�ى "سيتوك�ن"،  سموًما  التنفس، ونقص شديد 

القلب،    ��  
ً
مفاجئا  

ً
هبوطا "وتحدث  الدمو�ة،  الدورة  إ��  �لو�اتصل   

ً
��    ،وفشال  

ً
وهبوطا معو�ة،  وال��ابات 

جلطات صغ��ة بالدم، قد تصل إ�� ا�خ، وتحدث ال��ابات، وقصور وظائف  وظائف الرئت�ن، باإلضافة إ��  

 .ا�خ

، مما استوجب ع�� ا�جميع العزلة  اوهلع   اوفزع   ا وتوتر   اقلق  ب ل�جميعالفتاك سبّ   –وهذا الو�اء القاتل  

جوز. ومن  ق ب�ن صغ�� وكب��، غ�ي وفق��، شاب وشيخ، طفل أو �اإلجبار�ة �� املنازل؛ هذا الو�اء الذي ال يفرّ 

هنا �عيش البشر�ة �� صراع كب�� مع هذا الف��وس الذي ال �علم الكث�� عنھ، ونجهل طبيعتھ. �ل هذا أدى  

، تلك العزلة ال�ي �شبھ تماما عزلة الفيلسوف عندما ينعزل �� برج  م��و إ�� عزلة البشر�ة ومكث ا�جميع �� بي

من أجل أن ين�ج أف�اره، ويستخرج مكنونات    عا�� أو الفلسفة �� تأمال��ا العقلية، فالفيلسوف ينعزل 

 .1عقلھ من استنتاجات ومفاهيم فلسفية

و�� ظل أزمة ف��وس �ورونا ا�حالية وما تطرحھ علينا من �ساؤالت حول قدرة البشر ع�� تجاوز األزمة    

: هل نحن ع�� أبواب مرحلة  �ية، يحق لنا أن نطرح السؤال اآلوما �ستث��ه فينا من قلق حول مص�� اإل�ساني

وماذا لو أنقلب سؤال    املرحلة؟تار�خية جديدة، وهل يمكن للفلسفة أن �ساعدنا ع�� استشراف مالمح هذه  

وال يملك أن  إ�� اإل�سان  الفلسفة، من مسألة الوجود لنفسھ والوجود من حولھ، إ�� سؤال توجهھ الطبيعة  

 
ي اليوم، المصري:  ميساء -1

ٔ
 . 2020يناير  26كورونا …القاتل المقبل للعرب، صحيفة را
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ر الو�اء إ�� �غ�� �� القيم أو إبطالها و�عطيلها، تلك القيم ال�ي  سيؤدي انتشا   هل ...  1يأت��ا بإجابة ناجزة؟  

وهل هدم "�ورونا" فكرة الفلسفة والنظر�ات االجتماعية؟    اليومية؟يؤمن ��ا البشر و�مارسو��ا �� حيا��م  

وهل سن�ون أمام عالم قي�ي جديد، �سود فيھ قيم    الرأسما��؟وهل بات خوفنا مادة لالستثمار بيد النظام  

تحوّ أ و�ذا  اليوم؟..  قيميا  البشر�ة  �عانيھ  ما  و��  من   خرى 
ً
ال َحوُّ

َ
ت هل سنشهد  �عطلت،  أو  القيم،  ع��   لت 

ة)  ملي ا�جديد (نظام العو النظام العامل  مص�� مستوى األيديولوجيات السائدة، وع�� اختالف م�ونا��ا؟ وما  

هم مع�ن؟ وهل ستتجھ البشر�ة إ��  نات الثقافة والقيم واالقتصاد والسياسة �� فالذي اجتمعت فيھ م�وّ 

وا�حكم؟ واإل�سان  لل�ون  دقة  أك��   
ً
فهما يقدم  آخر  نظام  عن  تقّد   البحث  ما  ثمة  الفلسفة  وهل  مھ 

والتفلسف إل�سان العصر ا�حا�� الذي تحاصره املشكالت وا�جوائح من �ل جانب ويعا�ي الكث�� من صور  

م ال�ي مكنتھ إ�� حد   عليھ وقتھ رغم �ل صور التقّد ال�جر وال�آبة رغم �ل ما �ستمتع بھ من تقنيات تمأل

ما عالقة الفلسفة بال�حة؟ ماذا يمكن للفلسفة أن تقدم   !ما من أن �عيش عصر الرفاه واإلشباع املادي؟

لإل�سان بل للبشر�ة جمعاء �� زمن ال�ورونا؟ هل من دور أو وظيفة يمكن للفلسفة أن تقوم بھ �� التخفيف  

 اء القاتل؟ من أضرار هذا الو� 

والطب    العزل  أطالها  ما  إذا  ونوعي��ا،  ا�حياة  قيمة  املرء عن  �ستفسر  أن  األخطر  السؤال  ي�ون  وقد 

 من الزمن الكرونولو�� التعيس، أم يجدر  
ً
 خاو�ة

ً
. هل يفيدنا أن �س��يد اس��ادة

ً
 فارغة

ً
 زمنية

ً
الوقائي إطالة

-1859ده الفيلسوف الفر��ىي "برجسون" (الذي يحّد بنا أن نكتفي بالقسط الوج�� من الزمن ال��يج املفرح  

نضيف  9411 أن  لنا  ينب��  أفال  الذا�ي؟  الضم��  اقتناعات  مع  املن�جمة  املعيشة،  ا�خت��ة،  بالديمومة   (

  ا�ح
ً
�ى: ن أن نضيف األيام الباهتة إ�� ا�حياة املنقبضة؟ وأي القيمت�ن أسعياة املتو�جة إ�� األيام، عوضا

 .2ا�حياة؟ طول ا�حياة أم نوعية 

�ل ذلك سنحاول اإلجابة عنھ ضمن هذه القراءة التحليلية للتحوالت الفلسفية �� ظل جائحة �ورونا،  

ھ  ولكن قبل ذلك يمكننا القول  
ّ
� عن هموم وتطلعات عصرها.  �ع�ّ ما  من املعروف عن الفلسفة بأ��ا عادة  إن

ھ حافل  ا ينساب �� هدوء، ولكنّ ولهذا ينقسم تار�خ الفلسفة الطو�ل إ�� حقب تار�خية. فلم يكن تار�خها ��ر 

�� الدرس األ�ادي�ي ينقسم تار�خ الفلسفة إ�� خمس ف��ات:  إذ  بضروب من القطيعة ب�ن �ل حقبة وأخرى.  

الفلسفة    
ً
وأخ��ا ا�حديثة  والفلسفة  الوسطى،  العصور  وفلسفة  اليونانية،  والفلسفة  الشرقية  الفلسفة 

 
ّ
 تلك الفلسفة �انت تدوُر  ة، ل الفلسفة الشرقية فلسفة ممارساملعاصرة. تمث

ً
ال مجرد تفك�ٍ� نظرّي، فبداية

ليمِلك زمام   الفرد،  �� سلوِك  حول مركز اإل�سان ومجا��تھ �خاوفِھ ومعاناِتھ عن طر�ق ا�حكمة والتأمل 

ق والقلق والغضب وا�خوِف من ا�جهول 
ّ
 .الّرغبة والتعل

 
سبابا جديدة النتشار عدوى "كورونا .القاتل..الفيروس  هللا:عبد  ريهام -1

ٔ
 2020فبراير  08، اليوم السابع، السبت، "علماء يكـتشفون ا

 م.  03:48
صوات اإللكـترونية، وقد نشر بتاريخ  عماد عبد الرازق: الفلسفة والمرض في زمن الكورونا، مقال -2

ٔ
، 30 نوفمبرمنشور بجريدة ا

2020 . 
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 کورونا وتاریخ الفلسفة:  -2

ل 
ّ
مرحلة يقظة العقل وتحرره من األساط�� ال�ي ُيطلق عل��ا   ،كما قال أنور مغيث،  اليونانيةالفلسفة    تمث

التعرف   الشعوب. �� مرحلة  يقظة  ما هو؟  إ��  أحالم  السؤال  املوجودات. واملاهية �� اإلجابة عن  ماهية 

ما    ؟الفضيلة  ما  ،اإل�سان  ام  ؟لطبيعةاما    ؟هكذا �انت طبيعة موضوعات الفلسفة اليونانية: ما الوجود

من هو املواطن؟ كما �انت اإلجابات تنطلق من العقل و�ستند إ�� املنطق. وظهرت �� هذه املرحلة    ؟الدولة

األو�� سمات للفلسفة تم��ها عن العلم من جانب واألدب من جانب آخر. ف�ي آراء متعارضة تختلف من  

ذ ورغم  آخر،  إ��  �عضها  فيلسوف  اآلراء  هذه  �ستبعد  ال  بجميع  �عّد ألن ّ  ا �عضلك  اإلحاطة   �� �سهم  دها 

 .1جوانب موضوع البحث

اليونانية  للفلسفة  ا�حاضن  اإلقليم  املتوسط  ،و�� قلب  البحر  التوحيدية    ،وهو شرق  األديان  ظهرت 

لتعلن ع�� الناس معتقدات جديدة: يوجد إلھ واحد خالق لل�ون، هذا ال�ون الذي �ستمر بفضل العناية  

باملوجودات،   الدنيا. آمن  اإللهية   �� البشر سوف يبعث �عد املوت ليحاسب ع�� أعمالھ  ب�ي  و�ل فرد من 

أغلب الناس �� شمال البحر املتوسط باملسيحية و�� جنو�ھ باإلسالم. و�دأت الفلسفة �عا�ج موضوعات  

لتساؤالت تتعرض  ف�ي  اليونانية،  الفلسفة   �� مطروحة  تكن  لم  وهل    جديدة  اإلل�ي؟  العلم  طبيعة  عن 

سان مس�� أم مخ��؟، و�� قضية تختلف عن فكرة القدر املوجودة �� الفكر اليونا�ي، والعدل اإلل�ي  اإل�

ض اإلنتاج الفكري للفالسفة وعلماء الالهوت وعلماء الكالم  �عرّ وهكذا  وعالقتھ با�حساب �� اليوم اآلخر.  

 .2القضايا ع�� مدى قرون طو�لةإ�� هذه �� املسيحية واإلسالم 

عقوال جبارة عكفت ع�� مناقشة قضايا تأملية   انتبھ اإل�سان إ�� أنھ ا�شغل بآخرتھ عن دنياه، وأّن قد  و  

يصعب حسمها والوصول ف��ا إ�� يق�ن. ومن هنا بدأت الفلسفة ا�حديثة بلفت األنظار إ�� ضرورة املعرفة  

ن ورفاهيتھ. �ان ع�� العقل إذن  العلمية بالعالم وظواهره، واالستفادة من هذه املعرفة �� ز�ادة قدرة اإل�سا

املن�ج،   دي�ارت: مقال عن  كتاب  و�ان عنوان  العالم.  ظواهر  لنا  تفسر  ال�ي  ا�حقائق  إ�� معرفة  يصل  أن 

بمثابة إعالن عن الهم ا�جديد الذي سوف تنشغل بھ الفلسفة، وهو تحديد طبيعة املن�ج الذي يمكننا من  

ا �� الر�اضيات إ�� جانب �ونھ فيلسوفا استمد ا�حقيقة من  الوصول إ�� ا�حقيقة. دي�ارت الذي �ان عامل 

رائد املن�ج العق��. أما الفيلسوف اإلنجل��ي    التفك�� العق�� ف�ي مطلقة وموضوعية وثابتة، ولهذا فهو �عّد 

هو  جون لوك الذي �ان طبيبا فيستمدها من املدر�ات ا�حسية والتجر�ة، ولذا ف�ي �سبية وذاتية ومتغ��ة، و 

 .3التجر��ي أعالم املن�ج  �عد من
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م ليحمل لنا موقًفا صر�ًحا من قيمة املعرفة للذات، لكن ما آلت إليھ    18عصر التنو�ر �� القرن  ثم جاء   

واملعرفة؛   السلطة  اتصال  الذوات، ومدى  للمعرفة ع��  التنظيم االجتما�� هو استعماٌل   �� الذات  م�انة 

تنو�ر كمفكري مدرسة فرانكفورت "التّيار النقدي"، الذي برز ��  أخرج لنا تياراٍت نقدية لعصر ا�حداثة وال 

البنية   ضد  نقدية  وجهٍة  عن  ليعّ��  العاملية؛  وا�حروب  العاملي  الكساد  كعصر  اقتصادية  أزمات  ظل 

الرأسمالية وا�جتمعات االس��الكية والقيم التنو�رّ�ة، وكيف أّدت العقالنية إ�� ما أسموه العقل األدا�ي،  

ت و وأحدثت  الذات،  موقع  تبيان   �� بالغة   
ً
أهمية والفلسفّية  االجتماعية  النظر�ات   �� الدراسات  مدى  لك 

 .1 إغراقها �� التشيؤ واالغ��اب

املن�   �� القصور  �انط  األملا�ي  الفيلسوف  أدرك  التاسع عشر  القرن  العق��  و��  (ج�ن  الذي  والتجر��ي 

وسماه املن�ج النقدي. واملقصود بالنقد هنا هو إ�عاد  ه دي�ارت ولوك) وقام ببلورة من�ج يؤلف بي��ما  جسد

نھ من إنتاج  
ّ

العقل عن التخبط الذي ألم بھ �� مناقشتھ للقضايا امليتاف��يقية وتحديد ا�جال الذي يمك

الثورة  إ�� جانب    ،ط فرو�د الضوء ع�� الالو��وسلف دارو�ن نظر�ة التطور  ولذلك اكتشمعرفة علمية؛  

الصناعية ال�ي دفعت بجماه�� العمال إ�� حالة من البؤس والشقاء، باإلضافة إ�� ا�حرب العاملية األو�� ال�ي 

 الستخدام العلم �� إتقان وسائل القتل والتدم��، �ل هذا جعل الفلسفة ت��ك مش�لة املن�ج  
ً
�انت تجليا

د بأن اإل�سان يتجھ إ�� مز�د من الر�� والتحضر  و��تم بأزمة اإل�سان. �� العصور السابقة �ان هناك اعتقا

والكمال، ولكن القرن العشر�ن حمل معھ االعتقاد بأن اإل�سان يتجھ إ�� الهمجية وا�خراب. وهكذا ا�شغلت  

 .2مذاهب الفلسفة ا�حديثة؛ مثل املاركسية، والوجودية، وال��اجماتية، بكيفية تجاوز اإل�سان أزمتھ

؛ مثل أزمة البيئة وأزمة الطاقة والتفاوت ب�ن  �حالية باإلضافة إ�� أزمات سابقةا وال شك �� أزمة �ورونا  

 
ً
دفعا اإل�سان  تدفع  �لها  وا�جنوب  مساءلة    الشمال  مبادئ  إ��  فهناك  للعالم.  ورؤ�تھ  التفك��   �� طر�قتھ 

اليق�ن أن تخضع  و   ،ر�خت واكتسبت سمة  املراجعة  �جدر  �� مقابذات  إ��  الدقيق  العل�ي  ل التخصص 

الشاملة،   ذلك  النظرة  املطمئنة،  من  الهادئة  ا�حياة  مقابل   �� بالر�ح  الفو االهتمام  مقابل  الن�عة   �� ردية 

�شبھ دائما الف��ة ال�ي ينبثق من داخلها نموذج  ال�ي  عارمة  ال  زمةاأل فو�ىى و الحالة  و   ،التضامن االجتما��

 .3العمل والكيان االجتما��إرشادي جديد، واملقصود بھ املبدأ الذي ينتظم وفقا لھ الفكر و 

�ات    رت �� التغ�ُّ
ّ
فإن �انت الفلسفة ع�� مستوى "املفاهيم" �� تار�ٌخ من املفاهيم الك��ى ال�ي تفاعلت وأث

املهمة لتصوراِت ومفاهيم وقوان�ن وأخالق البشر�ة، إذ أن الفيلسوف طبيُب ا�حضارة، فإ��ا ع�� مستوى  

التفك�� والعيش، فالفلسفة هنا تفرد الفعل الذي يجعل املرء ع��  "نمط ا�حياة"، �� تحس�ن القدرة ع��  

 معرفية من تجار�ھ وحياتھ 
ٌ
 .4درجة من النقد العقال�ّي ولھ قيمة
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التفك��    طرق  فاعلية  عن  التساؤل  إعادة  إ��  ا�حاجة  واالستثناء  خاطر 
َ
ا� وف��اِت  �ورونا  من  �ستلهم 

وأنماط العيش �� مقابلة القلق وا�خطر، فما نراه جديًرا أيًضا بالتناول واألهمية فيما �ساعدنا �� حياتنا  

ا ا�جائحة  فضائل  من  نجد  ولذلك  التفلسف؛  قيمة  من  الرفع  هو  الو�� الواعية؛  فينا  توقظ  أن  لعاملية 

 ل
ً
 . 1 لمراجعة الذاتية النقدية الشاملةاإل�سا�ي، فتجعلھ متأهبا

  ،ومن أبرز تلك املراجعات أن الكث�� من الفالسفة واملفكر�ن كتبوا حول أزمة �ورونا واستمرار ا�جائحة 

 
ّ

 ملا قبل �ورونا، ب روا  وقد �ش
ً
فالنماذج اإلرشادية القديمة ال�ي    أن عصر ما �عد �ورونا لن ي�ون البتة مشا��ا

إ�� حجمھ عادتھ  وأ،  ال�ي عمقت هشاشة اإل�سان املعاصرحكمت العالم ستتغ�� ال محالة �سبب األزمة  

القدرة ا�خارقة للسيطرة ع�� الطبيعة ؛ كما فجرت �ورونا �ساؤالت    �يد� الطبي�� بما هو �ائن ضعيف  

والبيوتكنولوجيا والسياسة،  الطب،  حول:  وفلسفة  عميقة  ال�ورو�ي،  واإل�سان  ا�حيو�ة،  والسلطة   ،

  ا�جائحة، واقتصاد الف��وسات، وحرب الكمامات، وسقوط "  
ً
العوملة ال�ي اعت��وها ��اية للتار�خ، وانتصارا

ال�ي أصبحت ُ��دد استمرار    ،عوملة لل�وارث  جعلتقد  . لالغر�ي وقيمھ ومفاهيمھ وثقافتھللنموذج الرأسما��  

وذلك  ضرورة حياة �� عالم ما �عد �ورونا،   الفلسفة من  ،و�ل تلك املتغ��ات وا�حقائق  ،ضا�حياة ع�� األر 

ص�ح بالفكر الفساد النا�ىئ عن تردي أحوا  من أجل أن
ُ
عطي معً�ى جديًدا أك�� إ�سانية ل�حياة. ول�ي ت

ُ
ل  �

السياسة وا�جتمع واالقتصاد، ع�� ممارسة دورها التار��� �� النقد وكشف الز�ف. وممارسة دورها التار���  

 .2�� صياغة املفاهيم والتصورات والقناعات ا�حاكمة والضابطة لسلوك البشر والدول" 

 کورونا بعیون الفلسفة:  -3

، وأن الفالسفة ليسوا �� هذا السياق تأ�ي الفلسفة �� زمن �ورونا لتعلن ل�جميع   
ً
 خصبا

ً
  بأ��ا تمثل مرشفا

��ا  �عيدين   ال�ي مرت  وال��ل من هذا املرشف، ومعا�جة مختلف األزمات  الواقع  �� مستجدات  النظر  عن 

 إ�� ال�حظة الراهنة وما �عانيھ من أزمات
ً
من أبرزها وراه��ا أزمة   لعّل  ، اإل�سانية منذ العصور األو��، وصوال

�� تفاعل ب�ن مختلف ما تنتجھ الثقافة، بل �� جزء ف��ا، ف�ي منذ �شأ��ا األو�� �انت    �ورونا، فالفلسفة

تبحث �� مختلف املشكالت املطروحة أمامها، كمش�لة الوجود، أو املعرفة، أو القيم، وها �� �عاود الطرح  

وفق مقتضيات    الطرح املتجدد ملش�لة القيم  دوفق مقتضيات العصر، وها �� �عاو   املتجدد ملش�لة القيم

العصر وحاجة الناس إل��ا، وهذا ما �ان لسنوات طوال ح�ى قبل ظهور هذه �جائحة، فقد �ان الفالسفة  

 
ّ
� عنھ الكث�� من الفالسفة.. ألم ق�ن إ�� البحث �� مختلف ا�خاطر واستشراف وقوعها، وهذا ما �ان �ع�ّ سبا

م، وهو  1953عام  الذي صدر(العلم ع�� ا�جتمع "  ر الفيلسوف اإلنجل��ي " برتراند رسل " �� كتابھ " أثي�� 

، فكرة ا�حرب ا�جرثومية من خالل حديثھ عن خطر ز�ادة  )سنھ من صدوره  70كتاب راه�ي رغم مرور حوا��  

 .3س�ان املعمورة، باعتبارها وسيلة للتقليل من خطر ز�ادة البشر 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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" و"سارتر" فكرة العدمية، وهذا ما  ھ ألم يطرح �ل من " نيتش   املص��؟فكرة  بألم يصرح مارتن هيدجر   

عن أسباب جائحة �ورونا وتداعيا��ا، وهو بحث ليس مثل    �ا �� عملية بحث وتقّص إ�ّ   ؟�عا�جھ الفلسفة

و�براز  الالمنطوق  و��  عنھ،  املس�وت  عن  بحث  هو  البحوث،  من  إ��غ��ه  نظر  ا  هما   �� �ورونا  ألن  لعلن، 

 
ً
فقط، بل هو أ�عد من ذلك، إنھ ظاهرة ذات أ�عاد  و و�اء يحتاج إ�� دواء، أو لقاح  ، أالفلسفة ليس مرضا

تراثية،   دينية،  سلوكية،  ذاتية،  نفسية،  اجتماعية،  أخالقية،  �حية،  جسدية،  نفسية،  مختلفة، 

  أنطولوجية، إبيستيمولوجية، اكسيولوجية. ..، إن �ورونا بنظر الفلسفة بحث نقدي �� الكث�� من األوهام

ال�ي أنتجها اإل�سان �وهم ا�حر�ة، والديمقراطية، وحقوق اإل�سان، وحوار ا�حضارات والديانات وغ��ها  

 . 1كث�� 

�ورونا �عيون الفلسفة �� كشف ل�حقيقة الواقعية، وف�ح ل�خطابات املز�فة السياسية م��ا، أو    إّن  

العقل البشري، ودفع اإل�سان إ�� ��  ع اإل�سانية، أو الدينية، و�� أيضا ف�ح �خطاب اليق�ن الذي سيطر  

تجسيد  معارفھ بنوع من التواضع املعر�� وعدم الثقة املطلقة �� العقل، ألنھ قد ظهر لنا أنھ عاجز وقاصر  

م جزئي بإم�انھ أن ي��ار  عيھ الكث�� من الناس ما هو إال تقّد م الذي يّد التقّد   ومن ثم فإّن   اإلدالء  أمام هذا  

ر الكث�� من  صبح أمام هذا الو�اء الذي بإم�انھ أن ��لك الكث�� من البشر، وأن يدّم �� أي �حظة، وها هو أ

 االقتصادات، وأن يبعدنا عن الكث�� من العادات واملعتقدات. 

ولهذا جاءت الفلسفة باعتبارها التحدي بواسطة الفكر لتتناول ا�جائحة من خالل إثار��ا �جموعة من    

� كيفية التعامل مع الو�اء، مقدمة مجموعة من التساؤالت املهمة والضرور�ة،  األسئلة، ومعاود��ا السؤال � 

مخ عن  والنقد، ل   ارجو�احثة  والشك،  الفهم،  ملكة  �لھ  هذا   �� مستخدمة  أخرى،  جهة  من  الو�اء  هذا 

العلم   أن ما �جز عنھ  الفالسفة  الفلسفة، وأثبت  لنا  أثبتت  الراهن  الوضع  �عا�جھ  والتحليل. وأمام هذا 

مهم��ا   ألن  واملعهودة،  ا�خاصة  بطر�ق��ا  مخاطره،  من  وتحذر  ثقلھ،  وتحمل  بل  أيضا،  وتواجهھ  الفلسفة 

ا�حاضر والراهن، ف�ي �س�� دوما إ�� فهم الواقع من أجل فهم ا�حاضر،  تجاه    مهمة نقدية    ،وال تزال  ،�انت

  وتبحث �� التحوالت العاملية ال�ي �  أ و��ذا �انت �� �ل �حظة تقر 
ً
عيشها، وها نحن نالحظ أن الفالسفة كث��ا

 
ّ

روا من خطر ال��ايات: ��اية العلم، ��اية اإل�سان، ��اية العقل، وهذا الو�اء أصبح أحد أبرز اإلعالنات  ما حذ

ألّن  ال��ايات،  لهذه   
ً
حقيقيا  

ً
تجليا �عد  قد  مارتن    دائما   تطرح الفلسفة    ال�ي  بلغة  املص��  أو  املآل  سؤال 

 . 2رهيدج

 
حمد ماريف: الفلسفة والجائحة: ب  -1

ٔ
فضل، مجلة الحوار الثقافي، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم  ا

ٔ
حثا عن مستقبل ا
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 ف: نا والتصّوکورو  -4

:  " وهوذا املقام األستاذ "حس�ن لوكي�� �� ه  ھطرح  ننطلق �� معا�جة عالقة �ورونا بالتصّوف من سؤال

فيھ   يخت��  الذي  للم�ان  وهل  وخلوتھ؟  املتصوف  عزلة  �شبھ  الص��  ا�حجر  زمن   �� البشر�ة  عزلة  هل 

 ؟ الصو�� نوافذ؟ و�ن حصل و�انت لھ نوافذ هل �� نوافذ أرضية أم سماو�ة

: بأنھ من العس�� ع�� النفس االنزواء عن عاملها املشبع �جيجا   
ً
وقد أجاب األستاذ "حس�ن لوكي��" قائال

و�خبا، وعس�� عل��ا االل��ام بضوابط العزلة �� زمن �سيطر عليھ اآللة والتقنية، والعالقات االجتماعية  

ن هذا �لھ أن �ستفيق البشر�ة �ل  املتجذرة حد التوا�ج املصطبغ بجنون ال��ثرة والفو�ىى. واألصعب م

صباح ع�� أرقام، و�سب لها عالقة �عدد املصاب�ن واملتوف�ن جراء هذا العدو الفتاك �عد أن أرخت ا�جائحة  

لضوابط ا�حجر الص�� كرها  بظاللها القاتمة السوداء ع�� �ل أقطار العالم. فتحّتم ع�� اإل�سان الرضوخ  

اإل�سان من الساحات ال�ي �انت تحتضن خيوال   لقد فّر  .حفاظا ع�� حياتھ، وحياة أفراد مجتمعھ  ،ال طوعا

تجري بال هوادة �� معركة ا�حياة اليومية، فما عاد �سمع وقع سنابكها، وال ح�ى رفيف لها��ا املفزع. وحده  

مدينة ووهان الصينية، وغ��ها  صوت ا�خواء، �عوي �� دروب املدن وأزق��ا، محدثا أز�زا ذابال. كما هو أمر  

فال ت�اد ترى أحدا   ،لت إ�� مدن أشباحمن مدن العالم ال�ي �انت تنبض بحياة الغادين والرائح�ن، فتحوّ 

�سمع   فإنك  وسمعت،  حدث  إن  األحوال  أحسن  و��  صوتا.  لھ  �سمع  أو  املقفرة  املدن  شوارع   �� يتجول 

بما تصنعھ األطقم الطبية املتصدية لهذا العدو    ىن وهم يطلون من شرفات املنازل ر�ىً تصفيق ا�حتجر�

 .1ا�خاتل، ثم �عود الصمت ليخيم عل��ا من جديد 

نوافذ األرض ال�ي �جأ إل��ا ا�حتجرون وقت اإلقامة ا�ج��ية �� املن�ل ليست    أن �ش�� إ�� أّن   نوّد هنا و  

ال س لعزلة  صو�� والفيلسوف يؤّس كنوافذ الصو�� الذي �عت�� من خاللها صهوة املطلق. فهذا ابن عر�ي 

اها  لها نوافذ مفتوحة ع�� السماء وع�� الالمحدود. وقد سّم   �� معها حالة الوحشة والقنوط؛ ألّن مّ خاصة ت

�عزلة العلماء با�، ل�و��ا تختلف عن عزلة عامة الناس الصطباغها باأل�س، والنوال، والفتح. ففي الباب  

التمي�� ب�ن العزلت�ن. يقول: "فمن اع��ل فلتكن هذه العزلة �غيتھ، ف�ي    الثمان�ن من فتوحاتھ املكية عمد إ��

ا�خالئق وال غلُق األبواب ومالزمة البيوت. و�� العزلة ال�ي عند الناس: أن يلزم   عزلة العلماء با�، ال �جران

، و�طلب السالمة ما استطاع �عزلتھ، ليسلم من الناس 
َ
الناس   ويسلم اإل�سان بيتھ، وال �عاشر، وال يخالط

 .2 "منھ. فهذا طلب عامة أهل الطر�ق بالعزلة

  وقد أدرك املتصوفة ا�جدوى من العزلة، خصوصا فيما يخّص رد األستاذ حس�ن لوكي�� فيقول: " ويستط  

االرتقاء بالسلوك، وتجديد للروح، وسمو باألخالق، فجعلوها �ونية عاملية ال ترتبط بدين أو عقيدة. ذلك  

لنظر �� تضاعيف ما دونھ الشيخ األك�� ابن عر�ي، وجدناه يقدم تصورا ل�خلوة يبدو ع�� قدر  أنھ إذا أمعنا ا
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ٔ
بحاث العلمية في العلوم االجتماعية  حسين لوكيلي: عزلة الروح وسلوك اال

ٔ
الصحي، مجلة روافد للدراسات واال
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يقيدها أخرى  وتارة  تارة،  واإلطالق  بالشمولية  �سمها  فهو  الفرادة.  �عت��ها   .  كب�� من  �� هذا وذاك،  وهو 

ع�� مذهب من املذاهب،   طر�قة �� ا�حياة، ومن�جا �� التعا�ش، دون أن يجعل هذه املمارسة العرفانية حكرا

أو ملة من امللل. ولنا �� السفر السادس من فتوحاتھ جواب ع�� هذا األمر. يقول: "ولقد أفردنا لهذه الطر�قة  

�افر   من  املؤمن  غ��  وعل��ا  ��ا  ويعمل  إيمانا،  ف��يد  املؤمن  عل��ا  �عمل  جزء،   �� غ�� مقيدة   مطلقة 
ً
خلوة

  �
ّ
ل ومشرك ومنافق. فإذا و� ِ

ّ
العمل عل��ا و��ا، كما شرطناه وقررناه، فإنھ يحصل لھ العلم بما هو عليھ َوُمَعط

، و�توحيد هللا، إن �ان مشر�ا، و�حصول إيمانھ  
ً
ال ِ

ّ
�� نفسھ. و��ون ذلك سبب إيمانھ بوجود هللا، إن �ان ُمَعط

 .1. "إن �ان �افرا و�إخالصھ إن �ان منافقا أو مرتابا 

وهنا يلمح األستاذ حس�ن لوكي�� �� كالم ابن عر�ي هذا إشارة خفية، مفادها أن طقس ا�خلوة �سهم ��  

بناء عالم فاضل حر، مب�ي ع�� االختيار الطو�� ال اإللزام اإلكرا��. وهذا املبدأ قد أعادت �ورونا إحياءه  

أمر إلزامي يكره الذات ع�� البقاء    من جديد، فامل�وث �� البيت يجب أن ي�ون منبثقا عن و�� ذا�ي، ال عن

بنفسها،   شاعرة  الذات  تص��  الطو��  االختيار  حالة  ففي  بي��ا.  �شاطها    شاعرة��  نتيجة  الباطن،  �عاملها 

 .2ا�خاص املمثل �� العزلة. حيث "ال �ع��ل إال من عرف نفسھ، ومن عرف نفسھ عرف ر�ھ 

ا�خلوة املطلقة غ�� مخصوصة بدين أو    لوكي��، أّن نا من هذا �لھ كما يقول األستاذ حس�ن  والذي ��مّ  

عقيدة، و�نما �� فضاء مفتوح ع�� اآلفاق، أبوابھ مشرعة �� وجھ جميع البشر، يدخلها املسلم وغ�� املسلم.  

بمنطق ا�خالفة    -ف�ي خلوة روحية عاملية تتساوى ف��ا األلوان األيديولوجية والطوائف واملذاهب. أو لنقل  

: إ��ا خلوة �علو ع�� �ل التحديدات والتصنيفات األيديولوجية ا�جاهزة، لتف�ح  -ة والتساوي بدل املماثل  -

الزمنية   آلة  لينعتق من  الق�ىي  البعيد  إ��  إ�سانية عاملية تحتضن تجر�ة اإل�سان وهو ينصت  عن هو�ة 

 �عزلة الروح. ألّن ا  إ�� وسمهالذي دعانا    والعبثية، أو ليعلو ع�� الكثيف والرتيب واملس�وك، وهذا هو السّر 

 . 3روحھ تحلق �� عوالم الطهر والكمال ا�جسد يبقى �� ركن البيت، لكن ّ

العزلة أو ا�خلوة �� نظر األستاذ حس�ن لوكي�� �� املدخل الفع�� لتجر�ة   و�ذا �ان األمر كذلك؛ فإّن  

�ي، موسومة بال�ونية، غاي��ا  الصو�� الروحية؛ أل��ا �عت�� سلو�ا ميتاف��يقيا متعلقا بال�ائن البشري العرفا

و�تحرّ  نفسھ،  ف��ا  يكتشف  مشرقة  صفاء  �حظة  إ��  اإل�سان  العالم  إيصال  أغالل  من  نفسھ  اآلن   �� ر 

 
ُ
رحبة ال �عرف االن��اء وا�حدودية. و�ص�� سلوكھ    ام ذاتھ آفاقفتح أماملتنا��، إذ بدخولھ إ�� حضرة ا�حق ت

االرتقاءات  ، "فإذا انفصلت من عالم الت�ليف وموطن املعارج و �� ا�حياة مهذبا وخاضعا للمراقبة الذاتية

 .4غرسك حينئذ تج�ي ثمرة 

وا�حقيقة أنھ إذا �انت جائحة �ورونا كما يقول األستاذ حس�ن لوكي�� قد فرضت قسرا �غي�� السلوك   

فإّن  لإل�سان،  دونما   اليومي  طواعية  األخالقية  للقيم  منضبطا  ي�ون  أن  الصو��  علمت  أو    ا�خلوة  إكراه 
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 علي   د. محمود محمد ا
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فالعزلة الواعية ��ذا املفهوم �� درء ل�ل قبيح ومش�ن، وطر�ق ملعرفة الذات اإل�سانية وهو���ا اآلدمية   .إلزام

 .1ا�حقيقة، املغمورة تحت ر�ام الغفلة وا�جهل 

 کورونا وأطوارها الفلسفیة:  -5

عندما تداولت وسائل العالم العر�ية ومنصات التواصل االجتما�� األخبار املتعلقة ب�ورونا منذ ظهورها    

الشأن    ال�ي ��ّم �� مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ التعاطي ع�� الطر�قة االعتيادية، باعتبار هذه األخبار  

االنتشار السريع ملرض معد �� ؛ بمع�ي    mieEpideل إ�� و�اء  ، لكن ما ف�ئ املرض أن تحوّ أمر  معهودا  الص��

ال�ي �ع�ي املستوى األق�ىى النتشار املرض    Pandemicمركز مع�ن أو جهة معينة و�� الص�ن، ثم إ�� جائحة  

ليتحول العالم بطر�قة دراماتيكية إ�� فضاء مو�وء ال يمكن التنبؤ بم�ان الف��وس ؛    املعدي �� العالم بأسره

ه وانتقالھ ب�ن الناس. وقد أحدثت جائحة �ورونا منعطفا تار�خيا �� حياة البشر ع��  فيھ، وال من�� انتشار 

والثقافية   واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أ�عادها  و�مختلف  والعامة،  ا�خاصة  األصعدة  مختلف 

�عيش   وال�حية، بطر�قة يصعب التحكم �� وت����ا أو فهم ظواهرها أو التنبؤ بمستقبلها؛ فرغم أن العالم

   ع�� وقع ثورة معلوماتية حولت العالم إ�� قر�ة صغ��ة مرتبطة بقواعد بيانات �خمة، إال أّن 
ّ
ق  ذلك التدف

إر�ا�ا   أحدث  ما  بقدر  ا�جائحة  فهم   �� �ساهم  لم  خالل    شملاملعلوما�ي  والدول من  ا�جتمعات  مختلف 

الناس، حيث  صدور أخبار �اذبة أدت إ�� إشاعة الذع  اآلراء املتداولة حول جائحة    تنتباير وا�خوف ب�ن 

 .�ورونا ب�ن اعتبارها غضبا إلهيا، أو مؤامرة حاك��ا القوى ا�خفية ال�ي تحكم العالم

لھ وذعر اإل�سان وهيبة  وهنا وجدنا األستاذ عثمان سليوم �� ورقة لھ �عنوان " ف��وس �ورونا: غضب اإل 

��الدول"،   الرائجة  التحليالت  أن يقسم  العر�ي عن جائحة �ورونا ع�� طر�قة    حاول من خاللها  السياق 

والطور الفلسفي، والطور    الطور الالهو�ّي   :فرا�سيس بي�ون "، الذي قّسم العقل التحلي�� إ�� ثالثة أطوار

 العل�ي؛ وذلك ع�� النحو التا��: 

 الطور الالھوتي:  -5-1
ر املشهد  قل األول، الذي يتصّد يقول األستاذ سليوم: �� السياق العر�ي دائما ما �ان العقل الفق�ي هو الع

 أو رفضا، وتك�� الشواهد التار�خية ع��  
ً
�� فهم الظواهر الطارئة ع�� املسلم�ن، واتخاذ موقف م��ا قبوال

أن   و�كفي  عصر،  �ل  مستجدات  مع  الفق�ي  االنفعال  الفق�ي   كيفّية   �ستحضرذلك  العقل  استقبال 

ح طبيعة انفعال العقل عل��ا باعتبارها "حصان إبليس"، مما يوّ� للدراجة الهوائية ال�ي تم تحر�م الر�وب  

 لتصدي العقل الفق�ي �� 
ً
الفق�ي مع الظواهر الطارئة الذي يتسم �� الغالب بالرفض والعدائية. واستمرارا

اإلسالمي للمستجدات، فما إن شاع خ�� جائحة �ورونا �� البلدان املسلمة، ح�ى   -استقبال السياق العر�ي

س ال�ي  ظهر  التحليالت  من  حّل   تنسبيل  إل�ي  غضب  إ��  ا�جائحة  العقل    انتشار  يرد  حيث  األرض،  ع�� 

اَل   :الالهو�ي أسباب ذلك إ�� االنتشار إ�� شيوع الزنا، مصداقا ل�حديث
َ

ق
َ
ْعٌب، ف

َ
اٍس َوك ى اْبُن َعبَّ

َ
َتق

ْ
ْعٌب  " ال

َ
 : ك
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ْد 
َ
َماَء ق ْد َعِرَ�ْت، َوالّدِ

َ
 ق

َ
يوف ْيَت السُّ

َ
ا َرأ

َ
اٍس، ِإذ ُ   َيا اْبَن َعبَّ َّ

َم �
َ

َتق
ْ
َع، َوان ْد ُضّيِ

َ
ِ ق

َّ
َم �

ْ
نَّ ُحك

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
أهرقت، ف

ْيَت 
َ
ا َرأ

َ
َوَ�اءَ  ِلَبْعِضِهْم ِمْن َ�ْعٍض، َوِ�ذ

ْ
  ال

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
ا ف

َ
ش

َ
ْد ف

َ
ْد ق

َ
َر ق

َ
ط

َ ْ
ْيَت امل

َ
ا َرأ

َ
ا، َوِ�ذ

َ
ش

َ
ْد ف

َ
ا ق

َ
ن نَّ   ُحِبَس  نَّ الّزِ

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
ف

ْد 
َ
 ق

َ
اة

َ
� ُ َما ِعْنَدُه  الزَّ َّ

اُس َما ِعْنَدُهْم، َوَمَنَع �  .1ُحِبَسْت، َوَمَنَع النَّ

 
ّ

خص التداب��  ما ي  ه العقل الالهو�ي �جائحة �ورونا. أما ��آ هذا فيما يخص السبب الذي ارت  د أّن و�ؤك

الدول  مختلف  ف��ا  انخرطت  ال�ي  بضرورة    ،الوقائية  املتعلقة  العاملية  ال�حة  منظمة  توصيات  ع��  بناء 

اتخاذ تداب�� ا�حجر الص��، فقد سارع العقل الالهو�ي إ�� الكشف عن السبق اإلسالمي فيما يخص ذلك  

 الّرِْجِز،   " :ا�حجر من خالل ا�حديث النبوي 
ُ
اُعوُن آَية

َّ
ا َسِمْعُتْم    " الط

َ
ِإذ

َ
اًسا ِمْن ِعَباِدِه، ف

َ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِھ ن َّ

� �
َ

اْبَت�

ُتْم 
ْ
ن

َ
ْرٍض َوأ

َ
َع ِبأ

َ
ا َوق

َ
ْيِھ، َوِ�ذ

َ
وا َعل

ُ
ل

ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
ال

َ
وا ِمْنُھ "ِبِھ، ف ِفرُّ

َ
 ت

َ
ال

َ
 .2ِ�َ�ا، ف

هذا التفاعل الرائج �� األوساط العر�ية اإلسالمية الذي �شيع تداولھ �� منصات التواصل االجتما��،   

أّن  إ��  ل�ل مستجد يطرأ عليھ قبل أي إجابات أخرى قد    يحيل  العر�ي يبحث عن إجابات دينية  اإل�سان 

 .3يخص جائحة �ورونات�ون أك�� إ�حاحا �� الظرف الطارئ، �ا�حاجة لإلجابة الطبية والعلمية فيما 

 الطور الفلسفي:  -5-2
 ��  قد لقيت  وهذا الطور �� نظر األستاذ سليوم �عول ع�� نظر�ة املؤامرة، و  

ً
هذه النظر�ة رواجا كب��ا

إليجاد   النظر�ة  هذه  ع��  االعتماد  تم  طاملا  إذ  �ورونا،  جائحة  مع  عامة  والعاملي  خاصة  العر�ي  التعاطي 

السياس لألحداث  وتفس��ات  ضد  تحليالت  العظ�ى  الدول  تدب��  من  مؤامرة  واعتبارها  واالجتماعية،  ية 

 �� انتشرت  ال�ي  ا�جائحة  وتفس�� هذه  تحليل  أجل  إعمالها من  تم  نفسها  النظر�ة  املستضعفة.  الشعوب 

�ش�ل   املعمورة  ر�وع  مختلف   �� وأثرت  مخيفة،  �سرعة  ا�ح��العالم  من  كث��  ليسيل  مسبوق،  عن    غ�� 

م االتفاق �عد ع�� أطرافها، حيث يتحد القوى العاملية ا�خفية ال�ي تحكم األرض ضد مؤامرة عاملية، لم يت

مزمنة أمراض  من  �عانون  الذين  وخصوصا  البشر،  من  كث��  إبادة  أجل  من  جمعاء،  وهواإل�سانية  ما    ، 

 .4اهل الدولة بالنفقات ال�حيةـ كما أ��م أقل مساهمة �� إنتاجية االقتصاد العاملييجعلهم يثقلون � 

،  اقتصادياد الواليات املتحدة  ث عن مؤامرة أمر�كية ضد الص�ن ال�ي أصبحت ��ّد وهناك رأي آخر يتحّد  

ث باسم وزارة  كما يذكر األستاذ سليوم تصر�ح "�شاو �� جيان"، املتحّد   ،وقد زاد من رواج هذه الفرضية

األو� براو�تھ  تمسكھ  الصينية،  تؤكد�ا�خارجية  إثباتات  وجود  عن  معلنا  اخ��اعھ   ،  تم  الف��وس  هذا  أن 

 تظّل ما يمكن أن نقولھ ��ذا الصدد، هو أن نظر�ة املؤامرة  و .  2015وتطو�ره من قبل علماء أمر�كي�ن عام  

نظر�ة مائعة ال يمكن إثبا��ا إال بقدر ما يمكن نف��ا، ومن ثم تفتقد هذه النظر�ة ألساس عل�ي مت�ن يمكن  

 
عثمان سيلوم: فيروس كورونا: غضب اإلله وذعر اإلنسان وهيبة الدولة، باحثون: المجلة المغربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية،  -1
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ٔ
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،  أن تقوم عليھ، كما أن ا�جانب "الدرامي" ف��ا يبقى وا�حا، خصوصا مسألة وجود يد خفية �عبث بالعالم

 .1علمية معت��ة يجعلها أقرب إ�� أن ت�ون فيلم خيال شيق، أك�� م��ا نظر�ة   وهو أمر

 الطور العلمي:  -5-3
الفراشة"،  �عول    تأث��   " نظر�ة  ع��  سليوم  األستاذ  نظر   �� الطور  إ��  و هذا  أساسا  تنت�ي  نظر�ة   ��

الف��ياء الكمية"، ال�ي يتم التعب�� األد�ي ع��ا لتقر�ب املع�ى أ��ا زفة جناح فراشة فوق أحد سهول سيب��يا  "

أم  �� مدمرة  أعاص��  إ��  تؤدي  عقب..  قد  ع��  رأسا  النتائج  تقلب  طفيفة  أولية  فتغ��ات  تّمت  وقد    ر��ا، 

ق من  املعاصرة  الف��ياء  من  النظر�ة  هذه  اإل�سانية،  استعارة  العلوم  من  مجموعة  رأسها،  تبل  ع��  أ�ي 

الدراسات املتعلقة بالعالقات الدولية ال�ي تحاول أن تجد مق��با نظر�ا �ساهم �� قراءة وتحليل األحداث  

�ش�ل  الد تؤدي  احتجاجات،  أو  أو مظاهرات  األوسط،  الشرق   �� حرب  "�شوب  قبيل:  امل��ابطة من  ولية 

العالم".   من  م�ان  أي   �� البورصة  ا��يار  أو  النفط  أسعار  ارتفاع   �� املق��ب  و مباشر  لهذا  نجد  أن  �مكن 

ج بائع صي�ي �� سوق  : "أدي ترو� ع�� النحو اآل�ي  النظري مصداقية معت��ة عند تطبيقھ ع�� جائحة �ورونا

شع�ي بمدينة" ووهان" ل�خفافيش والزواحف والقوارض، وتناول صي�ي آخر لوجبة من تلك ال�ائنات، إ��  

األصعدة  جميع  ع��  �غي��ا  وأحدثت  األرض،  أرجاء  مختلف   �� انتشرت  جائحة  إ��  تحول  و�اء  انتشار 

 .2 "السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 قي الجدید: کورونا والنموذج األخال  -6

  
ّ

  د أّن �� دراسة لألستاذ عبد الصمد زهور �عنوان "واقعة �ورونا أو �� ضرورة أنموذج أخال�� جديد"، أك

البيئية،  قد  العمل بقواعد األنموذج األخال�� الكالسي�ي   التجليات ع�� رأسها األزمة  أحدث أزمة متعددة 

املطلوب   وأصبح  الطبيعة  ع��  السيطرة  مقوالت  تبخرت  لكيال  بحيث  ذا��ا،  السيطرة  ع��  السيطرة  هو 

�سيطر الطبيعة ع�� اإل�سان وتؤدبھ بآليا��ا ا�خاصة، وم��ا واقعة �ورونا ال�ي ال يجب أن تقرأ منعزلة عن  

. لقد آمن اإل�سان بقدرتھ  
ً
 �شر�ا

ً
 �� ظل احتمال أن ي�ون الف��وس نفسھ صنعا

ً
هذا السياق العام، خصوصا

 
ً
إيمانا الطبيعة  إخضاع  ،    ع�� 

ً
طبيعيا بھ  املسموح  ا�حد  تجاوز  أنھ  غ��  العظيمة،  بإنجازاتھ  وفرح   ،

ً
مطلقا

ولبقي لنفسھ بوصفھ غاية  �� ظل رؤ�تھ  ا�خراب   أش�اال ش�ى من 
ً
العال  ةمحدثا م بوصفها وسائل  عناصر 

 .3ير�ديفعل ��ا ما 

فقط    اإل�سان  حول  تمحورت  أنانية  أخالقية  منظومة  عزز  قد  زهور  األستاذ  نظر   �� التوجھ  وهذا 

 منذ أرسطو إ�� حدود �انط، ومن ب�ن أش�ال ا�خراب املقصودة: مش�لة التلوث العاملي،  
ً
وتر�خت فلسفيا

املزم األمراض  وتف�ىي  السامة،  الغازات  انبعاث  تزايد  �سبب  األرض  حرارة  درجة  الدول  وارتفاع   �� نة 
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ٔ
نموذج ا

ٔ
و في ضرورة ا

ٔ
عبد الصمود زهور: واقعة كورونا ا

بالل، العدد 
ٔ
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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الصناعية، و�� الدول الفق��ة، وثقب األوزون...، وغ��ها من أش�ال ا�خراب ال�ي تقلب الطاولة ع�� اإل�سان  

 عليھ �عد أن ُمسيطرا
ً
 .1ليص�� ُمَسيطرا

وع�� هذا النحو يقول األستاذ زهور: " ظهرت �� اآلونة األخ��ة مجموعة من األصوات دعت اإل�سان إ��   

  .التخ�� عن طموح السيطرة و�عو�ضھ بفكرة اال��جام مع الطبيعة، بحكم أن اإل�سان جزء من الطبيعة

بآخ أو  �ش�ل  نفسھ  هو  عليھ  سيطرة  ا�حقيقة  ع��   �� إنما  عل��ا،  سيطرتھ  هذا ومحاولة   �� فظهرت  ر، 

ل إ�� نزعة إي�ولوجية جذر�ة تطالب  السياق توجهات بحثية رفعت شعار "حقوق ا�حيوان" قبل أن تتحوّ 

ا�حيوان،   أفضل من  اإل�سان  بجعل  ال��اتبية  مبدأ  يقوم ع��  الذي  الكالسي�ي  األخال��  األنموذج  بتجاوز 

  وا�حيوان أفضل من النبات، وهذا األخ�� أفضل من با�� العناص
ً
ر الطبيعية، فقد صار هذا التوجھ قبيحا

 .2أخال�� بيئي  -من منظور فلسفي

األخالقية جاء نتيجة تأخر    -ويستطرد األستاذ زهور فيقول: " إن تأخر ظهور هذه األصوات الفلسفية 

، بحيث انتقلت
ً
 �وكبيا

ً
من    اتخاذ املشكالت ال�ي أف�ىى إل��ا نزوع اإل�سان إ�� السيطرة ع�� الطبيعة طا�عا

�و��ا مشكالت محلية أو إقليمية، إ�� �و��ا مشكالت عاملية ��دد وجود ا�جنس البشري ع�� ظهر ال�وكب،  

من   حفرة  وقوفها ع�� شفا  أو  انقراضها،   �� ا�حية، و�سببت  ال�ائنات  العديد من  أ�شطتھ  مثلما هددت 

 عن قطع األ�جار املبالغ فيھ وت�حر العالم باملع�ى األخ
ً
ال�� ع�� حد �عب�� الفيلسوفة  االنقراض، فضال

أرندت"  -األمر�كية  -األملانية البيئي   Arendt Hannah"حنا  باملع�ى  فعليا  الت�حر  هذا  يتحقق  أن  قبل 

 .3الطبي��

ت عنھ (كما  وهنا يؤكد األستاذ زهور فيقول: " ال بد إذن من تأسيس أنموذج أخال�� جديد، وهو ما ع��ّ  

�سؤال استن�اري قائلة "فكيف ال �ستلزم هذه األخطار القاتلة أخالقا    Rose Jacquelineيقول) جا�لين�وس 

نظر�ة جديدة إجرائية ومن��ة �� السياق املعاصر؟؛ أخالقا تف�ح العدو املوجود داخلنا ال خارجنا، وتر�خ  

من  ليستعيد  م��ا،  يقر�ھ  ما  بقدر  الطبيعة  من  اإل�سان  ُيبعد  ال   ،
ً
وطبيعيا  ،

ً
و�يولوجيا  ،

ً
بيئيا  

ً
اعتھ  وعيا

واستعدا ع��ا  �عده  إل��ا  يؤدي  أن  يمكن  ال�ي  التأديب  أش�ال  �ل  ع��  ضدا  رأسها  ؤ الطبيعية  وع��  لها،  ه 

ف��وس �ورونا، بما هو آلية من آليات الطبيعة �� الدفاع عن نفسها ضدا ع�� جشع اإل�سان، وهو األمر  

الص ا�حجر  ف��ة  خالل  الطبيعة  �عا��  أش�ال  خالل  من  اليوم  نلمسھ  من  الذي  كث��  تحررت  بحيث   ،��

ا�حيوانات من سلطة اإل�سان بأن ت�اثرت وصارت تتجول �� األماكن ال�ي �ان اإل�سان قد جعلها خالصة  

 لألدوار، حيث خروج    هو  لنفسھ، �� الوقت الذي بقي 
ً
يراقب هو ذلك من نوافذ املنازل، فيما �شبھ تبادال

هذا   إل��ا،  اإل�سان  ودخول  األقفاص  من  بنشر  ا�حيوانات  ل�خفافيش  اإل�سان  ا��ام   �� ا�خوض  دون 
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 فيھ باألنموذج األخال�� الكالسي�ي األنا�ي الذي يوجھ أصا�ع اال��ام لغ��  
ً
 مبالغا

ً
الف��وس فيما �شبھ �شبثا

 .1اإل�سان ح�ى لو �ان اإل�سان هو امل��م ا�حقيقي

يولو�� يقرب اإل�سان من مختلف  إننا إذن بحاجة ماسة كما يقول األستاذ زهور: " لتطو�ر و�� بيئي و� 

ال�ائنات ال�ي تتقاسم معھ خاصية الوجود ع�� �وكب األرض، وال بد من ترجمة هذا الو�� إ�� قواعد ملزمة  

 ع�� نقل الطموح السيا�ىي من التعاقد االجتما�� إ�� التعاقد الطبي��، وهو ما دعا  
ً
، بل وسياسيا

ً
أخالقيا

 الفيلسوف الفر��ىي "ميشي
ً
، ودعت إليھ الفلسفة األخالقية البيئية بما ��  Michel Serresل س��إليھ فعال

جزء من مبحث األخالقيات التطبيقية املعاصرة، من خالل تبن��ا ل��سانة مفاهيمية تجديدية م��ا ع�� سبيل  

البيئية،  :املثال املساواة  املتجددة،  الطاقات  البيئية،  العدالة  األخضر،  االقتصاد  ا�خضراء،    ا�ح�ومات 

اإلنصاف البيئي، التعاقد الطبي��... وغ��ها من املفاهيم ال�ي تروم إنصاف با�� ال�ائنات ع�� تقر�ب اإل�سان  

 �عد أن بدأت هذه األخ��ة تؤدب اإل�سان بأن  
ً
من أصلھ الطبي��، و�عادتھ إ�� أحضان الطبيعة، خصوصا

ام تف�ىي ف��وس �ورونا �� جميع  تضعھ �� عمق األزمة بوصفھ، كما هو الشأن من خالل �جزه الظاهر أم 

مناطق العالم، شأنھ شأن مختلف العناصر املش�لة لألزمة البيئية ال�ي �عيشها �ش�ل أك�� حدة منذ مطلع  

 .2األلفية ا�جديدة

فيقول: " لقد ساهم ف��وس �ورونا �� استعادة الطبيعة لعافي��ا، فباإلضافة    ،ويستطرد األستاذ زهور  

إ�� الت�اثر الالفت لالنتباه ألسماك البحار وتحرر الكث�� من ا�حيوانات وتوالدها ع�� نحو غ�� مسبوق ��  

اإل�سا الصنا��  النشاط  تراجع  جراء  األوزون  ثقب  ا�سداد  حديث عن  أيضا  املعاصرة، هنالك  ن  ا�حقبة 

امللوث للبيئة، و�أن الطبيعة تمنح من خالل ف��وس �ورونا ا�حياة من جديد لإل�سان، خصوصا األجيال  

 لم �سهم �� خلق األزمة، لك��ا مطالبة بتحمل مسؤولية جشع إ�سان العصر ا�حا��، 
ً
املقبلة باعتبارها أجياال

ب��؛ بمع�ى أن نتائجھ اإليجابية ستظهر  لذلك فاألخالق البيئية واألنموذج األخال�� ا�جديد هو أنموذج مستق

 وقبل �ل �ىيء من أنانية إ�سان العصر ا�حا��، ليس �� عالقتھ �غ��ه  
ً
مستقبال وهو ما يتطلب التحرر أوال

من ال�ائنات فقط، بل �� عالقتھ بأبنائھ وأبناء أبنائھ، وهو األمر الذي نبھ إليھ الفيلسوف األملا�ي "ها�س  

 .3تابھ "من أجل أخالق مستقبلية"�� ك  Jonas Hansيوناس"

الدعوة إ�� العمل بقواعد منظومة أخالقية جديدة تبعد اإل�سان    إ�� القول: إّن و�خلص األستاذ زهور   

دعوة إ�� إيقاف و�عطيل النشاط اإل�سا�ي، بل �� دعوة إ�� تطو�ر  ليست  عن نزعة السيطرة ع�� الطبيعة،  

�ي مع متطلبات ا�حفاظ ع�� الطبيعة بمختلق العناصر املش�لة  و�� بيئي قادر ع�� تكييف النشاط اإل�سا

 ضرور�ة ل�حياة، وهذا هو ما سماه الفيلسوف  
ً
لها، سواء م��ا ا�حية أو غ�� ا�حية أو تلك ال�ي �عد شروطا
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"فليكس غاتاري  ينب��  Guattari Félixوالسي�ولو��  ال�ي  البيئية  إ�� أخالق سياسية    با�حكمة  ت��جم  أن 

 .1بيئة

 ورونا ومنطق الذکاء االصطناعي: ک  -7

والذ�اء     الفايروس  ظهور  ومنذ  العاملي،  �ورونا  مأزق  من  ل�خروج  تكفي  ال  وحدها  البشر�ة  األيادي 

االصطنا�� يقف �� الصف األمامي من عمليات املواجهة، ال بل إن دوره قد سبق البشر �� ا�خطوة األو��  

) الذي صنف  COVID-19املاضية انتشار ف��وس �ورونا (  و�� مرحلة االكتشاف؛ فقد تا�عنا خالل الشهور 

الضوضاء   الكث�� من  املرض  هذا  أ�ى مع  حيث  الالزمة؛  االحتياطات  أخذ  �ستد��  عاملية  كجائحة   
ً
مؤخرا

أن نطرحها هنا    من إفاد��م، لكن األسئلة املهمة ال�ي نودّ بدال  واملعلومات املغلوطة ال�ي زادت من ذعر الناس  

أ الذ�اء االصطنا�� الذي �سمع عنھ ليل  �� �التا��:  �� م�افحة هذا املرض؛ و�الذات  التقنية  ين هو دور 

الذ�اء   أك�� األس�حة فاعلية �حار�ة ف��وس �ورونا؟.. وهل تطبيقات  �عد  الذ�اء االصطنا��  ��ار؟.. وهل 

يمكن أن يلعبھ    االصطنا�� �ساعد �� التنبؤ بتف�ىي الف��وس، والسيطرة عليھ؟.. وما طبيعة الدور الذي 

وهل   والعالج؟  والبحوث،  والوقاية،  بالت�خيص  املستجد،  «�ورونا»  و�اء  مواجهة   �� االصطنا��  الذ�اء 

يتيح العديد من الفرص، ال�ي �عزز التصدي لو�اء «�ورونا»، واألو�ئة بوجھ  أن  بإم�ان الذ�اء االصطنا��  

األ�خاص باألمراض واألو�ئة، وتقدير حجم   عام؟ وهل الرو�وتات باتت قادرة ع�� تقييم احتمالية إصابة

�� تحديد   الذ�اء االصطنا��،  الناتجة عن الفحص باستخدام  ا�خطر؟ وهل يمكن أن �ساعد املعلومات 

ومبا�ي   ا�حديد  السكك  ومحطات  املطارات   �� أك��  �سرعة  وما  األمراض  واملصا�ع؟  العامة  كيفية  اإلدارة 

تما��؟ وكيف تم استخدم الذ�اء االصطنا�� إليصال التحديثات  استخدام الرو�وتات لضمان التباعد االج

الرقمية إ�� الس�ان لتجنب املواقع ال�ي انتشرت ف��ا العدوى؟ وما دور الذ�اء االصطنا�� �� تطو�ر تقنيات  

؟ وكيف دخلت  19-ألسئلة املهمة عن �وفيدع�� ادة ا�جتمع العل�ي وتوف�� أجو�ة  استخراج املعطيات ملساع

؟ 19تقنيات الذ�اء االصطنا�� ع�� خط املواجهة ضد تف�ىي �ورونا املستجد "�وفيد 
ً
 " مبكرا

ھ  من خالل تلك التساؤالت يمكننا القول    
ّ
ل الذ�اء االصطنا��  إن

ّ
مع انتشار ف��وس �ورونا املستجد، ش�

 
ّ

جيا املستقبلية ال�ي ي هذا الف��وس التا�� �� أول اختبار كب�� للتكنولو أحد خطوط الدفاع �� م�افحة تف�ى

ش�ى   �� واسع  �ش�ل  االصطنا��  الذ�اء  انتشار  أهمية  �ورونا  أزمة  أظهرت  حيث  األو�ئة؛  تمنع  أن  يمكن 

أدوار ا�جاالت   جانب  إ��  العالم،  دول  الصناعية    وش�ى  الثورة  وتقنيات  ال�خمة  البيانات  واستخدامات 

لل  �عز�زها  وكيفية  والبلوكش�ن،  األشياء  �إن��نت  املشكالت  الرا�عة  ع��  للتغلب  ا�حلول  ابت�ار  ع��  قدرة 

تمكنت    2019والصعو�ات ال�ي تواجھ ا�ح�ومات واملنظمات واملؤسسات أثناء األزمات؛ ففي د�سم�� املا�ىي  

الكندية من استخدام هذه التكنولوجيا من رصد ف��وس شبيھ باإلنفلونزا �� إقليم    bluedotشركة بلودات  

 بتفشيھ إ�� جنو�ي شرق آسيا بناًء ع�� حركة الط��ان و�يانات تذاكر  هو�ي الصي�ي وعلمت كذلك مس 
ً
بقا

 السفر ال�ي بيعت �� مدينة ووهان. . 
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شركة    طورت  ��   Alibabaكذلك  الف��وس  عن  الكشف  يمكنھ  اصطنا��  ذ�اء  نظام  أيًضا  الصينية 

ي فإنھ  النظام  طوروا  الذين  للباحث�ن  ووفًقا  للصدر،  ا�حوسب  املقط��  بدقة  التصو�ر  �� 96تمتع   %

ثانية    20حالة مصابة بالف��وس، و�مكنھ إجراء االختبار ��    5000الت�خيص، وقد ُدرب ع�� بيانات من  

 من  
ً
دقيقة �ستغرقها خب�� �شري لت�خيص املر�ض، كما يمكنھ تحديد الفرق ب�ن ف��وس �ورونا   15بدال

) و�حسب  COVID-19املستجد  �سرعة،  العادي  الرئوي  واالل��اب  نحو  )  �عتمد  ورد  ��    100ما  مستشفى 

 الص�ن ع�� هذا النظام اآلن. 

أسهمت �� رفع كفاءة اإلجراءات الوقائية من الف��وس �� العديد من  قد  حلول الذ�اء االصطنا��    إّن   

حرارة   لقياس  ا�حرار�ة  ال�ام��ات  نظام  واسع  نطاق  ع��  استخدمت  ال�ي  اإلمارات،  دولة  وم��ا  الدول 

نت بالرو�وتات وطائرات "الدرونز" �� عمليات التعقيم، إ�� جانب تطبيق تقنيات الطباعة  األجسام، واستعا

الذ�اء   مخرجات  ع��  باالعتماد  تنفيذها  تم  ال�ي  اإلجراءات  من  وغ��ها  الواقية،  األقنعة  إلنتاج  الثالثية 

ستعمال العديد  االصطنا��، ولم تتوقف املساهمات ع�� التكنولوجيا الرقمية فحسب، بل شهدنا تطو�ر وا

)  Cyber physical systems) والنظم الفز�ائية السي��انية (Internet of thingsمن أنظمة إن��نت األشياء (

 لالحت�اك. كما  
ً
عامة. حيث اسُتعملت السيارات الذكية �� الص�ن لنقل املر�ىى، ولتوصيل الطلبات تفاديا

 �� الكشف عن املسافر�ن  الوجإ��  لعبت أنظمة ال�ام��ات ا�حرار�ة ال�ي تتعرف  
ً
 كب��ا

ً
وه �� الص�ن و�ور�ا دورا

 .1�� محطات النقل العمومية الذين �عانون من أعراض مشبوهة

دول    وش�ى  ا�جاالت  ش�ى   �� واسع  �ش�ل  االصطنا��  الذ�اء  انتشار  أهمية  �ورونا  أزمة  أظهرت  كما 

الثورة الصناعية الرا�عة �إن��نت األشياء  العالم، إ�� جانب أدوار واستخدامات البيانات ال�خمة وتقنيات  

تواجھ  ال�ي  والصعو�ات  املشكالت  ع��  للتغلب  ا�حلول  ابت�ار  ع��  للقدرة  �عز�زها  وكيفية  والبلوكش�ن، 

 . 2ا�ح�ومات واملنظمات واملؤسسات أثناء األزمات

استخ   ع��  ال��ك��  ز�ادة  إ��  تتجھ  األزمة  �عد  العمالقة  والشر�ات  ا�ح�ومات  الذ�اء  أخذت  دام 

االصطنا�� والبيانات ال�خمة �� التنبؤ املسبق بحدوث األو�ئة، ومناطق انتشارها وفك شفرة الف��وسات  

الناقلة لها، والتنبؤ بأنواع اللقاحات املناسبة ملعا�ج��ا، و��خ�� الذ�اء االصطنا�� �ش�ل أك�� �� خدمة  

 مراض وتطو�ر عقاق�� طبية جديدة.البحوث واألغراض الطبية وتصميم أنظمة خب��ة لت�خيص األ 

ففي املرحلة ا�حالية و�لوغ معظم الدول ذروة انتشار �ورونا أصبحت البيانات الرسمية متاحة �ش�ل   

ع دور الذ�اء االصطنا�� �� توف�� املعرفة من خالل جمع البيانات �سرعة ودقة �سبق  أك��، وهذا بالطبع وّس 

التكنولوجيا   هذه  بأدوات  البشر..  إ��  قدرة  وتدخل  العالم  حول  ال�خمة  واألطباء  العلماء  بيانات  جمع 
ُ
ت

قواعد األوراق البحثية والعملية ملنظمات مختلفة، أهمها منظمة ال�حة العاملية ومجمع �ود مانت�ن الذي  

أ�شأتھ ا�ح�ومة األمر�كية مع عمالقة التكنولوجيا (مايكرو سوفت وجوجل).. خالصات هذه األبحاث إ��  

 
 1-Samer Obeidat: How is the world fighting the Corona epidemic using artificial intelligence?, The Citizen 
Book, 2020, p.11-13. 
 2-Ibid, P.44. 
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بيانا  تكشف  جانب  لإلصابة،  عرضة  األك��  وا�جتمعات  األ�خاص  وتحدد  ترصد  ال�ي  الرقمية  اآلثار  ت 

��اية   لسينار�وهات  والبعيد  القر�ب  املستقبل   �� بالتنبؤ  �ساعد  أ��ا  ح�ى  �ورونا،  انتشار  وطرق  سلوك 

اء االصطنا��  الفايروس والعمل ع�� أساسها.. أما �� حلبة الصراع املباشرة أي ا�جال الط�ي برز دور الذ� 

 ليجنب العالم املز�د من ا�خسائر البشر�ة، فقد رأينا الص�ن تصنع رو�وتات بأغراض مختلفة وأجهزة  
ً
أيضا

كشف ا�حرارة بأنواعها �� الواليات املتحدة وأدوات فحص دقيقة سريعة ومبتكرة للمرض �� أورو�ا وأجهزة  

العالم  متقّد  أّن مة لصناعة األدو�ة والعقاق�� حول     واألهم 
ّ

البشري �شك إ�� جانب  الن  الذ�اء االصطنا�� 

تكنولوجيا جمع املعلومات وغ��ها املستخدمة �� األدوات الطبية والعلمية    دوق ا�خالص من األزمة، حيث إّن 

 أساسية �� تطو�ر وتصنيع اللقاح املنتظر.

 �� محطات القطارات وا�حافالت واملوا�ئ الرئيسية �سمح للشاشات    
ً
 إلك��ونيا

ً
كما طورت الص�ن نظاما

إنذاًرا عند رصد   �� ا�حطات، وتطلق  املوجودين  بقياس درجة حرارة املر�ىى  الذكية وال�ام��ات ا�حرار�ة 

إ�� استخدام سيارات دون    ارتفاع �� درجة حرارة أي �خص أو تظهر عليھ أعراض الف��وس، و�جأت الص�ن

 عن أن مدينة شينيا�غ الصينية  
ً
سائق لتوصيل الطلبات واألغذية واملواد الطبية إ�� املستشفيات، فضال

 استخدمت الرو�وتات �� توصيل األغذية لن�الء الفنادق 

ات  و�حسب دراسة ملركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة باإلمارات، �عتمد الص�ن ع�� تطبيق  

الهواتف الذكية للقيام بأمر�ن رئيسي�ن؛ أوال التحكم �� صالحية دخول املر�ىى لألماكن العامة، وذلك من  

تحدد ما إذا �ان هذا ال�خص سليما    QR codeخالل إ�شاء بطاقة �عر�ف إلك��ونية ل�ل مواطن عبارة عن  

 . 1ابوال �عا�ي من أعراض الف��وس، أو أن هناك احتمالية إلصابتھ أو أنھ مص 

الكب��ة     البيانات  املستخدمون ع��    Big Dataهذا بخالف  �� �ل م�ان حولنا، مما يولده  املتاحة اآلن 

الشب�ات االجتماعية، وشب�ات االتصاالت، ومحر�ات البحث، والعديد من املعامالت اإللك��ونية. وكمثال  

ع حاالت البحث امل��ايدة يوًما �عد آخر ع ن أعراض مرٍض ما ع�� محرك بحث مثل  ع�� ذلك، يمكن ع�� تتبُّ

 .2محرك جوجل، ر�ما يص�ح كمؤشر لقرب ظهور و�اء مع�ن �� منطقٍة ما 

أقدمت �عض دول العالم مثل الص�ن  فقد  ��ا العالم حاليا �سبب الو�اء،    و�الرغم من ا�حنة ال�ي يمّر  

تطبي من  العديد  لتوظيف  الفرصة  ان��از  إ��  املتحدة  العر�ية  والذ�اء  واإلمارات  ال�خمة  البيانات  قات 

االصطنا�� والتعلم اآل�� ع�� أرض الواقع لتتبع انتشار الو�اء والت�خيص املبكر للمصاب�ن و�سريع عملية  

اكتشاف العالج و�عقيم األماكن العامة و�دارة األزمة بفعالية مما ي��ر العائد ع�� االستثمار الذي قامت بھ  

 . 3مجال علم البيانات والذ�اء االصطنا�� خالل السنوات القليلة املاضية  هذه الدول �� البحث والتطو�ر ��

 
 1-Ibid, P.44. 
2 -Ibid. 

3-  
ً
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فمع تزايد سرعة تراكم البيانات بوت��ة تفوق قدرة العقل البشري ع�� معا�ج��ا، أصبحت ا�ح�ومات    

ورة  مدركة إدرا�ا تاما بالضرورة ا�حتمية الستخدام الذ�اء االصطنا�� بتطبيقاتھ ا�ختلفة. باإلضافة إ�� ضر 

التنسيق والعمل املش��ك خصوصا مع القطاع ا�خاص واأل�ادي�ي من أجل توسيع القدرة ا�حالية للذ�اء  

 . 1االصطنا�� وضمان قدرتھ ع�� التعامل مع و�اء ف��وس �ورونا املستجد

استخدام الذ�اء االصطنا�� بك��ة نجح �� التغلب ع�� �عض األمراض املزمنة، و�� الوقت    ال شك �� أّن  

الذي �س�� من خاللھ  ا السباق ا�حموم   �� للذ�اء االصطنا��  البعض ع�� دور منتظر  ُ�َعّوِل  بات  لراهن 

العلماء إ�� الوصول إ�� عالج �ساعد ع�� القضاء ع�� ف��وس �ورونا املستجد، و�فيد �� التخفيف من حالة  

 .2الذعر ال�ي �عيشها الناس �� �ل دول العالم

ت ومخت��ات البحث والتطو�ر واملؤسسات ا�ح�ومية حول العالم باستخدام  وقامت العديد من الشر�ا 

اللغات   معا�جة  مثل  متعددة  ذكية  تكنولوجيات  خالل  من  ا�حا��  الو�اء  مع  للتعامل  التكنولوجيا  هذه 

األ�خاص  إ��  ف  عرّ تالطبيعية والتحليالت التنبئية وأنظمة الدردشة اآللية وأنظمة التعرف ع�� الوجوه وال 

األنماط وتحديدها من البيانات ال�خمة. إ��  ف  عرّ ت اب�ن با�ح�ى وتتبعهم وأنظمة الت�خيص الذكية والاملص

 ويساهم �� كبح أسوأ آثاره.  19-الذ�اء االصطنا�� �ساعد اآلن �� م�افحة و�اء �وفيد ومما ال شك فيھ أّن 

إ�� قدرت  نظًرا  حلول  إيجاد   �� ا  ِفْعِلي� االصطنا��  الذ�اء  �ساهم  البيانات  لقد   �� األنماط  تحديد  ع��  ھ 

ووضع التوقعات، و�� األدوات ال�ي يمك��ا تحديد اآلفاق العالجية الختبارها ع�� البشر �� غضون أشهر،  

ومن ثم احتواء املرض الذي صنفتھ أخ�ً�ا منظمة ال�حة العاملية باعتباره "جائحة" �عدما خرج عن نطاق  

 .3السيطرة تماًما

تقنيات الذ�اء االصطنا�� املعتمدة من الدول واملنظمات ال�حية قد ساعدت ع�� تحجيم انتشار    إّن  

الف��وس �� وقت قيا�ىي من خالل الرو�وتات ال�ي كشفت عن أول حالة مصابة �� ووهان بالص�ن، تم تتبع  

ان�وك وسيول وتايبيھ  بيانات تذاكر الط��ان والتنبؤ بمسار الس�ان املصاب�ن وانتقال الف��وس من ووهان لب 

 نجد شركة بايدو قد طورت �ام��ات وأجهزة استشعار للتنبؤ  
ً
وطوكيو �� األيام التالية لظهور األول فمثال

بدرجات حرارة األ�خاص �� املناطق العامة، وكذلك تقنيات الذ�اء االصطنا�� طورت أيضا نظام يمكنھ  

ع��  الل��اب الرئوي وف��وس �ورونا، كما تم االعتماد  ثانية، وتحديد الفرق ب�ن ا  20الكشف عن الف��وس ��  

 
ّ
ل إحدى الطرق الرئيسية ملنع انتشار �ورونا  الرو�وتات �� عمليات التعقيم والتعامل مع املرض، و�انت تمث

 .4من خالل تقليل االتصال ب�ن املرض واأل�حاء 
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  DeepMindث أعلن مخت��  �حسن ا�حظ، يمكن للذ�اء االصطنا�� أن �ساعد �� �سريع العملية. حي 

أنھ استخدم التعلم العميق    –  2014الذي استحوذت عليھ جوجل �� عام    –ألبحاث الذ�اء االصطنا��  

 . COVID-19للعثور ع�� معلومات جديدة حول بنية ال��وتينات املرتبطة بف��وس 

ملنظمات ال�حية ��  و�مكننا هنا أن ن��ز أهم تقنيات الذ�اء االصطنا�� ال�ي اعتمدت عل��ا الدول وا 

 محار�ة انتشار ف��وس �ورونا، وكيف يمكن أن �ساعد هذه التقنيات �� إيجاد لقاح فعال للف��وس؟

:
ً
الذ�اء    أوال نظام  ُ�ستخدم  �ورونا:  بف��وس  املصاب�ن  لت�خيص  االصطنا��  الذ�اء  استخدام 

ا� الرؤ�ة  �عتمد ع��  �ام��ات  الصينية  بايدو  شركة  طورتھ  الذي  استشعار  االصطنا��  وأجهزة  حاسو�ية، 

باألشعة تحت ا�حمراء للتنبؤ بدرجات حرارة األ�خاص �� املناطق العامة، و�مكن للنظام فحص ما يصل  

درجة مئو�ة، حيث �ش�� النظام    0.5�خص �� الدقيقة الواحدة، واكتشاف درجة حرار��م �� نطاق    200إ��  

  Qingheا أنھ مستخدم اآلن �� محطة سكة حديد  درجة، كم  37.3إ�� أي �خص لديھ درجة حرارة أع�� من  

 .1ببك�ن

:
ً
االعتماد ع�� الرو�وتات �� عمليات التعقيم والتعامل مع املر�ىى: تتمثل إحدى الطرق الرئيسية    ثانيا

ملنع انتشار ف��وس �ورونا �� تقليل االتصال ب�ن املر�ىى املصاب�ن واأل�خاص الذين لم يصابوا بالف��وس.  

ال�ي �انت تتطلب من  ولهذه الغاية   بذلت العديد من الشر�ات واملنظمات جهوًدا ألتمتة �عض اإلجراءات 

العامل�ن ال�حي�ن والطاقم الط�ي التفاعل مع املر�ىى، �ستخدم الشر�ات الصينية الطائرات دون طيار،  

تقل  �� �ساعد  مما  العامة  املناطق   �� املطهرات  ولرش  تالمس  دون  األشياء  لتسليم  خطر  والرو�وتات  يل 

COVID-العدوى، تقوم الرو�وتات األخرى بفحص األ�خاص للكشف عن ارتفاع درجات ا�حرارة، وأعراض  

األخرى. كما تقدم الرو�وتات الغذاء والدواء للمر�ىى داخل املستشفيات وتقوم بتعقيم غرفهم لتفادي    19

ن إشراف �شري، مما يقلل من  ا�حاجة إ�� وجود فر�ق التمر�ض، �� ح�ن تقوم رو�وتات أخرى بط�ي األرز دو 

عدد املوظف�ن الالزم�ن لتشغيل املنشأة، �ستخدم األطباء �� مدينة سياتل األم��كية اآلن رو�وًتا للتواصل مع  

 .2املر�ىى وعالجهم عن ُ�عد لتقليل �عرض الطاقم الط�ي لأل�خاص املصاب�ن

:
ً
ات الذ�اء االصطنا�� �� مواجهة ف��وس  بدأ يتشبث كث��ون باألمل �شأن إم�انية االستعانة بتقني  ثالثا

الرعاية   مجال   �� التطبيقات  من  العديد   �� األخ��ة  اآلونة  خالل  بھ  االستعانة  ك��ة  مع  خاصة  �ورونا، 

ال�حية، ولهذا فاألمل معقود عليھ اآلن إلنقاذ البشر�ة، وهناك بالفعل مئات الشر�ات الناشئة ال�ي بدأت  

خالل األعوام املاضية ��دف �سريع عملية اكتشاف األدو�ة والعقاق��.    �ستع�ن بأدوات الذ�اء االصطنا��

مع هذا، فلم يصل سوى دواء واحد تم تطو�ره باستخدام الذ�اء االصطنا�� إ�� مرحلة تجر�تھ سر�رً�ا ع��  

البشر، وهو ما حدث أخ�ً�ا فقط، ملعا�جة َمن �عانون من الوسواس القهري، و�� ح�ن يبدو أنھ يتشابھ ع��  

قد �ش�ل تحدًيا صعًبا بالنسبة إ��    19-صعيد هي�ل ا�حمض النووي مع مرض سارس، فإن مرض �وفيد
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 وال تتوافر عنھ معلومات كث��ة. �� املقابل ال يمكن أن يوفر الذ�اء  
ً
الذ�اء االصطنا�� ل�ونھ مرًضا جديدا

 إال إذا توافر لديھ كث�� من املعلومات الشاملة ع
ً

 .1ن هذا املرضاالصطنا�� عالًجا فعاال

 
ً
ر باحثون تقنية حديثة باستخدام الذ�اء االصطنا�� �ستطيع التعرف ع�� ف��وس �ورونا �� : طوّ را�عا

ثوان قليلة، �� تطور من شأنھ �سهيل عمل األطباء السيما �� أماكن انتشار الف��وس، باحثون در�وا الذ�اء  

ؤكدة بف��وس �ورونا؛ حيث أعلنت شركة "ع��  االصطنا�� ع�� بيانات أك�� من خمسة آالف حالة إصابة م

بابا" الصينية للتجارة اإللك��ونية، أ��ا نجحت �� تدر�ب الذ�اء االصطنا�� للتعرف ع�� ف��وس �ورونا، ��  

وقت يتسابق فيھ العلماء والباحثون من أجل إيجاد حلول للتعامل مع الف��وس الذي ينتشر �سرعة كب��ة،  

ذ�اء االصطنا�� ع�� بيانات أك�� من خمسة آالف حالة إصابة مؤكدة بف��وس  وقام الباحثون بتدر�ب ال

�ورونا، ووفقا لـ"ع�� بابا"، فإن ال��نامج قادر أيضا ع�� معرفة ما إذا �ان ال�خص مصابا با�ح�ى أو يرتدي  

من املتاجر  الكمامة الطبية الواقية أم ال، ومن املنتظر استخدام تقنية الذ�اء االصطنا�� أوال �� مجموعة 

�� محطات قطارات ومستشفيات، شركة   بابا"، وسط خطط باستخدامها الحقا  ال�ي تديرها شركة "ع�� 

Ping An Smart Healthcare    املنافسة لع�� بابا، طورت �� األخرى تقنية مشا��ة تقوم أيضا بتحليل مقاطع

من املنشآت ال�حية    1500ركة فإن نحو  باملئة. ووفقا للش   90ثانية، بمعدل دقة يتجاوز الـ    15األشعة خالل  

 .2التقنيةفعل �� االعتماد ع�� هذه بدأت بال

 
ً
استخدام مختلف األجهزة الذكية �� األعمال الزراعية وسط تف�ىي ف��وس �ورونا �� أنحاء    : تّم خامسا

ذكرت و�الة شينخوا الصينية أن شر�ات صينية قد تّبنت مختلف التكنولوجيات العالية بما ف��ا  و الص�ن، 

الوقاية من ف��وس �ورونا والسي ��  الذ�اء االصطنا�� واملس��ات ا�جو�ة بدون طيار، من أجل  طرة عليھ 

  40هكتار، مع عدد س�ان أك�� من    53300املناطق الر�فية الشاسعة �� البالد، و�� مزرعة �غطي أك�� من  

ألف �سمة �� مدينة جيامو�ىي بمقاطعة هيلو��جيا�غ شمال شر�� الص�ن، تم تطبيق نظام م�املات ذ�اء  

 من امل�ا
ً
ملات الهاتفية اليدو�ة والز�ارات الفعلية، اصطنا�� لالستفسار عن ا�حالة ال�حية للمزارع�ن، بدال

ووضع   الكالم  معلومات  تحليل  الذ�ي،  الصوت  تقنية  �ستخدم  الذي  االصطنا��  الذ�اء  لرو�وت  و�مكن 

الوثائق والنماذج تلقائًيا ال�ي ��جل محتو�ات التحقيق والبيانات، وقد بدأ استخدام هذا النظام، الذي  

 .  3�� دي دوت �وم" �ش�ل مجا�ي �� شباط / ف��اير املا�ىيقدمھ عمالق التجارة اإللك��ونية "

ع�� ضفاف بح��ة أونتار�و، �انت شركة ناشئة كندية من ب�ن أو�� األطراف ال�ي ن��ت إ�� خطر    سادسا:

انتشار ف��وس �ورونا املستجد الذي انطلق من يوهان �� الص�ن معتمدة �� ذلك ع�� الذ�اء االصطنا��؛  

ومقرّ  "بلودوت"  شركة  مئاوطورت  ع��  االطالع  ع��  قادرة  حسابية  برمجية  تورنتو   �� املقاالت  ها  آالف  ت 

ال�حافية يوميا و�يانات املالحة ا�جو�ة لرصد انتشار األمراض املعدية ومتا�عة أخطارها، و�� حالة ف��وس  
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، 2019د�سم��    31�ورونا املستجد الذي انطلق �� الص�ن، أرسلت "بلودوت" إ�� ز�ائ��ا تنب��ات اعتبارا من  

لهيئات ال�حة الرسمية الك��ى. وقد توقعت �ش�ل �حيح  أي �عد أيام قليلة ع�� أو�� البيانات الرسمية  

الدول ال�ي قد ينتشر ف��ا الف��وس، وقال كمران خان مؤسس "بلودوت" ورئيس مجلس إدار��ا "نحاول أن  

مر أسا�ىي  نوسع أفق استخدام البيانات والتكنولوجيا وتحليلها من أجل التقدم �سرعة أك��. إدارة الوقت أ

 .1اء"�� مواجهة انتشار و�

 
ً
: �� أملانيا باتت الرو�وتات قادرة ع�� تقييم احتمالية إصابة األ�خاص باألمراض واألو�ئة، وتقدير  سا�عا

وأّن  ا�خطر،  ��    حجم  �ساعد  أن  يمكن  االصطنا��،  الذ�اء  باستخدام  الفحص  عن  الناتجة  املعلومات 

ومبا�ي ا�حديد  السكك  ومحطات  املطارات   �� أك��  �سرعة  األمراض  واملصا�ع.    تحديد  العامة  اإلدارة 

ع�� أن استخدام الذ�اء االصطنا�� قّصر املدة من ثالثة أشهر إ�� ثالثة أسابيع. وتحتاج املوافقة ع��   عالوة

شهًرا، لكن مركز م�افحة األمراض ال�وري سّرع العملية وأعلن املوافقة عل��ا   18األدوات ا�جديدة إ�� نحو 

 . 2خالل أسبوع واحد �عد تجر���ا

 
ً
: و�� الواليات املتحدة تم استخدام تقنيات الذ�اء االصطنا�� للفحص والبحث �� آالف املقاالت  ثامنا

العلوم   لسياسيات  األبيض  البيت  مكتب  ودعا  أسهل.  إل��ا  الباحث�ن  وصول  �جعل  �ورونا،  ف��وس  عن 

�وفيد معطيات  قاعدة  لتشكيل  املعطيات   19-والتقنية  قاعدة  ش�ل 
ُ
و� للعامة.  تقار�ر    مفتوحة  مجموعة 

ألف تقر�ر ليستخدمها مجتمع البحث العل�ي العاملي؛ حيث طّور   44قابلة للقراءة من قبل اآللة، وتتضمن 

معهد آل�ن للذ�اء االصطنا�� بالتعاون مع مايكروسوفت وعدة مجموعات بحثية قاعدة املعطيات. وطلب  

استخ تقنيات  تطو�ر  االصطنا��  الذ�اء  خ��اء  من  األبيض  العل�ي البيت  ا�جتمع  ملساعدة  املعطيات  راج 

املهمة عن �وفيد وابل مع   . والتقى مدراء من مايكروسوفت وأمازون وليسبوك19-وتوف�� أجو�ة لألسئلة 

ممث�� ا�ح�ومة ال��يطانية �� ا�حادي عشر من آذار ملناقشة دورهم �� هذه األزمة، كتطو�ر تقنيات ذ�اء  

املعطيات ونمذجة  لتتبع  ملعا�جة  .اصطنا��  االصطنا��  الذ�اء  ا�خاص  القطاع  شر�ات  و�ستخدم   ..

ما   اللقاح، وفق  قبل تطو�ر  ا  َحاِلي� بدواء موجود  املرض  إم�انّية معا�جة  للعامة ملعرفة  املتوفرة  املعطيات 

�حيفة   ا�خوارزميات  التليغراف�شرتھ  ��خ��  األمر�كيتان  وأتوموايز  بيوتيكنولو��  ف��  وتحاول شركتا   .

 لتطو�ر العقار قبل ��اية السنة. والهدف تصميم عقاٍر مضاد للف��وسات  إليجاد  
ً

جز�ئات قد ت�ون سبيال

االصطنا��   الذ�اء  استخدام  و�مكن  مستقبلّية..  �ورونا  ف��وسات  مواجهة   �� الستخدامھ  الطيف  واسع 

�خوارزميات و�علم  لتحذيرنا من األو�ئة املستقبلية. و�ستخدم شركة الذ�اء االصطنا�� العاملية بلودوت، ا

اآللة ومعا�جة اللغة الطبيعية لتحليل املعلومات من مصادر عدة لتتبع أك�� من مئة مرض معٍد. وأرسلت  

الشركة تحذيًرا لعمال��ا �� ��اية د�سم�� لتجنب ووهان، قبل إعالن �ل من مركز م�افحة األمراض والوقاية  

 .3األمر��ي ومنظمة ال�حة العاملّية عن الو�اء
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: �� تحّدٍ آخر، يتعلق بتوظيف علوم البيانات والذ�اء االصطنا�� ملواجهة ف��وس "�ورونا"، �ان  اسعات 

األزمة،   لهذه  حلول  عن  للبحث  العاملية  ا�جهود  إطار   �� أطلقھ  قد  للتكنولوجيا  ماسا�شوستس  معهد 

بالف��وس لإلصابة   
ً
عرضة األك��  للفئات  ث�� 

ُ
امل ا�حماية  بكيفية  يتعلق  ما  دعم  و�خاصة  وكيفية   ،

املستشفيات واملؤسسات ال�حية بفرق العمل واملعدات واملوارد. من جانبھ، �شدد "متو��" ع�� أن "هناك  

جهوًدا كث��ة يمكن للبيانات أن �سهم ف��ا، مثل لوحة املعلومات التفاعلية ال�ي طورها مركز علوم وهندسة  

ع الCSSEالنظم ( نماذج الو�ائية، مثل ما رصده تقر�ر جامعة إم��يال  ) �� جامعة جونز هو�كن�، وأيًضا تتبُّ

البيانات،   وعلوم  األشياء  إن��نت  ب�ن  تجمع  وال�ي  األخرى،  املفيدة  التطبيقات  ومن  البحثية"...  �وليدج 

من   وغ��ها  والنبض،  ا�حرارة،  درجات  لقياس  لالرتداء،  القابلة  ا�حيو�ة  املستشعرات  أجهزة  استخدام 

امل  لدى  ال�حية  وا�حرارة و�عض  املتغ��ات  النبض  تقيس  لد��م ساعات  الذين  األ�حاء  ح�ى  أو  صاب�ن، 

�ورونا   ف��وسات  لتطور  ا�جينومية  البيانات  وتحليل  جمع  ع��  �عمل  بحوث  وهناك  ا�جسد..  وظائف 

منصة   توفرها  ال�ي  ال�حظية  املعلومات  مثل  للف��وس،  القادمة  الطفرة  ع 
ُّ
توق ع��  �ساعد  بما  السابقة، 

Nextstrain  فر�د هو�ش  ا ملركز  هذه  Fred Hutchلتا�عة  إتاحة  إ��  املصدر  مفتوح  املشروع  و��دف هذا   .

الو�اء وتحس�ن  العام، الستخدامها �غرض رفع مستو�ات فهم  ل�جمهور  القو�ة  التحليل  البيانات وأدوات 

رب الطبية  وهناك نموذج آخر �� توظيف البيانات لتسهيل عملية محا�اة التجا  ...االستجابة لتف�ىي املرض

 �� م�افحة الف��وس، مثل ما فعلھ حاسوب سومت  
ً
األسرع �� العالم    Summitالختيار األدو�ة األك�� فاعلية

مركب، للعثور ع�� األدو�ة األك�� فاعلية، و�انت    8000، إذ قام بتحليل  IBMالذي أنتجتھ شركة آي �ي إم  

 .1��انوع دواء، تم ترتي��ا بناء ع�� أفضلي 77النتيجة اق��اح 

التكنولوجيا قد أسهمت �ش�ل كب�� �� ا�حد من انتشار الو�اء، بل نجحت    �� ال��اية، يمكن القول إّن  

بإم�اناتھ   العلم  بھ  سيجود  ما  انتظار  و��  باألساس،  عل�ي  املش�ل  لكن  معينة،  دول   �� تحييده   �� ح�ى 

العلمية وا�ح�وما الدوائر   
ّ

ا�خطر، وحث ناقوس  االلتفات لألمر، و�عادة  ا�حالية، يجب علينا دق  ت ع�� 

أزمة �ورونا، وهذا ح�ى ال   الدروس من  �عد استخالص  العل�ي وتمو�التھ،  البحث  �� اس��اتيجيات  النظر 

 .
ً
 �شهد املز�د من التقهقر العل�ي مستقبال

�� ��اية املطاف، لم تنتھ ا�حرب ع�� ف��وس �ورونا ا�جديد ح�ى نطور لقاًحا يمكنھ تحص�ن ا�جميع ضد  

ف��وس. لكن تطو�ر عقاق�� وأدو�ة جديدة عملية طو�لة وم�لفة للغاية، حيث يمكن أن ت�لف مليارات  ال

عاًما. وهذا اإلطار الزم�ي ال يتناسب مع استمرار انتشار الف��وس بوت��ة    12الدوالرات، و�ستغرق ما يصل إ��  

 متسارعة. 
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 کورونا والعولمة:  -8

ا   ناي،  جوز�ف  األمر��ي،  ال��فسور  العالقات  يقول   �� ا�جديدة"  "اللي��الية  منظري  أهّم  �عد  لذي 

: إّن أقدم أش�ال العوملة هو "االعتماد البيئي املتبادل"،  2003الدولية، �� كتابھ "مفارقة القوة األمر�كية"  

 ع�� ذلك انتشار و�اء ا�جدري �� مصر القديمة، عام  
ً
قبل امليالد، ثم وصول املرض إ��    135و�ضرب مثاال

، ليصل �� ال��اية إ��  1520للميالد، ثم إ�� األمر�كيت�ن عام    700للميالد، و��� أورو�ا عام    49عام  الص�ن  

 . 1للميالد 1789أس��اليا عام 

وكالم جوز�ف ناي يؤكده هنا كث�� من املؤرخ�ن واألن��بولوجي�ن، حيث أثبتوا أنھ ع�� مدار التار�خ ظل   

ـ  لألو�ئة، فعانوا و�اء ال�ول��ا وغ��ه من األو�ئة الفتاكة. ووفق املوقع الرس�ي لـالبشر حول العالم يتعرضون  

- 129ق.م) وعصر جالينوس (  377-460"منظمة ال�حة العاملية" ع�� شبكة اإلن��نت، فإن عصر أبقراط (

ا ��  م) شهدا تفشًيا واسًعا لو�اء قد ي�ون هو ال�ول��ا، كما أن مرًضا �شبھ ال�ول��ا أيًضا �ا  162
ً
ن معروف

 سهول ��ر الغانج (�� شمال الهند) منذ القدم. 

وقد شهد التار�خ حاالت كث��ة ألو�ئة ال�ول��ا والطاعون وا�حصبة واإلنفلونزا والسارس و�نفلونزا الطيور    

و�نفلونزا ا�خناز�ر وغ��ها، وال�ي �سببت بجانب ا�حروب �� هالك مئات املالي�ن ع�� مر التار�خ.. ففي عام  

651   �� ظهر  الذي  األنطوني�ن"  األباطرة  "طاعون  أو  األنطو�ي"  "الطاعون  �س�ى  ما  العالم  شهد  ميالدية 

اإلم��اطور�ة الرومانية، وتظهر ال�جالت التار�خية أن هذا الو�اء �سبب �� وفاة ما ال يقل عن ألفي �خص  

ا. و�� بدايات القرن التاسع عشر، انتشر و�اء ال�ول��ا حول ال عالم، و�انت بدايتھ من منطقة جنوب  َيْوِمي�

أصاب   حيث  آسيا،  من    100شرق  أخرى  مناطق  إ��  تباًعا  انتقل  ثم  و�ندونيسيا،  الص�ن   �� �خص  ألف 

العالم؛ حيث انتشر املرض �� وقت الحق و�عولم ع�� طول طرق التجارة �� آسيا وأفر�قيا وأورو�ا، كما تم  

�� الص لهذا املرض  البحر األبيض  توثيق أوصاف ال لبس ف��ا  الهند ومنطقة  الرا�ع، و��  القرن  �ن، خالل 

 عن جنوب غرب آسيا خالل القرن العاشر..
ً
 .املتوسط خالل القرن السا�ع امليالدي، فضال

خالل    األو�ئة  انتشار  مع  والسا�ع  ا�خامس  القرن�ن  ب�ن  أورو�ا  دخل  ا�جدري  أّن  إ��  التقديرات  و�ش�� 

ب�ن العصور الوسطى، وأدخل املستعمرو  أفر�قيا وأس��اليا)   
ً
إ�� األمر�كيت�ن (وأيضا ن األورو�يون ا�جدري 

%، ويعتقد أّن ا�جدري �ان السبب وراء  90القرن�ن ا�خامس عشر والثامن عشر، مع معدالت إصابة بلغت  

سالف   مقالھ   �� الشرفات  سعود  قال  كما  وذلك  ا�جنو�ية  أمر��ا   �� واإلن�ا  اآلزتيك  إم��اطور�ات  سقوط 

 .2الذكر

م الكب�� الذي أحرزه العالم �� الرعاية ال�حية �� العصر ا�حديث، ما زال و�اء ال�ول��ا  و�رغم التقّد   

ب�ن   ي��اوح  ب�ن    4مليون �خص و  1.3ُيصيب ما  ي��اوح  ما  ا، و�قتل  ألف �خٍص    21مالي�ن �خص سنو��

 
مراض والهلع.. مقال.  -1
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نظر كـتابنا: جائحة كورونا بين نظرية المؤامرة وعفوية الطبيعة، دار الوفاء لد -2
ٔ
 . 58، ص2021يا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ن ا
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 �� األرواح، و   143و
ً
ا خسائَر كب��ة

ً
 االقتصاد العاملي أعباء  ألف �خٍص حول العالم �ل عام، محدث

ً
محمال

.
ً
 ثقيلة

املقصود من هذا االستشهاد من نوع "التأر�خ بالعدد" هو اإلشارة إ�� قضية رئيسة وحاسمة �� س��ورة    

 املواصالت واالتصاالت وعملية الرابط  
ً
العوملة؛ أال و�� قضية تطور آليات العوملة التكنولوجية وتحديدا

ل�ا والعميق  الواسع  األمراض  والتشبيك  خطورة  ثم  واملعاصر،  القديم  العالم   �� االجتماعية  الب�ى  فة 

 وتأث��ها السل�ي ع�� شّل  
ً
وا�جراثيم والف��وسات، وانتشارها املتسارع وقدر��ا الهائلة ع�� �شر الهلع عامليا

انفتاح    ا�حياة االجتماعية للبشر واالقتصاد العاملي ب�لمات أخرى، فإن ما �ستفيده االقتصاد العاملي من

�� ظل العوملة، من خالل جعل انتقال البشر واأليدي العاملة أك�� سهولة ويسًرا، فهو ُ�عد �� الوقت ذاتھ  

قناة لنقل الف��وسات ب�ن الدول، وتحولها إ�� أو�ئة عاملية �� أيام معدودة، وهذا ما يمكن وصفھ بـ"عوملة  

 .1األو�ئة" 

د�سم��    شهر  من  والثالث�ن  ا�حادي  مدينة  9201��   �� مجهول  بف��وس  إصابة  أول  الص�ن  أعلنت   ،

اهتمام.. �� العاشر من د�سم��    ّي ووهان، بمقاطعة هو�ي الوسطى.. لم يك��ث الكث��ون لھ ولم �ع��ونھ أ 

 أن يحدث    7�عرض    2019
ً
أ�خاص للعدوي بالف��وس �� أحد مدارس ووهان.. لم يخطر ببال أي أحد أبدا

و� أسبوع�ن  و�عد  �لھ..  ��  هذا  الـ    2019د�سم��    31األخص  إصابة  املرض    7من  انتقل  أ�خاص، 

حالة مرضية.. حصرها املركز الصي�ي للسيطرة لألمراض والوقاية م��ا، لكنھ لم يصنفها    104 إ�� بالعدوى 

 مصابة بف��وس �ورونا.  

بالعدوى   2020يناير    11و��     بنو   284 إ�� وصلت  مصابة  أ��ا  ع��  ُصنفت  وقد  مرضية،  غ��  حالة  ع 

املصاب�ن   ب�ن  ومن  الرئوي،  لالل��اب  هذا    7معروف  أن  داللة   �� وذلك  الطبية،  الرعاية  مجال   �� عامل�ن 

إ��   ببعضهم  األمر  للمواطن�ن ووصل  أي تحذيرات  الص�ن  لم توجھ  البشر..  ب�ن  بالعدوي  ينتقل  الف��وس 

يتف�ىى ب�ن الناس.. لم يتخذ    تنظيم مأدبة طعام حضرها عشرات اآلالف من األ�خاص، بينما �ان الف��وس

 س�ان ووهان االحتياطات الالزمة ضد الف��وس.. فلم ي�ونوا ع�� علم بو�اء منتشر ب�ن أرجاء املدينة.  

ووهان   �� مرضية  بأعراض  �شعرون  من  أعداد  سريعة  ارتفعت  يزداد  بوت��ة  �ان  العالج  تلقي  أن  إال   ،

م فجر  2019من د�سم��    30مغادرة تجمعا��م السكنية.. ��  من  .. منعت ح�ومة ووهان املواطن�ن  صعو�ة

بأن    -طبيب عيون �� ووهان ا�حقيقة ع�� تطبيق املراسلة الصي�ي "واي شاة"-"  الطبيب الصي�ي "�� و�نليا�غ

الف��وس املنتشر مميت، وطلب من س�ان ووهان تو�� ا�حذر.. اعت��ت السلطات الصينية أن الطبيب مروج 

 باإلرهاب.. إال أّن 
ً
ت وفاة  وّ العدوي قد أصابت الطبيب ليفارق ا�حياة.. وقد د للشائعات، وأنھ قد يواجھ ��ما

وسائل التواصل االجتما��، وأثارت ردود فعل غاضبة ب�ن أوساط الصيني�ن.. �انت حياتھ الثمن    ��  الطبيب

الذي أثبت أنھ لم يكن مروج شائعات، فحظي بتعاطف واسع ب�ن الناس، أل��م قد أدر�وا أ��م قد يواجهون 

 الصي�ي إزاء موتھ.   ر ردة الفعل السريعة من عامة الشعب املص�� ذاتھ، وهذا ما يفّس 
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تحكم وسيطرة ا�ح�ومة الصينية ع�� وسائل االجتما�� �حاولة منع تلك املعلومات من الوصول إ��   إّن  

 لتصر�حات �عض  
ً
الفاعل طبقا التدخل ا�ح�ومي  إ�� تأخ��  �� حقيقة األمر  شق واسع من الشعب؛ أدى 

سريعة  العدوى  إهدارهما.. و�الفعل �انت    قد تّم أسبوع�ن ع�� األقل  إّن  خ��اء الرعاية ال�حية الذين قالوا  

 االنتشار.. 

مدينة بمقاطعة هو�ي،    13ومع توا�� إعالن اإلصابات وحاالت الوفاة، أعلنت الص�ن ا�حجر الص�� ��    

َدة ع�� السفر الداخ��، �� محاولة   41بإجما�� س�ان يبلغ  دَّ
َ

مليون �سمة، كما وضعت السلطات قيوًدا ُمش

أرقام اإلصابات بف��وس    ت السلطات الصينيةدحد  2020ف��اير    2وس. و�حلول يوم  ار الف��ل�حد من انتش

مليون    ٤٫٣٧�ورونا ا�جديد ح�ى األر�عاء الثا�ي من مايو ا�جاري ليصبح عدد اإلصابات املؤكدة حول العالم 

دولة أخرى    26ألف حالة وفاة.. و�جانب ذلك فقد ظهرت حاالت إصابة بالف��وس ��    ٢٩٨ألف حالة م��ا  

إ��   الف��وس  أورو�ية، ووصل  ا�جنو�ية وهونج �ونج وسنغافورة، ودول  �اليابان و�ور�ا  الص�ن،  إ�� جانب 

 الواليات املتحدة وكندا ودول أمر��ا ا�جنو�ية. 

أن    العاملي  للمشهد  الناظر  ي�اد  العالم،  حول  ا�خيف  �ورونا  ف��وس  تف�ىي  من  أسابيع  بضعة  و�عد 

�عيش �� "قر�ة صغ��ة" أفرز��ا العوملة؛ إذ ثبت أّن العوملة ال تزال غ�� مكتملة األسس،    �شعر أننا لم �عد

وحقوقھ   لكرامتھ  ا�حافظة  لإل�سان  املش��كة  القيم  لواء  تحت  وا�جتمعات  الدول  �ل  انضواء  �ح�ن 

ولة التنقل  اإل�سانية بالعيش ب�حة جيدة خالية من السموم ومخاطر األو�ئة.. و�التا�� تبقي العوملة وسه

واالنفتاح ب�ن الدول ال�ي تتباين أنظم��ا السياسية وال�حية و�عاملها مع "اإل�سان" ومواطن��ا نقمة دولية  

 مهما �� العالقات الدولية" 
ً
 .1تحتاج إعادة النظر ��ا، درسا

ال �ش�ل ظلًما  انتشار جائحة ال �ورونا أثبت أن النموذج النيولي��ا�� املعولم املنفلت من �ل ضوابط    إّن   

، بل يمثل خطًرا ع�� وجودهم نفسھ، ففي �حظة ا�حقيقة اختفى التصدر الزائف  فحسب  الي�ن من البشمل

ھ الطاغية من الع�ي الذي تمحورت حولھ اهتمامات الناس و�ش�لت ك��ى االقتصادات لعوالم صناعة ال��في

طاليا، صاحبة االقتصاد الثامن عاملًيا  سياسي�ن وغ��هم. �� �حظة ا�حقيقة تحولت إيو فنان�ن  كرة القدم و 

من تقر�ر "من يحيا ومن ُي��ك ملص��ه" إ�� "اتر�وهم يموتون.. ليس لدينا إم�انات"! وتحول السو�د، البلد  

وتناول   البيت   �� “ابَق  إ��  الرفاه  ودولة  الديمقراطية  االش��اكية  من   
ً

طو�ال ا 
ً

تار�خ يملك  أنھ  يف��ض  الذي 

 .2ا إم�انات الستيعاب املز�دبراسيتامول.. ليس لدين

 ع�� الت�خيص    إّن   
ً
ف��وس "�ورونا" كشف لنا أنھ لم �عد قضية محاصرة ف��وس ما زال مستعصيا

أسعار   �عدها  ومن  األمر�كية،  البورصة  ف��ا  بما  العاملية  البورصات   �� ا��يار  من  واكبھ  ما  و�نما  والعالج، 

��جام، أصبح األمر كما لو �انت هناك "سلسلة" من  النفط، و�شب خالف ب�ن روسيا والسعودية �عد ا

األحداث ا�خطرة ال�ي �عق��ا أحداث أك�� خطورة، أصبحت الواليات املتحدة املزدهرة ع�� حافة انكماش  
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عرض قلب العالم الصنا�� �� الص�ن إ�� اختبار و�اقتصادي، و�دا العالم ع�� شفا " الكساد ".. الف��وس  

كب�� فقد تراجعت معدالت النمو الصينية، وأصبحت صناعات العالم ال�ي �عتمد ع�� الصناعة الصينية  

. ف��وس "�ورونا"  .ل الطلب ع�� النفط، وع�� التجارة العاملية.قو  ،الصناعة العامليةت ا��ار و �� حالة شلل.. 

 من "نو�ة ال
ً
رت ا �حيان" الضرور�ة  أصبح نوعا

ّ
أنھ مهما نجحت الدول �� بناء األسوار فإنھ  بلعالم  ال�ي ذك

 للدول وحدها التعامل مع سلسلة األحداث ا�خطرة املمثلة �� "االحتباس ا�حراري"، وال�ي أدت  
ً
لم �عد ممكنا

مواطن نتيجة ضعف  مليون    815إ�� �وارث زراعية �� العديد من الدول نتج ع��ا وفق تقار�ر دولية إ�� وفاة 

 أو قلة الغذاء. 

و�� ا�ختام، ال بد من التأكيد ع�� أن انتشار مثل هذه الف��وسات وتحولها إ�� أو�ئة ع�� هذا النحو،    

ا أك�� من   مة ال�حة العاملية �ستقبل سنو��
ّ
  5هو �ىيء ليس بالغر�ب أو االستثنائي �� عصر العوملة، فمنظ

ول العالم. كما أن االقتصاد العاملي يتحمل ت�لفة سنو�ة ت��اوح ب�ن آالف بالغ مبكر عن أو�ئة متفشية ح

مليار دوالر �سبب األو�ئة، وفق تقديرات صندوق النقد الدو�� واملنتدى االقتصادي    570مليار دوالر و  500

ل نحو  
ّ
مث

ُ
ت ال�ي  القيمة  الت�0.7العاملي، و��  أ��ا �عادل  العاملي، كما  الناتج ا�ح�� اإلجما��  ال�ي  % من  لفة 

و�اًء جديًدا  إال  ليس  ا�جديد  ثّم فإن و�اء �ورونا  �ل عام. ومن  املنا��  التغ��  أزمة  العالم �سبب  يتحملها 

ُيضاف إ�� �جل األو�ئة العاملية لدى منظمة ال�حة العاملية، وُ�رّجح أن تنحسر مخاطره ع�� االقتصاد  

األو�ئة: ا�ع�اسات ف��وس "�ورونا" ع�� االقتصاد    عوملة  :العاملي قر�ًبا، وذلك كما قال ع�� صالح �� مقالھ

 العاملي..

إبداعية،    أف�ار  بطولية،  مالحم  طاحنة،  معارك  مجراه،  غ��ت  مفصلية   
ً
أحداثا التار�خ  عرف  كما 

وصنعت   التار�خ،  ذاكرة   �� بعت 
ُ
ط ميكرو�ات  عن  نتحدث  اليوم  لكننا  عظام...  وأناس  مذهلة  اخ��اعات 

 �� صفحات ك 
ً
الغ�ى والرفاهية  و تب التار�خ والطب ع�� حّدٍ سواء.. حولت النصر إ�� هز�مة،  لنفسها م�انا

 . ومن إنتاج وازدهار إ�� �جز واندثار.  ..إ�� فقر وعنت

الزمن فمن     لتقلبات   
ً
الغر�ي�جبا أور�ا وا�جتمع  أن  القرن    يصدق   �� ا�حداثة،    18الذي شهد  عصر 

كب األرض، واح��ام اإل�سان ألخيھ اإل�سان، بل إن البعض  والذي استطاع أن يطرح مركز�ة اإل�سان ع�� �و 

فاجأا�حداثة.. ثم  أدخل �� هذا األمر منا�� دينية غ�� مقبولة، لت��ز �عظيم اإل�سان �� عصر  
ُ
عصر �عد    ن

�عيدة املدى، ومتوسطة، بل فوجئنا أك�� وأك�� باكتشاف  أخرى  لقارات، و لا�حداثة بوجود صوار�خ عابرة  

هم إ�� اكتشاف سالح كيماوي، ثم سالح بيولو��، ثم فوجئنا  توصلسوفييت لقنابل نوو�ة، ثم  األمر��ان وال 

بوصولهم إ�� �وكب املر�خ و�وكب الزهرة، بل وصلوا إ�� مجموعة شمسية أخري، ومخلوقات فضائية، ثم 

 مليار لو�الة ناسا.    20تضع أمر��ا أك�� من 

اإلنجاز  رغم     هذا  والتكنولو العلمات  �ل  خاصة    تف�ح و   تكشفف�ورونا  ظهرت    جّيةّية  ذلك؛  �ل 

، وال نظم �حية، وال أجهزة تنفس  أسرةعوا أحبابكم، وأنھ ال توجد  يقولون "ودّ السياسي�ن  عندما وجدنا  

األموال الطائلة �� الصوار�خ،  الّدول قد أنفقت �ّل تلك  اصطنا��، وال كمامات".. والسؤال هنا: كيف أن  

والنوو� ال  ةحس�األ و  املر�خ،  ةبيولوجيالو ة  كيماو� ة  إ��  والوصول  حجم  و��جز  ،   �� عظ�ى  الواليات دولة 
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  قع، وكما قال أحد الكتاب عندما �شاهد األفالم األمر�كية نتو ملواطن��ا  كماماتتوف��  املتحدة األمر�كية عن  

يقعأنھ   الفور.    لو  ع��  س��د  املتحدة  الواليات  فإن  للمر�خ،  فضائي  كبف اآلن  أما  غزو  الهيبة  جزء  من   ��

رئيسها  مر�كية أصيب  األ يقونة  األ   جامعة هارفاردفت..  ! ألن أيقونات أمر��ا اه��ّ ؟تراجع.. ملاذاقد  األمر�كية  

حاملة الطائرات فخر البحر�ة األمر�كية  و نيو�ورك أيقونة مدن العالم �� األك�� و�اًء اآلن..  و بف��وس �ورونا..  

األيقونات األمر�كية سقطت تحت عرش �ورونا.. ال�ل ����، ح�ى حلف الناتو ألول    وهكذا فإّن اآلن مصابة..  

 عاما يجتمع ع�� الفيديو �ونفرا�س والفيديو. 70مرة من 

ا�جهري   أثبتتلقد   الف��وس  للكس  هذا  وقابل  واملعاصر هش  ا�حديث  التار�خ  و أن  انحنت  ر،  ما  كث��ا 

نتيجة تأث�� عوامل ومؤثرات عديدة ومتداخلة من ضم��ا األمراض واألو�ئة والعدوى؛ ففي التار�خ  اإل�سانّية  

وأقام   إم��اطور�ات عتيقة،  وأسقط  السياسية،  القوى  �� مواز�ن   
ً
�غي��ا أفرز  وو�اء  بالء  من  اإل�سا�ي كم 

ات املعدية �ىيء مخيف، ولهذا لم تف�ح محاولة عاِلم ا�جراثيم  ة وامليكرو�ميتإن ا�جراثيم املممالك جديدة. 

الفر��ىي املعروف "لويس باستور" �� تلطيف الشعور السل�ي نحوها، عندما قال (ليست ا�جراثيم �� من  

نحتاج أن نقلق م��ا ولكن ضم��نا الداخ��). التار�خ اإل�سا�ي مثخن ب�وارث األو�ئة املميتة ال�ي �سببت �� 

 ما مسيطرة ومزدهرة زوال إم�
ً
 .1�اطور�ات وممالك �انت يوما

أثمرت (منحة) عظيمة    (محنة)  أمراض معدية شنيعةمن  كم    من اإلنصاف أيضا القول:�رغم ذلك فإنھ  و 

، أو �غي�� أساليب التجارة، أو  ك  اكث��   اوخ�� 
ً
فنية  أعمال أدبية و   املساهمة �� خلقتطو�ر مهنة الطب مثال

 .بد�عة واملعمار�ة

منحنية    الديمقراطية  منھ  خرجت   
ً
مفاجئا  

ً
امتحانا ا�ختلفة  السياسية  النظم  ع��  �ورونا  فرض  لقد 

الرأس، راسبة.. لم �ستطع الواليات املتحدة بقدرا��ا العلمية، ونظمها ال�حية، وأبحا��ا الطبية، أن تواجھ  

 إ�� الشوارع  الو�اء دون أن تفرض إجراءات توصف بالديكتاتور�ة لو طبقت من قب
ً
ل �خرج األمر�كيون جميعا

غاضب�ن رافض�ن غ�� مصدق�ن.. �جأ الرئيس األمر��ي ترامب إ�� قانون اإلنتاج الدفا�� الذي يمنحھ سلطات  

تحت   إم�انيا��ا  ووضع  الشر�ات  وتأميم  املصا�ع،  تنتجها  ال�ي  السلع  بتغي��  �ح�ومتھ  �سمح  استثنائية 

أورو�ا مهبط الديمقراطية وقيم ا�حر�ة واملساواة وا�حقوق اإل�سانية،    سيطرة ا�ح�ومة الفيدرالية. و�سيت

الدول   �عض  وتذكرت  أماك��م..   �� يموتون  وترك��م  املستشفيات،   �� العالج  من  السن  كبار  وحرمت 

الرأسمالية (مثل إسبانيا) جينات أجدادها القراصنة واستولت ع�� �حنات طبية لم تكن لها و�عد أن هدد  

�ن بإلقاء تجار ا�خدرات من ا�جو، قرر إطالق النار ع�� �ل من يخالف ا�حظر.. واملؤكد أن مزاج  رئيس الفلب

�� االنتخابات املقبلة. و�� الوقت نفسھ نجحت   الشعوب �عكر و�غ��، مما �ع�ى �غ�� اتجاهات التصو�ت 

تحجيم    �� العاملة)  (الطبقة  ال��وليتار�ا  بديكتاتور�ة  تؤمن  تزال  ال  ال�ي  آثارها  الص�ن  وتحملت  األزمة 
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، بينما خسر خمسة مالي�ن عامل �� الغرب وظائفهم ح�ى اآلن، .االقتصادية
ً
 واحدا

ً
.. لم تطرد الص�ن عامال

 .1وثبت أن نظام إعانة البطالة ال يفي باحتياجا��م

  �ورونا الف��وس الذي لن ينساه األحياء، وسوف ��جل �� صفحات التار�خ كحرب عاملية ثالثة، ليس   

��ا دول ا�حور وا�حلفاء، �ل العالم تحالف لصد حرب �ائن ميت ال ير�د إال الوصول إ�� خنق (الشهيق  

رئة   أي  ينخر  الرتب،  �عنيھ  بالتساوي، ال  �عامل �حاياه  األنفس،  �� قطف  لديھ أفضلية  والزف��) وليس 

أد إذا  (قبل مجيئھ)، ح�ى  �عر�ة دول عظيمة  ا�حرب،  �� جغرافية  تصادفھ.. ومن مم��ات هذه  امل�وث  ام 

العاصف، ع��    مروره  -وما زال  -.. �ان.الدولة العظ�ى، برهن أن الستار الذي تقف خلفھ، ستار من كرتون 

جميع دول العالم، محل ح��ة وارتباك، فطارت األلباب واحتار ا�جميع، وأل��ا حرب عاملية، ال تزال �ل دولة  

أن تنتصر، و�ما التحفز، لدفن مواطنيك �� قبور جماعية، أو  تحار�ھ من خندقها.. وأل��ا حرب حقيقية: إما  

تنبيھ   �ورونا  فايروس  أجاد  وقد  الدول..  لتلك  الص��  النظام  �عر�ة  ظل   �� ذا��ا   �� فا�خسارة  منفردة، 

وتكشف   سواها،  دون  املتقدمة  ا�حضار�ة  القوى  تفرز  ا�جسيمة  فاألخطار  دولهم،  عليھ   �� ملا  الشعوب 

ة �� إدارة األزمة الطارئة من خالل جميع أجهز��ا، وتناسق ا�خطوات ب�ن تلك األجهزة،  مقدار استعداد الدول

�� -بحيث يكمل �ل م��م اآلخر.. وألننا ما زلنا �� هذه ا�حرب العاملية، أبصارنا معلقة بقنوات فضائية تنقل  

�حظة املنظو   -�ل  و��  األرواح،   �� خسائر  من  الف��وس  يحدثھ  وما  ا�حرب،  هذه  و��  أخبار  ال�حية،  مة 

 و�� املواطن�ن باالل��ام بما �سنھ الدولة من قوان�ن وأنظمة ملواجهة عدو شرس.. 
ً
االقتصاد، و�كشف أيضا

 مختلفة من الو�� الذي تحول الفرد ف��ا إ�� جندي، ال تر�د منھ الدولة سوى  
ً
كما أن �ورونا كشف أنواعا

، وذلك حسب قول عبده  قاط انتصار ع�� الدول امل�وث داخل البيت، ل�ي تفوت ع�� الفايروس ��جيل ن

 حرب عاملية ثالثة.. من يفوز؟  :�عنوان ة لھخال �� مقال

من الرخاء    اكما كشفت �ورونا أن للعوملة سلبيا��ا فن�ى أن مناطق من العالم �عيش مستوى مرتفع  

ح مناطقهم تر�ة خصبة  والرعاية ال�حية، �� ح�ن أن مناطق أخرى من العالم �عا�ي الفقر وال��ميش، وتصب 

لت�اثر الف��وسات، و�شأة األو�ئة، و�تنقل البشر وسفرهم إ�� با�� دول العالم تنتقل معهم األو�ئة، وتصل  

إ�� البلدان الغنية ال�ي تتمتع برعاية �حية متقدمة، وهكذا �ستغل الف��وس، ويستفيد هو اآلخر من حر�ة  

  2ملة... "�ورونا" الذي ال تتجاوز �سبة الوفاة ب�ن مصابيھ  ا�حركة، والسفر ب�ن الدول، �إحدى م��ات العو 

"السوش حرب  إ��  السي��انية،  ال�جمات  من  العصر  أالعيب  �ّل  �شبھ  الكراهية  ي %،  وخطاب  ميديا"  ال 

 املفتعل، إ�� اقتصاد الشب�ات والتجارة اإللك��ونية.

رس وطالب ا�جامعات �عد التوقف  من املفارقات ال�ي كشفها ف��وس �ورونا املستجد، أن تالميذ املدا 

اإلجباري، أصبحوا مستعدين وقادر�ن ومتعاون�ن مع التكنولوجيا، ومثلما خففت مؤسسات كث��ة ا�حضور  

ملوظف��ا ونجحت �� تنفيذ العمل من املن�ل، نجحت خطوات التعليم عن �عد، وظهرت حلول كث��ة للدروس  

ب "فيس  تطبيقات  وأصبحت  الين"،  "أون  التعليمية، وا�حاضرات  العملية  نقل  ع��  قادرة  و�وتيوب  وك"، 
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للدردشة، والنميمة، وال�وميسك الكث��ون   وليس فقط  �ان  أن ما  التعليم. و�دا  الذي ��خر من تطو�ر 

 
ً
 للتطبيق. و�� ظل ��ديد �ورونا تقبل ا�جتمع ما �ان يقاومھ مختارا

ً
 وقابال

ً
 . 1يقاوموه و��اجموه ممكنا

باإلشارة نود أنھ نقولها هنا و�� أنھ �عد بضعة أسابيع من تف�ىي ف��وس �ورونا  ثمة نقطة مهمة جدير   

أفرز��ا   صغ��ة"  "قر�ة   �� �عيش  �عد  لم  أننا  �شعر  أن  العاملي  للمشهد  الناظر  ي�اد  العالم،  حول  ا�خيف 

ت لواء القيم  العوملة؛ إذ ثبت أّن العوملة ال تزال غ�� مكتملة األسس، �ح�ن انضواء �ل الدول وا�جتمعات تح 

املش��كة لإل�سان ا�حافظة لكرامتھ وحقوقھ اإل�سانية بالعيش ب�حة جيدة خالية من السموم ومخاطر  

.. و�التا�� تبقي العوملة وسهولة التنقل واالنفتاح ب�ن الدول ال�ي تتباين أنظم��ا السياسية وال�حية  .األو�ئة

إعادة النظر ��ا، وليكن كما قال بد�ع يو�س) �� مقالھ  و�عاملها مع "اإل�سان" ومواطن��ا نقمة دولية تحتاج  

 مهما �� العالقات الدولية".  
ً
 �عنوان �ورونا والعوملة و"املؤامرة") " �ورونا درسا

 حول مدى هشاشة النظام الدو��    إّن   
ً
 أوليا

ً
 سياسيا

ً
ما رأيناه �� واقع األمر من �حايا �ورونا ترك انطباعا

  �� املتحكمة   �� وآخره  األمر  أول  الش�وك  تبدو  إذ  ببعض،  �عضها  العالم  دول  عالقة  حيث  من  العاملي، 

ل�ي تن�� العوملة، مثل "تفش  املشهد وليس الثقة ب�ن األمم والشعوب.. وهنا ظهرت مجموعة من املقاالت ا

"هل    عاملي �غذي رد الفعل العك�ىي ضد العوملة"، و"انتشار الف��وس قد ��جل باال��يار الكب�� للعوملة"، و

 ين�ي ف��وس �ورونا العوملة كما �عرفها؟ 

تحليل    �� األمر�كية  "بلوم��ج"  أنباء  و�الة  ف��و لها  ذكرت  يق�ىي  لن  ال..   :�� باختصار  اإلجابة  أن  س ، 

� أ��ا أمر أك�� من مجرد سالسل  ع�� األقل لن يحدث ذلك إذا ما تحدثنا عن العوملة ع� -�ورونا ع�� العوملة

�خمة.. بيد أن تقو�ض إشعارات الوفاة املبكرة، الناجمة عن الف��وس، تور�د ع�� القارات وسفن حاو�ات 

عاملية.. إن العوملة �� حاجة إلدار��ا؛  هو التحدي الذي �ش�لھ إدارة العوملة �� ظل تحول مواز�ن القوى ال

 �� مواجهة تف�ىي و�اء �ورونا  
ً
خاصة �عد تراجع نفوذ الواليات املتحدة، غ�� العسكري، والذي ظهر وا�حا

والذي رفضھ الرئيس ترامب �� طور االندالع عندما نظر إليھ ع�� أنھ كذبة حز�ية، عالوة ع�� أنھ �ان قد  

 �� وقت سابق األه
ً
مية امل�حة لقضية التغ�� املنا��، كما اعت�� املنظمات متعددة األطراف ال�ي رفض تماما

جرى تأسيسها من أجل التأقلم مع العوملة، سواء �انت األمم املتحدة أو منظمة التجارة العاملية، ان��ا�ات  

أس و�التا��  األعباء،  تقاسم  وز�ادة  األمر��ي،  النفوذ  لتعز�ز   
ً
سبيال وليست  أمر��ا،  �ل  لسيادة  ترامب  قط 

الشعارات األمر�كية ال�ي جسدها كسينجر �� كتاباتھ ؛ ففي املنظور األمر��ي للعالم يومها لم تكن السياسة  

ا�خارجية مهمة بقدر ما �ان غرس مبادئ مش��كة.. ألم يقل هن�ي كيسينجر �� كتابھ "النظام العاملي" إّن  

ع لدفاعها  ع��ا  مستغ�ى  غ��  "ستصبح  املتحدة  و�قصد  الواليات  أورو�ا"،  أسستھ  الذي  القيم  نظام  ن 

كيسينجر أّن "سالم ويستفاليا" أر�ىى أو�� الشروط من النظام العاملي املعاصر بحسب خ��اء �� العالقات 

 الدولية. و�حسب كيسنجر، فإّن "الرؤ�ة األمر�كية �س�� لبلوغ السالم ع�� �شر مبادئ الديمقراطية". 
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 حالة ا�عدام الثقة    
ً
ب�ن دول العالم ال سيما األقطاب الك��ى، وقد تجلت �� الشهر�ن املاضي�ن، إ��ا إذا

 أن هناك تبعات تتعلق بحال ومآل ال
ً
 . ماذا �ع�ي بذلك؟دولة العصر�ة �ش�لها الويستفا��.و�دا أيضا

لقد أكدت أزمة �ورونا فشل ما ذهب إليھ عالم االجتماع السيا�ىي مارشال ما�لوهان من أن العالم بات   

مواجهِة "حارة �ونية"، سواء ع�� االنتقال من قارة إ�� قارة، ومن موضع  ��  �ة صغ��ة، فإذ بنا نجد أنفسنا  قر 

، أو ع�� صعيد التواصل املعلوما�ي و 
ً
املعر�� ع�� نقرات خفيفة ع��  إ�� آخر حول الكرة األرضية جسمانيا

يھ أيضا "�و�� عنان" عن العوملة بأ��ا  رة، أو بلمسات ع�� الهواتف الذكية.. كما أكدت فشل ما ذهب إل أالف

�ع�ي ا�سياب األف�ار واملهارات واألموال، بحيث تصبح عابرة ل�حدود مخ��قة للقارات؛ أي أ��ا �ع�ى سقوط  

 ا�حواجز ب�ن الشعوب و�ش�� إ�� درجة من االنفتاح ب�ن األمم.

«ال�ونية» ليست بمنجاة من  إن �ورونا أظهرت بأي مقدار هو العالم قر�ة �ونية بالفعل، ولكن هذه   

ا�خاطر اآلتية إل��ا من أحد مراكزها أو أطرافها، ما �انت ستعرفها لو ظلت مجرد قر�ة.. ليس هذا فقط بل  

ا�جزر   إ��  أقرب  دول   ..
ً
�عضا �عضها  وجھ   �� حدودها  األو��.. دول مغلقة  س��تھ  إ��  العالم  �ورونا  أعادت 

.. إن �ورونا  
ً
 مختلفة من األو�ئة  الصغ��ة امل��امية �عيدا

ً
أكدت أن البشر�ة قد عرفت طوال قرون خلت أنواعا

م إ�� هذه الدرجة ال�ي �� عليھ اآلن، الفتاكة �الطاعون وا�جدري وال�ول��ا والسل، ولم يكن العلم قد تقّد 

� أسوأ  كما لم تكن األمصال ا�حديثة قد وجدت طر�قها إ�� البشر�ة، و�� ذلك اإلطار �انت األو�ئة محلية أو �

األحوال إقليمية، فما �ان يضرب أورو�ا، حكما لم يكن يؤثر �� آسيا أو إفر�قيا، ناهيك عن أمر��ا ا�جنو�ية  

 
ً
 منعزلة �عيدة عن �عضها �عضا

ً
 .1أو الشمالية، فقد �ان العالم وق��ا جزرا

علن عن اكتشاف «�ورونا» ال �عّد   �حيح أن عدد من ماتوا و�موتون �ّل  
ُ
    يوم منذ أن أ

ً
 قياسا

ً
 مهوال

ً
شيئا

ملا �ان يحدث قبلھ من حاالت وفاة �� مختلف البلدان؛ خاصة م��ا كث��ة الس�ان، أو ال�ي �عا�ي الفقر وتد�ي  

 عن �حايا ا�حروب املدمرة، أهلية �انت أو ب�ن الدول، و�حايا ا�جاعات والقحط  
ً
ا�خدمات الطبية، فضال

��ها.. ال نرمي البتة إ�� التقليل من خطر "�ورونا" الذي يجتاح  وال�وارث الطبيعية �الفيضانات وا�حرائق وغ

 وراء آخر، ويستنفر العالم �لھ ملواجهتھ، و�عمل ا�خت��ات ليل
ً
��ار للوصول إ�� لقاح يمنعھ    -البلدان، بلدا

حال،   وعالجات �شفي منھ، ولكننا ال يمكن أن �غفل عن أن املاكينة اإلعالمية العاملية، غ�� املالمة ع�� �ل 

 �ساهم بحصة كب��ة �� بث الهلع غ�� املسبوق جراء الف��وس.

 ،  �ان وقطع التواصل �� العالم. وهوف��وس �ورونا، وصل إ�� �ل م  إّن  
ً
فعل أمر�ن متعاكس�ن:    ، قدعمليا

 ب�ن القارات، 
ً
 واقعا

ً
  من جهة طّبق العوملة بال�امل، و�ن �انت عوملة ا�خوف. ومن جهة أخرى، جعل العزل أمرا

إدموند   يروي  إذ  إد�سون،  أنتجتھ تجر�ة  ما  العزل  تنتج تجر�ة  أن  بلد دون  ثم داخل �ل  البلدان،  ب�ن  ثم 

موريس �� كتابھ "إد�سون"، أن ا�خ��ع العظيم قال "لم أسمع صوت عصفور منذ كنت �� ا�حادية عشرة، 

 لكن الصمم أ�عد�ي عن �جيج العالم لل��ك�� ع�� ما أر�د اخ��اعھ. 
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 عن "فن ا�حياة"، ال مسارح، ال مبار�ات ر�اضية، ال ندوات    إّن  
ً
و�اء �ورونا أج�� العالم ع�� التخ�� موقتا

اِ��، ال صلوات، وال ح�ى تبادل السالم باأليدي أو التقبيل. فالعالم اليوم يواجھ  
َ

ثقافية، ال مطاعم، ال َمق

 ال �عرفھ، وال يراه، وال �عرف من أين يأتيھ. و�ل التط
ً
ورات �� العلم والتكنولوجيا واألجهزة ال�اشفة  عدوا

�جزت عن التغلب ع�� جرثومة من حشرة صغ��ة. فالطبيعة ليست فقط أقوى منا ح�ن تضر�نا بالزالزل  

 أذ�ى منا. 
ً
 وسواها بل أيضا

   وهذا ما يختصره العالم الف��يائي فر�مان دا�سون �� جامعة بر�ستون بالقول، إّن   
ً
  "الطبيعة لد��ا دائما

العالم    �� ��ا". وقبل قرون  التنبؤ  العلم هو أن �ل األشياء املهمة ال يمكن  مخّيلة أك�� مما لدينا، وجمال 

 .1إن "العلم املستقر هو ا�جهل املستقر"  :العر�ي، قال الّنفري 

لذلك لم نكن �علم أنھ سوف يأ�ي يوم يجرى فيھ تطبيق العوملة ع�� النحو الذي نراه اآلن �عد ظهور   

�وس �ورونا، الذي قلب العالم رأًسا ع�� عقب وحبس األسر �� منازلهم، وأوقف الط��ان الدو�� والداخ��  ف�

ى إ�� تجميد السياحة و�لغاء ا�حجوزات، و�غالق املدارس وا�جامعات والنوادي والفنادق، بل الكنائس  وأدّ 

أو  ظن أن ملا نراه اليوم سابقة  ال أ واملساجد، لقد أصبحنا أمام مشهد غ�� مسبوق �� تار�خنا الذي عشناه، و 

��  مثيال أو بوارج، ولكن بف��وس صغ�� تدخل  ثالثة ولكن دون جيوش أو طائرات  إ��ا حرب عاملية  .. �عم 

الشمال   ب�ن  وال  فق��ة،  وأخرى  غنية  دول  ب�ن  يفرق  ولم  استثناء،  �غ��  البشر  ل�ل  ال�خصية  ا�خطط 

أ ظهوره من الص�ن دار حول العالم بأسره وضرب إيطاليا  وا�جنوب أو الشرق والغرب، فالف��وس الذي بد

ع�� نحو مؤلم كما نالت إيران و�ور�ا ا�جنو�ية ودول أخرى نصيًبا من ذلك الو�اء اللع�ن.. ف��وس �ورونا 

إ�� "قر�ة �ونية"؛ بحيث سّهل   الكرة األرضية  العوملة الذي حّول   من نظام 
ً
انتشاره مستفيدا أثبت سرعة 

ص، و�� ا�حر�ة ال�ي سّهلت بدورها انتشار الو�اء دون حاجة إ�� ا�حصول ع�� إذن أو تأش��ة،  انتقال األ�خا

  .. بدليل أن الو�اء بدأ �� منطقة محددة من الص�ن، ثم انتقل خالل أيام إ�� با�� أنحاء العالم عابرا للقارات

انت تخدم أنظمة رأسمالية دولية،  املفارقة هنا �� أن العوملة بأ�عادها السياسية واالقتصادية والثقافية � 

و�تم توظيفها �خدمة مآرب ومشاريع تصب �ش�ل خاص �� مص�ح��ا ع�� حساب الفقراء من دول وشعوب،  

ولكن مع ف��وس �ورونا انتفت أي فروقات طبقية وساد ما يمكن �سميتھ "اش��اكية املرض" بحيث أصبح  

األنظمة ومن يمثلها �� هرمية السلطة �عيدة عن مخاطره.  الفق�� والغ�ي ليسا بمنأى عن هذا الو�اء، ولم تكن  

 للطبقات االجتماعية ب�ل متدرجا��ا وتصنيفا��ا وذلك كما قال محمد ا�جبور ��  
ً
و�ذلك أصبح الو�اء عابرا

 مقالھ �ورونا واش��اكية املرض.

 ع��    إّن  
ً
الت�خيص  ف��وس «�ورونا» كشف لنا أنھ لم �عد قضية محاصرة ف��وس ما زال مستعصيا

أسعار   �عدها  ومن  األمر�كية،  البورصة  ف��ا  بما  العاملية  البورصات   �� ا��يار  من  واكبھ  ما  و�نما  والعالج، 

«سلسلة» من  النفط، و�شب خالف ب�ن روسيا والسعودية �عد ا��جام، أصبح األمر كما لو �انت هناك  

ملتحدة املزدهرة ع�� حافة انكماش  عق��ا أحداث أك�� خطورة، أصبحت الواليات ا�األحداث ا�خطرة ال�ي  
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اقتصادي، و�دا العالم ع�� شفا " الكساد ".. الف��وس عرض قلب العالم الصنا�� �� الص�ن إ�� اختبار كب��  

فقد تراجعت معدالت النمو الصينية، وأصبحت صناعات العالم ال�ي �عتمد ع�� الصناعة الصينية �� حالة  

    شلل.. ا��يار الصناعة العاملية قلل
ً
الطلب ع�� النفط، وع�� التجارة العاملية.. ف��وس «�ورونا» أصبح نوعا

 للدول    ،من «نو�ة ال�حيان» الضرور�ة للعالم
ً
أنھ مهما نجحت الدول �� بناء األسوار فإنھ لم �عد ممكنا

عية  وحدها التعامل مع سلسلة األحداث ا�خطرة املمثلة �� «االحتباس ا�حراري»، وال�ي أدت إ�� �وارث زرا

 . 1الغذاء ن مواطن نتيجة ضعف أو قلة مليو   815�� العديد من الدول نتج ع��ا وفق تقار�ر دولية وفاة 

انتشار �ورونا املستجد، ال يخلو ا�حديث عن    �� ظل  العالم  امل��ايد عن مص��  اليوم، ووسط الرعب 

أن "ا�جندي �ورونا"، مثلھ مثل  التغ��ات ال�ي سيشهدها العالم �� مرحلة ما �عد �ورونا، ألنھ ما من شك،  

أي أزمة و�ائية أو حرب عاملية تقليدية س��ز العالم بأسره، من شأنھ أن �غ�� مفاهيم ونماذج العمل (�� الب�ى 

التحتية والفوقية)، ال�ي ما �انت لتتغ�� من مرحلة ألخرى، لوال ضرورة األزمة واستحقاقا��ا العملية بإنتاج  

طبيعة  �� ا�خاصة  أّن   مفاهيمها  االعتقاد،  باب  ومن  لذلك  واألولو�ات،  التبادل  العالم    عالقات  دول 

الزجاجة   لتخرج من عنق  �انت  للقارات، ما  العابرة  العاملية االحت�ار�ة  واتحادا��ا  الغنية م��ا،   
ً
وخصوصا

 �� كيفية اعتماد أنظمة وأنماط عمل جدي  -االحت�اري واالستغال��  –ونظام عملها القديم  
ً
دة  لتبحث جديا

�� �افة ميادين ا�حياة بأولو�ا��ا املستحقة، لوال األمر الواقع الذي أحدثھ ف��وس �ورونا و"مفاعيلھ" ع�� 

للدول   الدولية  االجتماعات  ك��ى  نتائجھ،  تبنيھ واستبصار  والذي �جزت عن  الدو��،  ا�جتم��  الصعيد 

البيئة، االستغالل ا�جائر ملوارد الطبيعة،  الصناعية والغنية، �� ما يتعلق بحقائق: (االنبعاث ا�حراري وتلوث  

ا�حر�ة    �� اإل�سانية  لقيمتھ  اإل�سان  اح��ام  وثروا��ا،  وا�حيطات  البحار  ع��  ل�حفاظ  الدو��  التعاون 

نظام    �� ا�خ)  ملنتوجا��م.  اس��الكية   
ً
سوقا وجعلها  الفق��ة  الدول  سيادة  استباحة  االجتماعية،  والعدالة 

ف��وس �ورونا يضع  فإّن  قوم ع�� "عوملة الغ�ي والفق��، القوي والضعيف.. لذلك،  عاملي تباد�� استغال�� ي

العاملي السائد أمام �حوة الصدمة، و  نظمة عملھ وأولو�ات  فرض عليھ مناقشة �ل إجراءاتھ وأ �النظام 

و  �ورونا    -نھ�اهتماماتھ،  النظم    -أي  �جموع  ا�حت�ي  التغي��   �� القرار  العاملية،  صاحب  االقتصادية 

 ). 66ومنظوم��ا السياسية واالجتماعية والثقافية (

أن    هو  الدرس  بل  فشلت،  قد  العوملة  أن  ليس  ا�جديد  �ورونا  ف��وس  من  نتعلمھ  الذي  الدرس  لكن 

العوملة هشة، ع�� الرغم من فوائدها أو ح�ى �سب��ا، وع�� مدى عقود، أدت جهود الشر�ات الفردية الدؤو�ة  

غ��    للقضاء املوارد  حجم  من   
ً
أيضا قللت  ا�جهود  هذه  لكن  مسبوقة.  غ��  ثروة  توليد  إ��  اإلسراف  ع�� 

 ما   -ما �ش�� إليھ االقتصاديون بـ "الر�ود"  -املستخدمة 
ً
�� االقتصاد العاملي ك�ل. �� األوقات العادية، غالبا

املهدرة ح�ى  أو  الراكدة  اإلنتاجية  للقدرة  كمقياس  الر�ود  الشر�ات  يجعل  ترى   
ً
جدا القليل  الر�ود  لكن   .

ت أزمة  
ّ
 �� أوقات األزمات، ويستبعد نظام منع حدوث الفشل.. ونتيجة ل�ل ذلك، دق

ً
النظام األوسع هشا

سياسات   أن  �عتقدون  من  فإّن  والقلق،  الذعر  حالة  ��دأ  أن  و�مجرد  العوملة،  �عش   ��  
ً
مسمارا "�ورونا" 
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لع أمر جيد، سيحتاجون إ�� الدفاع عن آرا��م بطر�قة مقنعة...  االنفتاح والعوملة أمام انتقال البشر والس 

 وننتظر ما �سفر عنھ األيام املقبلة!! 

 نتائج البحث:   -9

إن جائحة �ورونا �� الوقت الذي أقامت ا�حد ع�� العوملة اللي��الية، وزلزلت أر�ا��ا، أطلقت عوملة من   -1

دة، وا�خوف من الفقر والرفاه املرهوم.  نوع جديد؛ �� عوملة التباعد �عد تواصل، والتشظي �عد وح

ان��ت   لقد  �لھ.  العالم  نطاق  ع��  والتخطيط  الفكر  بدوائر  �عصف  أخذت  ال�ي  الهواجس   �� تلك 

العوملة بصيغ��ا النيولي��الية من قبل أن تحكم عل��ا جائحة �ورونا بالسقوط امل��م. لكن اليوم تبدو 

نفسها مجبورة عليھ. وهذا أمر عادي �� قوان�ن فلسفة  البشر�ة أمام أفق مفتوح ع�� �غ�� هائل تجد  

 وع�� ح�ن �غتة �� املص�� البشري، وتفرض ع�� 
ً
التار�خ؛ حيث نجد أن الطبيعة الصامتة تتدخل أحيانا

أهل األرض نمط حياة ما �ان ليخطر ع�� بال إ�سان. ولذلك وجدنا من مفارقات �ورونا أن الناس �� 

اآل��، وال�جيج  العوملة  آالم    زمن  �عانون  االجتما��  تالصقهم  غمة   �� �انوا  التسو�قي،  وال�خب 

قيم   �عززون  ا�حجر�ة  عزل��م  صميم   �� اليوم  الناس  فيما  املنكفئة،  املنطو�ة،  املنعزلة،  الفردانيات 

و�ثمنون فضائل البوح العفوي املتلهف، ويستثمرون طاقات التعاطف الرحيم. وقد    ،التواصل الُبعدي 

ن العزم ع�� أ�سنة العمل وضبطھ ع�� إيقاع الطبيعة البليغة بصم��ا، والزمان النابض  يأ�ي ذلك �لھ م

و�عزز   القطر�ة،  الدولة  دور  �ورنا ستقوي  جائحة  أن  بخفرها. عالوة ع��  املهمة  وال�ائنات  �س�ونھ، 

الكث��ين   وسُتكره  األزمة،  إلدارة  طارئة  إجراءات  أنواعها،  بجميع  ا�ح�ومات،  وستب�ي  ع�� القومية، 

وال�ي   ا�جائحة،  ان��اء  عند  ا�جديدة  السلطات  هذه  عن  عالتخ�� 
َّ
السلطة    َيَتَوق تحول  من  �سرع  أن 

والنفوذ من الغرب إ�� الشرق؛ فع�� سبيل املثال استجابت �ور�ا ا�جنو�ية وسنغافورا �ش�ل أفضل  

�� أور�ا والواليات  ل�جائحة، فيما ردت الص�ن �ش�ل جيد �عد تجاوز أخطا��ا املبكرة. لكن االستجابة  

باملقارنة مع دول الشرق األق�ىى، ما زاد من �شو�ھ هالة " العالمة    بطيئةاملتحدة، �انت   وعشوائية 

 التجار�ة " الغر�ية.  

لقد كشفت لنا جائحة �ورونا أ��ا ليست منعزلة عن سياق التحوالت ال�ونية ا�خط��ة، ف�ل عناصر   -2

ملعلول، وا�حياة ال�ونية تمثل شبكة من االرتباطات العميقة  ال�ون يق��ن �عضها ببعض اق��ان العلة با

 �� توجيھ ا�حياة اإل�سانية، وضبط تموجا��ا،  
ً
 بالغا

ً
تنشط من أقا�ىي األرض إ�� أقاص��ا، فتؤثر تأث��ا

باإل�سية املتجلية ��   ُيْدَ��واستثمار تفاعال��ا، ومن ا�حزن أن أطوار الفكر اإل�سا�ي الرا��، وهو ما  

ال�ي  جميع   والسياسية  االقتصادية،  االنحرافات  خنق��ا  األور�ية،  القارة   �� سيما  وال  ؛  البلدان  هذه 

أقوال   �ستذكر  أن  ال�ورونية  ا�خلوة  زمن   �� املفيد  ومن  وجماعة.   
ً
فردا اإل�سا�ي  الو��  أصابت 

شرت �عد وفاتھ  1938-1859الفيلسوف األملا�ي إدموند هوسرل ( 
ُ
  ) �� وصيتھ الفلسفية ال�ي �

ً
عنوانا

 أورد ا�جزء األول منھ: أزمة (
ً
) العلوم األور�ية؛ و�� اعتقاده أ��ا أزمة ناشئة من التناقض  Krisisبليغا

ب�ن علوم الطبيعة وعلوم ا�حياة اإل�سانية. فالعلم ا�حديث ال �ستطيع أن �شفي الو�� األور�ي؛ إذ هو  

 �� أور�ا أ�شع أصناف ال��بر�ة.  سبب من أسباب األزمة األور�ية، يجر �� تطبيقاتھ التقنية ع



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التحوالت الفلسفية في ظل جائحة كورونا
ٔ
 علي   د. محمود محمد ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)166( 

جائحة   -3 ساهمت   �ورونا    لقد 
ّ
تتعل كث��ة  أسئلة  عن  عدا  الواجهة،  إ��  الدي�ي  ا�خطاب  إعادة  ق  إ�� 

بالتجديد فيھ إذ �عيش ا�خطاب الدي�ي اآلن �� العالم بمختلف أش�الھ، العودة السريعة إ�� ا�حياة،  

 أن املتعصب�ن واملتدين�ن ينظرون إ�� جائح
ً
ا�خطايا، و�ن    ع��ة �ورونا ع�� أ��ا تمثل عقابا  خصوصا

تفاوت ذلك ب�ن مختلف التوجهات الدينية، إال أن الرغبة البشر�ة �� ثنائية ا�خ�� والشر، يجري التعب��  

فإّن  ولذلك  التوصيفات،  بمختلف  البعد   ع��ا  ضمن  إدراجها  يمكن  الذي  األمور  جملة  من 

الدي�ي الذي فرض نفسھ ع�� إثر ا�جائحة ؛ إذ اعتقد البعض  التجديد �� ا�خطاب  مسألة   األيديولو��،

أن جائحة �ورونا بما تحملھ، وما أدت إليھ من إغالق املساجد، و�يقاف النشاطات الدينية، ساهمت  

العلم والقيم، وما   ال�ي رآها البعض مستغر�ة ومستغر�ة لتعارضها مع  الفتاوي  الكث�� من  �� إصدار 

تضار�� عن  عدا  ذلك،  ا�خطاب شابھ  تجديد  �عملية  الشروع  إ��  يدعو  وهذا  بي��ا،  فيما  و�عارضها  ا 

 الدي�ي، وهذا التجديد يجب أن يضع ضمن أولو�اتھ فقھ النوازل واملستجدات.  

لعل من أو�ح التحوالت ال�ي فرض��ا جائحة �ورونا هو التحول ع�� مستوي القيم السائدة، و�ذا �انت   -4

ت��اوح ل�جائحة  ا�حديثة  و��ن   القراءات  والقي�ي،  األخال��  االضمحالل  ع��  الـتأكيد  ب�ن  تحليلها   ��

التأكيد ع�� بروز قيم جديدة �� من مقتضيات املرحلة، إال أن اإل�سان قد يتأقلم مع الواقع القي�ي  

ا�جديد ع�� مستوى �عو�م القيم ال�ي تأخذ اإل�سان إ�� فهم جديد لضرورة تمت�ن العالقات القيمية  

� البشر،  القول بضرورة  ب�ن  ينحو �عضهم نحو  �� مجمل األحوال،  القيم.  األبرز النتشار  املثال  و��ا 

ال   قد  جديدة،   
ً
قيما معھ  يحمل  الذي  ا�حياة  نمط   �� التغي��  األخالقية    تتنا��وحتمية  القيم  مع 

�  اإل�سانية، بل تدعمها و�ساندها، معتمدة �� ذلك ع�� ضرورة التضامن البشري للمواجهة ؛ عالوة ع�

 ع��  
ً
الناس قد جعلهم أك�� قر�ا ب�ن  التباعد االجتما��  للكث��ين أن  تب�ن  إذ  �� نمط ا�حياة،  التغي�� 

املستوي النف�ىي حول العالم، كما بات من الوا�ح أن التوجھ نحو املعنو�ات والروحانيات هو االتجاه  

البشري قد ال�جز  أن  �ع�ي  ا�جائحة، وهذا  �عد  البشري  السلوك  البحث عن    املهيمن ع��  دفع نحو 

 إجابات، �� ليست من إنتاج ا�حضارة املادية ا�جديدة، بل من إنتاج األديان السماو�ة. 

بالظواهر   -5 الدقيقة  العلوم  انتشار جائحة �ورونا طرح أسئلة فلسفية مهملة عن مقدار معرفة  أعاد 

دمت براه�ن ع��  الطبيعية، ومعرفة العلوم االجتماعية، واإل�سانية بالفرد وا�جتمع والسياس
ُ
ة، بل ق

محدودية النماذج العلمية �� استيعاب املتغ��ات املطلو�ة الستشراف الظواهر قبل حصولها وفهمها  

عند ا�حدوث. و�نم ادعاء قدرات تفس��ية فائقة وأبدية للنماذج والنظر�ات، وال سيما �� ا�حقول غ��  

املعر��، و  التواضع   �� العقل، ونقص  ��  التجر�بية، عن غرور  إ�� صرف جهد إضا��  اإل�سان مدعو 

�ل �ىيء   امتالك موهبة إخضاع   عن زعم 
ً
والوقائع االجتماعية والتأقلم معها، عوضا التار�خ  تفس�� 

لسلطتھ. كما تب�ن لنا أن الدور الرئي�ىي للفلسفة السياسية هو إذا املساهمة �� بناء مساحات مش��كة  

ة �� مقدمة هذه الورقة، وهذا بالت�امل مع أدوارها األخرى،  �� ا�جتمع، �شأن األسئلة العالقة �املذ�ور 

املتمثلة �� وضع أهداف سياسية " عقالنية" للمجتمع، تجسد التسو�ة ب�ن تصوراتنا املطلقة عن ا�خ��  

وا�جمال والقيم من ناحية، واألسس العقالنية ال�ي تقوم عل��ا مؤسساتنا السياسية من ناحية ثانية،  
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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إ   �� يأ�ي  الو�اء أن علوم  وهو ما  السيا�ىي. فمما كشف عنھ  طار استكشاف طو�اوي �حدود اإلم�ان 

اإل�سان وا�جتمع، لم تتطور بما فيھ الكفاية �جعل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية قادرة  

ح  ع�� إقامة التسو�ة املرجوة ما ب�ن العقالنية املؤسساتية ومنظورا��ا املسبقة واملتفق ملا خ�� و�حي

 وعادل.

جائحة   -6 وماهيتھ  �ورونا  أعادت  اإل�سان  حقيقة  حول  يتمحور   ،
ً
مهما  

ً
فلسفيا  

ً
سؤاال الواجهة  إ�� 

األنطولوجية وعالقتھ بالطبيعة، �عدما اكتشف ضعف سيادتھ املزعومة و��افت األطروحة الفلسفية  

العالم بفضل عقلھ األدا�ي وتطوره التق�ي   ع��  الدي�ارتية القاضية بمركز�ة اإل�سان وسيطرتھ املطلقة  

، بل امتحان طبي��  ؛ �عد أ
ً
 قاتال

ً
�و�ي ليستعيد    –ن تب�ن لھ أن جائحة �ورونا لم تكن فقط ف��وسا

اإل�سان عالقتھ ال�حيحة والسلمية مع الوجود وم�وناتھ، وليدرك كذلك أنھ �ائن طارئ زائل يتحتم  

، وأن �عرف موقعھ �� العالم ومع�ي وجوده ووظيفتھ االستخالف
ً
ية وغايتھ  عليھ أن يلتقط الرسالة جيدا

الوجودية، و�� محاور رئيسة تمثل حقيقة أسسھ �� زحمة األيديولوجيات املائتة والفلسفات املادية  

ال�ي اكتشف عورها كما يري موران �� كتابھ " إ�� أين �س�� العالم"، إذ اعت�� أن اإل�سان املعاصر ما  

��الكية. و��اوت مقوالت العوملة  يزال ي�ن تحت وطأة العنف والدمار، ولم يقض �عد ع�� الوحشية االس

، وال�ي خلقت مشا�ل جمة �عان��ا ال�وكب  
ً
وشعارا��ا، �سبب الرأسمالية املتغولة كما �ع�� موران دائما

 عن تأز�م العديد من األنظمة 
ً
اآلن، وأهمها تدم�� البيئة و�عميق الهوة ب�ن الطبقات االجتماعية، فضال

الق �عطلت  كما  الديمقراطية  سفينة  السياسية  ل��سو  م��ا  مناص  ال  ال�ي  النبيلة،  اإل�سانية  يمة 

 البشر�ة ع�� بحر السالم، وتثق �� مستقبلها. 

وجـوده    إّن  -7 بحقيقة  يؤمن  �ي  بذاتھ؛  عالقتھ  اإل�سان  لي�حح  مهمة  تار�خية  �حظة  �ورونا  جائحة 

اال  "جشعها  منتقدا  لنفسھ  و�رجع  املزعومة  "سيادتھ"  باب  و�قفل  و�جزه  بضعفھ  س��ال�ي"  ويع��ف 

"وأناني��ا املستعلية" ومختلف "العادات ا�جارفة" ا�حاطة من قيمتھ. لذا فهو بحاجة ماسة إ�� فلسفة  

وأقوالھ   أفعالھ  �عكسھ  الذي  سيما  وال  بھ،  ا�حيط  والرمزي  املادي  العالم  مع  �عاملھ  تؤطر  جديدة 

خوي ع�� أرضية أخالقية وأف�اره ومختلف أش�ال تفاعلھ. ثم أخ��ا �� فرصة كذلك لتشييد عمران أ

�وكبية تتجاوز جغرافيا املعتقد وفجاج الفكر ومشوشات األدلوجة. ففي ظل تصاعد ا�خاطر املهددة  

تنقد  �وكبية  أخالقية  خارطة  رسم  ع��  االنكباب  الضروري  من  أصبح  والطبي��،  البشري  للوجود 

ل�جم يمكن  وحي��ا  واملساواة،  العدل  من  إطار   �� الغرق،  من  ا�حروب  السفينة  من  �سلم  أن  يع 

منتظر تماسك  ألي  واملهددة  األمن،  لصفو  املعكرة  والتآلف   .والصراعات  التعاون  من   
ً
إذا مناص  ال 

والتآزر، فا�جائحة بينت ا�حاجة إ�� القيم اإل�سانية الراقية، ونبذ �ل مظاهر "األنانية االس��الكية"،  

واالقتصادية السياسية  والصراعات  وال��افت  شك   ...وا�جشع،  بال  �ورونا،  جائحة  �عد  العالم  إن 

ذا��ا    �� الرأسمالية"  "املنظومة  وتفكر  لألفضل،  التغي��  ي�ون  أن  ونأمل  قبلها،  عما   
ً
مختلفا سي�ون 

  
ً
باملع�ى الـمـزدوج للنقد، وتؤسس �� ضو��ا عالقات دولية تنتصر للمصا�ح اإل�سانية املش��كة، �عيدا

ق هذا الرهان إال  انات األيديولوجية املتموجة. وال يمكن أن يتحّق من املصا�ح السياسية املتقلبة والره
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"ا�حداثة"  ما�ىي  مع  قطيعة  الّس  بإحداث  ومفارقا��ا  الثقافية  البئيس،  وتناقضا��ا  وسيولوجية 

 امللتبسة. 

أعادت جائحة �ورونا االعتبار إ�� الفلسفة، �عدما تجددت املواجهة القديمة ب�ن اإل�سان والطبيعة،   -8

�ان   الفلسفة  فقد  إ��  االعتبار  وأعاد  ديناميتھ.  جوهر  مختلفة  زمنية  حقب  مدى  ع��  الصراع  هذا 

بدوره، و�� عز هذه األزمة، �عر�ف عالقة اإل�سان با�حياة بصورة معقدة، و�ث الروح �� الدهشة أمام  

سطح   ع��  يظهر  ما  مع�ى  ال  أو  مع�ى  أمام  التوقف  إ��  اإل�سان  يدفع  �ش�ل  واملوجودات،  الظواهر 

ولطفت من �شنج العالقة القائمة ب�ن الناس والفلسفة،    .العالم، للغوص �� ك��ھ ومساءلة حقيقتھ

بأنھ   بيان  �غ��  يت�لم  عمن  يقولون  إ��م  ح�ى  والغموض،  بالتعقيد  األغلبية  أذهان   �� اق��نت  فقد 

مادة عس��ة  يتفلسف، أي يقول كالما ال يفهمھ إال خاصة ا�خاصة. فالفلسفة ح�ى �� أنظار املتعلم�ن  

الفعلية   ا�حياة  عن  �ليا  �عيدة  ومفاهيم  خطابا  �ستعمل  مجردة،  بكتلة  ت�ون  ما  أشبھ  ومعقدة، 

امل�ىي   العالم ع��  وطرائقها،  بأدوا��ا  الفلسفة،  ا�جميع كيف ساعدت  تا�ع  فقد  لإل�سان.  واليومية 

املوجودة املشكالت   �� النقدي  التفك��  تحف��  خالل  من  فهم    .قدما،  سوء  للفلسفة  وأزالت  العامة 

 
ّ
ساؤل الذي  والفالسفة، بإتاحة الفرصة أمام ا�جميع ملعرفة حقيقة األسئلة الفلسفية، لقد تحول الت

�عاب الفلسفة بإثارتھ �� �ل وقت وح�ن إ�� أعز ما يطلب �� زمن �ورونا، �عدما أيقنت اإل�سانية أن  

بدورها إ�� أسئلة تحتاج إ�� إجابات    األزمات ما �� إال أسئلة ك��ى، تطرحها الطبيعة علينا، وتنقسم

وافية، وأخرى تدفع �ش�ل أو بآخر نحو التأمل، إلعادة قراءة أوضاع العالم، �� ظل األزمات امل�حة ال�ي 

ودفعت اإل�سانية إ�� إعادة االعتبار ملفاهيم طاملا سأجل �شأ��ا    .تجتاح حياتنا دون أسباب مسبقة

العامة كالمهم مجرد سفسطة. أدرك من عاش �حظة    حيث عّد   الفالسفة، دون أي عناية وال اهتمام،

�ورونا ما مع�ى ا�حر�ة وا�حق �� ا�حياة.. وما مدى قوة الطبيعة وضعف ال�ائن البشري، ف�لما اعتقد  

اإل�سان أنھ تقدم وتطور، وتبّدى لھ أنھ أصبح قاب قوس�ن أو أد�ى من اإلمساك بالطبيعة والتحكم  

 تباغتھ مذكرة إياه بحجمھ وقدرتھ، ومدى هشاشتھ وضعفھ.ف��ا، و��خ��ها �خدمتھ، 

لقد كشفت لنا جائحة صدق قول أستاذنا الدكتور مصطفى النشار �� مقاالتھ األخ��ة �� جر�دة الوفد   -9

العالج بالفلسفة ر�ما ي�ون أشد نجاعة �� مثل هذه الظروف ال�ي يواجھ    أكد أّن املصر�ة الذي كث��ا ما  

ا املنعزل  الفرد  �ستطع  ف��ا  لم  بمجهول  تتعلق  أل��ا  ر�ما  املقلقة  ا�خاوف  هذه  مثل  أعراضا  ملعزول 

اإل�سان ب�ل تقدمھ وج��وتھ العل�ي أن يتعرف ع�� هو�تھ ا�حقيقية �عد! إن فلسفة �ل هذه ا�خاوف  

القدر ع�� املستوى   إ�� هذه ا�جائحة وأمثالها مما يخفيھ  ينظر اإل�سان  �� أن  والتخلص م��ا يكمن 

 ورحابھ وأن يحاول �غي�� نمط تفك��ه التشاؤمي هذا تجاه أي من  الفرد
ً
ي وا�جم�� نظرة أك�� شموال

وا�جوائح   األزمات  الكث�� من  السابقة  األزمان   �� البشر  لقد عاش  املؤملة.  املقلقة واألحداث  الظواهر 

�ان   وكم  والعلم.  التأمل  �سال��  ال��اية   �� عل��ا  و�غلبوا  عل��ا  بالص��  ��  وواجهوها  الرواق  فالسفة 

العصر الروما�ي رائدين ومؤسس�ن ألهمية التأمل العق�� والنظرة الشمولية والعالج بالفلسفة.. أنظر  

م) وهو يقول: إن العالم الذي ندركھ يبدو أو يظهر لنا وفق  135إ�� "أبكتيتوس" أحد أعالمهم (تو��  
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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سيطة تحمل جوهر ما ندعوه اليوم العالج  أف�ارنا ووفقا ملا نتعرف عليھ بوجھ عام. إن هذه ا�جملة الب

بالفلسفة، فإذا ما أراد اإل�سان أن �غ�� حياتھ و�حولها من حال إ�� حال فما عليھ إال أن �غ�� أف�اره  

ونظرتھ إ�� هذه ا�حياة، ما عليھ إال أن يوسع من عقلھ وفكره فال يقف عند النظر �� ا�جوانب السلبية  

ها، إذ إن أي ظاهرة من هذه الظواهر لها جوان��ا اإليجابية بقدر بل  �� أي ظاهرة أو أي مش�لة يواجه

ر�ما أك�� من جوان��ا السلبية، و�� هذا االعتقاد البدي�ي تكمن إم�انية إعادة صياغة التفك�� �� حل  

ليكتشف    
ً
شموال أك��  منظور  من  إل��ا  والنظر  صياغ��ا  سيعيد  حيث  اإل�سان  يواجهها  مش�لة  أي 

ينفذ م��ا إ�� شعور أك�� تفاؤال وأك�� إيجابية إذ أنھ ال مش�لة بال حل. . وعن إعادة  جوانب إيجابية  

صياغة تفك��نا إزاء أي مش�لة يمكننا أن نفكر ف��ا ع�� النحو التا�� الذي رسمھ لنا (إدموند ج. بورد)  

��ا وتم�ىي، �ل  وأمثالھ من املعا�ج�ن بالفلسفة: علينا التسليم بأن املش�لة ب�ل تداعيا��ا ستأخذ وق

ما هنالك أن علينا أن نأخذ وقتنا �حلها والتغلب عل��ا إذ إنھ وكما قلنا سابقا ال مش�لة بال حل. ولنع��ف  

بأن نجد فيھ �عض الطرافة والفائدة. وننظر فيما  أنھ من ا�جيد أن نخّف  ف من وطأة املوقف علينا 

و  مواجه��ا  ع��  �عمل  ونحن  املش�لة  هذه  من  نتعلمھ  أن  وشعورنا  يمكن  �عاطفنا  دائرة  ونوسع  حلها 

أي مش�لة ليست ��ذا    –بالشفقة تجاه من �عانون من نفس املش�لة وعلينا دائما أن �علم بأن املش�لة  

تصوغھ أف�ارنا إزاءها، وعلينا أن ندرك أن ما يز�جنا أو يخيفنا أو يقلقنا ليس   القدر من السوء الذى 

علينا أن نثق �� حتمية حل املش�لة وزوالها أيا �انت ومهما �انت  هو أسوأ �ىيء �� ا�حياة ع�� أية حال، و 

تداعيا��ا., وعلينا أن نثق عموما بأن املشا�ل أيا �انت تحل نفسها بنفسها �� ال��اية ع�� نحو أو آخر  

بإرادة هللا   �ىيء  �ل  بأن  ال��اية  إ��  البداية  من  التسليم  عل��ا. وعلينا  ت��تب  ال�ي  األضرار  �انت  ومهما 

�خالق وأنھ القادر دوما ع�� مساعدتنا وشمولنا برعايتھ وفضلھ. وهذا األمر األخ�� أيا �انت الديانة  ا

ال�ي يؤمن ��ا املؤمن ستجعلھ أك�� قدرة ع�� التكيف مع أي مش�لة مهما �انت خطور��ا وتداعيا��ا،  

 كما ستجعلھ أك�� ثقة �� أن هللا كما ابتاله باملش�لة سيساعده ع�� حلها.  

جائحة �ورونا املستجد أخذت املشتغل�ن بالفلسفة والعلوم  إّن  ليس من املبالغة �� �ىيء القول اليوم   -10

اإل�سانية واالجتماعية ع�� ح�ن غّرة، وأرغم��م ع�� التفك�� أو إعادة التفك�� �� العديد من الظواهر،  

النيولي� ب�ن من قبيل املرض وال�حة، والسياسات ال�حية والعمومية، واالقتصاد  �ا��، والعالقات 

واأليديولوجيا   والعمل،  التعليمية،  املؤسسات  ومستقبل  الرعاية،  ومؤسسات  وا�جتمع،  الدولة 

التقنية، وأش�ال التضامن، والبيئة و�غ��ا��ا، والتقنية ومخاطرها، واألخبار ال�اذبة ونظر�ات املؤامرة؛  

� با�حذر، أي �� املص�� اإل�سا�ي عموًما. واختلفت أش�ال التفك�� وا
ّ

لنظر �� ا�جائحة، فم��ا ما تح�

ا أن علينا تجنب إغراءات "التفلسف السريع"، ألن التفك�� يحتاج إ�� كث�� من الوقت، سواء أ�ان  
ً
مدر�

فلسفًيا أم علمًيا، من أجل معا�جة �ل املعلومات ال�ي نتوصل إل��ا، وخصوًصا �� أوقات ال�وارث، وم��ا  

نظر  إ��  تفك��ه   �� ا�ساق  ملهاجمة  ما  فرصة  ووجدها  املتطرف  اليم�ن  وشعبو�ات  املؤامرة  �ات 

 إ�� تلك "الب�ائيات" املرتبطة بأمراض ا�حضارة املادية، ال�ي �� نحي��ا و�شيجها  
ً

الديمقراطية، وصوال

غموض   تؤكد مرة �عد أخرى ما ذهب إليھ مارتن هايدغر من أننا لم نبدأ �عد �� التفك��. عالوة ع�� أّن 
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ٔ
 علي   د. محمود محمد ا
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لشك �� املستقبل، وما ست�ون عليھ ا�حياة �عد هذه ا�جائحة، �� العالمات األساسية لهذه  ا�حاضر وا

ال�حظة الفارقة �� تار�خ البشر�ة، و�� ما ي��دد �� جميع التعليقات والتحليالت والتنبؤات ال�ي تتدفق  

عليھ ش�ل  �ل �حظة �� جهات األرض األر�ع. فال أحد لديھ جواب مقنع �شفي الغليل ع�� ما سي�ون  

طرق   أو  �ورونا،  ف��وس  بصفات  يقينية  �� غياب معرفة  أو سنوات،  أشهر،  أو  أسابيع،  �عد  ا�حياة 

اكتساب   إم�انية  أو  عالجھ،  أو  منھ،  الوقاية  طرق  أو  انتقالھ،  لسرعة  ا�حقيقي  السبب  أو  انتشاره، 

أعراض عليھ  تظهر  ولم  غ��ه  من  إليھ  انتقل  أو  بھ،  املرء  أصيب  إذا  ضده  لدى  املناعة  أجو�ة  ال  ھ. 

السياسي�ن أو املتخصص�ن �� علوم االقتصاد أو املفكر�ن وعلماء املستقبليات. واألهم من �ل هذا أنھ  

ال أجو�ة يقينية لدى العلماء واألطباء، الذين �سابقون الزمن للعثور ع�� عالج ناجع أو لقاح يقي من  

 
ً
 .هذا املرض الذي ��دد حياة البشر جميعا
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 مفاهیم أساسیة في الفلسفة األخالقیة 

 

 
 

 : صملخّ ال

أر�عتنا البحثية  الورقة  هذه  وعلم    ةولت  األخالق  مفهوم  و��:  األخالقية  الفلسفة   �� أساسية  مفاهيم 

القيم   نقر  األخالقيةاألخالق، ومفهوم  الفضيلة.  ثم مفهوم  الواجب األخال��،  هذه  اختيارنا    أنب ، ومفهوم 

املذاهب  أشهر  املفاهيم �عي��ا �ان مقصودا، باعتبار أ��ا ت�خص تار�خ الفلسفة األخالقية، وتخ��ل �� ثناياها  

األخالقية. فمفهوم األخالق ومفهوم علم األخالق يتضمنان حقبت�ن ك��ي�ن طبعتا الفلسفة األخالقية. أما  

والديو النفعية  املدارس  �ل  عن  �ع��  ف�ي  والواجب،  والقيم،  الفضيلة،   نطلوجيةأ-مفهومات 

أث ال�ي  عثوال�وسمولوجية  األخالقية  الفلسفة  نزعم    ��ت  ذلك،  ع��  العصور.  با�خيط  مر  لإلمساك  أنھ 

تب�ي هذه املقار�ة املفاهيمية، ال�ي ستسهل العبور أفقيا وعموديا ع�� إرث    نب��ي   الناظم للفلسفة األخالقية،

 فلسفي عر�ض التصق تار�خھ باإل�سان. 

األخالقية،  :مفاتيح   �لمات األخالقية،  الفلسفة  القيم  مفهوم  األخالق،  علم  مفهوم  األخالق،  مفهوم 

 . ب األخال��، مفهوم الفضيلةمفهوم الواج 

 

Abstract : 

This article examined four basic concepts of moral philosophy: the concept of Moral 

and Ethic, the concept of moral Values, the concept of Moral Duty, and the concept of 

Virtue. We recognize that our choice was conceived because these concepts 

summarize the history of moral philosophy and reduce their major doctrines. The 

concept of Moral and the concept of Ethics comprise two great epochs of moral 

philosophy. The concepts of virtue, values and duty, reflect respectively both of the 

utilitarian, deontological and cosmological schools. Therefore, we believe that to 

capture the thread governing moral philosophy, we claim that this conceptual approach 

must be adopted.  

Key words: moral philosophy, concept of Moral, concept of Ethics, concept of moral 

values, Moral duty, concept of virtue. 

 فؤاد هراجة أ.

 



اهر بن عاشور تنويرّيا"  تقديم
ّ
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ٔ
 ا
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 : المقدمة  -1

عن  �  للتعب�   املستعملة  إذا �ان املفهوم هو أساس لغة التواصل الفكري والعل�ي، و�ذا �ان هو الوسيلة 

البحث والبناء  األف�ار وا�حاالت واالتجاهات بطر�قة مجردة، فال جرم أنھ يكت�ىي أهمية قصوى �� عملية  

لفظ عام �ع�� عن مجموعة متجا�سة  هو  النظري. �عرف قاموس مر�ام و�بس�� املفهوم ع�� النحو التا��: "

فاملفهوم    .1�سمح لنا بأن �ع�� عن هذا الواقع من خاللھع�� نحو  من األشياء، وهو عبارة عن تجر�د للواقع  

إذن، وصف تجر�دي لواقع م�حوظ دون إشارة إ�� حالة �عي��ا. من املسلم بھ أن حقل الفلسفة هو مجال  

�انط    لنحت املفاهيم وتأثيلها. لذلك، ال يمكن تصور أي فعل للتفلسف خارج هذه الوظيفة. يقر إيمنو�ل

(…) ينب�� أن �عرف أوال    أو غموضھ  هذه ا�حقيقة بقولھ: "�ل معرفة إنما تف��ض املفهوم، مهما �ان نقصھ

التجر�ة، ذلك أنھ ال   و��امل الدقة املفهوم الذي نر�د توضيحھ من خالل املالحظات، قبل أن �سال عنھ 

  .2حاجة إليھ، إال إذا كنا �عرف مسبقا ما ينب�� أن نبحث عنھ"�� يمكن للتجر�ة أن تمنحنا ما نحن 

مفاهيم نراها أساسية �� أي بحث    ةسنعمل ع�� �سط خمس   من هذا املنطلق واألساس العل�ي الرص�ن،

مجال الفلسفة األخالقية. هذه املفاهيم ��: مفهوم األخالق وعلم األخالق/ مفهوم القيم األخالقية/  ب  تصلي

الفضيلة.   مفهوم  األخال��/  الواجب  �ان  بنقر  و مفهوم  بل  اعتباطيا،  يكن  لم  املفاهيم  لهذه  اختيارنا  أن 

، باعتبار أن هذه املفاهيم ال �ش�ل مجرد مصط�حات، بقدر ما أ��ا تخ��ل �� ثناياها تار�خ  مقصودا �� ذاتھ

املذاهب الفلسفية من جهة أخرى. هذا ما سيجعل مهمتنا ال تقتصر فقط    أك��فلسفة األخالق من جهة، و 

ار�خ فلسفة  تتعداه إ�� تقصيھ أفقيا وعموديا من خالل ت   و�نما،  ا فحسبتقليدياملفهوم �سطا  ع�� �سط  

 األخالق ومذاه��ا الك��ى. 

 ): Ethics and Moralاألخالق وعلم األخالق (  -2

�عيدا عن التفريعات اإليتيمولوجية ال�ي تقوم ع�� تأصيل املصط�حات، كما هو الشأن �� الفلسفات  

حظ القار�ة، تقتصر الفلسفات األنجلوسكسونية ع�� �عقب املعا�ي بدل تحديد املاهيات. لهذا السبب، نال 

أن الكتابات الفلسفية األمر�كية تخلو تماما من طرح إش�الية التمي�� ب�ن األخالق وعلم األخالق. فالسياق  

 Moral and"علم األخالق" (و  " "األخالقياتاألنجلوسكسو�ي، سياق ال �عرف ا�خلط أو الغموض ب�ن  

Ethics(ا وقواعدها األخالقية، وكذا أصل �؛ فعلم األخالق عندهم، �عا�ج النظر�ة األخالقية من حيث مباد�

الفعل األخال�� ودوافعھ. �� ح�ن ��تم األخالقيات بنوازل القضايا األخالقية املتجددة، وال�ي تحتاج إ�� تقييم  

خص نازلة ما، �اإلجهاض  يأخال��، أي إ�� تطبيق املبادئ والقواعد األخالقية �غية استخالص حكم أخال��  

ن الفلسفة األخالقية األنجلوسكسونية، لنقف ع��  عولو ل��هة    عرضجدا أن �  مثال. لكن سي�ون من املفيد

�� الفلسفة القار�ة، و�� ذلك  "    Ethique"ومفهوم علم األخالق  "Morale"املعا�ي ال�ي نالها مفهوم األخالق  

 
1- https://www.merriam-webster.com/dictionary/concept 
2- Kant Emmanuel: La philosophie de l’histoire, Aubier - Montaigne,1947, p.129. 
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ولتكن البداية من  ، وكذا التطور الذي حصل �� تار�خ أف�ار هذين ا�حقل�ن.  ھجال�و   إبراز لوظيفة �ل م��ما

 :1تحديدات متباينة فيقول  أر�ع MORALEأخالق ض ل�لمة موسوعة أندري الالند الفلسفية حيث �عر 

  �� القواعد السلوكية املقبولة  ِقَبل جماعة �شر�ة  عصر أو"أ. أخالقية واحدة: مجموع  "أخالقية  .  من 

ل�ي تتحدد بالشروط والظروف ال�ي  أخالقية م��اخية". ل�ل شعب أخالقيتھ، ا– أخالقية ذميمة    –صارمة  

  .2�عيش ف��ا، وال�ي ال يمكن أن نن�خ ع��ا أخالقية أخرى مهما بلغ ارتفاعها، من دون تفكيك"

تفس��   املبالغة  من  شرط.  بال  صا�حة  املعت��ة  السلوكية  القواعد  مجموعة  األخالقية:  األخالق،  "ب. 

 .3األخالق" الشر... وال ينب�� للميتاف��يقا أن تفسر ما تدينھ

األخالق علم  والشر،  ل�خ��  عقلية  نظر�ة  النظر�ة  4Ethique"ج.  أن  دوما  ال�لمة  تتضمن  املع�ى  ��ذا   .

املقصودة ترمي إ�� عواقب معيار�ة. وقد ال تقال ع�� علم موضو�� ووصفي لآلداب أو ح�ى لألح�ام األخالقية 

الذي ال يقوم ع�� أك�� من ثالث أو أر�ع أح�ام مأثورة  (باملع�ى أ). إن�ي أ�ون لنف�ىي حياة أخالقية من التمّون  

 "ا�خ.

نحتفظ �� هذا التعر�ف بمصط�حات مفاتيح سي�ون لها دور كب�� �� انتقال األخالق من الالهوت إ��  

 "أ�ون لنف�ىي". –"علم موضو�� وصفي"  –"عواقب معيار�ة"    –العقالنية، ونذكر هنا "نظر�ة عقلية" 

ق، مثال عندما ُيح�ى عن "تقدم ا�حياة األخالقية" و��ون املقصود بذلك ليس  "د. مسلك مطابق لألخال 

 .5تقدم األف�ار األخالقية، بل تحقيق حياة أك�� إ�سانية، تحقيق عدالة أك�� �� العالقات االجتماعية، ا�خ

الفردية، وسيلة لتحقيق حي التعر�ف �عد جما�� لألخالق ونفحة غائية، تجعل من األخالق  اة  �� هذا 

نفسية ليفي برايل،    ��لسلم الدائم. وهذا االتجاه يفسر تأث�� ا�حرب العاملية  لة واا�سودها العدإ�سانية   أك��

الذي يرى أن التقدم ا�حقيقي لألخالق، ال يمر ع�� تطو�ر النظر�ات، بقدر ما يجب أن يتم عمليا �� تجو�د  

 ا�حياة اإل�سانية.

�ستشف إذن من خالل هذه التعر�فات األر�ع، أن مفهوم األخالق يلبس معا�ي متباينة حسب ا�خلفية  

ون سي�ولوجية أو اجتماعية، فردية أو جماعية، دافعية (داخلية)، أو  ال�ي ينب�ي عل��ا املع�ى؛ ف�ي قد ت�

غائية (خارجية). وهذه التفاصيل الدقيقة �ستحسن أن ترا�� �� شمولي��ا عند البث �� القضايا األخالقية،  

 ه توماس وول �� نظر�تھ األخالقية. دوهذا ما سيؤك
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2- Durkheim Emil, Division du travail social; II, ch.1, P262. 
3- Lachelier J.: Psychologie et métaphysique dans le fondement de l’induction 3ème éd., p.171. 
4- Desccarte; discours de la méthode III, 1. 
5- Bruhl-Levy, la morale et la science des mœurs, chapitre IV, §2. 
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ٔ
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موضوعھ ا�حكم التقو��ي القائم ع�� التمي�� ب�ن   ھ: "علمأن ھ الالند بعرففي  ) Ethiqueأما علم األخالق ( 

طبق   املقابل   ��" والشر"،  اآلداب)،  Ethique«�لمة  Ampèreا�خ��  (علم  الوصفية  األخالقيات  ع��   «

 .Thélésiologie"1املتعارضة مع األخالقيات القسر�ة (علم ما يجب أن يراد) ال�ي أطلق عل��ا اسم " 

ب�ن   وهيمون،  وهيغل مواقف ل�ل من شلينغ   ةاألخالق وعلم األخالق ساق ثالثول�ي يضع الالند حدا 

األخالق   علم  ب�ن  الفصل  إ��  يميلون  ب�انط،  اقتدوا  الذين  األملان  النظر�ون  الفالسفة  "�ان  يقول:  حيث 

  واألخالق و��� وضع األو�� فوق الثانية، و�� هذا اإلطار يقول شلينغ: "عموما تطرح األخالق أمرا ال يخاطب 

سوى الفرد وال �ستوجب سوى ال�خصية املطلقة للفرد؛ وعلم األخالق يطرح أمرا يف��ض مجتمعا مؤلفا  

. كما  Œuvres،I،252من �ائنات أخالقية و�كفل ال�خصية ل�ل األفراد من خالل ما يفرض ع�� �ل م��م"  

دل ع�� مل�وت  يم األخالق  يرى هيغل أن األخالق تدل، باألو�� ع�� مجال النية الذاتية، وأن األخالقية (عل

�ل عقيدة تد�� تأسيس الهوتية مثالية وواجبا    نا�حياة األخالقية، أما هيمون فيق��ح أن يقال "أخالق" ع

 .2ع�� أساس مبادئ نظر�ة؛ وأن يقال علم األخالق ع�� �ل عقيدة طبيعانية بال مبادئ وال واجب صو��"

صل ب�ن األخالق وعلم األخالق، من خالل الفصل  وهيغل حاول الف �ستنتج أن �عر�ف �ل من شيلينغ 

ب�ن ا�حياة الفردية وا�حياة األخالقية للمجتمع. �� ح�ن يتجاوز هيمون هذا املعيار، مؤكدا أن �ل بناء نظري  

مؤسس ع�� مبادئ وقواعد مسبقة، هو ش�ل من أش�ال الالهوت، و�صنف �� خانة "األخالق". أما علم  

قيدة طبيعانية تؤمن با�حايثة والواقعية واملباشرة. وهذا تمي�� جوهري، يرى  األخالق، فإنھ يتأسس ع�� ع

والن�ي".   "األمر  منطق  ع��  تتأسس  ال�ي  الالهوتية  الذهنية  من  تاما  تحررا  الطبيعية،  األخالق  أنصار  فيھ 

ان السلوك،  فسواء �ان مصدر األمر أو الن�ي إلهيا أو عقليا فهما سيان؛ أل��ما، �� نظر الطبيعاني�ن، يقيد

هكذا يت�ح ومن خالل التعر�فات  و و�حدان من تطو�ر األح�ام القيمية تجاه القضايا األخالقية املستجدة.  

املذ�ورة أن األخالق، قد تأخذ طا�عا عمليا، باعتبارها مجموع القواعد ال�ي ترشد اإل�سان لبلوغ غايات ما.  

هذه القواعد ال تحتمل التعدد، بل �� صادقة ع��  سيما أن ال  وهنا تحوز األخالق صفة الشمولية وال�لية؛ 

جميع الناس �� �ل زمان وم�ان (الن�عة ال�انطية). كما تأخذ األخالق طا�عا نظر�ا، بوصفها تنظيما مذهبيا  

يقوم ع�� مبادئ وقواعد وقوان�ن جزئية. و�ل مذهب يتعارض مع املذاهب األخرى من حيث مبادئھ وليس  

 : هذه الفرضياتوتأسيسا ع�� ما سبق نف��ض    من حيث أوامره العملية.

 ؛ أي أ��ا تؤسس النظر�ة، وترسم املن�ج العم�� لتنفيذها.�� الوقت نفسھ  أن األخالق نظر�ة وعملية معا  -

 أن اإل�سان حر، وأن أفعالھ ا�حرة �� ال�ي تنضوي تحت منظومة األح�ام األخالقية. -

ممكنة   - اإل�سا�ي  للسلوك  العامة  القواعد  أصلها    أن  عن  النظر  �غض  وامل�ان،  الزمان  وتتجاوز 

 (سي�ولو��، اجتما��، عق��، تجر��ي، طبي��...). 
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أن األخالق ليست علما وصفيا، بل �� علم معياري، ��تم بوضع املعاي�� ال�ي يجب مراعا��ا عند تقييم   -

 األفعال اإل�سانية. 

ونحن   جدا  الطبي��  المن  هذه  الذكر،  و� ،  فرضيات"نف��ض"  السالفة  بالتعر�فات  �سوقنا  أن  سلم 

إ��   االستنتاج  إزاء  مثل    األو��  اليقظة  إ��  يقوداننا  النقدي،  التحليل وا�حس  لكن منطق  ا�خالصات.  هذه 

 مصادرت�ن:

�ا الفردي وا�جما�� واحدة ال تتغ�� و�ن �غ�� الزمان وامل�ان.  �: تقر بأن الطبيعة اإل�سانية �� �عداألو��

املعطى أ��ا  أمرفوض    وهذا  ع��  إل��ا  ينظر  اإل�سانية  الوجدانية  واملشاعر  األفعال  أن  كما  ن��و�ولوجيا. 

وما زالت    مستقرة وثابتة، وا�حال أن األخالق ��ذا املع�ى تن�ىى أن اإل�سانية مرت بأطوار وأحوال مختلفة

��ا بتمر  تختلف  وأ��ا  �شهداختالف  ،  إ��ا  بل  وا�حضارات،  من  الشعوب  ا�تباال  ضرو�ا  داخل    جتمع ين 

كما أن    ،الواحد، فالطبيعة اإل�سانية �� ا�حضارة الغر�ية، ليست �� تلك املرجوة �� ا�حضارات الشرقية

م الغرب   �� املسي��  املد  إبان  اإل�سانية  العلمانية    ختلفةالطبيعة  زمن   �� اإل�سانية  الطبيعة  عن  تماما 

ب�ل مذاهبھ االجتماعية والدينية والسياسية... أنھ من    علم األن��بولوجياقد أثبت  واملمارسة الديمقراطية. و 

أن الضم�� األخال�� �� اإل�سان، ذو    تقر ف  أما املصادرة الثانيةا�خطأ ا�حديث عن طبيعة إ�سانية واحدة.  

األخالق   وحدة  حتما  تؤسس  هذه  الضم��  ووحدة  فيھ.  تناقض  وال  �عارض  ال  من�جمة،  عضو�ة  وحدة 

ما �ستوجب  وهو  �امات األخالقية،  � مع �ل القواعد واإلل  من�جم� عند �ل إ�سان  النظر�ة. فالضم�� األخال�

��باملنطق اال اللذة...!إن اعتقادنا مع    تفاق  أو  أو السعادة  األوامر املطلقة، وعدم االختالف حول املنفعة 

ذاهب بأن املنفعة  �انط مثال �� اإلرادة ا�خ��ة واألوامر املطلقة وا��جام الواجب معها، و�سليمنا مع �عض امل

مع   تام  تطابق   �� واللذة،  من    �اوغايا�  النفس   صا�حموالسعادة  الضم��  �عيشھ  ما  إغفال  ومع  السامية، 

�� ح�ن أن واقع   والتسليم ��ا؛  تناقضات ومنازعات، هو الذي يبعث ع�� القبول بمصادرة وحدة الضم��

تصادم  ال  إ�� وجود نوع من  باستمرارأيضا    و�ش��ا�حال يؤكد التنازع ب�ن الواجبات، والتناقض ب�ن املطامح.  

ب�ن االل��امات، وصراع ب�ن الواجبات الفردية والواجبات ا�جماعية، والواجبات األسر�ة واملهنية. كما �عيش  

�ل هذه  لصراعات ب�ن الواجبات العقلية والدينية والسياسية... غ�� أن األخالق النظر�ة التقليدية ال تأبھ  

 لصراعات...، و�� بذلك تصر ع�� بناء صرح أخال�� صارم.االختالفات وا

إ�� طرح األخالق النظر�ة، و�ق��ح استبدالها �علم األعراف أو    ليفي برايللهذه االع��اضات �لها، يدعو  

التصورات العقلية ا�جردة، يرى ليفي برايل    ع�� ). فبدال من وضع األخالق  Science des moeursالعادات (

لواقع االجتما��، وتحليل ما�ىي ا�جتمعات اإل�سانية، و�دراك القوان�ن والروابط ال�ي تحكم  أهمية دراسة ا

اك سيت�ح لنا أن القواعد األخالقية واالل��امات وا�حقوق، ما �� إال مجموعة  و�دّ الظواهر االجتماعية؛  

واألعراف،   العادات  من  توليفة  بدوره  هو  األخال��  الضم��  مضمون  وأن  الوقائع،  الوقائع  من  من  أي 

" برايل:  ليفي  يقول  السياق  هذا  و��  شعب االجتماعية.  ما��ي  عرفنا  وفنونھ ما  فإذا  وعلومھ  دينھ   ،

الشعوب ا�جاورة وأحوالھ االقتصادية العامة، فإن أخالقھ تتحدد ��ذا ا�جموع من الوقائع  بوعالقاتھ  
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متفاوت �� درجة اال��جام    –ھ. و�ناظر ا�حالة االجتماعية ا�حددة تمام التحديد نظام  يلعدالة    �ي ��ال

 .1نظام واحد فحسب"وهو من القواعد األخالقية ا�حددة تمام التحديد،  –

األخال  و إن  االجتماعية،  الوقائع  من  جملة  برايل،  ليفي  حسب  كذلك، هو  ق   �� بما  دراس��ا  إ��  يدعو 

 و�املن�ج املستعمل �� دراسة الظواهر الطبيعية. وع�� هذا األساس فإن مهمة 

"a science des mœursl  أي علم األعراف والعادات، ال تتحدد �� وضع القواعد األخالقية وتحديد ما "

ي�ون  أن  معطيات ينب��  املع�ى،  ��ذا  األخالق  إن  األخالقية.  بالوقائع  املعرفة  تحصيل  مهم��ا  و�نما   ،

)Données  (" ول�ي نفهم هذا  الف��ياء األخالقيةتماما كما �� الف��ياء. ولهذا يمكن أن ننعت األخالق ب ."

إ��    هو الشأن بالنسبة  املوضوع من الف��ياء نحتاج إ�� علوم أخرى، تار�خية ودينيةواقتصادية...، تماما كما

 مع الف��ياء.  الر�اضيات

وا�خالصة أن ليفي برايل يدعو إ�� نبذ �ل أخالق نظر�ة أو �ل فلسفة خلقية، ثم استبدالها �علم األعراف  

تار�خ  مدار  والعادات، باعتباره علم وض�� �ستند إ�� معطيات الوقائع األخالقية لدى مختلف الشعوب ع��  

وصف �ل العادات واألعراف والتقاليد والرسوم األخالقية، عند مختلف  ��  العلم    اإل�سانية. فمهمة هذا

الشعوب و�� مختلف العصور، ثم اكتشاف قانون تطورها. إن علم األخالق �� نظر برايل سي�ون مضطرا  

إ�� التخلص من االعتبارات الذاتية، ح�ى يص�� علما موضوعيا شأنھ شأن سائر العلوم املوضوعية، ال�ي  

التنكر  ا إ��  الذاتية لضطرت  االعتبارات  والنتيجة  م��ا،    والتملص  �ل  وصفية.  علمية  أبحاثا  فأصبحت 

برايل،   أننا  املتوقعة حسب  �ل��   �� إزاء حقيقة مستقلة  أننا سن�ون  املوضو��،  املن�ج    تا إن سلكنا هذا 

 ا�حالت�ن:

 ا�حالة الطبيعية الواقعية أو الف��يائية. -

 خالقية. ا�حالة الطبيعية األ  -

إ��   العالم ونقلت حياتنا  تماما تصورنا حول  (ال�ي غ��ت  الف��يائية  العلوم  ب�ن  برايل  ليفي  يماثل  هكذا 

" إ�شاء   �� يوما  سينجح  الذي  والعادات،  األعراف  �علم  مطرد)،   Technique(  أخالقية  تقنيةتقدم 

morale( التجر�د إ�� العيان، فإن الصناعة   . فكما أن العلوم حولت املعرفة إ�� صناعة وتقنية، ونقل��ا من

تبق حكرا ع��    األخالقية بمقدورها أن �غ�� الواقع األخال�� وفق معطيات ووسائل عقلية. هذه الفكرة لم

ستكون وظيف��ا  قولھ: "   ��  )George Gurvitch 1894-1965(غــــورفيتش  جــــورج  ليفي برايل، بل أكدها  

اقع األخال�� املعطى، وذلك بوسائل عقلية، عن طر�ق نبذ عناصره  (أي الصناعة األخالقية) أن �غ��   الو

ال�ي عفا عل��ا الزمن، لصا�ح املنافع اإل�سانية، تماما كما تفعل املي�اني�ا والطب، من أجل هذه املنافع  

�� الظواهر الفسيولوجية والبيولوجية" الواقع 2نفسها،  �غي��  املع�ى، فعلم األخالق وظيفتھ  ��ذا  إذن   .  

، فالصناعة األخالقية ��  وال تثبيت قواعدها  نحو ما هو أنفع وأص�ح، وليس إعادة إنتاج املبادئ األخالقية

 
1- Bruhl- Lévy: La morale et la science des mœurs, Nabupress 2013, P.144 
2- Gurvitch George: Morale théorique et sciences des mœurs, Felix Alcan, Paris p.36. 
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 ) Fréderic Rauch 1981-1909(روه  فر�در�ك  إبداع و�غي�� للواقع، وليس صناعة مذاهب. وهذا ما يحمل  

يبحثون عن االعتقاد خارج    "�ل صا��� املذاهب،ع�� است�جان املذاهب األخالقية النظر�ة حيث يقول:  

الفعل"  خارج  أي  حسب  االعتقاد  األخال��  اليق�ن  فأساس  رو .  ��    فر�در�ك  األخالقية  يكمن  "التجر�ة 

ويعرفها  L’expérience Morale spécifique(النوعية"   األع��  “ بأ��ا ).  باملثل  املباشر  شعورنا   �� تقوم 

الفعل"  �� فيقول:�م��ها عن  و كما  ،  1معاشا  العلمية  بوقائع موضوعية    التجر�ة  يتعلق األمر  العلم   ��"

اقعة �� فقط ما هو مباشر، وهذا التوسع �� املع�ى   قابلة للقياس؛ أما هنا �� التجر�ة األخالقية، فالو

 .2مشروع تماما"

استخالصها   إذن فالطا�ع املم�� ل�ل تجر�ة أخالقية ما هو إال الفعل نفسھ؛ فاملبادئ األخالقية ال يمكن

حسب   يتحقق  األخالقية). وهذا ال  (التجر�ة  الفعل  خالل ممارسة  نفسھ ومن  السلوك  ��    روه إال من  إال 

الفاعل أي امل�حوب. فاإل�سان �� نظره ال يتأمل ثم يصنع،  بو�االتصال ال�� واملباشر  ما   االقتداء بنموذج

دائما   خلقھ   �� يفعل، و�جدد  نموذجھ وهو  يخلق  اإل�سان  إن  فعلھ.بل  ر�ط  بواسطة  �عد  روه،  يؤكد  ثم 

؛ و�� عناصر  دائمة  ، �� �غ�� مستمر و�� حركيةتجر�ةالتجر�ة األخالقية بالفعل، ع�� أن عناصر هذه ال

تتم�� بالفردية وال تقبل أي �عميم وتتمرد ع�� ا�جرد والنمطي والدائم. كما أن التجر�ة األخالقية �� حال  

مستمر  وديناميية  و�غ��،  باستمرار  ص��ورة  والتقو�م  التعديل  يقبل  بزمان  م��امنة  فإ��ا  مباشرة،  ة. وأل��ا 

من أجل أن يفعل اإل�سان أخالقھ، فإنھ ينب�� لھ أن يضع نفسھ �� املدة  وتأكيدا لهذا التحليل يقول روه: "

)Durée3") ومن وجهة نظر ا�حاضر. 

�� قولھ: "إن الرجل    وهو ما يظهرأخال��،    و�ل تفك�� "�سبق �ل نظر�ة  التجر�ة األخالقية �� نظر "روهإن  

األم�ن، مثل املهندس قبل أن يفكر �� طبيعة �شاطھ، يفكر و�فعل ويعمل (...) وكما أن العلم التجر��ي ال  

يتعلم إال �� املعمل، فإن تحليل العقيدة األخالقية، وكيفية سلوك الرجل األم�ن سيكشف لنا قطعا عن  

 .4ال��"القواعد العملية للفعل األخ 

وع�� هذا األساس يحمل روه ع�� �ل الدعاوى القائلة ب�لية وثبات املبادئ األخالقية فيقول: "إن الفكرة  

ا�خاطئة القائلة بثبات املبادئ األخالقية و�لي��ا ترجع �� أصلها إ�� تصور زائف لليق�ن من الناحية النفسية.  

. لكن ثمة  5�� يقينيات را�خة مستقلة �� شد��ا وسع��ا"إ  ُيف�ىيإن اليق�ن األخال�� �� حالة الشعور الفعال  

�ىيء مث�� �� كالم روه؛ ذلك أنھ يقر بأسبقية التجر�ة األخالقية ع�� التفك�� األخال��، لكنھ �� الوقت ذاتھ،  

الفعل    �� التفك��  يقصد  الكالم  ��ذا  ولعلھ  ويعمل".  و�فعل،  "يفكر،  عبارة  فعال�ستعمل  ��  بصفتھ  ال   ،

أو تدفع  طبيعتھ  ال�ي  العقيدة  ا  ��  �ع�ي إ��  إتيانھ، واألمر ال  الفعل قبل   �� يفكر  بھ. ف�ل واحد منا  لقيام 

 
1- Rauh Frédéric: L’expérience morale, édition: le bord de l’eau, Paris, 2011, P.57.  
2- Ibid., P33.    
3- Rauh Fréderic: Etudes de morale, Hachette (BNF)، Paris, P.374. (édition originale 1911) 
4- Rauh Fréderic: L’expérience morale, le bord de l’eau, Paris, 2011.p.7. 
5- Ibid., P. 6. 
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ف��ا. والنظر  والقواعد  املبادئ  املقابل  و  استحضار  حتما    ح�ن��  فإننا  املبادئ،  و�ناء  القواعد  وضع  نر�د 

�ا ع�� التفكر والنظر  ل�ي ننتقل �  ضروب سلوكناحسب روه �ستحضر التجر�ة األخالقية، و�ستد�� �ل  

ما   وهذا  قبلية.  موضوعية  وحقائق  روحية  وقيم  حقيقية  عليا  مثل  إ��  ما،  لواقعة  تجر�ة  من  واالستقراء 

) ول�خروج من مأزق روه حول أسبقية الفعل ع�� النظر، أو  a priori(  يجعلنا �عتقد أ��ا سابقة ع�� التجر�ة

ث عن التجر�ة األخالقية، ال من حيث األسبقية،  )، الذي يتحد1928-1874العكس، �ستد�� ماكس شيلر(

و�� ال�ي تمثل التجر�ة العادية اليومية، واألخرى    "رمز�ة"  إحداهما �� تجر�ت�ن:   ج��و�نما �عرضها ع�� أ��ا تت

 شيلر أن التجر�ة األخالقية تتألف من أر�ع درجات تتفاوت �� العمق واملباشرة.  و�رى تجر�ة وجدانية مباشرة.  

�� درجة أفعال العاطفة ا�حضة، ال�ي يدرك ف��ا اإل�سان القيم منفصلة عن �عضها    الدرجة األو��:   -

 .ا�عض

تب�ي أفعال التفضيل أو أفعال  �ذلك  و �� درجة ينتقل ف��ا اإل�سان إ�� ترتيب القيم،    الدرجة الثانية:  -

 النفور.

؛  وتدركها  درجة أفعال التعاطف ال�ي �ستوعب ا�حياة االنفعالية للذوات األخرى   و��  الدرجة الثالثة:  -

 . خر�نتوسيع دائرة االنفعاالت لتتقاطع مع دوائر انفعاالت اآل ما �ع�ي  وهو

الرا�عة:الدر   - وا�جماعات،    أحاسيسدرجة    و��  جة  األفراد  �خصية  إدراك  من  تمكن  و��  ا�حب، 

فإن التجر�ة األخالقية �� نظر    ،وتنقل صاح��ا إ�� أس�ى القيم املتجسدة �� املوضوعات ا�حبو�ة. و�إيجاز

أفعال التفضيل، والتعاطف (شيلر تت�ون من أر�ع درجات ��:   ثم    )Sympathicالعواطف ا�حضة، و

الّد   .ا�حب هذه  من  درجة  �ل  وتدرّ و��  تفاوت  تتنوّ رجات  ا�حضة  فالعواطف  القيمة  ج.  تفاوت  حسب  ع 

آخر. وأفعال التفضيل و�ن  � �اآخر، ومن شعب � �ا مثال مختلف من عصر  ناسب من األخالقالواحدة؛ فامل

�� ترتي��ا؛ فهناك من يفضّ  القيم اسيطرت عل��ا لوحة قيم واحدة ف�ي تتفاوت  ل  ة، وآخر يفضّ �جماليّ ل 

أفعال التعاطف وأفعال ا�حب وتتفاوت    تتنوع  وكذلك  ة أو العقلية وهكذا دواليك.ينيّ ة أو الّد القانونيّ القيم  

 ��ا وا�ساع دائرة الذوات وعالم القيم املنتسبة إليھ.حسب شّد 

حيث يقول: "إن ا�حياة األخالقية تتج�� �� ألوان من السلوك.    نفسھ  املذهبعن    و�دافع جورج غورفيتش

لكن هذه األلوان من السلوك البد أن ت�ون إرادية وليست آلية، وأن تتضمن معا�ي باطنية، وهذه األخ��ة  

�ا اإلرادة؛ أي خ�� ينب�� تحقيقھ �� املستقبل. لكن  ف�  تتج�� بادئ األمر لضم��نا ع�� أ��ا "أغراض" ترغب

اض واألهداف ال ت�ون أخالقية إال إذا �انت �ستلهم غايات أخالقية. والغايات بدورها �� حدود للميول  األغر 

إذا لم   العقل. والغايات نفسها ال ت�ون أخالقية إال  إ��  بالغايات �عارض �ل رد  واملطامح، واإلرادة املقررة 

ت�ون هذه الغايات بمثابة صور عقلية    تناقض األوامر املطلقة، و�ال إذا تضمنت �� داخلها قيما أخالقية،

 و   لها.
ّ
 . 1ة املباشرة ندرك القيم املندرجة �� األغراض واألوامر والغايات"نا بواسطة التجر�ة األخالقيّ هكذا فإن

 
1- Gurvitch George: Morale théorique et science des mœurs, Felix Alcan, Paris, p.136. 
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إذن، وحسب غورفيتش فإن التجر�ة األخالقية املباشرة، �� ذهاب و�ياب وس�� ب�ن األغراض واألوامر  

م�� واإلرادة وامليول والطموح من جهة أخرى. لكن السؤال أين محل العقل �� والغايات من جهة، و��ن الض

 هذه التجر�ة األخالقية ال�ي يرسمها غورفيتش؟

تتم التجر�ة األخالقية املباشرة �� نظره بالذهاب إ�� ما �عد الغايات واألغراض واألوامر؟ ف�ي تبتدئ من  

املنبثقة   اإلرادية  إم األفعال  لتصل  االختيار،  حسب  ن  تتحول  أن  يمكن  القيم  لكن  القيم.  و���  ا�حر�ة   ��

�� طر�ق   إ�� عقبات  إ�� إرادة خالقة مباشرة أك�� من  "الفعل ا�حض"غورفيتش  . لذلك يحتاج اإل�سان 

 حاجتھ إ�� التصميم والقرار. ثم إنھ �� حاجة إ�� حر�ة خالقة أك�� من حاجتھ إ�� القيم ومباشرة القيم. 

ل غورفيتش:"هكذا نجد أن التجر�ة األخالقية ليست إال تمردا مستمرا للعقل: تمردا وتأكيدا ملا سبق يقو 

ع�� ا�حاضر باسم املستقبل، وتمردا ع�� ما تحقق باسم ما لم يتحقق �عد، وتمردا ع�� األغراض باسم  

القيم، و  باسم  الغايات واألوامر  األوامر، وتمردا ع��  باسم  العلية  تمردا ع��  الغايات، وتمردا ع�� قوان�ن 

القيم باسم ا�حر�ة ا�خالقة. و�ل مراحل الرد إ�� املباشر �� التجر�ة األخالقية �� إذن وجوه لتعميق التمرد.  

والتجر�ة األخالقية ثور�ة من الطراز األول؛ إ��ا ثورة روحية �� �عمق م��ايد. وتزداد أخالقية بقدر ما تزداد  

 .1ثور�ة"

  الّرؤ�ة وتماسكها؛ة  رده عن سابقيھ، من حيث جدة املصط�حات وقوّ ما يلفت انتباهنا �� هذا النص تف

 فقد أدرجت عبارات:  
ّ
األداة ال�ي تجنح    و“فهالعقل  " ، أما  "الثورة"، و"ا�خالقة"، و"ا�حر�ة"، و  د"مرّ "الت

ا�إدائما   لفكرة  �  تأكيد  و�� هذا  أفضل.  أخالقية  تجر�ة  نحو  والثورة  التمرد  تقود  ال�ي  التغ��  �حر�ة، و�� 

لتجر�ة األخالقية املباشرة. فالتجر�ة األخالقية  ام�� ما ي  ا باعتباره من والفردية، ا والص��ورة والدينامية وال�� 

أك�� �غ��ا من معظم التجارب األخرى، ألنھ �� التجر�ة األخالقية تتنوع األفعال؛ أي أفعال التقر�ر والتصميم  

باستمرار.   ا  وتتنوعواإلرادة  أيضا:  جوهرها  املعطيات   �� و�لها  ا�خالقة،  ا�حر�ة،  القيم،  املثالية،  لواجبات 

  و�خلص.  )Durée qualitative(شديدة التغ�� وا�حركة والدينامية، و�تحقق وجودها �� مدة زمنية كيفية  

 غورفيتش إ�� تحديد ستة أوجھ لتنوعات التجر�ة األخالقية املباشرة و��: 

وا�حر�ة   أوال: والقيم  املثالية  التغ��    الواجبات  تجسد  بمقدور لتغ�� ا  وقابلية ا�خالقة، و��  ي�ون  لن   ،  

 تحقيقھ و�نجازه.إ�� مواكبة هذا التغ�� باستمرار، والس�� دائما خالل من إ��  ألفراد وا�جماعات إدراكها ا

أو باالنفصال عن    ، أن أفعال التجر�ة األخالقية تتنوع، بتفضيل واجب ع�� آخر، وقيمة ع�� أخرى   ثانيا:

القيم"  الواجب "لوحة   �� مستمر  قلب  إ��  يؤدي  ما  الهوى. وهذا   �� والسقوط  ا�خالقة  وا�حر�ة  والقيم  ات 

)Tableau de valeurs(  ،؛ فبينما ي�ون تفضيل القيم الفردية �� عصر ما أو شعب ما، يتم تجاوز الفرد

ا�جماعية.   القيم  ا  وهناك بتفضيل  ع��  التأمل  كتفضيل  التفضيل؛  أفعال  من  أخرى  أأش�ال  و  لعمل 

 لعكس، أو تفضيل البطو�� ع�� املعتاد. ا

 
1- Ibid., p. 140. 
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ٔ
 ا
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وهو الوجھ األك�� عمقا، والذي يالمس مقدار الفعالية الذي تحدثھ �ل طبقة من طبقات تجار�نا    ثالثا:

األخالقية؛ ففي عصور ما، و�� حضارات ما و�� أنماط من ا�جماعات والتجمعات واألفراد، إما أن �سود  

 ) أو أن  (األخالق امل  فعالية تجر�ة القيم، و�ما أن �سود  )Déontologieفعالية تجر�ة الواجب  عيار�ة)، 

الفضائل   منظومة  و�ل  والشر  ا�خ��  وقيم  واإللزام  الواجب  تتجاوز  أخالق  (و��  ا�خالقة  األخالق  �سود 

 �� تحديد ما هو أخال�� وما هو غ�� أخال��).  الصواب وا�خطأالتقليدية، بحيث تتب�ى معياري  

فردية،    ا�عا:ر  ت�ون  قد  واملباشرة،  ا�حية  األخالقية  التجر�ة  أن  �عض  بما  ففي  جماعية؛  ت�ون  وقد 

و�درجات   العكس  أو  الفردية  التجر�ة  ع��  ا�جماعية  التجر�ة  �سود  الظروف  أو  العصور  أو  ا�حضارات 

من هنا يحصل التعارض ليس فقط �� األخالق النظر�ة، بل و�� األخالق الواقعية  و   متفاوتة �� هذه السيادة.

 . أيضا ب�ن "األخالق الفردية" و"األخالق ا�جماعية"

الوجھ ا�خامس للتنوع، يكمن �� أن التجر�ة األخالقية ليست فقط تجر�ة روحية (الواجبات،    خامسا:

القيم، وا�حر�ة ا�خالقة)، بل �� أيضا تجر�ة ا�حسوس: أي امليول الطبيعية الفردية وا�جماعية، ثم اعتبار  

درجة    وفق �� التجر�ة األخالقية.  املواقف الراهنة واملستجدات اآلنية. و�� عوامل تؤدي حتما إ�� �غ��ات  

األخالقية  للتجر�ة  الروحية  املعطيات  مع  اال�ساق  ع��  والقدرة  ال�خصية  واملواقف  الطبيعية    امليول 

ع��ا، ��   االختالف  وال  التار�خية  ال�حظات  مختلف   �� واحدة  ليست  واالف��اق  اال�ساق  درجات  أن  ذلك 

، بل وال ح�ى عند الفرد الواحد نفسھ. ومثال ذلك "قيم  مختلف ا�حضارات وال ح�ى داخل ا�جماعة الواحدة

خر.  آ  إ��خر، ومن فرد  آ  إ��  ا�حداثة" �� الوطن العر�ي، تتباين درجات اال�ساق معها والنفور م��ا، من بلد

التعارض    ومن ينشأ  النظر والواقع    –هنا  املتشددة"  ب�ن ما �س�ى ب  –��  "أخالق املذاهب    و  "األخالق 

 .الطبيعية"

املباشرة    سا:ساد األخالقية  التجر�ة  لتنوع  واألخ��  السادس  الوجھ  عن  ف أما  ينجم  الذي  ذلك  هو 

       عن القيم ا�جمالية وا�حيو�ة فتبعا لنوع القيم و�نشأ ،الوجدانيات االنفعالية من �عاطف وحب

 أو تفتقر.   و�غت�ي  االنفعالية وتبعا لتنوعات أفعال الوجدان االنفعا��، تتسع التجر�ة األخالقية أو تضيق،

األخالق النظر�ة ينب�� أن �عمل با�ساق مستمر مع علم العادات    إّن ثم ين�ي غورفيتش تحليلھ بالقول،  

شروط أساسية    ةاألخالق النظر�ة لن ت�ون ممكنة إال إذا استوفت ثالثو .  Science des mœursواألعراف  

 و��:

 ، إن �� ت��مت من األمر والن�ياوفرع فلسفي اعلم  بصف��ا ت�ون األخالق النظر�ة ممكنة -أ

)Ne prescrit rien(    نظر�ة أح�ام  وضع  ع��  اقتصرت  ثم  التقو�مية.  األح�ام  إصدار  عن  وامتنعت 

خالصة �ع�� عن املعطيات ا�حية �� التجر�ة األخالقية املباشرة الالمتناهية التنوع. و�أننا �غورفيتش يتصور  

هندسة أو العلوم الف��يائية، ال�ي يمكن أن تضع لها قواعد ومبادئ ومسلمات  األخالق كعلم الر�اضيات أو ال

حل �ل القضايا املتعلقة ��ا ع�� تنوعها النظري والتطبيقي. لكن إ�� أي حد  عن طر�قها  ومصادرات يمكن  
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حظة  األخالق مجال ال يقبل القياس وال ا�حساب، كما ال يقبل املال   خاصة أّن   يمكن القبول ��ذا التمثيل،

 !!!. ؟والتجر�ب

أن األخالق النظر�ة ليست ممكنة إال إذا أمكن اكتشاف تجر�ة أخالقية مقننة، لها يقينيات وثوابت   -ب

 خاصة، ال تقبل الرد ع�� غ��ها. 

) ولم تقع ��  Mœursأن األخالق النظر�ة ليست ممكنة إال إذا تقاطعت مع علم العادات واألعراف (   -ج

  إن أكمل أحدهما اآلخر.، بل إال نزاع أو �عارض معھ

 مفهوم القیم األخالقیة:  -3

تضاف القيمة إ�� السلعة، فيحوز حي��ا    إذا  غالبا ما �ستعمل �لمة "قيمة �� مجال االقتصاد؛ بحيث

ثم تأخذ هذه القيمة شكال ماديا مجسدا. لكن القيمة ال    ،ال�ىيء إما ع�� قيمة االستعمال، أو قيمة التبادل

تتخذ أش�اال معنو�ة مختلفة؛ �القيمة ا�جمالية لعمل ف�ي، أو القيمة العقلية لنظر�ة  ت�ون دائما مادية، بل  

 ما، أو القيمة األخالقية لسلوك ما أو موقف ما، أو اختبار ما. فما الذي نقصده بالقيم األخالقية؟

تتناسب مع    القيمة فيقول: "إن قيمة ال�ىيء �� قدرتھ ع�� إثارة الرغبة، و�ن القيمة  1ر�بو  �عرف تيودول 

الرغبة" جيد  .2قوة  شارل  الفر��ىي  االقتصاد  عالم  التعر�ف  هذا  نتصور  3و�ؤكد  أن  "يجب  يقول:  ح�ن   .

 4القيمة ع�� أ��ا إضاءة األشياء تحت الشعاع امللقى من رغبتنا"

املوضوع أخالق  عن  املدافع�ن  عند  مفرط،  �ش�ل  األخالق  إ��  القيم  �سبت   Ethique(  وقد 

matérielle(  مع خاصة  العشر�ن،  القرن  من  األول  الثلث  إبان  ورو�ي    )،Max sheller( شيلر  ماكس  ، 

هؤالء إ�� أن القيمة �ش�ل موضوعا    بو�ذه   ).Louis lavelle(الفيل  لويس  و  )،René Le senne(لوس�ن  

أح  �� تتأسس  أ��ا  كما  املوجودات،  عن  تماما  مستقلة  و��  والتقديرات،  والرغبات  ع�� للميول  �امها 

ٌل أع�� وَسْوَرة  
َ
االنفعاالت؛ أي أن التقدير مرده إ�� االنفعال وال دخل للعقل فيھ. فالقيمة �� نظرهم �� َمث

"Elan"وأن القيم تجد أسسها ال��ائية �� ا�حر�ة الالمتناهية    ،من اإل�سان نحو غايات يصنعها هو بحر�ة

. و�� هذا السياق �عرف دومينيك  وتتأكد بھ  سان غاياتھلإل�سان، وال�ي تتج�� �� الفعل الذي يصنع بھ اإل� 

  "القيمة �� ناتج حكم تقديري؛ إ��ا تؤكد القابل للرغبةالقيمة كما ي��:  )Dominique Parodi( بارودي 

). ف�ي إذن أك�� من ذلك  Le désiré(  فيھ  ب و رغ املمقابل    ) Le désirable(  القابل ألن يكون موضوع رغبة

فكرة    و��  ي�حب العقل و�وجهھ أثناء الوقت الذي يتم فيھ؛ إ��ا فكرة باملع�ى ا�حقيقي،ال��يق الذي  

أي شك،  غ��  من  ولكن  أّ��ا  عملية  مقبل،  فعل  إ��  فعل�ش��  الذي   ھ  للفعل  وسبب  تحقيقھ:   �� متم�� 

 
1-Ribot Théodule (1839-1916) 
2-Ribot Théodule: la logique des sentiments, L ’Harmattan, Paris 2000, p.41. 
3- Gide Charles (1847-1932) 
4- Gide Charles: Principe d’économie politique, Edition électronique, Québec, 20005, chap III, p257. 
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 �� فإنھ  ولهذا  الفعل.  من  خاص  لنوع  قانون  إ��ا  �عده؛  من  و�بقى  ويسبقھ  ي��ره،  أو  يفسره    سينجر، 

 .1"مستوى التأمل والرو�ة، و�� وضع برنامج أو خطة للسلوك تتدخل حقا فكرة القيمة

ول�ن �انت �� أصلها   يتب�ن إذن من هذا التعر�ف، أن القيمة تولد �� رحم التقدير أي ا�حكم التقديري.

  بح القيمة دافعاو�حولها من داخلھ إ�� فكرة عملية. وهكذا تص  ،العقل و�وجهھ  ��إن بر�قها يؤثر  فانفعالية،  

تقديري تصبح رغبة، والرغبة تتحول إ�� فكرة،    احكم  بوصفها   . فالقيمةمن أسبابھوسببا مباشرا    إ�� الفعل

استحضرنا أن أح�امنا التقييمية،    خاصة إن  و�� بدورها تنجز سلو�ا. لكن األمر ليس ب�ل هذه البساطة،

أي أن القيم ليست سواء، بل �� متفاوتة من    ذات طا�ع �خ�ىي وذا�ي، وأ��ا تتوقف ع�� أفعال التفضيل،

 أصناف من القيم، ��:  ةب�ن ثالث لويس الفيلحيث الدرجة وا�خصائص، و�� هذا الصدد، يم�� 

العالم:   -"أ  �� اإل�سان  (   قيم  االقتصادية  القيم  العاطفية  Valeurs économiquesو��  القيم  ثم   ،(

)Valeur affectives .( 

  )  intellectuellesValeurs(هنا يم�� ب�ن نوع�ن من القيم: قيـــم عقليــة  الم:قيم اإل�سان تجاه الع -ب

 .)Valeurs esthétiques(باملعرفة، وقيم جمالية  ةمتعلق

األخالقية ال�ي تتضمن الفعل �� الواقع املوضو��، وتحو�ل   م القي  و�شمل:قيم اإل�سان فوق العالم  -ج

يقول الفيل وع��ا  الدينية؛  أو  الروحية  القيم  ثم  املادي،  ا�خالص  إ�ّ "   العالم  التقدم  لها سوى  �ا ال غاية 

 .2للشعور �� عالقتھ با�"

 أما لوس�ن ف��ى أن هناك خصائص أساسية للقيم، و��:

 ) bsoluL’aأ��ا ذات عالقة باملطلق (–

�ة القيم ذات  �ك  من خالل  أ��ا ذات وحدة من جهة، وال ��ائية من جهة ثانية. و�تج�� ذلك �� تجر�تنا    -

 الطا�ع اإل�سا�ي.

 إن اإل�سان �شارك �� صياغة املطلق والقيمة املطلقة.  -

  و��ن محايثة �ل قيمة �� عالقة ب�ن ينبوع عال، هو املطلق �� ذاتھ، الذي ال يدرك �� كمال فيضھ،    -

)Immanence .القيمة ا�جزئية ال�ي �ستشعرها الفرد �� موقف تار��� مع�ن �� ( 

يجب أال نفهم من وحدة القيم أ��ا سلسلة تدرجية ذات اتجاه واحد من القيم ا�حددة املتم��ة �عضها   -

أ��ا لون من وحدة   الوحدة ع��  نفهم هذه  أن  ينب��  بل  لبعض،  اإلشعاع: من �عض وال�ي يخضع �عضها 

للنور   بؤرة مولدة  الصادرة عن  �األشعة  األخرى،  القيم  تصدر  وع��ا  القيم،  �� مركز   �� املطلقة  فالقيمة 

 .3وا�حرارة"

 
1- Parodi Dominique: La conduite humaine et les valeurs, Felix Alcan, Paris, 1993. P.10-11. 
2- Lavelle Louis: Traité de valeurs, P.U.F, 1955, tôme II, p.294. 
3- Le senne René: Traité de morale générale, 5éme édition, P.U.F, col : logos, Paris 1967, pp 692-700. 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)186( 

والذي ��م األخال�� من �ل هذه القيم هو القيمة األخالقية، وال�ي ينب�� لھ أن َ�عرف م�ان��ا ودرج��ا ب�ن  

"ليست القيمة األخالقية �� القيمة املطلقة،  حيث يقول:  القيم. لذلك يدعو لوس�ن إ�� حسن توظيفها  

و�نما �� قيمة محددة، متم��ة من سائر أنواع القيم، وال يحق لها أن تحل محل غ��ها من القيم. وليس  

من حقها أن تفرض عدم االح��ام نحو ا�حق، وهو القيمة العقلية، وال االزدراء نحو ا�جمال، الذي هو 

من هذه القيم �عب�� عن    قيمة  الستخفاف با�حبة، ال�ي �� القيمة الدينية. إن �لالقيمة الفنية وال ا

فعلھ  القيمة املطلقة (...) والقيمة األخالقية �� قيمة األنا بوصفھ إرادة. و�مكن �عر�فها بأ��ا ما يجب  

)faire-Le devoir" 1) إ��ا قيمة التحديد املثا�� و�� قيمة الفعل . 

ة األخالقية، �ش�ل حلقة �� منظومة القيم، ال�ي �لها ت��ال من القيمة املطلقة، يؤكد لوس�ن أن القيم

كما ل�ل قيمة وظيف��ا ومجالها. وا�خطأ الذي قد يقع فيھ املرء، هو �عي�� الفن أو ا�حق أو ا�حبة...، بمعاي��  

�� نظره، ألن تقييم �ل مجال يتم وفق معاي��ه ومقاييسھ أي   وفق قيمھ. فحسب  أخالقية. فهذا ال يجوز 

من وظيفة القيم    هو  لوس�ن ليس من مهمة األخال�� أن يحدد للفنان ما يجب فعلھ؛ فما يجب فعلھ فنيا

الفنية. لكن السؤال الذي �ع��ضنا، ونحن �سلم بمنظومة من القيم، �عضها فوق �عض، هو كيف ندرك  

قيمة املعرفة أفضل من قيمة    تلك؛ فهل مثال  ��أخرى، أو كيف نتمكن من تفضيل هذه ع  ��عسمو قيمة  

 ا�حب؟

بفضلھ ت�ون    )Hiérarchie(يرى ماكس شيلر، أننا أمام مملكة من القيم، تنتظم �� ترتيب تصاعدي  

 �خصائص التالية: ا إ�� أس�ى من قيمة أو أحط م��ا، وهذا التمي�� راجع  ما قيمة

وهذا املعيار وقعت فريسة لھ �ل األخالق    العابرة.تفضيل القيمة الدائمة ع�� القيمة    :األو��ا�خاصية    -

القائمة ع�� وحدة الوجود، وال�ي تصورت الدوام أنھ مدة زمنية. و�� ظل هذا الوهم، �شأت حكمة داعت  

هذا التصور، ح�ن قال �� مطلع    �� وهم   سبينوزا نفسھ وقع  ". و ال تتعلق بما هو فانب�ن األمم من قبيل:"  

"�عدما علمت�ي التجر�ة أن أك�� صروف الدهر تواترا ��  العقل، �� الفقرة األو��:  كتابھ رسالة �� إصالح  

حياة اإل�سان إنما �� �� معظمها تافهة باطلة، و�عدما ات�ح �� أن األشياء ال�ي �انت �� نظري موضوعا  

العزم أخ��ا  ل�خشية أو سببا من أسباب ا�خوف ال تنطوي �� ذا��ا ال ع�� ا�خ�� وال ع�� الشر (...) عقدت 

ع�� البحث فيما إذا �ان يوجد ��يء يكون خ��ا حقيقيا قابال للتوصيل، تزهد النفس فيما عداه، وال  

تتأثر �سواه، بحيث يجعلها اكتشاف هذا ا�خ�� وامتالكھ مبت�جة "أبدا" أعظم اب��اج (...) إنھ من العبث  

. 2بدا �� أن�ي كنت أر�د التفر�ط �� خ�� ثابت"  أن يتنازل املرء عن الثابت �� سبيل ما لم يثبت �عد (...) لقد

غ�� الثابت �� نظر سبينوزا هو "ا�جد" و"ال��اء" و"اللذة" والثابت عنده هو السعادة والفرح. فالسؤال عند  

" فعلم األخالق حسب  ؟ " ولكن "ماذا يجب أن أفعل �ي أفوز بالسعادة؟سبينوزا ليس " ماذا يجب أن أفعل

علم اإل�سان    سبينوزا، مطلوب منھ
ٌ
أن يقود بالتدرج صوب ا�خ�� األعظم. فأخالق السعادة وفلسفة الفرح �

 
1- Ibid., 698 

 . 27، ص1990، تونس 1سبينوزا باروخ: رسالة في إصالح العقل، ترجمة جالل الدين سعيد، دار الجنوب للنشر، ط -2
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كيف يضمن لنفسھ أك�� عدد من انفعاالت الفرح وأقل عدد من انفعاالت ا�حزن. هكذا يتب�ن لنا أن سبينوزا 

لة الدوام  عابرة. لكن ما دال  ا أن هناك قيم دائمة وقيم  و�� يتفق مع شيلر �� وجود قيمة أس�ى من أخرى  

 �ىيء آخر؟ هو  ي أويائوالعبور، هل هو الزمن الف�� 

�لما �انت أقل قبوال للقسمة، أي ح�ن ال    ىس�أ شيلر أن القيم املادية ت�ون    يرى   ا�خاصية الثانية:  -

عندما ت�ون    ىس�أيتقاسمها عدد كب�� من الناس. �� ح�ن أن القيم الروحية وا�جمالية وقيم ا�حق ت�ون  

 قابلة للقسمة و�تشارك ف��ا أق�ىى عدد من الناس.

ي اإلشباع للذة، القيمة األس�ى �� القيمة ال�ي تحقق أق�ىى درجات اإلشباع وال �ع� :ا�خاصية الثالثة -

 و�نما الشعور باالمتالء.

ثم �عد التصنيف األول القائم ع�� الثبات والتغ�� والقرب والبعد من القيمة املطلقة، يطلق ماكس شيلر  

 تصنيفا آخر للقيم يرتبط باملوضوع محل القيمة وفيھ يصنف القيم ع�� النحو التا��: 

 قيم ال�خصية وقيم األشياء.  -

 قد ي�ون ذوات كما قد ي�ون أشياء)  خر(اآل  خراآل  قيم الذات وقيم -

والبصر    - �السمع  الوظيفة  وا�حب،  �املعرفة  (الفعل  الفعل  رد  وقيم  الوظيفة،  وقيم  الفعل،  قيم 

 واإلدراك، وردود الفعل مثل التعاطف واالنتقام....) 

 قيم حال النفس وقيم السلوك، وقيم النجاح. -

 )  Valeurs devisée intentionnellesقيم القصد وقيم ا�حال. (  -

 قيم األساس وقيم الش�ل وقيم العالقة. -

 القيم الفردية والقيم ا�جماعية.  -

 القيم بذا��ا والقيم بالتبعية. -

وقد يتساءل القارئ، ملاذا �ل هذا ا�حشو واإلطناب �� ا�حديث عن القيمة، أال يكفي أن �عرفها ونقف  

إن البسط ل�ل هذه التعر�فات مقصود ��    هذه التفريعات والتفصيالت؟عند �عض خصائصها، فلماذا �ل  

ذاتھ، ذلك أن �ل ال�جاالت ال�ي تطرح �� القضايا األخالقية، خاصة م��ا املعاصرة، قد ال ت�ون واعية ��ذه  

معھ   �ستحيل  العمومي،  الفضاء   �� نقاش  حصول  وعند  القيمية،  وا�خصائص  والدرجات  املستو�ات 

يم القضية ال ي�ون ع�� درجة  ي، ألن كيفية تق)Compromis(أو التسو�ة املؤقتة  )ensusCons(  التوافق

  واحدة أو مستوى 
َ

م من  يوآخر يق  مة،ءاملالم من خالل  يواحد أو من خالل خاصية موحدة. فهناك من ٌيق

م من خالل مبدأ القيم الروحية  يالقائمة ع�� الفعل والوظيفة وردود الفعل. وطرف ثالث يق األحوالخالل 

بتشعبا��ا املعرفية والفنية والقانونية والدينية. فال يمكن مثال، أن نقنع �خصا متشبعا بقيم القداسة، أن 

ن�جية واملعرفية �سلم القيم  ت�ون اليقظة امل  و��ذافعلھ غ�� مالئم لوضع ما (تقد�س علماء ذرة هنود للبقر).  
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ضرور�ة �� اختيار درجة ومستوى القيمة ال�ي يمكن أن �سمح باالختالف، ومن ثم املناقشة. وهذا ما تدعو  

 . 1ه��ماس إليھ أخالق التواصل عند يورغن

لكن، �عيدا عن ال��اد�غم السابق الذي �سلم بنظام القيم، وال يختلف أ�حابھ إال من حيث التصنيف  

نوال� الفيلسوف فر�در�ك  ، ليطرح سؤاال جوهر�ا:  *تشھ ي�تيب واألولو�ات واملدخالت وا�خرجات، ينتصب 

أم القيم؟ هل هو اإل�سان؟  الذي يضع  القيم األخالقية:    ��  من  تتحدد  ثم كيف  خارج اإل�سان؟  سلطة 

إ��   وجيا األخالق""جينا لتشھ �� كتابھ  ييدعونا فر�در�ك ن ا�خ�� والشر؟ ثم هل ثمة قيم أخالقية واحدة؟

ن النظر ف��ا سيقودنا إ�� أن ما �عت��ه خ��ا هو �ل ما يصدر عن األخيار. واألخيار  ، أل "خ��"التمعن �� �لمة  

عليا من  ين�ل  ما  ف�ل  "السامية".  النفوس  أ�حاب  والنبالء،  واألعلون  األقو�اء  ما  �هم  و�ل  خ��،  فهو  �م 

اء يصنعون قيم ا�خ��. والبؤساء والفقراء يصنعون قيم  يصدر عن الدهماء والعامة هو شر. إذن فاألقو�

سواء خالقون للقيم. لكن ما يصنعھ السادة من قيم مخالف    حد  الشر. هكذا نرى أن السادة والعبيد ع�� 

واألفعال ال�ي تحوز ع�� قيمة إيجابية عند السادة، �عزو إل��ا العبيد قيمة سلبية. فتار�خ   ،ملا يخلقھ العبيد

تشھ، هو صراع ب�ن قيم السادة وقيم العبيد، وال يزال هذا الصراع قائما ح�ى اليوم، ع�� ين األخالق حسب

الرغم من أن قيم العبيد قد انتصرت وأصبحت �� السائدة. فمنبع األخالق إذن، ليس هو األوامر والنوا��  

األ  التجر�ة  ليس  أنھ  كما  بالواجب.  املطلق  اآلمر  اإل�سا�ي  العقل  ح�ى  وال  الوقائع  الدينية،  وال  خالقية 

األخالقية، إنھ �� نظر نيتشھ، الطبيعة اإل�سانية املنطو�ة �� جوهرها ع�� غر�زة حب السيطرة و�رادة القوة.  

طبيعة   حسب  لها  وتقو�م  اإل�سانية  لألفعال  تفس��  هناك  إنما  ذا��ا،   �� أخالقية  أفعال  هناك  ليست  إذ 

قِوم، وما تطمح إليھ هذه الطبيعة
ُ
يم  ي. وال�ىيء الذي يقع عليھ التقةمن حب السيطرة و�رادة القو   الفاعل وامل

 �� ذاتھ ليس أخالقيا، وليس مضادا لألخال��، و�نما هو ع�� ا�حياد.

يرى نيتشھ أن �ل القيم ال�ي يصنعها العبيد، صادرة عن الكذب، �� ح�ن أن قيم السادة نا�عة من الفعل. 

اول عبثا إن�ار واقع (ال�جز، الفقر، العبودية...)، أما الثانية ف�ي األو�� "أصنام" والثانية حقيقة؛ األو�� تح

  العبيد قيمهم برد فعل ضد الصعو�ة والعقبة،   يخلق  و�ينماتحقق واقعا (ال��اء، ال�حة، اللذة، ا�جد...).  

��   يخلق السادة  أفعال  وأول  السعادة والفعل.  ب�ن  الفصل  توكيد ذوا��م، وعدم  بواسطة  السادة قيمهم 

لسان  اب ع��  نيتشھ  يقولھ  ما  بالضبط  وهذا  جديدة.  قيم  خلق  سبيل   �� يتحرروا  أن  هو  للقيم،  ت�ارهم 

زرادشت، ح�ن يرمز إ�� األسد الذي يمتلك القدرة ع�� خلق قيم جديدة لكنھ لم يفعل ذلك �عد. وهذا الفعل 

لذين فقدوا العالم، فإ��م أي التغي��، فعل شرس يحتاج إ�� ذات شرسة قو�ة شأ��ا شأن األسد. أما العبيد ا

و�ينما وهميا.  عاملا  ألنفسهم  ل�حياة    يصنع  يصنعون  السادة  يقول  الواقع،  من  للفرار  العليا  املثل  العبيد 

تصدر عند العبيد جملة من القيم الزائفة، فقد اخ��عوا    -تشھيحسب ن-من هذا الوهم    أقب��!الواقعية:  

 من املد�س الدنيوي، وأحلوا محل �حة ا�جسد، �حة  فكرة الروح الزدراء ا�جسد، وفكرة  
ّ
املقدس ل�حط

 الروح، ومحل حياة الرفاه، الزهد والتجرد. 

 
1- Habermas Jürgen: Théorie de l’agire communicationnel, Fayard, 1987. 
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أ دينية  �انت  سواء  للقيم،  القبلية  األسس  ب�ل  نيتشھ  �عصف  والقواعد    مهكذا،  فاملبادئ  عقلية. 

َس 
َ
رجع �

ُ
َب األخالق إ�� طبيعة اإل�سان.  األخالقية والقيم املبنية عل��ا، �� تيھ فكري وضالل معر��، إن لم ت

وع�� رأس هذه الطبيعة الغرائز عامة، وغر�زة اإلرادة والقوة خاصة. فالقيم األخالقية، ما �� إال حصاد  

لصراع ب�ن فئة قبلت ال�جز واستسلمت لھ، وفئة تحررت وصنعت لنفسها واقعا جديدا وقيما جديدة. وع�� 

 هذا النحو �ستمر ص��ورة القيم.

م هذا ا�حور، نذكر أن القيمة األخالقية، �� حكم تقديري، قد ي�ون منبعھ الرغبة أو أفعال  و�� ختا

التفضيل. و�ناء ع�� تفاوت الرغبات وتباين أفعال التفضيل، تتفاوت درجات القيم. ول�ي ننجح �� االختيار،  

يجب فعلھ"، فإننا دائما  البد أن نتعرف خصائص القيم وأنواعها. و�ذا �ان الفعل األخال�� منصب ع�� "ما  

ما نجد أنفسنا أمام اختيارات متعددة، ون�ون مضطر�ن إ�� التفضيل ب�ن هذه األفعال حسب قيم��ا. وهذا  

أو   ف��ا  اإلشباع  درجة  أو  دوامها،  أساس  ع��  إما  سموها،  حيث  من  القيم  ترتيب  إ��  حتما  يدفعنا  بدوره 

لهذا �لھ، فإ��ا تتمثل �� استثمار �ل هذا البناء املعر��،  مادية). ول�ن �انت ثمة فائدة    –انتما��ا (روحية  

أن املدخل األسا�ىي إلصالح منظومة القيم األخالقية، لم يتم   واملؤكد�� القضايا األخالقية املعاصرة.    ّت للب

، ألن من  يتم �غ�� ذلك  ولن   إال ع�� تحر�ر اإل�سان من �ل أش�ال البؤس وال�جز واملرض والفقر والعبودية، 

القيم ع�� درجة واحدة ومستوى واحد و�إيقاع    ننظر إ��  ن تمك�ن ا�جميع من حر�ة اإلرادة، أن يجعلناشأ

واحد، ومن أجل غايات واحدة. �حيح أن االختالف القائم �� منظومة القيم ا�ختلة، مرده باألساس إ��  

بإرادة   االستنساخ  والصناعية  املتقدمة  الدول  تناقش  فبينما  اإلرادات،  �غي��  تباين  ع��  القادر  القوي، 

املعطيات، نحو واقع جديد، يتحدث أفراد الدول الضعيفة الفاقدة للقدرة ع�� هذا الفعل، عن أزمة القيم 

قيم   إ��  القو�ة  أي  األو��  الدول  فيھ  تتطلع  الذي  الوقت  و��  �االستنساخ.  بفعل  القبول  إ��  أوصلتنا  ال�ي 

ر والرفض ع�� أولئك العاجز�ن ت��يرا �حالهم وواقعهم. وال  أفضل. تخيم قيم الش   إ�� مستقبل  جديدة تصبو

فإن   و�ال  املستجدة،  القضايا  ومواكبة  املعرفة   �� حقهم  من  ا�جميع  بتمك�ن  إال  اإلرادات،  لتحر�ر  سبيل 

 تشھ! يكيفيات التقييم ستظل مختلة تماما كما نبھ إ�� ذلك ن

 ): devoir Leمفهوم الواجب (  -4

خالق �لها، فالواجب هو الذي يولد الشعور باالل��ام تجاه القيم، وهو  األ   أساس الواجب    �عت�� �انط" 

تنفيذ مقتضيات األخالق. ول�ي نحدد بدقة مع�ى  إ��  الدافع  للغايات، وهو  الذي يجسد السلوك ا�حقق 

) و�� تذكر  Nuancesن �عض املفاهيم األخرى ال�ي قد تحدث �عض الغموض ( مالواجب، البد من تمي��ه  

ِبيل الضرورة، واالل��ام، وا�حر�ة، وامليول الطبيعية. �� سياقھ؛  
َ
 من ق

 الواجب والضرورة:  -4-1
وهو ما ي�ح أن ي�ون    Contingentاملمكن  الضروري هو ما ال يمكن أن ي�ون بخالف ما هو �ائن. وقابلھ  

ة تمدد  ° أو ضرور 100Cدرجة  الوأال ي�ون. والضرورة إما تأخذ طا�عا ف��يائيا مثل ضرورة غليان املادة ��  

 قيا كضرورة عدم التناقض. نطاملعادن با�حرارة. كما قد تأخذ وجها م



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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إنھ ا�حر�ة ال�ي تلزم  أما الواجب فهو مفهوم أخال�� ال عالقة لھ بالضرورة امليتاف��يقية أو الف��يائية،  

أفعال معلومة السبب قد �ستعمل    ولهذا  هنا قيل إن الواجب ال��ام تقوم بھ ذات حرة.  ومن  .نفسها بقيم و

. فاالل��ام هو الوجھ الباط�ي والشعوري للواجب، �� ح�ن أن الواجب  Engagement  لالل��ام  االواجب رديف

 هو التجسيد العي�ي لهذا الشعور.

 الواجب والحریة: -4-2
  الواجب و�ن �ان ملزما من الناحية األخالقية، فإنھ يؤكد ع�� بقاء اإل�سان حرا. فاالل��ام و�ن �ان يقلص 

ينبع من إرادة حرة، �� ال�ي شرعت لنفسها هذا االل��ام، كما أ��ا �� ال�ي قررت    فإنھ  من مجال االختيار،

بنفسها أداء الواجب. فاالل��ام ليس مفروضا من ا�خارج عن طر�ق القوان�ن، بل هو نا�ع من العقل ا�حض.  

" �انط:  إيمانو�ل  يقول  هذا  تف��ض  و��  أن  يمكن  ال  الواجب  فكرة  يمارسھ إن  الذي  ذلك  غ��  قسر  أي 

 .1"اإل�سان ع�� نفسھ بنفسھ �� التحديد الباطن لإلرادة 

بل إن �انط ين�ع نزوعا إ�� أن الواجب أو ما �سميھ األمر املطلق ال ي�ون ممكنا إال با�حر�ة. لذلك تجده  

ن ي�ون إال ما يرفع  عك النبيل؟ إنھ ال يمكن أذيخاطب الواجب مسائال إياه: "أ��ا الواجب! أين نجد جذر ج

أن   يمكن  بينھ و��ن نظام األشياء ال  ير�ط  العالم ا�حسوس. وما  اإل�سان فوق نفسھ، بوصفھ جزءا من 

يفهمھ غ�� العقل، و�� نفس الوقت ��يمن ع�� �ل العالم ا�حسوس ومعھ ع�� الوجود، ا�حدد تجر�بيا،  

ل إنھ  الغايات...،  مجموع  وع��  الزمان،   �� باإل�سان  حر�تھ؛  ا�خاص  أع�ي  �خصيتھ،  غ��  آخر  شيئا  يس 

واالستغالل تجاه آلية الطبيعة �لها... فال �جب أن ع�� اإل�سان وهو ينتسب إ�� هذين العامل�ن، أن �عت�� 

اح��ام   أك��  يبذل  وأن  بالتوق��،  �عت��ه  أن  واألع��،  الثا�ي  تحديده  إ��  �سبتھ  حيث  من  ا�خاص  وجوده 

يؤكد �انط من خالل هذا النص أن اإلرادة تندرج تحت العلية.    .2ا�حالة"  للقوان�ن ال�ي يخضع لها �� هذه

أ  طبيعية  علية  صنفان  األخ��ة  بال�ائنات    ي وهذه  خاصة  علية  و��  با�حر�ة؛  والعلية  بالضرورة،  العلية 

�ي العاقلة. فإرادة اإل�سان تفعل دون أن تتحكم �� فعلها علل خارجية أجنبية. أما ال�ائنات غ�� العاقلة ف

تفعل تحت تأث�� علل الضرورة الطبيعية. لهذا فإرادة اإل�سان تل��م بالواجب بإرادة حرة، وِعِلية فعلها �� 

 ا�حر�ة.

غو�و ماري  جون  بقولھ   )1854-1888( لكن  أستطيع"  إذن  ع��  "يجب  القائل:  �انط  موقف  �عارض 

 .3"أستطيع إذن يجب ع��"

ا�حياة، دون أن يتقيد بقيود الواجب واإللزام، أل��ا  اإل�سان أن ينطلق مع فيض    من إن غو�و يطلب  

نضب عي��ا ا
ُ
. والواجب عنده هو الشعور بنوع من القوة الباطنة بطبيعتنا العالية  لّدافقةتقلص ا�حياة وت

هو ز�ادة فيض ا�حياة ال�ي تر�د أن تمارس طاق��ا وأن تبذل  " غو�وع�� سائر القوى. إن الواجب حسب  

 
1- Kant Emmanuel: Principes métaphysiques de la morale, tr, fr. partissot, Nabu presse, Paris, 2012, p146. 
2- Ibid. p. 147. 
3- Gurjau Jean Marie: Esquisses d’une morale sans obligation ni sanction, biblio bazaar, 2009, p248. 
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� بولغ  ولقد  شعور  نفسها؛  ��يء  �ل  قبل  ولكنھ  القسر؛  أو  بالضرورة  شعور  بأنھ  اآلن  ح�ى  تفس��ه،   �

 .1"بالقوة

واالبت�ار.  اإلبداع  أمام  الطر�ق  �سد  عليك"  "يجب  عبارة  أن  يرى  فإنھ  نيتشھ  أن  أما  اإل�سان    وع�� 

، ح�ى يكون بمقدوره أن يخلق قيما  يتحرر فاإل�سان �� نظره بحاجة إ�� أن  عبارة "أر�د....."،  �  ا �ستبدله

 تحول دون حر�ة خلق قيم جديدة. أداء إن ما يخشاه نيتشھ هو أن يصبح الواجب عقبة �  .2"جديدة

 الواجب والمیول الطبیعیة: -4-3
ميتاف��يقا أخالق    إن تمي�� �انط ب�ن الواجب وامليول الطبيعية، هو �عب�� عن نزعتھ العقلية ال�ي تنشد

ُمؤسسة �� العقل ا�حض، وصا�حة ل�ل �ائن عاقل، �غض النظر عن امليول ا�حسية. إن هذا التشدد ال  

امليول بأ��ا شر�رة؛ بل يقوم ع�� رفض صالحي��ا ألن ت�ون قواعد لإلرادة ومبادئ لألخالق.    اّ��ام يقوم ع��  

العمل   لذة  الطيبة وال �ست�جن  املشاعر  يدين  ب��و�د  إنھ ال  املشاعر  تقوم هذه  أن  لكنھ يرفض  الصا�ح. 

اإلرادة بقواعدها املقررة. إن �انط ير�د من القانون األخال�� أن ي�ون عقليا محضا، أي خاليا من �ل شوائب  

الدوافع وامليول، ألن هذه تفسد صفاء القانون العق�� وسموه وقوتھ، كما يفسد أي عنصر تجر��ي، مهما  

إذا دخل فيھ. إن �انط يم�ىي أ�عد من ذلك، إذ ال يقتصر ع�� توكيد    وقّمتھ   لر�ا�ىيضؤل، قوة ال��هان ا

ي�ون من   بل استقاللھ عن �ل توجيھ خاص  وامليول،  العواطف والدوافع  القانون األخال�� عن  استقالل 

ال�ي العاقلة بوجھ عام. فاملش�لة  ال�ائنات  القانون األخال�� ل�ل  العقل اإل�سا�ي، بحيث يص�ح  ��م   شأن 

سس ع�� ا�حساسية االنفعالية. وعنده  
َ

ؤ
ُ
�انط �� مش�لة أساس األخالق. ورأيھ هو أن األخالق ال يمكن أن ت

أن �ل ميوالتنا حسية. وفكرة السعادة ليست فكرة عقلية محضة. إ��ا َمثل أع�� من إبداع ا�خيال، وليست  

ميعا حسب �انط أن ن�ون سعداء، ألننا  من صنع العقل. إ��ا تصنع كال مطلقا إلرضاء امليول؛ إننا نود ج

�� طبيعة �ل �ائن عاقل   إ�� السعادة مغروز بالضرورة  ببساطة ال �ستطيع أن نحدد ماذا نر�د. إن امليل 

للميول   مخالفا  أي  للسعادة  مخالفا  سي�ون  بالتعدي  فإنھ  للضرورة،  مخالف  الواجب  ومادام  متناه. 

و�ؤكد أن   عن �ل فعل يصدر عن امليل.  "صفة "األخالقية  ، فإن �انط �ستبعد� ذلكالطبيعية. و�ناء ع�

الواجب هو نوع من القسر الذي  الفعل إذا �ان دافعھ هو امليل فهو ليس فعال أخالقيا. يقول �انط: "إن  

) فيضع  Le senne. أما لوس�ن (3"يمارسھ اإل�سان ضد ميولھ الطبيعية �� سبيل تحقيق غاية أخالقية 

فهو الذي    –بما هو وجود    –الواجب هو ما ليس �عد، أما الوجود  يث يقول: " الواجب مقابل الوجود ح

فهنا تقابل ب�ن ما يجب أن ي�ون، و��ن ما هو �ائن. وح�ن يتحقق ما يجب  .   4"يق��ي ع�� الواجب بتحقيقھ

 
1- Ibid., 106. 
2- Nietzsche F.: Ainsi parlait Zarathoustra, éd. Belingue, Aubier-Montaigner, pp.87-89. 
3- Kant Emmanuel: Principes métaphysiques de la morale, tr. fr. Tissat, Nabus presse, 2012.p. 87. 
4- Le senne René, Le devoir, 2éme édition, P.U.F, Paris, 1950, p. 262. 
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يقول   املع�ى  نفس  و��  واجبا.  �عد  �عد  ولم  �ائنا ووجودا،  صار  ي�ون، فقد  ناب��أن  "جون  أن  :  يقهر البد 

اق��، �ي ال �ستطيع أن نؤكد بأن تفضيالتنا ليست ردود فعل طبيعية معلومة  . 1الواجب وجودنا الو

 أنواع الواجبات وأوجھ التنازع بینھا: -4-4
 أ. أقسام الواجبات من حيث الش�ل: 

 *  واجبات إيجابية، �� األوامر ال�ي تفرض االل��ام بفعل �ىيء ما. 

 � أو أفعال الن�ي وال��ك.* واجبات سلبية، و�قصد ��ا النوا�

 ب. أقسام الواجب من حيث العالقة مع الذوات: 

 * واجبات تجاه اإللھ. 

 (�ائنات عاقلة وغ�� عاقلة). آلخر* واجبات تجاه ا 

 * واجبات تجاه الذات أو النفس.

و��ن هذه الواجبات الثالث والقيم املرتبطة ��ا يقع تنازع و�عارض دائم ومستمر؛ حيث تحضر أفعال  

 لتفضيل لتقر�ر األولو�ات وا�حسم �� االختيار. ا

 ج. واجبات قانونية: 

ع و���تب  وضعية،  واجبات  بالقوة    ��و��  ��ا  القيام  يفرض  وأحيانا  مادية  عقو�ات  ��ا  القيام  عدم 

بالقوة، كما ال   تنفيذ  أو  أي قهر  الذي ال يتضمن  الواجب األخال��  يم��ها عن  القاهرة. وهذا ما  والسلطة 

 عدم القيام بھ أو الوفاء بھ أي عقاب مادي.  ي��تب ع��

 د. أقسام الواجب من حيث االل��ام:

"أعط ل�ل إ�سان ما هو لھ". ولهذا �انت  وإ�� أحد"    �ىئتقوم ع�� قاعدت�ن "ال �  و��* واجبات العدالة،  

 . العدالة هنا قانونية تل��م بحرفية القانون 

اإلحسان   ع��  تقوم  واجبات   �� اإلنصاف،  واجبات  إ�� *  القانون  حرفية  وتتجاوز  اإل�سانية  والروح 

توسيع   �ستد��  اإلنصاف  فواجب  املرجوة.  الغايات  عن  البعيد  الن�ىي  مساره  وت�حيح  روحھ،  تجسيد 

النظرة ومراعاة الظروف كذلك. يقول فيكتور هوغو "ال �ىيء �ستحق أن ي�ون فوق العدالة غ�� اإلنصاف".  

�� من األحيان �أن يخلف فق�� وعده �� رد الدين لظروف قاهرة،  وقد تتعارض العدالة مع اإلنصاف �� كث

 فبينما العدالة تق�ىي بتطبيق القوان�ن عليھ، يدعو اإلنصاف إ�� تخفيض ديونھ وتأجيلها أو إسقاطها. 

 
1- Nabert Jean: Elements pour une éthique, press universitaire de France, p. 47. 
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 مصدر الواجب ومنابعھ: -4-5
 A�بية (التجر�ة وال�  ��برهن �انط ع�� أن مصدر الواجب هو "العقل العم��"، الذي يتم�� باألسبقية ع

prioriفرو�د، يرون �� الواجب ا�ع�اسا لألنا األع��    غموندي). لكن أنصار التحليل النف�ىي وع�� رأسهم س

"Le surmoi  لفھ تر�ية اآلباء واملر��ن عند الطفل. فهؤالء هم الذين غرسوا �� نفس
َ

خ
ُ
" الذي يت�ون جراء ما ت

العقاب املادي (الضرب)، واملعنوي (االزدراء). ثم  هذا الطفل الشعور بالواجب، وعززوا هذا الشعور بأنواع  

�عد مرحلة الطفولة ال�ي خيم عل��ا ا�خوف من العقاب، �ستمر األنا األع�� �� ت�خمھ تحت ضغط ا�جتمع  

واألعراف والعادات والتقاليد، لهذا فإن أنصار التحليل النف�ىي، ال يرون �� املذاهب األخالقية القائمة ع��  

اس سوى  عبثا  الواجب،  يحاول  الذي  العق��  الغطاء  ذلك  عن  النظر  �غض  الطفو��،  األع��  لألنا  تمرار 

مذاه��م. ع��  يضفوه  أن  املذاهب  هذه  يفسر  و�ناء   أ�حاب  ذلك  أخالق    ع��  النف�ىي  التحليل  أ�حاب 

 Lesوموسوس�ن ()، وال�ي تنتج م��مت�ن  Sadiqueالواجب بأ��ا استمرار لفعل األنا األع�� ذي الن�عة القاهرة (

scrupuleux et les obsédés.يبالغون �� التشدد ا�خلقي إ�� درجة الهوس والعصابية ( 

أما األخالقيون من ذوي الن�عة الالهوتية، فإ��م ير�طون ب�ن الواجب وا�حبة وهذا ما نص عليھ القد�س  

  ن. فاملؤم)10العبارة  13صل  (الف  "إن ا�حبة �� أداء الشريعةبولس �� رسالتھ إ�� أهل روما ح�ن قال: " 

إن ما يجب علينا هو ما  بقولھ: "أندري مارك  يرى �� أوامر الشريعة تحقيقا لناموس ا�حبة. وهذا ما �عززه  

نر�ده، وما نحبھ. لكن هذه اإلرادة وهذه ا�حبة تتخذان ش�ل االل��ام (...) إن الواجب �ش�� �� ا�حياة  

  اّم�� بتدئ�ن أو املتقدم�ن، و�لما ساد حب ا�خ�� �� ال�خص  األخالقية إ�� حال النقص، وهو حال امل 

الشعور بالقسر، مخليا امل�ان رو�دا رو�دا للشعور باالستقالل الذا�ي والتلقائية الروحية امل��ايَدْين. و��  

إن   مطلقة.  سيادة  ا�حبة  وستسود  بالقسر،  شعور  �ل  سيختفي   (...) إليھ  نص��  الذي  الكمال  حال 

 .1"ال حيلة �ستخدمها ا�حبة، ابتغاء الوصول إ�� هذا الوضعالواجب ما هو إ

ثم يدعم هانز ماير ما ذهب إليھ أندري مارك، حيث يقول: "ينب�� أال �غفل عن هذه ا�حقيقة و�� أنھ  

ليس أداء الواجب بمع�ى مراعاة القانون، بل العمل الباطن لطبيعتنا اإل�سانية هو واجبنا. إن �انط يفرغ  

سانية ويعر��ا من قداس��ا. إن ا�حبة أع�� من مبدأ الواجب. وكبار معل�ي اإل�سانية الديني�ن  ا�حياة اإل� 

األخالقي�ن مثل �سوع و�وذا و�ونفوشيوس والو�سيھ لم �سل�وا مسالكهم أداء للواجب. وتصور القد�س  

التجذيف. األس��ي  فر�شس�و  لقد أعوزت    وفا�سان دي بول �عمالن وفقا لألمر املطلق سي�ون نوعا من 

 .2�انط النظرة إ�� مالء ا�حياة الفعالة و��� عمق اإل�سان، ولهذا أعوزه ما �عنيھ املسيحية بالفداء"

مع   معناه  تداخل   �� سواء  الواجب،  بمفهوم  يحيط  الذي  الغموض  �ستخلص  ا�حور،  هذا  ختام  و�� 

ال�ي تتفرع من حيث  ممعا�ي الضرورة وا�حر�ة وامليول، وصعو�ة تمي��ه   ��ا. أو سواء �علق األمر بأقسامھ 

بتبعاتھ حتما    الش�ل واملوضوع. ناهيك عن اإلش�ال العميق الذي يثار حول مصدر الواجب، والذي يلقي

 
1- Marc André, Dialectique de l’agire, Paris, 1954, p. 447. 

خوذ    .213، ص 3، ج1960هانز ماير، الفلسفة التنظيمية، بادربورن،  -2
ٔ
خالق النظرية،  عن عبدما

ٔ
 . 141ص الرحمن بدوي، اال
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من عدمھ، ناهيك أن   اأخالقي   ع�� التواصل األخال��، إذ يصعب اإلجماع ب�ن األخالقي�ن حول الواجب فعال

السياق ال �سمح لنا ببسط وجوه االختالف العميقة ب�ن فلسفة األخالق �� الفكر الغر�ي، وفلسفة األخالق  

الفعل األصوليون  سم 
َ

ُيق ح�ن  خاصة  اإلسالمي،  ال��اث  ومباح.   ��  إ��: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، 

 وح�ن �عتمدون مبدأ الرخصة والعز�مة، وغ��ها من القواعد ال�لية، ال�ي تحتاج منا بحثا مستقال.  

 مفهوم الفضیلة:  -5

موقع   �ان  أيا  والكمال  املثال  تو��  و��  واألحسن،  واألجود  األمثل  �ع�ي  اليونا�ي،  السياق   �� الفضيلة 

أي رجل، و�� بذلك �ع�ي الرجولة  "Virus"الفرد، وأيا �انت ظروفھ. أما �� الالتينية، ف�ي مأخوذة من �لمة 

ثة، أصبحت تدل ع�� القوة والفضل  والقوة وال�جاعة. ومع توسع استعماال��ا �� اللغات األورو�ية ا�حدي

اإلنجل��   قول  ومنھ  األخالق؛   �� اللغة " of Law VirtueIn"والتفوق   �� مطابق  واألمر  القانون.  بقوة  أي 

أي بقوة كذا. وقد وردت عدة �عر�فات للفضيلة تصب مجملها �� �و��ا  "بفضل كذا"العر�ية ح�ن تقول  

األ  من  مع�ن  نوع  إلنجاز  الرا�خ  ا�خ��  "االستعداد  إلرادة  الرا�خ  االستعداد  أ��ا  أو  األخالقية،  فعال 

" العادة ال�ي ��ا تتمثل اإلرادة ل�خ��: ف�ي �شارك  الفضيلة بأ��ا:    فولكيھ. ويعرف  والتعود ع�� فعل ا�خ��"

أ��ا   كما  الطبيعة؛  عن  تتم��  و�ذلك  باملمارسة  مكتسبة  أ��ا  األساسيت�ن:  ا�خاصيت�ن  هات�ن   �� العلة 

. والكث�� من الفالسفة، بل ومعظمهم، يتفق مع فولكيھ، �� �ون  1ستمرار وتتج�� �� �ل ا�حياة"تتضمن اال 

الفضيلة مكتسبة وليست فطر�ة، إال إذا كنا نخ��لها �� األطر العقلية ال�ي توجد بالقوة �� العقل العم��.  

طھ املطلقة. و�� متعلقة  والفضيلة مكتسبة ع�� ضوء العقل، فاألصل ف��ا هو فهم النظام األخال�� وشرو 

الفاضلة، تكتسب   إرادتنا ع�� األفعال  أساسا باإلرادة، ألن منشأها هو األفعال اإلرادية. ومن فرط �عو�د 

لتصبح عادة وأصال �� فعل ال�خص الفاضل. فإذا رجعنا إ�� أرسطو، وجدناه يحدد جنس    ةالفضيلة قوّ 

  �� . فينجم عن ا�حالة االعتيادية  الوسط واالعتدال��  ، كما يحدد نوعها  "ا�حالة االعتيادية"الفضيلة 

و  والرو�ة،  للعقل  خضعت  �عدما  األفعال،   �� والعصمة  �ع�يالثبات  ما  إن    هو  الشهوانية.  النفس  ضبط 

الذي   هو  الدافع  أو  النية  استقامة  ألن  الفضيلة.  أخالق   �� حاسم  أمر  الفعل،  دافع  أي  النية،  استقامة 

. فقد يصمد ال�خص �� القتال من أجل النياش�ن والتشر�فات، أو ِ�َحِمّية ��  يجعلنا نقوم بالفضيلة لذا��ا

ولن ينال أي امرئ هذه الفضيلة، إال حينما يصمد من أجل    املزاج، لكن هذا ال يمنحھ فضيلة ال�جاعة.

ف  �انط.  الواجب عند  مفهوم  إ��  بنا  �عود  التحليل  الفضائل. وهذا  �ل  ذلك  ع��  ذاتھ، وقس    إنالصمود 

 �غ�� املراد املتمثل �� فعل ال�ىيء لذاتھ. مانا الفضيلة بالواجب عوض

 

 
1- P. Foulquié, Morale, Paris, 1955, p.326. 
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 : الفضائل ال اإللزامات -5-1
�عيب توماس وول ع�� علم األخالق ترك��ه ع�� صياغة املبادئ والقواعد والدعوة إ�� إلزامها، و��مل طرح  

الصا�حةلبدائل   ال�خصية  يمنح  وتطو�رها  صناعة  ما  وول  رأي   �� وهذا  أخالق  .  لعلم  والقوة  االمتياز 

القيام بما هو صائب    خاّصة   الفضيلة، أ��ا تركز ع�� ما هو خ�� أخالقيا، وليس ما هو صائب. قد ي�ون 

جزءا مما يجعل املرء �خصا صا�حا، فاملرء ال �عت�� صا�حا أخالقيا طاملا أنھ يقوم �سلوكيات ال أخالقية.  

مھ بما هو صائب. فال�خص الصا�ح أو الفاضل أخالقيا �� غ�� أن صالح املرء ال يتوقف فحسب ع�� قيا 

نظر وول، هو الذي يحوز ع�� �خصية أخالقية صا�حة. وال�خصية األخالقية الصا�حة تت�ون من عادات  

أخالقية فاضلة، أو فضائل. يمكن اعتبار الفضائل نزوعا أو ميوال شطر السلوك بطرق محددة ومقبولة  

�� املقابل فإن ا�خداع رذيلة، و  الن�وع إ�� قول ا�حق.  إن الصدق هو  أخالقية،أخالقيا. الصدق مثال فضيلة  

تجسد عادة الكذب. ثمة أنواع أخرى من الفضائل، تصاحب الفضائل األخالقية؛ فالص�� مثال �عد فضيلة  

كرة  فيما يقال لنا، لكنھ ليس فضيلة أخالقية. لنا أيضا أن نتحدث عن الفضائل الذهنية، مثال عادات املذا

غاية   تحقيق  �ش��ط  مهارات  أو  الفضائل عادات  اعتبار  يمكن  ا�حقيقة.  ع��  العثور   �� والرغبة  ا�جيدة، 

صا�ح. �خص  تر�ية   �� تتمثل  وول-  نقتصرو   �عي��ا،  توماس  كتاب  نحلل  الفضائل   -ونحن  دراسة  ع�� 

 األخالقية دون غ��ها من الفضائل األخرى. 

 حيث يقول: � ضرورة التمي�� ب�ن الفضائل والقواعد األخالقية،منذ الوهلة األو��، إ�  وول ينبھ توماس

وهلة، أن ا�حديث عن الفضائل مجرد طر�قة أخرى �� ا�حديث عن القواعد. مثال ذلك أن    يبدو ألول "

ثم يتساءل وول، ما الفرق الكب�� إذن ب�ن علم  .   1فضيلة الصدق تبدو مجرد العيش وفق قاعدة "ال تكذب"

كث��ة تطبع هات�ن املقار�ت�ن    اعلم األخالق املؤسس ع�� املبادئ؟ يقر وول، أن هناك فروق أخالق الفضيلة و 

�� علم األخالق. و�رى أنھ من املفيد لفهم علم أخالق الفضيلة أن نتتبع مواطن االختالف ال�ي تم��ه عن علم 

متشا���  واملبادئ  األخالق  السطح  ع��  يبدوان  أ��ما  من  الرغم  فع��  �شكالن  واإللزامات.  فإ��ما  تماما،  ن 

بّينا  طر�ق�ن مختلف�ن التفك�� األخال��.  اختالفا  إ�� ترك�� نظرنا ��  ��  وجوه أساسية    ةثالث  وهو ما يدعونا 

 :ف��ا املذهبانيختلف 

يمتلك ِعلم أخالق الفضيلة الكث�� ليقولھ عن دوافع السلوك. فعلم األخالق ُ�ع�ى بما يجعل   الوجھ األول:

هذا  و   ؛ إ��ا تكمن �� أسباب أو دوافع السلوك.)Goodness(  أفعالنا"خ��ية"وهذا مكمن  الناس صا�ح�ن،  

ال �ع�ي أن الذين يؤكدون ع�� نظر�ات اإللزام ليس لد��م ما يقولونھ عن الدوافع، لكن مثل هذه النقاشات  

رفاهيتھ ورفاهية اآلخر�ن  تتبوأ من�لة مركز�ة �� علم أخالق الفضيلة.�� هذا العلم، عادة ما �عت�� عناية املرء ب

أفضل دوافع السلوك. يختلف هذا كث��ا عن مفهوم �انط �� الدافعية. عنده الدافع املناسب الوحيد للفعل 

طبيعة   عن  النظر  بصرف  العقل،  إمالءات  وفق  أسلك  الواجب  وفق  أسلك  ح�ن  الواجب.  هو  األخال�� 

  �� التوجه�ن  هذين  ب�ن  الفرق  تحديد  ورغبا�ي.إن  ��  لدافعية""امشاعري  غاية  األخال��  للفعل  املناسبة 

 
1- Thomas F. Wall: Thinking critically about moral problems; Wadsworth, USA, 2003, p. 45. 
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األهمية. لقد رأينا إ�� أي حد �سلك األم ب��ودة املشاعر ح�ن تطعم وتكسو وتؤوي أطفالها �جرد أن الواجب  

يفرض عل��ا القيام بذلك. إ��ا لن ت�ون جديرة بالثناء، إال ح�ن تقوم بذلك استجابة لدافع عناي��ا برفاهية  

ا�حب.ب��سيخھ فكرة أن خ��ي لنف�ىي ولآلخر�ن يمكن أن ي�ون دافعا يحظى بأسبقية    أطفالها؛ أي بدافع

ع�� الواجب، �سمح علم أخالق الفضيلة باس��داد املشاعر والرغبات ثانية إ�� ا�حياة األخالقية، رغم أ��ا  

نا األخالقية  تظل دوما تحت سيطرة العقل. وخالفا ل�انط، يتيح لنا علم أخالق الفضيلة أن �عت�� اختيارات

  .1ع�� أ��ا اختيارات أ�خاص، وليس فقط اختيارات نا�عة من العقل ا�جرد

ال مقار�َ�يْ ثا�يالوجھ  ب�ن  الفرق  يكمن  نظر�ات  األهداف؛  ��  "الفضيلة"و  "اإللزام"،  هدف  أن  ذلك 

اإللزام يتع�ن �� �عليمنا كيفية تحديد الفرق ب�ن الصواب وا�خطأ. و�� تحقق هذا الهدف ع�� تحديد قواعد  

 اومبادئ يلزمنا  
ّ
باعها، ح�ى إن لم نكن نرغب �� ذلك. �� املقابل يتع�ن هدف علم أخالق الفضيلة �� بيان  ت

ع�� حد  )  lourishingF Human(حياة "ازدهار �شري"  كيف ي�ون املرء سعيدا، وكيف يحيا حياة خ��ة،  

�عب�� أرسطو. قد يتضمن جزء من ا�حياة ا�خ��ة العيش وفق إلزامات املرء األخالقية، غ�� أن علم أخالق  

�كز  �الفضيلة يحتاز ع�� مفهوم أوسع بكث�� ل�حياة األخالقية من ذلك الذي يقره علم أخالق اإللزام، إنھ ي

هو خ�� لنا ولآلخر�ن، وال يقتصر ع�� تحديد اإللزامات املفروضة علينا إزاءهم. ��    تحقيق ما  ��خصوصا  

�� مخطط عيش حياة أك�� خصو�ة   إلزاماتنا ليس مهما بقدر إسهامھ  إ��  علم أخالق الفضيلة، االمتثال 

 وكفاية. 

ا �ان الهدف من  . فإذ"مقار�ة القيم"يتع�ن الفرق ب�ن عل�ي أخالق الفضيلة واإللزام ��  ثالث،الوجھ ال

علم أخالق الفضيلة بيان كيفية عيش حياة خّ��ة وسعيدة، فإنھ سي�ون محتم عليھ أن �شتمل ع�� مفهوم  

ل هذه ا�حياة، أي املثال األخال��. و��ذا، فلن �ستطيع تحديد الفضائل الفردية ال�ي نرغب �� تطو�رها إال  
َ
ث
َ
مل

ذه ا�حالة مفهوم عام ل�حياة ا�خ��ة، بمع�ى آخر مثال عام لنوع  �� ضوء ِمثل هذا املثال. فاملثال األخال�� �� ه

حقا. سعداء  ن�ون  أن  أردنا  إذا  منوالهم  ع��  ن�ون  أن  يجب  أنھ  �عتقد  الذين  تتحدث    و�ينما  األ�خاص 

نظر�ات اإللزام عن �ىيء يبدو مشا��ا تماما للمثال األخال�� ح�ن تتحدث عن القيم األخالقية، فإن هذين  

يو  املتعة عند    امختلف  توظيفاظفان  املفهوم�ن  مثال  يوظف  ذلك،  ومثال  األخالقية.  نظر���ما  ضمن  تماما 

ل، �� التمي�� ب�ن الصواب وا�خطأ. إذا حقق الفعل ذلك  يرت ماأنصار النظر�ة العاقبية، من طرف ستيو 

وجهها مجرد وسائل  لذلك ي�ون خاطئا. إلزاماتنا والقواعد واملبادئ ال�ي ت  وخالفا  املثال، فإنھ ي�ون صائبا؛

حياة السعادة، ال�ي تز�د إ�� ا�حد األق�ىى من امللذات وتقلل إ�� ا�حد األد�ى من    ��   لتحقيق حياة مثالية،

 اآلالم.

غ�� أن الفضائل �� علم أخالق الفضيلة، ليست مجرد وسائل لتحقيق حياة سعيدة. فمجموع الفضائل  

عيدة، هو العيش بطر�قة فاضلة. فسمات ال�خصية  املثال األخال��؛ ذلك أن عيش حياة خ��ة أو س  هو

النا�ع م��ا، وامليول واملشاعر املناسبة ال�ي تصاح��ا �عت�� خ��ة �� ذا��ا، أل��ا �ش�ل ��   والسلوك الفاضلة، 

 
1- Ibid., p. 46. 



اهر بن عاشور تنويرّيا"  تقديم
ّ
. فؤاد هراجة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـتاب "ُمحّمد الط

ٔ
 ا
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م شيئا  ا�خ��ة  ا�حياة  ليست  ا�خ��ة.  ا�حياة  عننفسها  كرة  ا  ختلفا  لعبة  لعب  أن  كما  تماما  لفضائل، 

جيدة، )  Baseballالبيسبول( بطر�قة  واالنتشار  جيدة،  بطر�قة  الكرة  ضرب  سوى  ليس  متقنة  بطر�قة 

عدمھ.   من  اإلتقان  حكم  إصدار  ع��  يحملنا  الذي  هو  ا�جموع  فهذا  ذلك.  شابھ  وما  ا�جري   �� والسرعة 

عن ا�جموع   ختلفاوكذلك شأن السعادة أو املثال األخال��، فما هو إال مجموع الفضائل وليس شيئا آخر م

 ال��. األخ

 
ّ
أن أ��ا طرق  �ستخلص إذن  إلزامات أصبحت عادات، بل يجب وصفها ع��  ھ يجب أال �عت�� الفضائل 

�سهم �� ا�حياة ا�خ��ة. و�أن ا�حياة ا�خ��ة بمثابة ��ر كب��، تصب فيھ مجار وسواق من �ل جانب. وهذه  

لم أخالق الفضيلة �� أن  املصبات �لها �� ال�ي �ش�ل مجرى ال��ر وقوة جر�انھ. إن أفضل وسيلة لفهم ع

يصبح املرء سعيدا، وهذا �ىيء    ّية أننف��ض أنھ ال �ستخدم مفهوم اإللزام. إذا �ان علم األخالق معنيا بكيف

بأننا   للقول  إذن  مع�ى  فال  ولغ��نا،  ألنفسنا  تحديد  "ملزمون"نر�ده  عن  فعوضا  أخال��.  هو  بما  لنقوم 

ا�خ�� والناس والسعداء؛ أناس �عيشون حياة االزدهار البشري.  إلزاماتنا، يتع�ن هدف علم األخالق �� إنتاج  

تؤدي  ا�خ��  الفضائل �� شعاب  ا�حياة    إ��  �� مثل هذه  �ان �حكم  او�سهم  إذا  من    مع�ى"صائب"�خ��ة. 

يجعل  املعا�ي املع�ى  فهذا  الفضيلة،  أخالق  ا�حياة  "صائب"  لفظ  �� علم   �� �سهم  الذي  للسلوك  مطابق 

 . 1نا"يل إنسبة بالالسلوك غ�� ا�خ��  خطأ""ا�خ��ة، �� ح�ن �ع�ي 

لكن، هل يكفي أن نقول بأن علم أخالق الفضيلة ُ�ع�ى با�حياة ا�خ��ة، أم أن هذا العلم مطلوب منھ أن  

 يفائھ حقھ �� اإلجابة. سؤال يحتاج إ�� بحث مستقل إل   وهو  يحدد ما الذي �عنيھ حقيقة هذه ا�حياة؟

 الخاتمة:  -6

 : تقر املقار�ة املفاهيمية ال�ي تبنينا باالستنتاجات التالية

 أن األخالق مجموع القواعد السلوكية املقبولة �� عصر ما ومن قبل جماعة �شر�ة ما. -

 دي�ارت).أن األخالق نظر�ة عقلية �� ا�خ�� والشر �س��دف النظر �� الفاعل وليس الفعل( -

 علم األخالق نظر�ة �� ا�خطأ والصواب �س��دف النظر �� الفعل وليس الفاعل.أن  -

 أن النظر�ة األخالقية قد ت�ون معيار�ة كما قد ت�ون وصفية. -

أخالقية  - �ائنات  من  م�ونا  مجتمعا  يف��ض  األخالق  علم  أما  فردي  طا�ع  ذات  األخالق  أن 

 (شيلينغ). 

 ية واألخالقيات التطبيقية. يطلق ع�� األخالقيات الوصف Éthique أن مصط�ح -

 يطلق ع�� األخالق القسر�ة املتعلقة باإللزام والواجب(�انط). Moraleمصط�ح أن  -

 أن علم األخالق يدل ع�� مل�وت ا�حياة األخالقية (هيغل). -

 
1- Ibid., pp. 46- 47. 
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�� عمقھ،  - الالهوت  يختلف عن  أخالق، وهو ال  والقواعد هو  املبادئ  يتأسس ع��  ما  �ل  أن 

منطق األمر والن�ي، سواء �ان املصدر عقليا أم دينيا. أما علم األخالق  فكالهما يتأسس ع��  

 .وض�� طبي�� وح��ي مباشر فهو

 أن األخالق تتسم باإلطالق والشمولية عندما �عتمد القواعد، واملبادئ القبلية.  -

والتطور   - بالتغ��  تتم��  األخالق  عالديناميةوالتقدم  أن  �عتمد  عندما  األخالقية  ،  التجر�ة   ��

 .عندما تتحول إ�� وقائع عوض قواعد ومبادئ  أي باشرة؛ امل

أن الواجب نوع من القسر الذي يمارسھ اإل�سان ضد ميولھ الطبي�� �� سبيل تحقيق غاية   -

 أخالقية.

تختلف  - و��  التفضيل،  أفعال  أو  الرغبة  منبعھ  ي�ون  قد  تقديري  حكم  األخالقية  القيم  أن 

 باختالف ا�جاالت وا�جتمعات

 ست إلزامات، إ��ا مثل عليا ترسم لنا الطر�ق نحو ا�خ�� والسعادة. الفضائل لي -
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 ، الهوّیة المستعارة 

   الّتفکیر خارج صنادیق األنساق وضرورةالعالج بالمعنی  

 
 

 : صملخّ ال

من الزاو�ة بل  "العالج باملع�ى" ال من زاو�ة الطبيب النف�ىّي والعالج اإل�ليني�ّي،  حول  هذه الدراسة    محورتت

ات  .املعرفّية ال�ي �عت�� اإل�سان صا�ع معانيھ
ّ

وأّن من ال يصنع معانيھ ا�خاّصة   .وأّن ضياع املع�ى خطر ��ّدد الذ

عطىمهّدد بالشعور باالغ��اب وضعف املناعة الفكرّ�ة، وفق قاعدة: "إّن املعا�
ُ
ب�ى وال �

ُ
ويعيش �� ال��اية ��وّ�ة   ". ي ت

 مستعارة.

ر بمرجعّيات مستعارة، وداخل صناديق أ�ساق مغلقة.  
ّ

ات العر�ّية املعاصرة تفك
ّ

نتج    ولموخلصت إ�� أّن الذ
ُ
ت

ات �عُد معان��ا ا�خاّصة ال�ي �ستجيب الش��اطات العصر وظروفھ. واكتفت بالعيش ع�� استعمال معا�ي  
ّ

هذه الذ

بالتفس�� والتأو�ل ح�ى تالئم منطلقا��  ،األّول�ن وتوسيعها العقدّية واملذهبّية من جهة، و�تدو�ر منتجات  ا  كرها، 

 ن جهة أخرى. مكّرسة �� الو��، �� ا�حال�ن معا، "ثقافة األجو�ة". اآلخر/ الغرب من املعا�ي والدالالت والرموز م

  -الهوّ�ة املستعارة  :مفاتيح �لمات
ّ
 العالج باملع�ى.  –خارج الصندوق  –قافّية األ�ساق الث

Abstract : 
 This study talked about "Logo therapy -treatment with meaning" not from the point of view 

of the psychiatrist and clinical treatment but talked about it from the cognitive point of view that 

considers man to be the maker of meanings, that the loss of meaning is a threat to the self, 

and that those who do not make their meanings are threatened by a sense of alienation and 

weak intellectual immunity, according to the rule of "meanings are adopted and not given", and 

ultimately live with a borrowed identity. 

 And I concluded that the contemporary Arab self thinks with borrowed references, and 

within closed boxes of formats, and this self has not yet produced its own meanings that 

respond to the requirements and conditions of the era, and contented itself with living on the 

use of the meanings of the ancients and expanding them unwillingly, with interpretation and 

interpretation to suit their doctrinal and doctrinal premises, and by recycling the products of the 

other. The West of meanings, connotations and symbols on the other hand. Dedicated to 

awareness, in both cases, "a culture of answers". 

Key words:  borrowed identity  -  Cultural patterns. -   Out of the box  -Logo therapy  /treatment 

with meaning . 

 حسن الخطیبي د. أ.

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوّية المستعارة
ٔ
 د. حسن الخطيبي  .ا
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 : توطئة  -1

فا و من التعاب�� ال�
ّ
تحّسرا ع�� ما آلت إليھ أمور ا�حياة وهيمنة فو�ىى القيم: ي درج الّناس ع�� قولها تأف

بقى مع�ى" أو "ما �اين مع�ى". كما �شيع ب�ن الّناس اليوم  نقول بالّدارجة املغر�ّية: "ما  . و "لم �عد هناك مع�ى"

الت هذه  خالل  ومن  مع�ى"…..  بال  أصبحت  "حيا�ي  �حيا�ي"،  مع�ى  عن  "أبحث  حاجة  عبارات:  تظهر  عاب�� 

امل�ّحة للمع�ى من أجل أن ُيوجد. فاملع�ى شرط من شروط وجوده �� املقام األّول. كما أّ��ا  ال�ائن البشرّي  

تضمر من    من جمل  �عاب��  الفراغ  املع�ى،  موت  الوجودّي،  االحباط  الوجودّي،  قاء 
ّ

الش مثل:  الدالالت 

الالغر�ىيّ  حالة  وسطوة  ات، 
ّ

الذ عن  الرضا  وغياب  املع�ى،  �� املع�ى/أزمة  قة 
ّ
الث وعدم  الهدف،  وافتقاد   ،

 املستقبل وفقدان شهّية العيش. 

إّن الفراغ من املع�ى بلبل حياة األفراد وجعلها فو�ىى عارمة. فالعديد من الّدراسات النفسّية �ش�� إ�� 

  وأّن   . أّن اإل�سان ال �شعر بالسعادة �� حياتھ ما لم يجد �حياتھ مع�ى. ويشعر بأّن ألفعالھ داللة وجدوى 

فشل املرء �� استخدام حّر�تھ �� تحقيق إم�اناتھ اإل�سانّية، وفشلھ �� ال��وض بمسؤولّيات هذه ا�حرّ�ة  

انبعاث حالة من الالمع�ى، متّوجا ذلك األمر باال��حاب  لشعور بالوجود، و يؤّدي، �� ال��اية، إ�� فقدانھ ا

ھ �ستطيع أن يحيا بواسطة  " ا�خاصّية امل  أّن   من مواجهة ا�حياة واالستقالة م��ا. وا�حال
ّ
أن مّ��ة لإل�سان 

عھ 
ّ
 .1�� املستقبل"إتطل

الّنفس   عن  الرضا  مفا إّن  من  عنھ  يتفّرع  وما  الّنف�ىّي  األمن  االنفعالّية  وتحقيق  الطمأنينة  مثل:  هيم 

ا�ّي والّتوازن االنفعا�ّ�، أصبح من أّولو�ات األفراد �� عاملنا امل
ّ

عاصر، بل هو  واالستقرار الّنف�ىّي والتكّيف الذ

  ، وزحف تكنولو�ّ� مدهش  ،أعّز ما ُيطلب اليوم. فهو حبل الّنجاة �� ظّل ما �عرفھ العالم من ثورات صناعّية

سطوة غ�� مسبوقة �حضارة  ي أ�حت سلطة فوق �ّل الّسلطات، و وهيمنة لإليديولوجّية التقنّية املقيتة ال�

ما �عد القيم،    املا�عديات: ما �عد العقل،�� عصر    .مع�ىاالس��الك املتوّحش، �� عالم غارق �� التفاهة والال 

ما �عد اإل�سان، وا�حديث عن اإل�سان املعّزز رقمّيا كما تصفھ تّيارات ما �عد اإل�سانّية  ما �عد التار�خ و 

Post humanism    أو اإل�سانّية العابرةTranshumanism2،    اغ��اب اإل�سان الذي  وما نتج عن �ّل هذا من

 خصاصا نفسّيا كب��ا نظرا لت�ّحر مساحات كب��ة من إ�سانيتھ.ا�ي أض�� �ع

اغ��اب   �عا�ي مش�لة  ا�حديث  قبيح. فا�جتمع  العصر �ست�� وجھ  البشوش �حضارة  الوجھ  إّن خلف 

اإل�سان، اغ��ابھ عن نفسھ وعن مجتمعھ إ�� ا�حّد الذي استحالت فيھ هذه ا�حضارة إ�� ما يمكن �عتھ بـ  

. فلقد اغتالت التقنّية �ّل ما هو إ�سا�ّي �� اإل�سا�ّي، بما �� ذلك معانيھ ال�ي يحيا ��ا. فقد  "مق��ة اإل�سان"

فبقي عار�ا مفضوحا بال حرمة و�ال سيادة ع�� مملكة معانيھ. وهذا ما �عطي املشروعّية للّسؤال    .جّردتھ م��ا

 
الّتسامي بالّنفس، ترجمة طلعت منصور، دار   -مقّدمة في العالج بالمعنى  :اإلنسان يبحث عن المعنى :فيكـتور ايميل فرانكل -1

  .103، ص1982، 1القلم، الكويت، ط
ما  حركة دولّية تدعم استخدام العلوم والتكنولوجيا الجديدة لتعزيز القدرة اإلنسانّية العقلّية والفيزيائّية وقدرة التحّمل، وحتى إلغاء -2

ص من الموت.يعتبر غير مرغوب فيه في 
ّ
خيرا التخل

ٔ
حيان مثل الغباء، المعاناة، المرض، الشيخوخة وا

ٔ
   معظم اال



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)203( 

املؤّول، �� ظّل س��ورة هذا "التدم��    "اإل�سا�ّي"، أي اإل�سان الوا�� الفاعل الّناقد عن مستقبل اإل�سان

ا�ّي" املتتا��. 
ّ

 الذ

ذلك أّن "الفهم    ،إّن اإل�سان مخلوق يبحث عن مع�ى. وهو صا�ع معان وخالق دالالت. فاملع�ى هو ا�حياة

فو�ل ملن ال يرى �� حياتھ مع�ى. وو�ل ملن ال يرى مع�ى   1ليس شيئا يقوم بھ اإل�سان، بل هو �ىيء ي�ّونھ".

عھ ا�حياة مّنا. فا�حياة  
ّ
ما ما تتوق

ّ
عھ من ا�حياة و�ن

ّ
 من خالل أع�ن اآلخر�ن. إّن األهّم ليس ما نتوق

ّ
حياتھ إال

��  فع�� قدر ما نمنحها من معان ودالالت ت�ون. فحياتنا    . �� ما نصنعھ نحن من معان. وما ����ا من دالالت

أو هو ال�ائن    .معانينا ودالالتنا. وع�� هذا، فاإل�سان �ائن معر�ّ� �� املقام األّول إذ ُيوجد �� وجود معر��ّ 

الذي ُيوجد باملع�ى وللمع�ى. فاإل�سان مع�ى بدرجة أو��. فهو يحيا �� عالم من املعا�ي ال�ي تصنعها م�جزة  

غة. فالعالم مجّرد تأو�الت لصراع اإلرادات. وم
ّ
ات �ج�� ما سبق وحمايتھ  سوى نوافل ومستحبّ   ،ا غ�� ذلكالل

   وتزكيتھ وتذك�� الغافل عنھ.

ّن املع�ى هو �� ال��اية تأو�ل اإل�سان  أوع�� هذا، فإّن "سؤال املع�ى يرادف سؤال اإل�سان نفسھ من حيث  

عاملا نظاما ومنطلقا داخلّيا فيتحّقق  يكتسب  نمائّيا  تأو�ال  أو  ّ◌ ا �سموهذا م  .لذاتھ وملعرفتھ  ا�حضارة  يھ 

فاإل�سان   وعليھ،  املعرفة.   �� ليجدها  دوما  ا�جهولة  ذاتھ  من  تحّرره  إ��  املع�ى،  إ��  اإل�سان  رحلة  التار�خ 

 .2�ى مبدأ املعرفة"سيصبح من خالل املع

غة و و�عد �ّل هذ، هل �ستقيم القول بوجود عالم خام خا
ّ
التسمّية؟  سطوة  رج سيطرة املعا�ي وسلطة الل

   ،و�الّتا��  . وهل �ستقيم لنا ا�حديث عن وجود عالم من دون لغة
ُ
نا ال ن

ّ
  من وجود معان، وا�حال أن

ّ
وجد إال

غة/ املعا�ي؟ 
ّ
 من خالل الل

ھ هو الذي شرع �� أن  أو�ذا قلنا 
ّ
ّن اإل�سان مشروع مستمر ومفتوح ع�� التغّ�� الدائم، فإّن ذلك �ع�ي أن

ا�ي من املعا�ي والدالالت والرموز.  ي�ون، ال ما أراد أن ي�ون 
ّ

. شرع �� أن ُيوجد من خالل إنتاج االكتفاء الذ

طلق األسماء معن
ُ
نتج املعا�ي و "ت

ُ
 ح�ن االستقالل �� توليد املعا�ي. فأن ت

ّ
اه أن ت�ون  فال يتحّقق الوجود إال

ط.فاس��اتيجّية التسمّية والتعي�ن �� اس��اتيجّية �سيّ  .3سيدا" كما يقول نيتشھ
ّ
   د وهيمنة و�سل

�� الوجود اإل�سا�ّي هو: "مش�ل املع�ى"  و�ذلك أّن أهّم مش�ل  نا �عتقد 
ّ
"إرادة    أو باألحرى ، فإن مش�ل 

املع�ى". فأن "ُيوجد اإل�سان" معادل "للقدرة ع�� أن ُيوجد". والقدرة هنا، �شمل مسؤولّية الفرد ع�� إنتاج  

معانيھ ا�خاّصة، ومن مداخل "أن ُيوجد" التفك�� النقدي �� جملة من األ�ساق الثقافّية املتوارثة واملهيمنة، 

 طة لفعل توليد املعا�ي.  البارزة واملضمرة، املوّجهة للو�� والّضاب

 
فالطون إلى جادامر، دار النهضة العربّية، بيروت، ط  عادل مصطفى: فهم الفهم -1

ٔ
ويل من ا

ٔ
: مدخل إلى الهيرمينوطيقا، نظرّية التا

 . 214، ص2003، 1
،  1سة في فلسفة الجمال في الوعي الشعرّي العربّي، مركز دراسات الوحدة العربّية، ط هالل الجهاد: جمالّيات الشعر العربّي: درا  -2

 . 53، ص 2007
 .2، ص1999،  1عبد السالم بنعبد العالي: ميثولوجيا الواقع، دار توبقال للّنشر، ط -3
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ل �� فعل توليد  
ّ
مت �� مجالنا ا�حيوّي املتمث

ّ
نا، لألسف، نحيا من خالل أ�ساق ثقافّية متغّولة. تحك

ّ
إن

واألف�ار والقيم  أ�ساق    .املعا�ي  ا�حقيقة،   �� و��  املضمرة.  األ�ساق  تلك  بھ  �سمح  ما   
ّ

إال ننتج  ال  فنحن 

فيھ ولدت  الذي  التار��ّ�  �شرطها  ع��ها  .مح�ومة  التفك��   �� �ستمر  التحّول  ،  فأن  حقيقة   �� ضرب  هو 

  .1التار��ّ� والتقّدم اإل�سا�ّي 

�عيش مجّردا م إ�سان  تخّيل  يمكن  الّداللةفهل  لباس  املع�ى، عاٍر من  ُيجهد اإل�سان نفسھ  ن  ؟ وملاذا 

وضو�ّ� أم أّن فعل إليجاد مع�ى �حياتھ؟ وهل من الضرورّي فعل ذلك؟ وهل املع�ى معطى أص�ّ�، ذو وجود م

الو�� هو الذي يضفي ع�� األشياء معناها؟ هل يمكن أن ينوب أحد عن أحد �� بناء معا�ي األشياء؟ هل  

املع�ى معطى أم مب�ي؟ هل املع�ى خاّص أم عاّم؟ بمع�ى: هل املع�ى �ىيء متوارث أم أّن �ّل فرد يصنع معناه  

؟ هل يمكن أن �عيش بمعان/مرجعّيات مستعارة؟  ا�خاّص، ومسؤول عنھ؟ هل املعا�ي اختالف أم مماثلة

هل    ،صبح �حياة الفرد مع�ى من خالل نصائح اآلخر ومواعظھ و�رشاداتھ وتوج��اتھ؟ وأخ��ايوهل يمكن أن  

ع��   أش�ل  (اإل�سان  ذاتھ  مع�ى  يدرك  ال  ذاتھ  هو  ھ 
ّ
أن وا�حال  مع�ى  األشياء  يمنح  أن  اإل�سان  بإم�ان 

ع�ى من ال �عرف معناه أصال؟ هل هذا �ع�ي أّن ما نمنحھ ل�حياة من معان  اإل�سان)؟ هل يمكن أن يمنح امل

تة �� الّزمان وامل�ان. ويستحيل �عر�فها �عر�فا مطلقا. و�التا��، تبقى هذه ا�حياة  
ّ
ال تتجاوز �و��ا معان مؤق

 برّم��ا لغزا من األلغاز وسّرا من األسرار؟

 أصالة فعل البحث عن المعنی:  -2

لق اإل�سا
ُ

ّن إ�سان اليوم أعياه البحث املض�ي عن هذا املع�ى.  أن ليبحث عن املع�ى. ومن دون شّك،  لقد خ

فوقف مس��يحا �� باحة الالمع�ى. فالالمع�ى هو البديل الوجودّي، والعزاء الوحيد واملعادل املوضو�ّ� لهذا  

 اإل�سان املبلبل. 

ذين حّققا  
ّ
رفاهّية البشرّ�ة �� شّقها املادّي با�خصوص، فرغم التقّدم العل�ّي والتكنولو�ّ� الكب��ين الل

ة �عا�ي  فإّن هذا التقّدم فشل �� شّق آخر، ال يقّل أهمّية عن األّول إن لم نقل هو األهّم، إذ جعل البشر�ّ 

أشياء أخرى كث��ة  هو  �� أزمة "غياب املع�ى". فال�ائن اإل�سا�ّي ليس شيئا واحدا، بل    .اليوم أزمة عميقة

أك�� من أّي وقت  ،  حاجة ماّسةّن اإل�سان اليوم ��  ألذلك نقول    .املعلوم وكث�� م��ا مجهول   ومتعّددة، م��ا

ممارسة "ر�اضة التأو�ل" قصد إزالة الكث�� من الزوائد الفكرّ�ة ال�ي ما ُ�ّس�ى "بالعالج باملع�ى"، و   م�ىى، إ��

حياتھ بال مع�ى. و "اإل�سان الذي    وجعلت   .و�سّببت لھ �� أزمات مزمنة  .و�سكن وعيھ قهرا  .تحتّل عقلھ قسرا

ذلك   إ��  ذهب  كما  ل�حياة"  يص�ح  ال  ي�اد  ولكّنھ  سعيد،  غ��  إ�سان  مجّرد  ليس  مع�ى  بال  حياتھ  �عت�� 

  .2نأينشتاي
ُ
ع دائم إ�� تحقيق مع�ى يجعل حياتھ �ستحق أن �

ّ
 عاش.إّن اإل�سان �� تطل

 
كـثر في مفهوم الّنسق الّثقافي انظر:   -1

ٔ
 للتفصيل ا

نساق الّثقافّية العربّية، المركز الّثقافّي ال عبد هللا الغذامي: الّنقد الّثقافي: -
ٔ
 . 2005، 3عربّي، الدار البيضاء، ط قراءة في اال

سس وتطبيقات العالج بالمعنى، ترجمة إيمان فوزي، دار زهراء الّشرق، القاهرة، د.ت،   -2
ٔ
فيكـتور إميل فرانكل: إرادة المعنى: ا
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ل �� و�اء فقدان  
ّ
ي هذا "الو�اء" ب�ن الّناس. وقد تمث

ّ
لقد ظهرت حاالت مرضّية كث��ة ومتعّددة �سبب تف�ى

ل "العالج باملع�ى"
ّ
نواع العالج  نوعا من أ  Logotherapy "1املع�ى، و�� أمراض ثقافّية ونفسّية وفكرّ�ة. فمث

الذي ُ�عّد رمزا ألهّم حركة ��   2النف�ىّي والثقا�ّ� والفكرّي. وهو عالج ارتبط بالّنمساوي فيكتور ايميل فران�ل

املعاصر الّنفس  أحد    .علم  ل 
ّ
مث الذي  الفلسفّي  الوجودّي  بالعالج   

ُ
ُ�عرف ما  فروعأو  البحث    أهّم 

 . ّي اال�ستيمولو�ّ� الفلسفّي �� التحليل النف�ىّي الوجود

 إذا عرف أّن �حياتھ مع�ى. فهو ال يتعامل مع األشياء باعتبار ما ��  
ّ

إّن اإل�سان ال �ستطيع العيش إال

 
ّ

ل الذ
ّ

ة. ف�ي  ات العانيّ عليھ، بل من خالل ما �عنيھ بالنسبة إليھ، بمع�ى أّن األشياء ال "�ىيء" من دون تدخ

 ال  �� غياب. و�� �ىيء عديم املع�ى  ة. ذات تمأل األشياء باملع�ى�ىيء لھ مع�ى بوجود ذات عانيّ 
ّ

ة. إّن  عانيّ الات  ذ

األشياء ال تحمل معان��ا ع�� ظهرها. فاألشياء نفهمها من خالل ما ����ا من مع�ى، ومن خالل ما فهمناه م��ا  

 من حضورها  
ّ

وليس بما �� عليھ فعال. فاألشياء أحادّية �� وجودها، متعّددة �� معان��ا ودالال��ا، فارغة إال

الواحد كث��ا ومتعّددا.  امل ال�ىيء  البشر. ولهذا، يصبح  إدراك   �� �� اآلن نفسھ متعّددة كما ��  لكّ��ا  ادّي، 

األشياء.   االختالف سّيد  الّنظر. فيصبح  بتعّدد  املعا�ي  تتعّدد  ��ذا،  األصل.   �� هو  مّما  أك��  العالم  و�ص�� 

  واحد، والواحد جمٌع ال ��ائي. و�ضيع املع�ى بال عودة �سبب هذه ال�وميديا املوجعة: ال�لُّ 

قال   كما  يوم"  �ّل  جديدة  فـ"الشمس  إل��ا.  اإل�سان  رؤ�ة  بتعّدد  املوجودات  معا�ي  تتعّدد  هنا،  من 

ه��اقليطس، ألّ��ا تكتسب �ّل يوم مع�ى جديدا باعتبارها موضوعا ُمدَر�ا من طرف الّناس. والقصُد هنا أّن  

غة من املع�ى، ألّ��ا مندرجة �� نظام الطبيعة، لكّ��ا تأخذ معناها مّما  األشياء موجودة �� العالم، لكّ��ا فار 

ھ مختلق املعا�ي . و يراها عليھ اإل�سان
ّ
ھ �ش�ل ما مختلق املوجودات أيضا. إّن األشياء    .�ن�ىى هذا األخ�� أن

ّ
وأن

 بفهم اإل�سان لها. وع�� هذا األساس، فالتأو�ل ي
ّ

سابقة ع�� الفعل  بوجود مادة    قّر ال تصبح ذات مع�ى إال

 ضمن س��ورة تأو�لّية. و�عبارة أخرى، فإّن املوضوع التأو���ّ 
ّ

ة إال
ّ
، ذاتھ، ولكّ��ا مادة ال يمكن لها أن تصبح دال

 من خالل تجّسده �� موضوع""مس��دف" بو�� هو ذاتھ ال يمكن أن ُيوج
ّ

  .3د إال

ما هو فعل متأّصل  إّن فعل البحث عن املع�ى ليس بالفعل الطارئ ع��  
ّ
اإل�سان، وال بالفعل الكما�ّ�، و�ن

عنده، داخل �� كينونتھ، خاّصة وأّن مسألة الشفافّية �� املع�ى �� حاالت استثنائّية. ومن لم يمارس هذا  

حظّية ال�ي ال يلعب الزمن �� حيا��ا أّي دور 
ّ

ف�ي بال ذاكرة، ال ماض  .  الفعل لم ينفصل �عد "عن ال�ائنات ال�

شاط التأو��ّ�    ،لذلك  .وال حاضر  عندها
ّ
ع�ى فقط، بل نبعث ا�حياة من رمادها  املال �ستعيد من خالل الن

 
 يبحث عن المعنى، مرجع سابق.اإلنسان  - فيكـتور ايميل فرانكل: -1
 إرادة المعنى، مرجع سابق.  -

دلر). ُيعتبر زعيم المدرسة النمساوّية الّثالثة بعد فرويد 1997- 1905عالم وبروفيسور نـمساوّي ( -2
ٓ
ُمُه   وا

َ
في العالج النفسّي. كان َمْعل

سالفه هو: "العالج بالمعنى". دخل تجارب شخصّية، فضال عن صدمته 
ٔ
ذين قتلوا  الجديد عن ا

ّ
خوه وزوجته الل

ٔ
بوالده ووالدته وا

فرانجميعا في معسكرات 
ٔ
ذلك الّشرارة المحّفزة له   وكانالغاز النازّية. عانى خاللها من الّتهميش في المعتقالت لمّدة ثالث سنوات.  وا

 لالهتمام الفلسفّي في مستوى العالج النفسّي الوجودّي. 
وي  -3

ٔ
د ل، جامعة محمدسعيد بنكراد: استراتيجّيات التا

ٓ
،  2011، 1اب والعلوم اإلنسانّية، طالخامس، الرباط، منشورات كلّية اال
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 من خالل �شاط تأو��ّ� ال �غر�ھ    .و�ستعيدها
ّ

كما تّم تثبي��ا �� نواة داللّية خفّية ال يمكن إدراك سّرها إال

 . 1صوص"واجهات النّ 

للدالئل وخالق  "دليل  اإل�سان  أّن   �� شّك  هذه  .  2"وال  حيازة  من  ن 
ّ

تمك وقد  بالتدليل.   
ّ

إال �عيش  وال 

الصفات منذ "أن تحّرر من ان��اره أمام األشياء واضعا لها �سمّيات، أّي منذ أن انصرف إ�� إ�شاء الداللة  

ا واألشياء  الطبيعّية  األشياء  ع��  إّياها  مضيفا  األشياء"واكتشافها  وراء  ما  وع��  قافّية 
ّ
أّن    ،3لث حرّ�ة  أي 

ها". إّن خلق  اإل�سان �انت مقرونة بالتّ 
ّ
م آدم األسماء �ل

ّ
ق بالقدرة ع�� التسمّية "وعل

ّ
مك�ن اإلل�ي لھ املتعل

 الدالئل و�سمّية األشياء �� عملّيات تأو�لّية بالّدرجة األو��. فالتسمّية تأو�ل �� املبتدأ وا�خ��.

أ  ھ هو ذاتھ ال يدرك مع�ى ذاتھ؟ هل يمكن أن  لكن هل يمكن لإل�سان أن يمنح األشياء مع�ى وا�حال 
ّ
ن

 يمنح املع�ى من ال �عرف معناه؟ 

ھ ب�ّل �ساطة هو نفسھ ال يدرك  ،  إّن اإل�سان ال يقدر أن يمنح مع�ى �حياة ال تملك مع�ى �ش�ل مسبق
ّ
ألن

فقط تقديرّ�ة  سلطة   �� املع�ى  وهب   �� فسلطتھ  و�الّتا��،  أصال.  أح�.  معناه   �� حاملة  تظّل  امها  سلطة 

يجوز لنا أن نطرح أشّد األسئلة هوال: أّي مع�ى �حياة �شرّ�ة    ،النسبّية واالحتمال واالختالف. �� هذا املقام

ل �ّل ما لھ عالقة باملع�ى؟
ّ
 بال مع�ى طاملا أّن اإل�سان هو الذي يف�ىي إ�� �ش�

نت�ي إليھ. فنحن ال نصنع  إّن فكرة أولوّ�ة الوجود �ع�ي أّن الوجود ليس شيئا ينت�ي إلينا، بل نحن من ن

نا بالفعل دائما موجودون �� �ّل ما نفعل. 
ّ
 عاملنا، بل �سكنھ فحسب. وال نفعل شيئا بالوجود ألن

ذلك أّن حقيقة    .ومادام األمر كذلك، فاملع�ى ليس ع�� صواب كما نزعم. فهو �ىيء ناقص وغ�� منتھ

وسيعيش بما يفرضھ عل��ا من معان ودالالت إ�� أجل غ��   .األشياء لن يقدر اإل�سان اإلمساك ��ا كما ��

مسّ�ى. وسيظّل اإل�سان �عيش غر�تھ غ�� ضابط ح�ى موقع تواجده وهو �عيش فوق هذه الذّرة الصغ��ة  

الباهتة  غب   الزرقاء  بحّبة  تقّدر  األ�ال�ي  محيط   �� سابحة  الشاسعار  أحد    .4وان  سوى  األرض  �وكب  فما 

 العوالم ال�ائنة ب�ن عدد �خم ال ُ�عّد وال ُيح�ىى من العوالم األخرى. 

نا �عيش ع�� �وكب صغ�� محدود الّتخوم، و�محدوديتھ ت�ون معرفتنا محدودة. فنحن �عرف �� حدود  
ّ
إن

ره لنا من قدرات للفهم واملعرفة. إّن مملكة املعا�ي ما ��  
ّ
 مملكة االستعارات واألخطاء. ومن هنا،  ما يوف

ّ
إال

تا، ب�ن �ّل هاتھ الرؤى ال�ي تدبُّ  
ّ
يأ�ي اإليمان باالختالف باعتباره الوسيلة الوحيدة إلقامة ص�ح، ولو مؤق

 دبيب الّنمل �� أذهان البشر.

ر بالنيابة عنھ،
ّ

 إذا تحّرر من سلطة تفك
ّ

وانتقالھ من    إّن اإل�سان ال �ستطيع أن ي�ون خالقا للمع�ى إال

تحكم التفك�� وتحصره ��    التفك�� بالو�الة إ�� التفك�� باألصالة. إّن وجود مرجعّيات مستعارة "صناديق"

 
 .8، صنفسهالمرجع  -1
 .3، ص1987، 1مارسيو داسكال: االّتجاهات السيميولوجّية المعاصرة، ترجمة حميد لحميداني، إفريقيا الّشرق، ط -2
 .3، صنفسهالمرجع  -3
رض:كارل ساجان:  -4

ٔ
سلسلة عالم المعرفة،   ترجمة شهرت العالم، رؤية لمستقبل اإلنسان في الفضاء، -نقطة زرقاء باهتة كوكب اال

داب، الكويت، 254العدد 
ٓ
 . 2000، المجلس الوطنّي للّثقافة والفنون واال
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املقابل، من ��  زوايا ضّيقة محّددة اإلحداثّيات ودرجات االنفراج والّضيق، هو من معوقات إنتاج املع�ى. و

 دوا�� الشعور �غياب املع�ى ذلك الكّم الغز�ر من ا
ّ
و "نحّ��ا "حّبا    ا ألف�ار املتوارثة وامل��اكمة ال�ي نأ�لها أكال مل

   جّما، و�عيش ��ا، �� ��اية األمر، "حياتنا ".

رة من خالل تجر���ا ا�خاّصة. فالتجر�ة شرط من  
ّ

ات املفك
ّ

 إذا أنتج��ا الذ
ّ

فاألف�ار ال ي�ون لها مع�ى إال

من   شرط  والتجر�ة  األف�ار.  ع��  مع�ى  إضفاء  األف�ار  شروط  من  جملة  فإّن  املع�ى،  و��ذا  الفهم.  شروط 

الواردة علينا منذ عصر التدو�ن كما سّماه محمد عابد ا�جابري تبقى غ�� ذات مع�ى إن لم ندمجها �� بنيتنا  

أن   ،ومن باب العنف واالضطهاد.  املعرفّية الراهنة. ونخضعها ملنطقنا �� الفهم والتأو�ل. فل�ّل عصر معناه

العصور  تجعل مع�ى م دة من قضايا 
ّ
املتول �ّل األسئلة  ل�ّل زمان وم�ان، وقادرا ع�� اإلجابة عن  ا صا�حا 

 بالقهر اإلقصاء.  
ّ

 ومستجّدا��ا. لن ي�ون ذلك، �� نظرنا، إال

ونظرا إ�� أهمّية قطاع "إنتاج املعا�ي وتوليد الّدالالت"، فإّن العديد من الدول مجال السيادة، تحتكره  

مستبعدة  حولھالنّ   لنفسها،  العمومّي  بما    . قاش  املعا�ي  إنتاج  إ��  �عمد  معلومة.  جهات  تدب��ه  أمر   �
ّ
و�تو�

�ستغّل وسائل اإلعالم قصد قصف العقول وصناعة الرأي  و   يتالءم مع نظامها االيديولو�ّ� والدي�ّي والثقا�ّ�.

الذا� االستقالل  تحقيق  ويستطيع  الطوق  عن  عمرو  �شّب  ال  ح�ى  العاّم�ن،  وق 
ّ

املعا�ي، والذ إنتاج   �� ّي 

ابتة واألزلّية.
ّ
   وا�خروج من طوق التسليم با�حقيقة الواحدة الث

ات العر�ّية، مدار بحثنا هذا، �عا�ي الكث�� من الو�الت نتيجة هذا الداء، بل لقد وصل ��ا  
ّ

وال شّك أّن الذ

وليد املعا�ي ا�خاّصة ��ا، إذ  داء "غياب املع�ى" إ�� مراحلھ املتقّدمة. ف�ي �عا�ي خصاصا كب��ا ع�� مستوى ت

ال�ي اكتست صبغة   الكث�� من املعا�ي بواسطة عنعنات مختلفة لسلسة من ال�خصّيات  قامت بتصنيم 

والبطولة لذات    .الزعامة  ا�جماعيت�ن  الت 
ّ
والتمث والذاكرة  ا�جم�ّ�  التار��ّ�  والالو��  األع��  األنا  لت 

ّ
وش�

تلك ال�خصّيات/األبطال امتالكھ ا�حقيقة ال�ي ال تقبل استئناف  اّد�� �ّل واحد من  و   .1اإل�سان العر�ي

  ا�خالص الفردّي وا�جما�ّ�.جسيده الفهم، وتمثيلھ الّدين القو�م والفرقة الناجية، وت 

و  مستعارة.  بمرجعّيات  ر 
ّ

تفك املعاصرة  العر�ّية  ات 
ّ

الذ فإّن  معان��ا  لو�ذلك،  �عُد  ات 
ّ

الذ هذه  نتج 
ُ
ت م 

�ستجيب   ال�ي  وتوسيعها  ا�خاّصة  الّسابق�ن  األّول�ن  معا�ي  بتدو�ر  واكتفت  وظروفھ.  العصر  الش��اطات 

 
ّ

تلك األجو�ة ال�ي اعتالها الصدأ.   .رح والتفس�� والتمطيط املبالغ فيھ مكّرسة �� الو�� "ثقافة األجو�ة"بالش

ّن أ��. ونقصد ��ذا،  وفقدت قيم��ا لك��ة االستعمال و�لباسها، كرها ال طوعا، إش�االت وقضايا أك�� م��ا بكث

 
ُ
أ ما  مجاوزة  �ستطع  لم  العر�ّية  ات 

ّ
والثقافّية  الذ الزمانّية  املسافة  رغم  معان  من  التدو�ن  عصر   �� نتج 

�اث ُيقرأ بصفتھ  
ّ
وا�جغرافّية ال�ي تفصلها عن ذلك العصر البعيد. و"جعلت خطا��ا اإلصال�� م�حقا بال�

أي   ولذاتھ،  ذاتھ   �� ُيقرأ  أن  بدل  إليھ،  اجتماعّية  مدخال  ظروف  وّجهتھ  متمّ��ا  خطابّيا  ال 
ّ

�شك بصفتھ 

�اث".
ّ
أليس   2وسياسّية وثقافّية مختلفة عن تلك ال�ي وّجهت ا�خطاب القديم الذي أصبح ُيد�� اليوم بال�

 
ات العربّية: قطاع البطولة  -1

ّ
ات العربّيةللتوّسع انظر: علي زيعور: التحليل النفسّي للذ

ّ
كبري في   -والنرجسّية في الذ

ٔ
المستعلي واال

   .1982، 1الّتراث والتحليل النفسي، دار الطليعة، بيروت، ط
ويلّية في الخطاب اإلصالحّي العربّي، دار الطليعة، بيروت، ط -2

ٔ
   .5ص ،2002 ،1محّمد الحّداد: حفريات تا
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 د. حسن الخطيبي  .ا
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بـ "داء   ات املس��لكة و�صاب��ا 
ّ

الذ إ�� هشاشة و��  تار�خ الصالحّية، يؤّدي  اس��الك معان قديمة، تجاوزت 

 ا�خروج من مضمار سباق ا�حضارات وتقّدم األمم؟  ،ا��و�التّ  .�ى املزمن"فقدان املع

ات العر�ّية تتدهور حالة "�ّح��ا النفسّية واملعرفّية" عندما تزعم حداث��ا وما �عد حداث��ا.  
ّ

كما أّن الذ

 
ّ
لبيئة، ب�ّل ق تلك املعا�ي واألف�ار وافتس��لك، مرة أخرى، معا�ي الغرب وأف�اره دون و�� م��ا بظروف تخل

 ما تحملھ �لمة بيئة، من املعا�ي ال�ي أفرز��ا. 

علينا    ّب صنقد مزدوج، ين  .و�� ا�حالت�ن، املرض�ن، �غيب ما سّماه عبد الكب�� ا�خطي�ي بالّنقد املزدوج

ية ال�ي   كما ينصّب 
ّ
ع�� الغرب. و�أخذ بيننا و�ينھ. ف��مي إ�� تفكيك مفهوم الوحدة ال�ي تثقل �اهلنا، وال�ل

والوحدة  تج باألصل  تقول  ال�ي  االيديولوجيا  ع��  والقضاء  هوت 
ّ

الال تقو�ض  إ��  ��دف  وهو  علينا.  ثم 

كما أّن نقطة الضعف األساسّية وا�خط��ة �� مشروع الّ��ضة العر�ّية ا�حديثة، عدم اإلدراك أو   1املطلقة.

ا نقد العقل. فراحوا يتصّورون  الو�� بأّن" سالح الّنقد" يجب أن �سبقھ و�رافقھ "نقد السالح". لقد أغفلو 

عّدت من املا�ىي" حسب �عب�� غرام�ىي، و�ّما   .الّ��ضة
ُ
طون لها، بل و�ناضلون من أجلها إّما �عقود "أ

ّ
و�خط

 .2مفاهيم أنتجها "حاضر" غ�� حاضرهمب

قافة العر�ّية اإلسالمّية تحفل بالعديد من الت
ّ
�ش�ل  تدري، و آليف املكّرسة من حيث ال  و�املناسبة، فالث

ة  
ّ
وا�ح، ملثل هذه اليقينّيات املعرقلة �حركة التفك�� والتجديد واإلبداع، وذلك �� ش�ل عناو�ن وثوقّية دال

شرح    ع�� ا�حقيقة املطلقة ال�ي ليست �عدها حقيقة، ومثال ذلك نذكر العناو�ن اآلتية: "��اية ا�حتاج إ��

� األرب  "و"��اية  و"بدايةامل��اج  األدب"  فنون  و   �  املذهب"  ا�ج��د  دراية   �� املطلب  و"��اية  املقتصد"  ��اية 

و"��اية الرتبة �� طلب ا�حسبة" و"��اية االغتباط بمن رمى الرواة باالختالط" و"��اية السول �� شرح م��اج  

�ي األصول "و"��اية الوصول �� دراية األصول" و"��اية اإلقدام �� علم الكالم"... وغ��ها من كتب ال��ايات ال

جعلت براد�غم "ال��اية" من�جّية إليقاف تجديد التفك�� واستئناف الّنظر فيما تطّرقت إليھ، وفصلت فيھ  

 با�حكم الّنافذ.

ال��ائّي فال�ّ  ا�حّل  معان��ا  الكتب من  �� هذه  واختلفوا فيھ  �اية  العلماء  تداولھ    ھ نيتداولو أو قد  .  ملش�ل 

 استباقّيا لعدم الوقوع   فيھ، أي أّ��ا قد ت�ون نقطة ��اية  ن و�ختلفو 
ّ

ع أحيانا، وحال
ّ
ملش�ل ال يزال قيد التوق

عفي العقل العر�ّي من التفك��
ُ
كرها ال طوعا،    ،وتدفعھ  .�� االختالف املف��ض. إّن هذه ا�حلول االستباقّية �

م ل�ّل مخت  . فيمارسفعل االج��اد  قار�ةإ�� االستقالة من م
َ

حك
ُ
لف،  بذلك التقليم القسري والتصفيف ا�

  �� لھ،  �� خالف  اج��اد  لقاعدة: ال  �� وق��ا، وا�ح��م�ن  لفاتورة االش��ا�ات  واملسّددين  املر�دين وا�حفظة 

ھ.
ّ
  بطون كتب السلف، جوابھ/حل

واال�عتاق    هذه شعاره ا�خروج عن  ال بّد إذن، من االنفالت من سطوة األ�ساق املغلقة وقيادة حراك ثقا��ّ 

لتنميط الثقا�ّ�، وتحو�ل ال��ايات املغلقة واأل�ساق  التعليب املعيارّي و امن الصناديق املغلقة ال�ي كّرست  

 
 . 12-11، ص2000اظ، عبد الكبير الخطيبي: النقد المزدوج، منشورات عك -1
 . 9محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسات تحليلّية نقدّية، مركز دراسات الوحدة العربّية، ص -2
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عن سامي 
ّ
والت واملتعّدد،  ا�ختلف  إلنتاج  دة 

ّ
ومول اآلفاق،  رحبة  مفتوحة  بدايات  إ��  األ�ساق    هذه  الثابتة 

ل  و�نب�� أّن    ونقدها.
ّ
جديدا يف�ح ا�جال أمام �ائن فاعل، ال يتعامل مع نفسھ    "مع�ى ال��اية إم�اناُ�ش�

ا�حر�ّ  محامي  أو  ا�حقيقة،  ورسول  ا�حّق  آية  والعدالة،بوصفھ  والبشرّ�ة".  أو   ة  األّمة  فالّ��ايات    1صفوة 

 ف�ّل بداية تحمل �� باط��ا ��اي��ا.  .بدايات ستؤول ال محالة إ�� ��ايات

سق، بما هو حزمة معاي�� وضواب
ّ
ة، �ستبطن دوما  إّن الن

ّ
ط من�جّية ونظم فكرّ�ة ومعرفّية، إن شئنا الدق

 عن األسئلة ال�ي يطرحها هو وتفرضها معاي��ه
ّ

ھثقافة القهر واإلقصاء الرمز��ن. فهو ال يجيب إال
ّ
غ��   ، إذ أن

قادر ع�� كشف حقيقة جديدة. فهو ال يفعل أك�� من التصر�ح بصنف ا�حقيقة املضمرة سلفا �� داخلھ.  

ذا��ا  إّن   �� األشياء  "حقيقة"  إدراك  اإل�سان  ع��  �شّوش  واألشياء  .  األ�ساق  املرء  ب�ن  وسيطا  والعتبارها 

تمارس ا�حجب والع�ى أك�� مّما البيان    ،جعل حدود الرؤ�ة مرهونة بما تقّدمھ من مساحات وآفاقياملدركة  

ضعف قدرة اإل�س 
ُ
ف�ح. وت

ُ
ل و�عّتم أك�� مّما توّ�ح وت

ّ
التعب�� عّما يراه هو من دون    ��ان عوالتبي�ن. وتضل

ر
ّ

يفك وال  �سمع  وال  يرى  ال  كمن  اإل�سان  فيغدو  عنعنة.  وال  الوجود   .واسطة  ع��  قدرتھ  يفقد  و�الّتا��، 

ر"  
ّ

وا�حضور و�سمّية الّراهن. إّن األ�ساق ال �عمل سوى ع�� إنتاج اإل�سان ذي البعد الواحد الذي "يفك

  �عقل أدا�ي يخدم النسق ال غ��.

و�نتاج املع�ى عملّية أنطولوجّية. فأنا أفهم �ع�ي أنا موجود. فعملّية الفهم "ليست مجّرد  إّن عملّية الفهم 

عملّية يقوم ��ا املرء ب�ن غ��ها من العملّيات. إّ��ا عملّية أساسّية. عملّية ف��ا ومن خاللها ُيوجد املرء بوصفھ  

ليصبح الفهم شكال من أش�ال    2�سان بل هو �ىيء ي�ّونھ"،موجودا إ�سانّيا. فالفهم ليس شيئا يقوم بھ اإل

العالم  �� العالم. أو عنصرا م�ّونا من عناصر الوجود   �� الدوام من    ،ولذلك  .الوجود  فالفهم متحّرر ع�� 

بـ "أل" التعر�ف    قيود األ�ساق وصرام��ا وموضوعي��ا، ألّن هناك دائما حقيقة ممكنة. وليس هناك حقيقة

فا�حقيق "حقيقة  أبدا.  أصبحت  ا�حقيقة  إّن  حقيقتك.  فلك  أنت  أّما  أنا،  إ�ّ�"  بالنسبة  "حقيقة  ة 

املن�ج تجر�بّية  من  تنفلت  األ�ساق".  ه��مينوطيقّية  صيانة    3وصرامة  أو  إح�ام  مسألة  ليس  املسألة  إّن 

�اث الذي �عّ�� عن نفسھ من خالل النصوص، بل �� مسألة استبعاد أّي �ىيء  
ّ
يمكن أن  أنفسنا بمقابل ال�

�اث بمقت�ىى موضوعھيمنع
ّ
 . 4نا من فهم ال�

، إضافة إّن املن�ج، بما يضعھ من أ�ساق، لدى �ادامر "ليس هو الوسيلة الوحيدة لالق��اب من ا�حقيقة

كن�ا    أّن ا�حقيقة ليست مطلقة يقينّية مكفولة الّضمان من خالل أدوات املن�ج، كما لو �انت ا�حقيقة  إ��
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ة مرسومة ع�� نحو ما وقع �� ظّن دي�ارت صاحب "املقال عن  
ّ
ي�ون العثور عليھ مضمونا من خالل خط

 1املن�ج" حينما �ان يصوغ قواعده لهداية العقل والبحث عن ا�حقيقة والعلوم".

 : أسس العالج بالمعنی عند فیکتور فرانکل: العیش بالمعنی  -3

جاه اإل�سا�ّي �� علم النفس. 
ّ
ُ�عّد العالج باملع�ى مدخال عالجّيا �ستند ع�� مبادئ الفلسفة الوجودّية واالت

ز ع�� الوجود اإل�سا�ّي ومع�ى ذلك الوجود. و��دف إ�� �عديل املدخل الفلسفّي لدى األفراد  
ّ

وهو عالج يرك

حياتھ.  وخ  �� املفقود  املع�ى  اكتشاف  ع��  املضطرب  خص 
ّ

ال� ومساعدة  ا�حبطة،  معتقدا��م  فض 

فاإل�سان إذا وجد مع�ى �� أّي جانب من جوانب حياتھ سواء أ�ان جنسا أو قّوة أو ذرّ�ة أو خدمة عاّمة أو  

 .2ون هدفا �س�� إليھ ويعيش من أجلھمعاونة إ�سانّية، فإّن هذا ي� 

د فران�ل 
ّ

ع�� أّن أسباب �شأة املرض النف�ىّي هو خواء املع�ى �� حياة الفرد والذي يؤّدي إ�� الفراغ  و�ؤك

و�  .الوجودّي  نفسّيا.  ھ يصبح �حيحا 
ّ
فإن يجد مع�ى �حياتھ  الفرد حينما  أهمّية وجوده وقيمتھ.    دركوأّن 

   عرفويشعر بجودة ا�حياة. وي
ُ
ھ يمكن أن يجد مع�ى �أّن حياتھ �ستحق أن �

ّ
حياتھ عندما يواجھ  عاش. وأن

املع�ى لديھ. كما أّن    أو من خالل املعاناة. فاملعاناة قد تز�د  .أو عندما يواجھ ضغوطا اجتماعّية.  تجر�ة أليمة

  .3مع�ى دي�ّي أو روحا�ّي أو وط�ّي"فران�ل "وجد �� �عض األحيان مع�ى �� املوت، إذ يموت املرء سعيدا من أجل  

ملتبس   العالم   �� أن  فالوجود  "للقدرة ع��  يصبح معادال  اإل�سان"  "يوجد  فأن  الوجود،  بالقدرة ع�� 

التعديل   القابلّية ع��   بقدر ما يتضّمنھ من قدرة ع�� استمرار 
ّ

إال لھ  ُيوجد". فقو�� "أنا موجود" ال مع�ى 

والتح الص��ورة  دينامّية  من  بھ  أتمّتع  ما  بالضرورة  تتضّمن  موجود"  "أنا  أخرى:  و�عبارة  ا�ي. 
ّ

و�ّل  الذ ّول، 

 انخفاض �� مستوى الص��ورة �ع�ي انحدارا صوب املوت والال�ىيء والالمع�ى.

ّن العالج باملع�ى يندرج �� إطار النظرّ�ة الوجودّية ال�ي قامت ع�� أساس انتقادها ل�ّل من  أو�ذلك نقول 

�ما. ويعت�� فران�ل أّن  التحليل النف�ىّي الفرو�دّي وعلم النفس األدلرّي، خاّصة مفهوم الدافعّية عند �ّل م�

االدلرّي  امل�انة  ودافع  الفرو�دّي  ذة 
ّ
الل اإل�سان.    مبدأ  سلوك  لتفس��  �افي�ن  هذا   غ��   �� فران�ل  و�ق��ح 

   .الصدد "إرادة املع�ى"

اإل ا�حياة   �� را 
ّ
مؤث دورا  للمع�ى  و إّن  باملع�ى  الشعور  فنقص  األسباب  �سانّية.  أهّم  من  تحقيقھ  عدم 

��دف العالج باملع�ى إ�� مساعدة الفرد ع�� اكتشاف و�يجـــــاد  ة االضطرابات السلوكّية. و اء �شأالرئيسّية ور 

بتحمّ  الو��  ع��  ال�خص  ومساعدة  ا�ختلــــفة،  حياتھ  مواقف   �� ات  املع�ى 
ّ

بالذ والو��  املسؤولّية،  ل 

� و�� ��ا. فيكتشف  والقدرات، ومساعدة الفرد ع�� اكتشاف املعا�ي األصيلة بداخلھ وال�ي قد ال ي�ون ع�

 املعا�ي األصيلة بأعماقھ. و�درك أّن مص��ه يتحّدد من خالل اختياراتھ ا�حّرة ال املفروضة. 
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 ولقد حّدد فران�ل املبادئ األساسّية للعالج باملع�ى بثالثة عناصر أساسّية: 

اإلرادة:-أ مفاهيم    حرّ�ة  مع  يتعارض  مفهوم  و وهو  والقدرّ�ة.  والسلبّية  حرّ�ة   �ع�يا�حتمّية  ال��اية   ��"

ما  
ّ
و�ن اإلرادة اإل�سانّية. و�رادة اإل�سان �� إرادة �ائن محدود. وحرّ�ة اإل�سان ليست حرّ�ة من الظروف، 

 
ُ
خاذ موقف معّ�ن ت

ّ
 . 1جاه أّي ظروف قد تواجھ اإل�سان"باألحرى حرّ�ة ات

ومعانيھ، وتحّمل مسؤوليتھ  إّن ا�حديث عن حرّ�ة اإلرادة هو حديث عن حرّ�ة الفرد �� اختيار أفعالھ  

ال�املة عن ذلك االختيار "فاإل�سان ليس ببساطة أمرا موجودا، ولكّنھ يقّرر دائما وجوده الذي سي�ون  

عليھ...وقياسا إ�� ذلك، فإّن ل�ّل �ائن إ�سا�ّي حّر�تھ �� أن يتغّ�� �� �ّل �حظة. فال�ائن اإل�سا�ّي هو �ائن  

األحوال ا�خارجة  اضطرار ل�خضوع إ�� �عض الظروف و   لرغم من �وننا ��فبا  2يتجاوز ذاتھ أو �سمو بذاتھ.

 
ّ

نا ن�ون أحرارا �� اختيار عن إرادتنا، إال
ّ
جاه �ّل   أن

ُ
 . ذلكردود أفعالنا ت

ات
ّ

ففران�ل    .وا�حديث عن حرّ�ة اإلرادة �� بناء املعا�ي واألفعال يرتبط أشّد االرتباط بمفهوم الو�� بالذ

 � املر�ض واعيا  أن يجعل  و يحاول  بال��امھ بمسؤولياتھ.  الو��  إدراكھ  ّل  القرار �شأن  خاذ 
ّ
ات لھ حرّ�ة  ���ك 

لنفسھ بوصفھ �خصا مسؤوال عن اختياره ألهدافھ �� ا�حياة. وهو بذلك �شتبك مع مفهوم آخر ال يقّل  

ل �� مفهوم الو�� بتحّمل مسؤولّية االختيارات. ف
ّ
الّتأكيد ع�� االل��ام باملسؤولّية جزء ال يتجزأ  أهمّية يتمث

 من العالج باملع�ى.

ع إ�� املستقبل:  -ب
ّ
قة �� مستقبلھ، واملستقبل بصفة عاّمة، حكم ع�� نفسھ بالفناء.  التطل

ّ
من "فقد الث

وا�جس�ّي". العق�ّ�  لال��يار  عرضة  بالدينا   3وأصبح  فران�ل  سّماه  بما  ره�ن  املستقبل  إ��  ع 
ّ
التطل ميات  إّن 

أي ب�ن ما هو    وحاتھ،مطو �ال التوتر ب�ن إنجازات الفرد  من أش  ومعناها أن ي�ون هناك دائما ش�ل  املعنوّ�ة،

ما أصبحت حياة  عليھ اآلن و 
ّ
ما ينب�� أن ي�ون عليھ مستقبال. ف�لما ضُعف منسوب هذه الديناميات، �ل

ما اهتّم 
ّ
ما ارتفع منسو��ا، �ل

ّ
إّن الفرد ��   بمستقبلھ و�انت �حياتھ مع�ى.الفرد بال مع�ى و�ال مستقبل. و�ل

سامي وتصعيد درجة التوتر ب�ن ا�حال�ن: ال�ائن 
ّ
ع دائم إ�� تجاوز وضعّية ال�ائن إ�� حال املمكن ع�� الت

ّ
تطل

   واملمكن.

ل عند فران�ل دافعا رئيسّيا �� حياة اإل�سان، بل إّ��ا أقوى الدوافع    إرادة املع�ى:-ج
ّ
إّن إرادة املع�ى تمث

هن ي�ون  ال  فبغ��ه  و الرئيسّية.  فطرّي  دافع  وهو  ا�حياة.   �� لالستمرار  م�ّ�ر  لد اك  إ�سان،  متفّرد  �ّل  ى 

مكن تحقيق هذا الدافع  و�  آلخر.لدى نفس الفرد من موقف  ومختلف �� طبيعتھ وتوّجهھ من فرد آلخر، بل و 

وقدراتنا ع�� التحّدي ملعوقات إنجاز هذه    من خالل ما نحّققھ �� حياتنا من مهام نكتشف من خاللها ذواتنا

 املهام. 

 
 . 22إرادة المعنى، مرجع سابق، ص فرانكل:فيكـتور إميل  -1
 . 172اإلنسان يبحث عن المعنى، مرجع سابق، ص  فرانكل:فيكـتور إميل  -2
  .105، ص نفسهالمرجع  -3



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوّية المستعارة
ٔ
 د. حسن الخطيبي  .ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)212( 

ومع�ى هذا أّن اإل�سان يحتاج إ�� �ىيء ما "ليعيش من أجلھ، إذ ال �ستقيم العيش السليم من دون وجود  

مع�ى. إّن س�� اإل�سان إ�� البحث عن مع�ى هو قّوة أولّية ��    "�ىيء" �عيش من أجلھ، وح�ى ت�ون �حياتھ 

ھ ال بّد أن يتحّقق بواسطة  
ّ
حياتھ وليس ت��يرا ثانوّ�ا �حوافزه الغر�زّ�ة. وهذا املع�ى فر�د ونو�ّ� من حيث أن

 . 1غزى ُ�شبع إرادة املع�ى عنده"الفرد وحده. و�مكن لهذا أن يحدث، وعندئذ فقط يكتسب هذا املع�ى م

التقليدّية عندما   جاهات العالج 
ّ
ات ال�ي سلب��ا  باملع�ى أن �عيد لإل�سان إ�سانيتھ  و�ذلك، حاول العالج 

اقتصرت ع�� ا�جوانب البيولوجّية ا�حيوانّية مّرة، وا�جوانب االجتماعّية النفسّية مّرة أخرى، ال�ي ساهمت  

إش مجّرد  اعتبارها  تفوق  ال�ي  اإل�سان   �� عناصر  أهّم  �غييب  حّر�تھ  ��  النفوذ:  فرض  أو  ا�حاجات  باع 

عاش. 
ُ
عھ الدائم إ�� تحقيق مع�ى �حياتھ ح�ى �ستحق أن �

ّ
 ومسؤوليتھ ع�� أفعالھ وتطل

لقد انتقل العالج باملع�ى من "إرادة القّوة" إ�� "إرادة املع�ى". فقّوة املع�ى أك�� من قّوة القّوة. فا�حياة ال  

 إذا �ان لها مع�
ّ

عاش إال
ُ
ى، وليس إذا �ان صاح��ا ذا قّوة ونفوذ. فكم من ذي قّوة ونفوذ أقدم  �ستحق أن �

ر فيھ ع�� األقّل.
ّ

 ع�� االنتحار، أو فك

زت  و .  و�ذا �انت نظرّ�ة التحليل النف�ىّي رهنت تحليال��ا بالغرائز الفطرّ�ة وخاّصة الغر�زة ا�جنسّية
ّ

رك

ك اإل�سا�ّي، فإّن النظرّ�ة الوجودّية �عطي أهمّية  النظرّ�ة السلوكّية ع�� األحداث الشرطّية ال�ي تقّيد السلو 

 معانيھ ودالالتھ.   فاإل�سان مسؤول عن اختيار .قصوى لإل�سان �� اإلرادة واالختيار

ات اإل�سانّية. و��دف إ�� مساعدة الفرد
ّ

ع�� اكتشاف املعا�ي    و�خاطب العالج باملع�ى البعد الرو�ّ� �� الذ

�انت سببا �� االضطراب الذي �عانيھ مع ذاتھ ومع اآلخر، وذلك من خالل تبص��ه  املفقودة �� حياتھ، وال�ي  

ز  ال من ال��ك�� ع�� مواطن ال�جز و با�جوانب االيجابّية والطاقات واإلم�انات ال�ي يمتلكها بد
ّ

القصور. و�رك

ب�ن األنا واألنت، و��  لتقاء  االحول بحث اإل�سان عن املع�ى �� حياتھ. ففي العالج باملع�ى يتّم ال��ك�� ع��  

جاه تحر�رهما من عماهما االنطولو��
ّ
 . هذا االلتقاء يتّم تحّرر كال الطرف�ن من "صممهما" االنطولو�� �� ات

�عيش.   املع�ى  ذلك  أساس  وع��  مع�ى،  �حياتھ  يخلق  يجعلھ  اإل�سان  لدى  املع�ى"  "إرادة  تنمية  إّن 

تھ، فإّن هذا ي�ون هدفا �س�� إليھ ويعيش من أجلھ. فاإل�سان إذا وجد مع�ى �� أّي جانب من جوانب حيا

ھ �عّول عل��ا كث��ا �� اشتقاق مع�ى �عيش من أجلھ
ّ
كذلك وجد مع�ى  .  وقد وجد فران�ل مع�ى املعاناة، بل أن

 .2مع�ى دي�ّي أو روحا�ّي أو وط�يّ  املوت، إذ يموت اإل�سان سعيدا من أجل

 : نی وال ُتعطی عنی: المعاني تُبالّذات العربیُّة والحاجة إلی العالج بالم  -4

من زاو�ة الطبيب النف�ىّي   بھ  �تّم �ا ال �"العالج باملع�ى"، فإ�ّ   حول هذه الدراسة    تمحورتكما أسلفنا، ل�ن   

وأّن ضياع املع�ى    .تقار�ھ من الزاو�ة املعرفّية ال�ي �عت�� اإل�سان صا�ع معانيھ ومنش��ا  بلوالعالج اإل�ليني�ّي،  

ا
ّ

وأّن من ال يصنع معانيھ ا�خاّصة مهّدد �عدم الشعور باالنتماء، ومهّدد بالشعور باالغ��اب    .تخطر ��ّدد الذ

 
   .131اإلنسان يبحث عن المعنى، مرجع سابق، ص   فرانكلن:فيكـتور إميل  -1
 .12ص  ،نفسهالمرجع  -2



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)213( 

الفكرّ�ة، وفق قاعدةواالحتالل و  املناعة  ت�ن معناك    : ضعف  عطى" وقاعدة: " إن لم 
ُ
� ب�ى وال 

ُ
ت "إّن املعا�ي 

 فسيبنيھ لك اآلخرون". فالعقول ال تقبل الفراغ. 

  ،لذلك  .�شكيل تصّوراتنا ورؤانا للعالم �ش�ل مستقّل سيحّفز اآلخر ع�� �شكيلها لناوعليھ، ف�جزنا عن   

أحرارا.   لن�ون  دالال��ا  و�شييد  معان��ا  بناء   �� ا�ي 
ّ

الذ حكمها  عن  والدفاع  وتصّوراتنا  ذواتنا  حماية  علينا 

ده بزرع معان واستنبات  فصناعة املعا�ي وتوليد الدالالت أمن قومي ينب�� حمايتھ من �ّل اخ��اق خار�ّ� ��ّد 

 دالالت ليست لنا. ويسومنا سوء العذاب الدال�ّ� واملعنوّي.  

�عا�ي    املعاصرة  العر�ّية  ات 
ّ

فالذ واملعا�ي.  الدالالت  بناء  لفعل  توزيع عادل  إ��  اليوم  ا�حاجة ماّسة  إّن 

ي. أّوال، من خالل اقصاء  اليوم من إقصاء و��ميش �سبب التوزيع غ�� املت�ا�� للسلطة الفاعلة �� صنع املعا�

تكريس   التفك��. وثانيا، من خالل  إنتاج املعا�ي والدالالت وأنماط  �� فعل  لها من املشاركة  اآلخر/ الغرب 

عدة: قياس  سلطة املا�ىي ع�� ا�حاضر وسيادة منطق التفك�� �� املستقبل من خالل املا�ىي، وهيمنة قا

 .  مقولة" ا�خاّصة والعاّمة"و  الشاهد ع�� الغائب،

ثانية.    التدو�ن" من جهة  الطبقة السائدة من جهة، ومعا�ي طبقة "عصر  فاملعا�ي السائدة �� معا�ي 

مب� استقرار  هو  ما 
ّ
و�ن حولھ،  العاّم  فاق 

ّ
االت البّتة  �ع�ي  ال  معّ�ن  مع�ى  مقموعة  فاستقرار  أصوات  ع��  ي 

ر بمعا�ي غ��ه، والذي ورؤوس مقطوفة
ّ

يقيس الشاهد ع�� الغائب ��    . فالذي ال يصنع معانيھ، والذي يفك

س  
ّ
ر باألصل واملماثلة. هؤالء جميعهم هم بمرض ت�ل

ّ
ر باألشباه والّنظائر، والذي يفك

ّ
تأو�التھ، والذي يفك

  - الفكر مصابون. وهم إ�� الّتداوي باملع�ى محتاجون. ولعّل من املفاهيم املق��حة للعالج نجد: حرّ�ة اإلرادة  

ع إ�� املستقبل. -مع�ى ا�حياة  -إرادة املع�ى 
ّ
 1التطل

  
ُ
ت ات �� صناعة معان��ا ا�خاّصة. وتحّملها مسؤولي��ا �املة �� اختيارا��ا.  و�� مفاهيم 

ّ
جمع ع�� دور الذ

ات موّجهة. فالفرد  ضرورة تمّتع الفرد با�حرّ�ة �� صناعة املع�ى من دون أ�ساق سابقة وقبليّ  تفق حول كما ت

ھ �� كال ا�حال�ن    .خرونغ�� مرغم ع�� أن يفعل ما يفعلھ اآل 
ّ
أو يفعل ما يرغب فيھ اآلخرون منھ أن يفعلھ، ألن

 �غيب ذاتھ. ويغيب معناه ا�خاّص. و�غيب إرادتھ. 

يتفاعل    .فبصناعة اإل�سان معناه ا�خاّص �شعر بقيمتھ و�إ�سانيتھ. وُ�قبل ع�� ا�حياة بمعناها الواسع 

ف، إذ اإل�سان ليس آلة مج�ّ�ة ملا ينتجھ اآلخرون. إّن إرادة  و�تجاوب معها. و�حّقق التمّ�� والتفّرد واالختال 

ل دافعا أساسّيا �� حياة اإل�سان، بل �ستحيل ا�حياة بدون وجود هذه اإلرادة
ّ
و�صبح ال وجود    .املع�ى تمث

 . مل�ّ�ر لعيش هذه ا�حياة

سؤوال عن اختياراتھ  وهذه اإلرادة لن ت��ّ�خ �� و�� اإل�سان إذا لم يرتق بالو�� بذاتھ بوصفھ �خصا م  

 ح�ن يتجاوز ذاتھ. و�رتقي ��ا إ�� ما ورا��ا. إّن اإل�سان ال �ستطيع أن  
ّ

وأهدافھ. فاإل�سان ال ي�ون إ�سانا إال

 إذا استدرك أّن �حياتھ مع�ى
ّ

نا ال نتعامل مع    .�عيش فردا حّرا إال
ّ
وأن ��ب لألشياء مع�ى، وذلك ع�� اعتبار أن

ما نتعامل معها من خالل ما �عنيھ بالنسبة إلينا. األشياء ا�ختلفة باعتبار م 
ّ
 ا �� عليھ، و�ن
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 ة:  بناء ع�� هذا املع�ى يحّق لنا طرح األسئلة اآلتيّ  

الدو��، وصندوق    "الّنقد"  ھ �عيش عالة ع�� صندوق 
ّ
أن أم  العر�ي املعاصر خالق ملعانيھ  هل اإل�سان 

ر  ال��اث/الكن� الذي ال تنت�ي �جائبھ؟ هل تجاوز  
ّ

ھ ال زال يفك
ّ
العقل العر�ي ما ُجمع �� عصر التدو�ن أم أن

املع�ى س 
ّ
بت�ل العر�ي  العقل  بمرض  القول  لنا  يحّق  ألم  العصر؟  ذلك  من  مستوردة  فكرّ�ة   . بمنظومات 

طو�ل األمد ع�� ممارسة    داوي باملع�ى، وترو�ض صص عديدة من التّ إ�� حفهو �� مسيس ا�حاجة    ،ا��و�التّ 

   ا�جري وراء الدالالت؟ر�اضة التأو�ل و 

فاء التاّم مّما أسماه غريغوري باتيسون، األّب الرو�ّ� ملدرسة    ّي هل استطاع العقل العر� 
ّ

اإلسالمّي الش

املزدوج "اإلكراه  بـ  فقدان  double bind  ألطو  ع��ا  ب 
ّ
ي��ت ال�خصّية  �عيشها  فصام  حالة  باعتباره   "

متناقضة  االستقالليّ  مواقف  وتبّ�ي  الذاتّية.  الفكري ة  الش��وفرنيا  و�الّتا��  لال��جام،  وهل    1ة؟ّ◌ وفاقدة 

وتحتكر سلطة    ،بحقوقھ �� الفهم �املة أم توجد قنوات خاّصة تنوب عنھ �� ذلك  يتمّتع اإل�سان العر�ّي 

ل فيكتفي هو باس��الك ما تنتجھ تلك القنوات ا�خاصّ   .صناعة املعا�ي وتجارة التأو�الت
ّ

ة؟ وما حدود تدخ

النّ  وتأو�ل  املع�ى  بناء   �� العر�ّية  ات 
ّ

ات  الذ
ّ

الذ ب�ون  القول  يمكن  أال  هنا؟  الدي�ّي  الّنّص  خاّصة  صوص، 

ب  
ّ

إال ملع�ى  إذ ال مشروعّية  السلف/اآلخر،  اإلحالة ع��  خالل   من 
ّ

إال معناها  "تب�ي"  أصل العر�ّية ال  وجود 

 
ّ
�اث؟ وهل التفك�� باألصل واملماثلة واألشباه والنظائر والنماذج قادر ع��  وشبيھ ونظ�� ومثيل ونموذج �� ال�

ات تحّقق ذا��ا، إن لم نقل تتجاوز ذا��ا؟ 
ّ

 جعل الذ

معانينا    ليست   �� ات، 
ّ

بالذ �اث 
ّ
ال� باآلخر  هنا  ونقصد  اآلخر،  من  وصلتنا  ال�ي  واألف�ار  املعا�ي  إّن 

�� بال العر�ّية املعاصرة  ات 
ّ

الذ سعف 
ُ
� ما �� معا�ي أ�حا��ا. و��ذا املع�ى، فإّن تلك املعا�ي ال 

ّ
و�ن ضرورة، 

يجا�ّي �� ا�جغرافيا املعاصرة، و�� خر�طة العوملة والثورة التكنولوجّية واإلعصار الرق�ّي.  إموقع �ش�ل  التّ 

ات ال�ي �س��لك املعا�ي وال تنتجها �� ذات معّرضة ل 
ّ

لتسّمم الفكرّي �ش�ل كب��. فكث��ة �� املعا�ي ال�ي فالذ

 .  تجاوزت تار�خ الصالحّية وال زلنا �س��لكها من خالل التفك�� ��ا وف��ا بأ�ساقها الثابتة ال�ي اعتالها الصدأ

  
ّ
مت �� بنية العقل العر�ّي نظم معرفّية ثابتة. ش�

ّ
  اإلطار الّنظرّي لت النموذج الفكرّي واإلدرا�ّي و لقد تحك

تفك��ه وهي�لتھ، فيما   رت 
ّ
أط العقل  لهذا  لت صناديق مغلقة 

ّ
املعرفة. وش� إنتاج  بمثابة قوان�ن  لھ. و�انت 

ظرّ�ة ال�ي ُ��ندس و�� الفرد.  هذه النّ   2  ."�� السيطرة ع�� العقول وفق نظرّ�ة التأط�� �شبھ نظرّ�ة "غو�لز 

 ما أرى أنا، معتمدة اس��اتيجّية تجعل عو 
ّ

قلھ ينحصر �� اختيارات محّددة �ش�ل يجعلھ  تجعلھ ال يرى إال

الث". وهو ما يضع حجابا يمنع وعيھ من  “بـ  غ�� منفتح ع�� خيارات أخرى أو ما يمكن �سميتھ  
ّ
ا�خيار الث

ي بھ هنا  
ّ
االنفتاح ع�� �ّل ا�خيارات املمكنة. و�حول دون تجاوز املق��ح وال�ائن إ�� غ�� املق��ح واملمكن. و�أ�

 
ة المنهاج، مركز الغدير للدراسات والّنشر، بيروت، -1

ّ
زق االكراه المزدوج: حراك ضّد الصندقة، مجل

ٔ
-78العدد  حسن الخطيبي: ما

 . 62، ص2018، 88
لماني في عهد هتلر الذي قال -2

ٔ
لك: عندما تزور صديقا لك في بيته ونسبة إلى وزير الدعاية اال

ٔ
و قهوة؟ فإّنه   :يسا

ٔ
تشرب شاي ا

ٔ
ا

ن تطلب عصيرا مثال.
ٔ
ن يخطر ببالك ا

ٔ
   يستحيل ا
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ذين أصبحا اليوم عائقا أمام التفك�� "ال�حيح"  
ّ
الث املرفوع" ومبدأ "عدم التناقض" الل

ّ
ر بمنطق "الث

ّ
يفك

 ��ما مع ما وصلت إليھ البحوث الف��يائّية املعاصرة، خاّصة ف��ياء الكّم.لتناف

ل   
ّ
الذي ش� العصر  التدو�ن،  بالّتواتر منذ عصر  ال�ي وصلتنا  املوروثة  والبارد�غمات  األ�ساق  تلك  إّن 

ر من خاللها، و��ا ننظر إ
ّ

قافة العر�ّية، �� ال�ي نفك
ّ
 نقطة البداية لت�و�ن الّنظم املعرفّية للث

ّ
ل  �� العالم، ونحل

إّ��ا   املغلقة.  بالصناديق  ننعتھ  البارزة واملست��ة، �� ما  ابتة، 
ّ
الث الّنظم واأل�ساق  والظواهر. وهذه  األشياء 

أحالم   تقّيد  فأ�حت  لظهورها.  التار���  رط 
ّ

الش بتجاوز  صالحي��ا  تار�خ  تجاوزت  تفك��  و�طارات  مناو�ل 

جديد مختلف. و�عيق فرصة االنفتاح ع�� �ّل االحتماالت املمكنة.  الّناس. وتقتل ف��م الرغبة �� ممارسة �ّل  

  وتحجب ع��م رؤ�ة املستقبل بجّرها لهم جّرا ا�� الوراء البعيد.

ثابت، وخطرها الزم  فإّ��ا تصبح ساّمة، وضررها  تار�خ اس��الكها  إذا تجاوزت  �أّي بضاعة  لذلك  .  و�� 

تجاوز  أنواعها،  ة 
ّ
ب�اف املؤّسسات،  ع��  ا   ينب��  بمهّمة  الفكر  وال��وض  البسيط،  الو��، ألحادّي  تجديد 

و�كساب األفراد كفايات التفك�� من خارج الصناديق املغلقة وال��اد�غمات املوروثة، وتلقيحهم بآلّيات الفكر  

ب، والفكر النسقّي 
ّ

اتّية لالنخراط بكو   املنظومّي املرك
ّ

فاءة  الّتواص�ّ� القادر ع�� دفعهم إ�� اج��اح معان��م الذ

   عالية �� قضايا العصر.

فالعديد من املعا�ي ال�ي مازالت تحكم رؤ�تنا للعالم �عيد تدو�رها �ش�ل فّج، بل تحّولت إ�� ثوابت ال   

�قامة غ��ه،  فأساس التطّور ليس إزاحة حكم و   1قداسة".حولها و "اكتسبت بالقدم جالال و   تقبل االختالف

مأو تبديل قانون ورفع شعار جديد، و 
ّ
ي�ون "بإدخال �غي�� أسا�ىّي ع�� و�� ا�جتمع، و�بدال مفاهيمھ  ا  �ن

 2".��ن عاملھ املادّي ة ب�ن اإل�سان واإل�سان، بينھ و حول العالقات األساسيّ 

قافة العر�ّية املعاصرة مرهون ب��اكمات �سقّية تراثّية منحدرة من امليتولوجيا   
ّ
إّن الكث�� مّما تنجھ الث

�اثوالدين  
ّ
بات �سقّية ونظم فكرّ�ة مرجعّية مستوردة من ال�

ّ
تمتّد جذورها إ�� عصر  و   .والعادات، وره�ن مرك

   .التدو�ن كما أسلفنا، وأحيانا إ�� العصر ا�جاه��ّ 
ّ
ت هذه ال�

ّ
�اكمات النسقّية ��حن الو�� الفردّي  وقد ظل

م �� إنتاج خطاباتھ وأف�اره ومعانيھ ودالالتھ ور و  وا�جما�ّ�.
ّ

 موزه.تتحك

ذلك،    ع��  ذاتا  و�ناء  ال  "مطابقة"  ذاتا  تجعلها  مستعارة  بمرجعّيات  ر 
ّ

تفك املعاصرة  العر�ّية  ات 
ّ

فالذ

تماثل اآلخر وتطابقھ، سواء أ�ان هذا اآلخر موروثا تراثّيا مشروطا بتار�خ إنتاجھ، أو �ان فكرا    . "مختلفة"

ات العر�ّية �� وضعّية حرجة  غر�ّيا معاصرا لھ هو اآلخر مال�سات ظهوره ا�خاّصة. و�� ا�
ّ

حال�ن معا، ت�ون الذ

، وغ�� قادرة ع�� بناء نموذجها ا�خاّص   . وغ�� "طبيعّية"
ّ

ع�� الرغم من ��ّيبنا من    ،وضعّية استعارّ�ة ليس إال

 . توصيف "ا�خاّص"، إذ ال "خاّص" اليوم قبل األمس، �� ظّل عوملة جارفة

ر محمد عابد   
ّ

�اثلقد ن��نا املفك
ّ
�� حقيقة األمر،  ،  أوسع  ا�جابري إ�� هذا من خالل اعتباره "تدو�ن ال�

قافة املكتو�ة، بقدر ما �ان" الهدف الكب�� منھ هو صياغة  
ّ
فوّ�ة إ�� الث

ّ
قافة الش

ّ
من الرغبة �� االنتقال من الث

 
 . 5، ص1988، 1، طوالتوزيع، ترجمة عبد الهادي عّباس، دار دمشق للطباعة والمدّنس مرسيا الياد: المقّدس -1
 .5، صنفسهالمرجع  -2
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ٔ
 د. حسن الخطيبي  .ا
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اكرة ا�جمعّية لألّمة، أي صياغة قوان�ن �شغيل تلك الذاكرة، وصياغة اآلليّ 
ّ

ات ال�ي ع�� أساسها  قوان�ن الذ

قافة املهي�لة  1تنتج املعرفة"،
ّ
قافة غ�� املهي�لة إ�� الث

ّ
االنتقال من حرّ�ة اإلنتاج    ،بمع�ى آخر  .واالنتقال من الث

"ترسانة   ووفق  رسميت�ن،  ورقابة  ضبط  أجهزة  وفق  الفكر  وتأميم  قافة 
ّ
الث مأسسة  إ��  والفكرّي  قا�ّ� 

ّ
الث

وأدوا ثقافّية،  وأ�ساق  العر�ّي  قانونّية"  اإل�سان  �جعل  تأو�لّية  وآلّيات  قرائّية،  واس��اتيجّيات  تحليلّية،  ت 

و  بالضرورة.  ثقافتھ  ليست  ما  ثقافة  بواسطة  ر 
ّ

بالضرورة،يفك عقلھ  ليس  ما  �عقل  إّن    ُ�نتج  نقول:  لذلك 

   إيديولوجيةمرحلة التدو�ن من أك�� املراحل التار�خّية العر�ّية اإلسالمّية  
ّ
قت ف��ا الكث��  إ�� اليوم، حيث تخل

قا��ّ 
ّ
 العر�ّي اإلسالمّي إ�� اليوم.  من املنظومات الفكرّ�ة ال�ي امتّدت �� الّزمن الث

ات العر�ّية ال تنتج املعا�ي إذا �انت �� وضعّية املتلّقي املس��لك. ف�ي ��ذا املع�ى 
ّ

ت الذ
ّ
ت�ون    ،لذلك ظل

ات  
ّ

خاذ القرارات وتقديم ا�خيارات وصناعة االق��احات والبدائل. فتظّل هذه الذ
ّ
قد قّدمت استقال��ا �� ات

وفكرّ�ة   جغرافّية  تفصلها مسافات  حينما  الغر�ة  حّدة  وتزداد  غ��ها.  بمعا�ي  �عيش  بالغر�ة عندما  �شعر 

اإل  وضعّيات  ل�ّل  ا�حتمّية  والنتيجة  املعا�ي.  تلك  عن  ��  وزمنّية  والوحدة  واإلقصاء  باالغ��اب  حساس 

ات العر�ّية مسلسل انتحارها حلقة حلقة دون أن ��� ذلك؟ 
ّ

 االنتحار. فهل �عيش الذ

ات غ�� املنتجة للمع�ى �شعر �عدم مسؤولي��ا عّما يقع، بدعوى أّن �ّل ما يقع هو   
ّ

ومن جهة أخرى، فالذ

ف��ا.   لها  دخل  ال  �اث 
ّ
ال� من  مستوردة  معا�ي  مع�ىنتيجة  املوروثة  املعا�ي  لتلك  �عد  تتعّمق   ،و�ذلك  .ولم 

ي  ّد إش�الّية استقالة العقل العر�ّي املعاصر وعدم انخراطھ �� إنتاج األف�ار القادرة ع�� التعا�ش �ش�ل نِ 

قافة الغر�ّية. وهنا، نتحّدث عن العقل العر�ّي املستقيل. 
ّ
 مع األف�ار الوافدة من الث

ات �� إنتا 
ّ

ج املعا�ي يجعلها �شعر بتحّمل مسؤوليا��ا. كما يضمن لنا انخراطها، �ش�ل أو  إّن إشراك الذ

  
ّ

إال ما  مع�ى  بقيمة  �شعر  ال  ات 
ّ

الذ فهذه  وأهّمي��ا.  حيا��ا  بقيمة  و�حساسها  ا�حياة،  مشروع   �� بآخر، 

�ّي وتنمية  حياة مع�ى. و�زداد وع��ا بالوجود اإل�سال� بأّن    درك املشاركة �� إنتاجھ وصناعتھ. وح�ن ذلك، تب

 �حياة.هذه االشعور باملسؤولّية وا�حرّ�ة وترقّية "إرادة املع�ى" ل

ات. وال يمكن لنا ا�حديث عن انتقال املعا�ي من ذات إ�� أخرى، أو انتقال   
ّ

فاملعا�ي غ�� مفصولة عن الذ

ھ ال يمكن لنا ا�حديث  
ّ
عن مع�ى يوجد  التجارب من ذات إ�� أخرى. فهذا باب �� األسطورة وا�خرافة. كما أن

ات. ونقصد بالداللة أن ت�ون لها  
ّ

 ح�ن ت�ون لها داللة عند الذ
ّ

ات. فاملعا�ي ال ت�ون لها جدوى إال
ّ

قبل الذ

 وظيفة وقدرة ع�� حّل املشكالت.  

ات ومعناها    ،�ذلك نقول و  
ّ

ات واملع�ى. فتلك الوسائط �� حجاب ب�ن الذ
ّ

ال ينب�� أن نضع وسائط ب�ن الذ

ما    ،سائط ت��ض بمهّمة املصفاة ال�ي تخدم"ا�حقيقّي". �� و 
ّ
وال شّك، رؤ�ة معّينة للعالم وتوّجها محّددا. ف�ل

ات الكث�� من �خصّي��ا املعنوّ�ة. وفقدت االستقالل  
ّ

ما فقدت الذ
ّ
ات واملع�ى، �ل

ّ
�عّددت الوسائط ب�ن الذ

   الذا�ّي �� التفك�� والّنظر إ�� األشياء.

 
ويل، المركز الّثقافّي العربّي، ط  -1

ٔ
بو زيد: الخطاب والتا

ٔ
 .  18، ص2000، 1نصر حامد ا
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ال�ي كّرست لثقافة ثابتة ال تتحّرك    عرفّية املستقّرة �� بنية العقل العر�ّي ونقصد بالواسطة تلك الّنظم امل 

 
ّ

أو كما سّماها نصر حامد أبو ز�د: "ثقافة ليس �� اإلم�ان أفضل مّما �ان،    . باال�شداد إ�� الوراءإ�� األمام إال

بات بدعوى االستقرار. وثقافة  1وليست ثقافة بقاء ا�حال من ا�حال".
ّ
اإليمان بأّن" التغي�� يحمل  ثقافة الث

ننع��ا نحن بثقافة الذاكرة" و"ثقافة  و  .2معھ الشرور وا�خاطر واملضار أك�� مّما يحمل من املنافع والفوائد"

 3التفك�� باألصل".

إّن حضور تلك األ�ساق املهيمنة/ األصنام ع�� الذهنّية العر�ّية حول فعل إنتاج املع�ى ال تتجاوز �و��ا   

�الرئي�ىّي:    موضوعھمجّرد تمر�ن مدر�ىّي  
ُ
ات املؤّولة / العانيّ .  �ج ع�� منوال األسالفا

ّ
ة/  وعندما تر�د الذ

ات ال�ي الباحثة عن املع�ى اإلجابة، تحضر تلك األ�ساق املهيمنة (الع
ّ

قل امل�َون) ضاغطة ع�� و�� تلك الذ

نفصل "الذات عن تار�خها. فتصبح غر�بة    ،��ذاو   .�ستجيب كرها و�طر�قة ال شعورّ�ة لشروط تلك األ�ساق

ل  أن يخرج من وجهة نظره الذاتّية و �� ح�ن أّن "املؤّول ال �ستطيع أبدا    4مستلبة أمام حقيق��ا"،
ّ
ال�ي �ش�

فة و�عادة إنتاج نفس ا�خطابات.  ما يجعلنا نمارس، دون و�� مّنا، عملّيات تدو�ر املعر   وهذا  5أفق تأو�ليتھ.

وألّن التقليد ال يخلو    .�تّم ذلك، �� غالب األحيان، �� اطار إخراج مشّوه ألّن األصل ال يمكن أن ُ�عاد كما هوو 

د ير�د أن ُيحا�ي، أن    امن مفارقة �سب�� 
ّ
ي�ون مثال، لكّنھ ال �عمل �� ال��اية  ال ي�ون اإل�سان إ�سانا "فاملقل

 ع�� �عي�ن انفصالھ
ّ

 ما ليس هو .إال
ّ

ھ ال �عيد وال يكّرر إال
ّ
 .6واملثل ليس هوّ�ة ع�� اإلطالق". إن

 خاتمة:    -5

املتوارثة  السوداء  والصناديق  املغلقة  األ�ساق  من  التفك��  ا�عتاق  وقت  حان  ��    .لقد  نختلف  ال  وقد 

  �� الصناديق  بك��ة  اإلسالمّي القول  العر�ّي  ا�حاضر  .العالم  وصناديق  املا�ىي  الفكر    .صناديق  صناديق 

و   .الدي�يّ  العادات  والقناعاتصناديق  �اث  .التقاليد 
ّ
ال� ثقافّية  .صناديق  عصر    .صناديق  صناديق 

وع�� باب �ّل صندوق حّراس غالظ وسدنة    .شديدة اإلقفال ومتينة إح�ام الطوق   جميعها. و التكنولوجيا

رح والتفس��  ون من معان ودالالت بطرق شّ�ى. و شداد �سّوقون ملا ير�د
ّ

�مارسون قسرا دور الوساطة �� الش

ّدة وخروجا عن القانون. وليس  رِ اال�عتاق من أسرها جر�مة و والفهم والتأو�ل و�ناء الدالالت. و�جعلون أمر  

� تحر�ر الو�� من دهال�� الصناديق املغلقة ال�ي تجاوزت املنظومات الفكرّ�ة  من منصرف من هذا النفق غ�

املوجودة ال�ي تتضّمن تار�خ مّدة صالحي��ا. فأصبح خطر التسّمم باالشتغال ��ا أمرا ثابتا. �عيش معاناتھ  

 اليوم ع�� ر�وع العالم العر�ّي واإلسالمّي.  

 
بو زيد: الخطاب  -1

ٔ
ويل،نصر حامد ا

ٔ
 . 243مرجع سابق، ص والتا

 . 243، ص نفسهالمرجع  -2
ة المنهاج، مركز الغديرح -3
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للّدراسات والّنشر،   سن الخطـيبــي: قراءة الّتراث من التفسير بالّنظائر إلى الوعي الهيرمينوطيقي، مجل

   .2016، 76العدد  بيروت،
خر، ترجمة بول ريكور  -4

ٓ
ات عينها كا

ّ
مة العربّية للّترجمة بيروت، ط وتعليق وتقديم: الذ

ّ
 . 46ص ، 2005، 1جورج زيناتي، المنظ

 . 48، صنفسهالمرجع  -5
 .  220ص  ،1985، 1بنعبد العالي، المركز الّثقافّي العربّي، ط. معبد السالكليطو: الكـتابة والّتناسخ، ترجمة  حعبد الفتا  -6
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ملناو�ل واالطارات واأل�ساق، والبحث عن املع�ى من خارج  فا�حاجة ماّسة اليوم إ�� التفك�� من خارج ا 

   إطار هذه الصناديق
ّ

سق ُيل�� الذ
ّ
فا�حملة اليوم، �� فكر ما    .1ات. و�نتصر ع�� اإل�سان ويستعبدهألّن الن

ا�ي 
ّ

ات من استقاللها الذ
ّ

�عد ا�حداثة، �� ضّد األ�ساق وضّد اإلطار ألّن االثن�ن معا �عمالن ع�� حرمان الذ

ات، بصفة عاّمة، ال    ،و��ذا املع�ى  ع�ى لھ ال قيم لھ. ومن ال م  .� إنتاج معان��ا وصناعة قيمها�
ّ

نصل إ�� أّن الذ

�اث واج��ارها قد  
ّ
 من خالل إنتاجها معان��ا وصناع��ا. �� ح�ن أّن تدو�ر معا�ي ال�

ّ
�شعر بجودة ا�حياة إال

   يخلق لها مشا�ل جّمة أهّمها: االغ��اب وعدم التالؤم.
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 عبد الفّتاح إبراهیم

 يّ العراق  ودوره التأسیسّي في علم االجتماع 

 

 
 

 ملّخص ال

الفتّ ل ��براهيم  إاح  عبد  تخّصص  من  أّول  بوصفھ  مهمة،  معرفية  وم�انة  فكرّي  اال  دور  ��   جتماععلم 

 ال�ي �ان سياسية  العراق مطلع ثالثينيات القرن العشر�ن. وهو الذي ُعرف بأ�شطتھ الفكر�ة وال��جمية وال

 هو األول من نوعھ �� دراسة التار�خ االستعماري  لها صداها وأثرها ��  
ً
 مهما

ً
 كتابا

ّ
ا�جتمع العرا�� آنذاك. وألف

� طر�ق الهند). وفيھ قّدم منظورات اجتماعية وسياسية  ع�(هو  ا�حديث وفق مفاهيم علم االجتماع الك��  

ال�ي نحاول ع��ها الوقوف ع�� الّدور التأسي�ىّي الذي   ذات أهمية كب��ة. وهذا الكتاب هو مدار هذه الدراسة

إبراهيم،  الفتاح  الوردي   مارسھ عبد  الدكتور ع��  السيا�ىيّ و�ھ سبق  التار�خ  دراسة  األحداث   ��  وتحليل 

.  التار�خّية اج
ً
 تماعيا

 إبراهيم، االجتما�ّ�، الّتار�خ، الهند، الوردّي.  ال�لمات املفتاحية: 

 

Abstract  

Abdul Fattah Ibrahim had an intellectual role and an important position as the first 

sociologist in Iraq in the early 1930s, who was known for his intellectual, translation 

and political activities that had an impact on Iraqi society at the time. He is the one who 

wrote an important book, the first of its kind, in the study of modern colonial history 

according to the concepts of holistic sociology, and the book is (On the Road to India), 

in which he presented social and political perspectives of great importance. This book 

that we will study in order to identify the founding role that Abdel Fattah Ibrahim played 

in the study of political history and the analysis of historical events socially, to be the 

Previous on Ali Al-Wardi.  

Keywords: Al -wardi, history, Ibrahim, India, social 

 أ. د. نادیة هناوي



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
. د. نادية هناوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الفّتاح ٕابراهيم ودوره التا

ٔ
 ا
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 : تمهید  -1

ال �شبھ البحث االجتما�ّ� أّي بحث إ�سا�ي، من ناحية سعة أمدائھ ال�ي تبدأ من الفرد وتنت�ي بالدولة،  

وأنواع   السلطة   �� والتغ��  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  النظم  إزاء  الذا�ي  التنو�ر  من  وتنطلق 

 ات، بل تمتّد إ�� غ��ها.  ا�حكم، وال تنت�ي عند إدراك الفوارق ب�ن الثقافات وتقييم آثار السياس

و�نطوي علم االجتماع ع�� أقسام وميادين عّدة، وواحد من تلك األقسام يندرج �� إطار دراسة ا�حياة  

 إ�� فرع�ن م��ابط�ن �ّل ال��ابط، يكمل أحدهما اآلخر، األول:  
ً
اليومية وأوضاع التفاعل االجتما��، منشطرا

�. و�� هذا النوع من الدراسة االجتماعية يجري التحليل ع��  علم االجتماع املصغر أو املايكروسوسيولو�

للتفاعل    الضوء ع�� ا�خطوط العر�ضة لألنماط املؤسسة 
ً
أو ا�جماعات الصغ��ة، ملقيا مستوى األفراد 

أو  الك��  االجتماع  علم  هو  اآلخر  والفرع  فيھ.   تجري  الذي  السياق  �خامة  بلغت  مهما  االجتما�� 

�ى بدراسة األ�ساق االجتماعية والسياسية الك��ى من ناحية النظم االقتصادية  املاكروسوسيولو��، وُيع

 . 1وتحليل عمليات التغي�� البعيدة األمد

العالقات   وتار�خ  االجتما��  التنظيم  الك�� مسألة  االجتماع  علُم  دراس��ا  يحفز ع��  ال�ي  املسائل  ومن 

الطبق  الدولية واالنقسامات  با�جتمع  االقتصاد  الداخلية  وعالقة  التوترات  ونمو  السياسية  واألزمات  ية 

ومواجهة ال��ديدات العسكر�ة وفشل سلطة الدولة �� اإلصالح السيا�ىي. وكذلك يمكن للبحث االجتما��  

تقديم املساعدة �� عملية تقييم املبادرات السياسية لألنظمة االقتصادية �الرأسمالية وما ف��ا من صراع  

حرص   �سب��ا  ال�ي  االجتماعية،  الطبقات  باملؤسسات  االقتصادية  املشكالت  ر�ط  ع��  ماركس"  "�ارل 

 �� تطور علم االجتماع.  
ً
 وفاعال

ً
 مهما

ً
 إسهاما

ً
 مساهما

با�جتمع   يتعلق  مما  الك��  االجتماع  علم  أساسات  وضع   �� أخرى  مساهمات  والفالسفة  وللمفكر�ن 

ة خارج البنية الشرعية السياسية للدولة ال�ي املد�ي، وما فيھ من عالقات عائلية واقتصادية وعالقات واقع

أهمية م��ايدة    -شأ��ا شأن الكث�� من أ�عاد ا�حياة  - ينب�� أن ت�ون غ�� منفصلة عن األفراد. وتظل للسياسة  

القوة   واستخدام  الدولة  وسيادة  ا�حكم  قضايا  من  ��ا  يتصل  ما  ب�ل  ا�حديثة،  االجتماعية  العلوم   ��

 
ً
عنصرا تمثل  ال�ي  املستخَدم�ن  والسلطة  ب�ن  العالقات  ف��ا  بما  اإل�سانية،  العالقات  جميع   ��  

ً
أساسيا  

 . 2واملستخِدم�ن

وما اهتمام هذا العلم بدراسة تار�خ الثورات االجتماعية الك��ى سوى داللة ع�� أن ّالسياسة �� وسيلة  

الثورات   تلك  أّن  �ع�ي  كما  مع�ن،  نطاق  ضمن  غايا��ا  تحقيق   �� ا�حاكمة  حر�ات  السلطة  مجّرد  ليست 

لإلطاحة بتلك السلطة؛ بل �� نتيجة للتناقضات �� ميدان السياسة. و�عّد تلك التناقضات أهم العوامل  

أ�ساق   رفض  ع��  �ساعد  مادية  بيئة  داخل  االجتما��  والتنظيم  السيا�ىي  التغي��  إحداث   �� املساهمة 

 سياسية �سلطية.  

 
1-  

ٔ
 . 160ص ،)2005، 1المنظمة العربية للترجمة، ط(بيروت:  نتوني غدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصباغ،ا
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صع  �
ّ

الك� االجتماع  �� علم  الباحثون  ��  و�واجھ  الك��  الن�ج  مقدم��ا   �� طر�قهم،  �ع��ض  كث��ة  و�ات 

التنمية واإلصالحات   برامج   �� العلوم  تلك  النفس، وأثر  �السياسة واالقتصاد وعلم  دراسة علوم مجاورة 

البحث   حاجة  عن  فضال  اإلخفاقات،  و�حصاء  اإلنجاز،  وتقييم  األهداف،  تحقيق  ناحية  من  ا�جتمعية 

  االجتما�� إ�� العمل خارج  
ً
مواضعات السلطة �� النظر إ�� الوضع العام للمجتمع �سلبياتھ و�يجابية، سعيا

 إ�� إشاعة الو��، وتنمية اإلحساس ا�جماه��ي با�حاجة إ�� التغي�� أو التثو�ر.  

واملعقدة   املهمة  املراحل  أعقب��ا، من  وال�ي  الثانية  العاملية  ا�حرب  ال�ي سبقت  التار�خية  املرحلة  و�عّد 

  ��  
ً
املدّرِس(أيضا إبراهيم  الفتاح  عبد  املفكر  وألن   .�

ّ
الك� االجتماع  علم  تلك  2003ـــــــــ1904دراسة  عاصر   (

املرحلة، قام بتوظيف تخّصصھ خارج اإلطار املعتاد، فلم يمارس التدريس �عد عودتھ من الدراسة �� أمر��ا  

 من شعوره بأهمية  مطلع ثالثينيات القرن العشر�ن، بل سلك طر�ق البحث االجتما�� والسيا
ً
�ىي، منطلقا

 خلق الو�� الثوري �� ا�جتمعات الشرقية، وتحف�� دور الشعوب �� مقاومة االستعمار والرأسمالية.  

و(ع��   واملاركسية)  و(االجتماع  االجتماع)  علم   �� و(دراسات  االجتماع)  علم   �� (مقدمة  كتبھ:  و�نشره 

ألساس لنشأة علم االجتماع �� العراق. وقد أفاده تخّصصھ  طر�ق الهند) ي�ون عبد الفتاح إبراهيم قد أر�ىى ا

�� علم االجتماع وكذلك تأثره بالعالم األمر��ي ها�س �� �عز�ز عملھ السيا�ىي، فأّسس جماعة األها�� مع  

محمد حديد وحس�ن جميل ومحمد جعفر أبو التمن، و�شر العديد من املقاالت ال�ي عّ�� ف��ا عن فكره  

شرت �� مجلة (العصر ا�حديث) و(جر�دة األها��).   إ�� جانب  ةالتقدميّ  وميولھاالش��ا�ي، 
ُ
 ترجمات �

  1963و�سبب أف�اره التحّرر�ة ال�ي حو��ا مقاالتھ وكتبھ، عارض ا�ح�ومات الفاشية ال�ي تلت انقالب  

عت كتبھ  والذي �ان إيذانا بتواري �ّل فكر تقدمي، فابتعد عبد الفتاح إبراهيم عن الواجهة الفكر�ة، وُمن

طال   والتكميم  واملالحقة  التضييق  من  عام  لوضع  �ا�ع�اس  والسيا�ىي  االجتما��  الفكري  عطاؤه  وغاب 

 دراسة فكره وال إعادة  
ً
العراقي�ن، و�خاصة فئة املثقف�ن واملناضل�ن واملفكر�ن الثور��ن. ولم �عد مسموحا

، فقام األستاذ  2003كتاتوري �� العام  طباعة كتبھ أو �شر أّي أثر من آثاره، إ�� أن سقط نظام ا�حكم الد

ودراساتھ،   إبراهيم  الفتاح  عبد  مقاالت  من  وا�جالت  ال�حف   �� تناثر  ما  بجمع  ا�حميد  أحمد  شهاب 

حقيقة الفاشية وقصة النفط وا�جذور الفكر�ة  (  اص كما أعاد طبع �عض كتبھ، م��ا وأصدرها �� كتاب خ

والت وا�حرب  غاندي  واملهاتما  الشعبية  االجتما��  ل�حركة  ثورة    1941طور  ع��  وأضواء  الثورة    14ومع�ى 

 تموز). 

بيد أّن هذا ا�جهود الفردي �� ا�جمع و�عادة الطبع لم يكن ل��فع التعتيم عن عبد الفتاح إبراهيم الذي  

ما زال دوره إ�� اليوم غ�� معروف، ولم يحظ بما يناسب م�انتھ �� املشهد الثقا�� والفكري، وخاصة �� علم  

 جتماع؛ ميدان تخصصھ العل�ي واأل�ادي�ي.  اال 

 



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
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ٔ
 ا
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إذا �ان كتاباه: (مقدمة �� علم االجتماع) و(دراسات �� علم االجتماع) كتاب�ن �عر�في�ن بمفاهيم االجتماع  

ع نوعھ  من  األول  هو  الهند)  طر�ق  سبقهما(ع��  الذي  كتابھ  فإّن  الغر�ية،  تار�خ  ونظر�اتھ  دراسة   ��  
ً
ر�يا

ا�حكم  أنواع  املؤلف  تناول  وفيھ   ،
ً
ضمنا العراق  وتار�خ  واألد�ى  األوسط  الشرق�ن   �� وتأث��ه  االستعمار 

 كيفيات إحداث التغي�� االجتما�� بصفحات جاوزت  
ً
السيا�ىي، �امللكية والديمقراطية والتسلطية، مبينا

 ع�� مصادر أجنبية، ب�ى  
ً
عل��ا تحليالتھ ومحّصالتھ ال�ي حوت_ �� جزء مهم  الثالث مئة صفحة ومعتمدا

وتقهقر   الرأسمالية  بتمادي  يتعلق  ما  السيما  �ح��ا،  الالحقة  األحداث  ستثبت  بتغي��ات  تنبؤات  م��ا_ 

  
ً
االستعمار. وهو ما سي�ون لھ أثره �� التغي�� االجتما��، وسيدفع بالشعوب املستعَمرة نحو الثورة، مشعال

 التحرر الوط�ي.  فتيل املقاومة وحركة

وقد ال نجانب الصواب إذا قلنا إن عبد الفتاح إبراهيم حاول �� هذا الكتاب استكمال ناحية لم يتطرق  

ح �ش�ل عابر إل��ا، و�� أهمية  
ّ
إل��ا لونكر�ك صاحب كتاب (أر�عة قرون من تار�خ العراق ا�حديث) الذي �

الهند واألط  الناجمة عن هذا املوقع، يقول  العراق االقتصادية �سبب موقعھ ع�� طر�ق  ماع االستعمار�ة 

لونكر�ك:"(و�ذا نظرنا إ�� العراق من حيث السياسة العاملية نجد أنھ �ان ذا نصيب من االلتفات الذي �ان  

يوليھ سياسيو أور�ة وتركية بوجھ عام، فقد �ان واقعا ع�� الطر�ق املق��ح إ�� الهند، كما �ان فيھ وكيل  

هم. ومن العوامل ا�خارجية ال�ي تدفع بالعراق إ�� حظ��ة العالم ا�حديث ال�جان الدولية  دبلوما�ىي بر�طا�ي م 

فت �حسم قضايا ا�حدود العراقية اإليرانية)"
ّ
 . 1ال�ي أل

الر  االستعمار�ة  بالقوة  يرتبط  ا�حديثة  الدول  تار�خ  الثامن  وألّن  القرن  منذ  ، �عده  نوم   عشرأسمالية 

الفتاح   عبد  الشرق  خصص   �� االستعماري  املد  لتتبع  الهند)  طر�ق  (ع��  كتابھ  من   
ً
مهّما  

ً
جزءا إبراهيم 

أّي نظام   الرأسما�� الذي نما وتم�� بخصائص عديدة لم �عرفها  النظام  األوسط واألد�ى، وتحليل طبيعة 

اإلطالق. الثالث      اقتصادي سابق ع��  العالم   �� االجتماعية وقو��ا  ا�حر�ات  تصاعد   �� ر 
ّ
�عد وأث السيما 

اندالع ا�حرب العاملية الثانية ال�ي تصاعدت خاللها وت��ة التنافس ب�ن الدول االستعمار�ة نفسها. وتزايدت  

مطامعها �� التوسع العسكرّي والهيمنة االقتصادية. و�انت الشعوب �حي��ا، ومسرح الن�اع ملطامح الدول  

 تلك الشعوب.  االستعمار�ة. مّما أّدى إ�� تنامي الو�� الثوري لدى 

، ُيفَسر  
ً
 مستمرا

ً
 ومسارا

ً
 محّددا

ً
ھ درس التار�خ املعاصر بوصفھ شكال

ّ
وما فعلھ عبد الفتاح إبراهيم هو أن

فيھ، من خالل منطلقات ماركسية مهمة �� مجال العلوم االجتماعية، م��ا أن الرأسمالية    2أدوار الرأسمالية

 ال حدود لنمّوه وا�ساعھ 
ً
 ديناميا

ً
 . 3�� جميع أنحاء العالمتمثل نظاما

 
ربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، نقله إلى العربية جعفر خياط،  ستيفن هيمسلي -1

ٔ
مطبعة التفيض : (بغدادلونكريك، ا

هلية
ٔ
لف لونكريك هذا الكـتاب عام 299ص ،)1941اال

ٔ
نذاك في مناصب حكومية متعددة وكان يعمل 1925. وقد ا

ٓ
،  داخل العراق  ا

غوارها واطلع على ما خفي منها كما يقول المترجم
ٔ
مور وسبر ا

ٔ
 . 1900إلى  ـ1500المظلمة من حقب لل مؤرخا فخبر اال

سمالية كما يرى عبد الفتاح إبراهيم. -2
ٔ
دوار الرا

ٔ
خير من ا

ٔ
 االستعمار هو الدور اال

3-  
ٔ
 . 709صجع سابق، مر  نتوني غدنز، علم االجتماع،ا
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أّن     و�بدو 
ّ
املتأث إبراهيم من  الفتاح  الروما�ي وطبيعة العالقة  “بـ  ر�ن  عبد  للتار�خ  ماكس في��" ودراستھ 

 باملشروع الرأسما�� وا�خصائص  
ً
املعقدة ب�ن الب�ى االقتصادية وجوانب النظم االجتماعية األخرى، مهتما

 . 1النوعية للرأسمالية األور�ية الغر�ية

من هنا ابتدأ عبد الفتاح إبراهيم كتابھ بالباب األول املعنون بـ: (ع�� طر�ق الهند) لي�ون ا�خليج هو أول  

تتعلق   جغرافية  ومسائل  الط��ي  تار�خ  إ��  و�العودة  الرأسمالية.  تتبع   �� م��ا  ينطلق  جغرافية  نقطة 

ن عبد ا
ّ

لفتاح إبراهيم من وضع يده ع�� ما  باملساحات وعدد الس�ان وحدود املدن وتوار�خ إ�شا��ا، تمك

سماه (فذلكة) ناجمة من أّن لإلن�ل�� �� �ل زاو�ة من زوايا هذا ا�خليج مركَز نفوٍذ، ح�ى �انت اليد املستعمرة  

إراد��ا الشيوخ واألمراء فيھ، وتجعلهم طوع  �� دراسة هذه  2تقبض ع�� رقاب معظم  املؤلف  �عمق  .  وقد 

السي التار�خ   
ً
رابطا إ��  الفذلكة  التار�خية  تحليل كث�� من األحداث   �� الك��، متوّصال  �علم االجتماع  ا�ىي 

 محّصالت اجتماعية وسياسية، نذكر م��ا: 

 : االنحالل في العالقات طریق إلی التفرق السیاسيّ  -3

عل��ا،   والسيطرة  اإلمارة  شؤون   �� التدخل  اإلن�ل��  ع��  ُعمان   �� ا�حاكمة  العائلة  ا�شقاق  أمر  سّهل 

يؤ�دون من يأ�سون منھ ا�خضوع ملشيئ��م من أفراد العائلة، ويساعدونھ �� توليھ ا�حكم و�قيمون  ف�انوا  

مآر��م لتحقيق  باملعاهدات  توسلوا  وقد  ��م.  �ع��فون  ال  أو  العراقيل  اآلخر�ن  وجھ  سياسة  3��  و�سبب   .

� نظر االن�ل�� بالنظر  ذا أهمية خاصة �   التطورات �� ممالك الشرق األوسطالتفر�ق أصبح العراق �عد هذه  

إبراهيم   الفتاح  الهند. وعدَّ عبد  إ��  ال��ية وا�جو�ة  املواصالت  املمالك ومرور وسائل  ب�ن هذه  إ�� توسطھ 

،    ىالتعّصب العنصري أم�ى
ً
أس�حة االستعمار، ألنھ �شغل الناس عن الواقع باألوهام و�ز�د الشرق ضعفا

 إ�� أن االستعمار االن�ل��ي �� العراق راَهَن ع�� القضية الكردية كسالح ركن إليھ إلثارة روح العداء  
ً
مش��ا

يتبع سياسة (فّرِق    . وما زال االستعمار4والتفرقة. وصار اآلشور�ون واألرمن واألكراد �حية التعصب األهوج

وقت   من  الطائفية  النعرات   
ً
مث��ا عوب  لهاء إل  آلخر �سد) 

ّ
ع��    الش �عمل  أن  من  بدال  بي��ا،  فيما  بالتنازع 

 مقاومتھ والتخلص منھ بوصفھ هو سبب �ل الشرور.  

وانت�ى الباحث إ�� حقيقة، استشرف من خاللها مستقبل االستعمار ال��يطا�ي �� العراق، وأنھ سيجعل 

 (حري بأهل  من ا
ً
 ملعارك دامية �� ا�حرب املقبلة �ع�ي ا�حرب العاملية الثانية، وأضاف نا�حا

ً
لعراق ميدانا

 
1-  

ٔ
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سمالية والنظرية االجتماعية الحديثة، ترجمة ا

ٔ
الهيئة العامة السورية للكـتاب، د.   :شيش، (سوريةنطوني جيدنز، الرا
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العراق أن يفكروا �� املستقبل القر�ب وأن ينت��وا... وأن �ستفيدوا... وأن يتذكروا دائما وأبدا أن خالصهم  

 . 1من االستعمار منوط بتعاون شعوب الشرق �افة)"

 : ح من أسلحة الرجعیة اإلقطاعیة سال  -4

العصر اإلقطا�� كسالح   بقايا  ببعض  ا�حرص ع�� االحتفاظ  حر�صة �ل  االن�ل��ية  الرأسمالية  �انت 

 
ً
. وهو ما  2تقاوم بھ الطبقة الوسطى الناشئة. ولهذا �لما تقدم نظام اإلنتاج الرأسما��، ازداد العمال فقرا

د لإلدارة ال��يطانية، أل��م �عرفون حق املعرفة أ��م مدينون  يت�ح �� الهند ال�ي ف��ا السادة األمراء مجرد عبي

 . 3لها بمركزهم، و�ما يتنعمون بھ، وما يب��ونھ من الشعب الهندي من األموال

  �� ان�ل��ا   �� ال�ي �شأت  الصناعية  للرأسمالية  الهندي غذاًء  الشعب  املب��ة من  الطائلة  و�انت األموال 

ھ لم ي
ّ
كن ع�� الرأسمالي�ن رقيب، فقد ارتكبوا مظالم تفوق حّد التصور، ف�انوا  القرن الثامن عشر. وألن

 من األجور  
ً
 كب��ا

ً
يتبعون طر�قة العقود �� االستخدام، و�رهقون الفالح والعامل الهندي، ويس��جعون قسما

 الزهيدة كغرامات، و�انوا يفرضو��ا ألقّل زلة.  

 ـ االقتصاد هو القوة ا�حّركة للتغ�� االجتما��3

 مختلفة اتبعت  
ً
ن أجل تدعيم النظام الرأسما�� ف��ا، وم��ا تنمية (أسواق  م   ا�جتمعات ا�حديثة طرقا

ما بي��ا لبيع منتجا��ا ول�حصول ع�� املواد ا�خام الرخيصة  عل الشر�ات الرأسمالية تتنافس فيجديدة) تج

جل بيع منتجا��م  أيما بي��م من  سماليون يتنافسون فواستخدام األيدي العاملة القليلة ال�لفة. و�ان الرأ 

للمس��لك�ن. وألن العراق فيما م�ىى �ان ملتقى الطرق التجار�ة ب�ن الشرق والغرب و�انت البصرة من أهم  

ع�� بقا��م ف�انت حمل��م العسكر�ة ع��    ��ا  يحافظون   االنجل�� ع�� تحو�لھ إ�� سوق   مرا�� العالم، عمل

 لسالمة طر�ق الهند. 
ً
 العراق ضمانا

والبالد   العراق  استعمار   �� مهمة   
ً
طر�قا بوصفھ  باالقتصاد   

ً
اهتماما األك��  األملان  الرأسماليون  و�ان 

 عند أسالي��م االقتصادية �� التنافس مع الفر�سي�ن والروس  
ً
العثمانية. ووقف عبد الفتاح إبراهيم مطوال

 . 4واالن�ل��

غداد ـــ ال�ي أمر الزعيم الوط�ي شعالن أبو جون  ومن املدهش تأكيد عبد الفتاح إبراهيم أّن سكة حديد � 

بتخر���ا وحرمان ا�حتل االن�ل��ي م��ا ـــــ �انت من أشد مشا�ل االستعمار وأقوى العوامل ال�ي ساقت الدول  

العراق   �ستعمر  بر�طانيا  جعلت  ال�ي  الدوافع  أهم  من  �انت  كما  األو��  العاملية  ا�حرب  غمار  خوض  إ�� 

 . 5طرق املواصالت إ�� الهند  لضمان سالمة أقصر
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 2021)  ديسمبر   -ّولكانون اال
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بل فر�سا أيضا    -ع�� حد وصف عبد الفتاح إبراهيم  -انيا أعظم خطر  أملولم تكن بر�طانيا وحدها ترى ��  

 يطلق ع�� �ل غر�ي أو لھ عالقة بالغرب. ولذلك عزَّ عل��ا أْن ترى النفوذ  
ً
 إفرنجّيا

ً
ال�ي �انت تفخر أن اسما

الدولة العثمانية، فتحّل الروح واآلداب والثقافة ا�جرمانية �� امل�ان الذي �ان ملدين��م ا�جرما�ي يتعّزز ��  

نابليون   عهد   �� األد�ى  الشرق  بالد   �� الفر�سية  ل�جمهور�ة  ت�ونت  قد  �انت  وآمال  ونفوذ  صالت  وآدا��م 

ي رجال جمعية االتحاد  أ،  فيدين أيضا من م��ء االتحادي�ن. هكذا تقرَّب االنجل�� من الفر�سي�ن، م1األول 

ا�حكم �عد خلع السلطان عبد ا�حميد. و�انوا مشّبع�ن بالثورة الفر�سية، وشديدي النفرة من    وال���� إ��

 كما يذكر عبد الفتاح إبراهيم.   2القيصر وليم الثا�ي

 : الدعایة طریقة ناجعة في التمهید لالستعمار  -5

ار��ن مهدوا السبيل �حمال��م االستعمار�ة من خالل  وجد عبد الفتاح إبراهيم أّن الرأسمالي�ن االستعم

بث الدعاية الواسعة للبالد ال�ي أرادوا استعمارها، (ولهذا رأيناهم �سبقون حمل��م ع�� بلدان الشرق األد�ى  

من   ف��ا  قام  وما  ا�جيد،  ماض��ا  ذكر  األذهان  إ��  فيعيدون  لها،  النطاق  واسعة  بدعاية  العراق  السيما 

الكتب  إم��اطور�ات،    �� البالد  هذه  عن  ورد  وما  الرشيد  وهارون  وليلة  ليلة  ألف  أخبار  الناس   �� و�بثون 

 . 3املقدسة و�� تار�خ ه��ودكس)

 : رفع التقاریر عن المشاریع االستعماریة قبل القیام بها  -6

 �� إرسال �عثات تتق�ىى شؤون العراق، ومن ذلك �عثة جس�ي ال�ي عدها عبد  
ً
لم يأُل االستعمار جهدا

العراق   شؤون  دراسة  إ��  سعت  وال�ي  العراق  إ��  االن�ل��  أوفدها  ال�ي  البعثات  أو��  من  إبراهيم  الفتاح 

التجار�ة واالقتصادية، باإلضافة إ�� األمور السياسية األخرى ال�ي جاءت من أجلها. فتكّهنت بمستقبل باهر  

 لس�� السفن، و��ون هو طر�ق ال
ً
تجارة ب�ن البحر األبيض وا�خليج.  للتجارة �عد أن يصبح الفرات صا�حا

والعراق   إيران  أسواق   �� االن�ل��ية  التجارة  ��دد  �انت  الروسية  التجارة  أّن  البعثة  هذه  الحظتھ  ومما 

 . 4وكردستان، ألن أسعار بضائعها �انت أقل بكث�� من أسعار البضائع االن�ل��ية

 التقر�ر الذي رفعھ الس��  ووقف عبد الفتاح إبراهيم ملّيا عند مشروع سكة حديد الفرا
ً
ت، مستعرضا

عام   إليوت  والفوسفور    1903جون  األمالح  و�سبة  واألتر�ة  والقطن  ا�حبوب  وزراعة  العراق  طقس  عن 

 . 5والبوتاس ال�ي يحتاجها النبات
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 : الصلة القدیمة والوثیقة بین رجال الدین واالستعمار  -7

االست  التنافس   �� السبل  ش�ى  االم��يالية  الدول  العسكري  اتبعت  البعد  يكن  ولم  الشرق.  ع��  عماري 

املتنامي والتدخل االقتصادي وحدهما املعتمدين �� الهيمنة، بل �ان للدين دور مهم أيضا. وهذا ما وّ�حھ  

مقدم أفواج املبشر�ن ورجال الدين املسيحي�ن إ�� بلدان الشرق األد�ى �ان    عبد الفتاح إبراهيم، وهو أّن 

ف  .
ً
استعمار�ا منھ  الرأسماليون  القصد  استخدمهم  ولقد  الشعوب.  استعباد  ميدان   �� دافعة  أداة  �انوا 

لتحقيق مقاصدهم االستغاللية �� إفر�قيا و�� أقا�ىي الشرق وأطراف البحار. ومن ذلك مثال رعاية زوجة  

الدين واملدارس واملستشفيات �� القدس، و�مداد مساعدا��ا لرجال  التبش��   من مراكز 
ً
، 1القيصر عددا

��ا أيضا �شر اللغة واألدب األملا�ي، فلقد (تو�� الدكتور هو�و كروثھ �� الي��ك إدارة جمعية �شرت الكث��  وم

تلقى   �انت  حيث  أيضا  األد�ى  الشرق  معهد  إدارة  وتو��  املوضوع  �� هذا  وا�خرائط  والكراريس  الكتب  من 

 . 2ا�حاضرات عن شؤون الدولة العثمانية)

إبراهي الفتاح  إ�� بيت املقدس وتحّدث عبد  م باستفاضة عن ز�ارة القيصر زعيم االستعمار ا�جرما�ي 

أغراضها �انت اقتصادية، وأّن هذه الرحلة    ال�ي جعلت السلطان عبد ا�حميد يقوي صلتھ بروسيا، مؤكدا أّن 

 �انت فاتحة ل�حملة الرأسمالية اآلتية ع�� الدولة العثمانية.

 : دائماً أن االستعمار في حالة دفاع  في   -8

�ان لليقظة �� تركيا و�يران وافغا�ستان ومصر أثرها �� ا�جتمع الدو��، فأخذت تظهر حر�ات تحرر�ة  

��دد االستعمار، وتجعلھ �� حالة دفاع، فالشعب ال���ي الذي (�جره رجال ا�حكم مثل أنور وطلعت وجمال  

ل. و�انت البقية الباقية من شبان  �عد أن أوصلوه إ�� هذا الدرك ال�حيق �� أشّد حاالت اليأس واالنحال

األتراك ورجالهم �� ح��ة من أمرهم وقد استسلم أغل��م إ�� القنوط إال نفر قليل فضل املوت ع�� ا�حياة ��  

 . 3ظل العبودية)

وكذلك ا�حال �� الهند ال�ي شهدت حركة تمرد قادها أبناء الطبقة الوسطى الذين تضامنوا مع األحرار  

اومة اإلقطاع وشركة الهند الشرقية. و�� مصر ظهرت حركة وطنية تجلت �� حركة عرا�ي �� من االن�ل�� ملق 

السبب  �رجع  لك��ا تخاذلت. و   1924و،  1918القرن التاسع عشر. وكذلك �� ما ب�ن األعوام    مناألخ��  الر�ع  

 من ورا��ا أّي نفع.   د الفتاح إبراهيم إ�� جمود الوفد وتمسكھ بأساليب فات أوا��ا، ولم �عد ُيرت��برأي عب

الشيوعية ال�ي �انت �س��دف القضاء ع�� الرأسمالية، ف�ان    ول االستعمار �� حالة دفاع أيضا هوما جع

االستعمار قلقا من هذا التعاون ب�ن ح�ومة السوفييت والشعوب الشرقية القائم ع�� اعتقاد الشيوعي�ن  

لنظام أنحاء املعمورة �افة. والحظ عبد الفتاح أّن  أّن تحقيق النظام الشيو�� ودوامھ �ستلزم شمول هذا ا 
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ما اعتقدتھ الشيوعية من أ��ا ستحّقق أغراضها �� املستعمرات أسهل من تحقيقها �� املمالك الصناعية  

ال�ي بلغت ف��ا الرأسمالية أوج قو��ا، إنما يخالف ما جاء بھ ماركس وهو (أن النظام الرأسما�� سيتقوض ��  

. و�ان م��ء ا�حرب العاملية الثانية  1مل ف��ا النظام الصنا�� قبل البلدان الزراعية املتأخرة)املمالك ال�ي ت�ا 

   سببا مهّما �� جعل االستعمار �� حالة دفاع وهو يرى الرأسمالية �ستن�ف
ً
  ، خ��ات مستعمراتھ، ف��يدها فقرا

���عكست  او  النقمة  ما  النتيجة  املستعمرات من روح  تلك  أبناء  لدى  د 
َّ
ال�ي وجد   تول األوضاع  والت��م من 

 صا�حة لزرع املبادئ الثور�ة �� صفوفها.  
ً
 الشيوعيون ف��ا أرضا

 : شیوخ القبائل سبب التغلغل االستعماري  -9

    اعتقد شيوخ القبائل �� العراق أّن 
ً
  مساعد��م بالكتابة إ�� األستانةبھ  �ستطيع  للمقيم االن�ل��ي نفوذا

 م��م أّن   (تقر�وا  فـ
ً
سيختلف عن موقفها �� القرن    �� القرن العشر�ن  ا موقف بر�طاني   إليھ وخطبوا وده ظنا

التاسع عشر، أي أ��ا ستمثل �� القرن العشر�ن دورا سياسيا خط��ا �ستلزم توطيد صالت رجال القبائل  

نفسهم أم أنھ �ان من  . و�ساءل عبد الفتاح: "وال �عرف أ�ان هذا الشعور منبعثا من أهل العراق أ2معها)

 و�� الوكالء ال��يطاني�ن �� هذه البالد؟  

لن �ستطيعوا أن يضبطوا الطر�ق    �م أما شيوخ ا�خليج ف�انوا موضع اهتمام االن�ل�� الذين اعتقدوا أ�ّ 

حلفاء    �إ� عن  يبحثون  فراحوا  العر�ية.  ا�خليج  وسواحل  وا�حمرة  ال�و�ت   �� نفوذهم  بتوطيد  إال  الهند 

البحر   ب�ن  املمتدة  العر�ية  البالد  جعل  والغاية  العر�ية.  ال�حراء  وأطراف  نجد   �� االن�ل��  نفوذ  يؤ�دون 

 تعمار ال��يطا�ي.  األبيض املتوسط والبحر األحمر من الغرب وا�خليج من الشرق تحت سيطرة االس

 : االحتکارات وسیاسة الهیمنة  -10

  األهمية التار�خية لالحت�ارات �� ا�جتمع ا�حديث تدّل داللة قو�ة ع�� أّن   أكد عبد الفتاح إبراهيم أّن 

الصراعات السياسية والقومية لم �عد لها أهمية أمام املصا�ح االقتصادية. ولعل أ�سط �عليل لالحت�ار  

نية ال�ي حفزت ع�� التقدم االقتصادي، و�� نتيجة من نتائج عقلنة املشروع الرأسما��  االستعماري �� األنا

 . 3ا�حديث

الهيمنة االستعمار�ة، لذا ركز عبد    وألّن  إ��  ال�ي تدفع الدول  القطن وا�حبوب والنفط من االحت�ارات 

الفتاح إبراهيم ع�� النفط وتتبع تار�خ اكتشافھ. و�دأ بوقوع املس�� صموئيل ك�� ع�� منبع نفط �� أثناء  

لة ال�ي أصبح ف��ا النفط من أعظم  وانت�ى تتبعھ التار��� عند املرح  ،4حفره آبارا الستخراج امل�ح �� أمر��ا

محرضات االستعمار ومن أقوى عوامل الن�اع الرأسما�� �� السلم وا�حرب. وح�ن اكتِشف النفط �� العراق،  

 
 . 285، صنفسهالمصدر  -1
 . 54-53صص ، نفسهالمصدر  -2
3-  

ٔ
سمالية والنظرية االجتماعية، جيدنز،نطوني ا

ٔ
 . 453ص، مرجع سابق الرا

 . 168ص مصدر سابق،عبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند،  -4
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 أنھ (بالرغم من أّن املأساة لم تنتھ �عد فقد  
ً
لم يجن هذا البلد غ�� املفاسد واألضرار االقتصادية، مضيفا

ومن جمل��ا هذا البلد _يقصد العراق_ الذي أصبحت  ،  � الشعوب والبلدان�ان لها أثر عظيم �� تقر�ر مص�

 . 1خ��اتھ الطبيعية نقمة عليھ، يزداد املستعمر ��ا قوة و�زداد ��ا الشعب شقاء)

 : أسبقیة عبد الفتاح إبراهیم والحقیة علي الوردي  -11

ّن جهود الدكتور ع�� الوردي  إذا �انت جهود عبد الفتاح إبراهيم قد انصبت ع�� علم االجتماع الك��، فإ

  ع�� دراسة قد انصبت    -الذي تال عبد الفتاح إبراهيم بالظهور �� مشهد الدراسات ا�جتمعية �عدة عقود-

 آثارها ع�� الطبقات االجتماعية،  
ً
علم االجتماع املصغر. فتوسع إبراهيم �� دراسة العالقات الدولية متحر�ا

تخّص   ظواهر  دراسة  ع��  الوردي  قبيل  واقتصر  من  وسلوكياتھ،  تقاليده  وتمّس  وحده،  العرا��  ا�جتمع 

ولغو�ة   دينية  مسائل  جانب  إ��  والشذوذ،  بالتناشز  االجتما��  وال��دي  األخالقية،  الطباع   �� االزدواج 

الذي أوقعھ ��    األمراآلخر.  � �عضها ولم يصب �� �عضها  وحضار�ة و�يديولوجية وتر�و�ة وأدبية. فأصاب �

املت مع  لھ  خالف  و�انت  ولي��الي�ن.  دين  ورجال  ومفكر�ن  أدباء  مع  فتخاصم  أخرى،  علوم   �� خّصص�ن 

العسكري   ومرت�ىى  الطاهر  ا�جليل  وعبد  الشوك  وع��  الدين  م��  الرزاق  عبد  مع  وجداالت  مناظرات 

 وغ��هم. 

 : خطوط التمایز واختالف االهتمامات  -12

مر  إ��  الوردي  للدكتور  البح�ي  املشروع  مراحل  تقسيم  واحد،  و�مكن  ن�ج  ع��  ف��ا  سار  األو��  حلت�ن: 

ف�انت نتيجتھ كتبھ حول ال�خصية وا�جتمع واألحالم والعقيدة والالشعور واملنطق، وقد ش�لت ما يقارب  

�� مجلدات،  نتيجتھ كتابا واحدا موزعا  الثانية سار ف��ا ع�� ن�ج مغاير �انت  العقد من الزمن، واملرحلة 

ل ما يقارب الع
ّ
 قد من الزمن أيضا.  و�عمر بح�ي ش�

أّن  ، بيد 
ً
 ومهما

ً
شروعھ �� ذلك   وال خالف �� أّن املشوار البح�ي الذي قطعھ الدكتور الوردي �ان كب��ا

، �ان قد طرأ عليھ �عض التغ�� سواء �� التوجهات أو  1963املشوار، السيما �� السنوات ال�ي تلت انقالب  

اثن�ن باحث�ن عراقي�ن   بجهود 
ً
متأثرا �� تدش�ن جوانب اجتماعية خاصة و�لورة �عض    املن�جيات،  سبقاه 

 االتجاهات �� علم االجتماع.  

وأول هذين الباحث�ن هو مجايل للدكتور الوردي، لكن ظروف ال�جرة والبعد عن الوطن جعلت اسمھ  

  غائبا عن الساحة العراقية، وهو الدكتور محسن مهدي الذي ألف أطروحة باللغة اإلنجل��ية، �� األو�� من 

ردي وألف  . فتأثر ��ا ع�� الو 1957نوعها �� دراسة فلسفة ابن خلدون نال ��ا الدكتوراه وطبعها كتابا عام  

وقد أشار �� املقدمة إشارة عابرة وخاطفة إ�� اسم محسن مهدي من دون أن    ،كتابھ (منطق ابن خلدون)
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 الفلسفة  يو�ح أثره عليھ، واملتمثل �� التحول من علم النفس االجتما�� إ�� دراس 
ً
ة فلسفة التار�خ وتحديدا

 اإلسالمية.  

والباحث اآلخر �ان بمثابة أستاذ للوردي، لكن املالحقة السياسية قيدت فاعليتھ، وحظرت فكره ح�ى 

غيبت حضوره، هو عبد الفتاح إبراهيم الذي ألف مفتتح ثالثينيات القرن العشر�ن كتابھ (ع�� طر�ق الهند)  

النفس    -والذي تقدم وصف تفاصيلھ  - �� انصرافھ عن علم   توّ�ح 
ً
تأث��ا �� الدكتور ع�� الوردي  ر 

ّ
أث قد 

 صوب دراسة التار�خ السيا�ىي وتحليل أحداثھ اجتماعيا، وذلك ��  
ً
االجتما�� وعلم اجتماع املعرفة، مّتجها

ن  كتابھ (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) الذي ألفھ خالل سنوات الستينيات والسبعينيات م 

القرن املا�ىي ال�ي مّر ا�جتمع العرا�� ع��ها بظروف تار�خية ان��ت بخلّو الساحة من أية معارضة �عد أن  

 تّمت تصفية أي �شاط يؤدي إل��ا.  

ولقد واصل الدكتور ع�� الوردي مشروعھ البح�ي أستاذا جامعيا ال منتميا، فال ي�اد علم االجتماع أن  

 باسمھ بوصفھ
ً
باحث عرا��، ور�ما عر�ي، يحصل    أول و رائد �� تدش�ن هذا التخّصص،  ال  يذكر إال مقرونا

واستمر ا�حال ح�ى �عد   ،�� علم االجتماع العرا�� والعر�يع�� شهادة عليا فيھ. فصعد نجم الدكتور الوردي  

ع�� الوردي هو واضع لبنات    مماتھ.  وصار املهتمون �علم االجتماع يجزمون، بال أد�ى ارتياب أو �شكيك، أّن 

الدراسة االجتماعية بال منازع. وتنوسيت اإلنجازات والعطاءات االجتماعية ال�ي سبقت الدكتور الوردي �� 

ت ذات فرضيات وتحصيالت تقبل ا�خطأ والصواب إ�� قواعد  مقابل تر�خ طروحاتھ ال�ي تحولت من دراسا

مهما    - ومن ثم ال يحق ألحد  ،  تبجيل ال التصديق واالح��ام فقطثابتة، و�تصميم فكري �ستأثر بالتقد�س وال

 تفنيدها أو االع��اض عل��ا.  -�ان ضليعا �� علم االجتماع  

ومغادرة الوردي إ��    ،ا متخصصا �علم االجتماعو�ذا �انت املدة الزمنية ب�ن عودة عبد الفتاح من أمر��

د أن ي�ون إلبراهيم �عض األثر إن لم   منھ  فإن تقارب العقدين من الزمن،  أمر��ا لدراسة هذا العلم  
ّ

املؤك

نقل �لھ �� دفع �عض ا�جامعي�ن العراقي�ن الطامح�ن إلكمال دراسا��م العليا �� أمر��ا إ�� توجيھ أنظارهم  

 محفزا ف��م الرغبة ع�� التخّصص فيھ. نحو علم االجتماع 

براهيم لم يكن مجرد  إعبد الفتاح    السيما إذا علمنا أّن ولعل ع�� الوردي واحد من أولئك الطامح�ن،  

 صاحب كتب اجتماعية  
ً
أستاذ جام�� و�احث اجتما��، بل �ان أيضا �خصية سياسية مرموقة ومفكرا

ام الثالثينيات إ�� ��اية ا�خمسينيات كما �ان �حز�ھ صدى  وسياسية لها صداها وأثرها �� القراء خالل أعو 

 �� ا�جتمع العرا�� من خالل    ،�سبب أهدافھ الوطنيةب�ن العراقي�ن  
ً
 أيضا

ً
 مهما

ً
ولقد ترك دوره ال�حا�� أثرا

 ما كتبھ من مقاالت ودراسات. 

ن للدكتور عبد الفتاح  وليس التوجھ بالدراسة االجتماعية نحو التار�خ ا�حديث باألمر ا�جديد، فقد �ا

بيد أّن ا�عطافة الوردي لم تكن ع�� غرار ما فعلھ إبراهيم، أع�ي دراسة تار�خ    ،إبراهيم الر�ادة �� هذا التوجھ

 
ّ
و�ن الك��،  االجتماع  علم  وفق  واألد�ى  األوسط  الشرق�ن   �� واملستعمرات  األحداث  االستعمار  دراسة  ما 

 وفق علم االجتماع املصغر.   التار�خية منذ بداية العهد العثما�ي فقط
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و�ناء ع�� املن�جية االجتماعية �� دراسة التار�خ السيا�ىي، ي�ون كتاب عبد الفتاح إبراهيم (ع�� طر�ق  

 إ��  
ً
 �� خانة علم االجتماع الك��، وكتاب (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) منتميا

ً
الهند) مندرجا

ھ أشبھ بكتاب تار�خ بيد أنھ يختلف عن كتب التار�خ املعتادة  علم االجتماع املصغر. وقد وصفھ الو 
ّ
ردي بأن

واجتماعية وساي�ولوجية من داللة فكر�ة  األحداث  عليھ  تنطوي  بما  األو��  الدرجة   �� ��تم  . ومن  1ب�ونھ 

 دالئل انضواء كتاب (�حات اجتماعية من تار�خ ا�حديث) �� خانة علم االجتماع املصغر ما يأ�ي: 

املؤلف أو�� عناية بالفرد �� عالقتھ بأسرتھ وتار�خ مجتمعھ، وقد شّبھ هذه العالقة االجتماعية    أوال: أّن 

والتار�خية (��خصية اإل�سان البالغ إذ �� �� حاضرها تتأثر بما حدث لها �� ماض��ا، وهذا التأث�� قد ي�ون  

ا ما تخلق األحداث �� ا�جتمع عقدة  ا�جتمع ال يختلف عن الفرد �� هذا، فكث��   ال شعور�ا. أ�اد اعتقد أّن 

اندفاعا ال شعور�ا. وقد   املوروثة  واألف�ار  العادات  ببعض  يندفعون  الناس  نرى  النفسية، حيث  �العقدة 

�م يحسنون صنعا. وسوف نرى �� هذا الكتاب نماذج واقعية  يؤدي ذلك ��م إ�� املهالك بينما هم يحسبون أ�ّ 

 اجتما��.  -تبعة من تبعات من�جھ النفس  . وهذا التشبيھ هو2من هذا الطراز)

 
ّ
أشد الدراسات عالقة بواقع مجتمعنا الراهن، فنحن  (  دراستھھ ابتدأ من العهد العثما�ي معت��ا  ثانيا: أن

ال نزال �عيش �� تراثھ االجتما��، وال يزال الكث��ون منا يفكرون ع�� نمط ما �انوا يفكرون عليھ �� ذلك  

إل��م)العهد. وقد أدركت �� صبا  . و�ذا عدنا إ��  3ي أناسا يحنون إليھ و���نمون بأمجاده و�تمنون أن �عود 

 
ّ
 ذاك ال��اث االجتما��، فإن

ّ
ما �� واليات ثالث �غداد واملوصل والبصرة  نا لن نجد ذكرا لبلد اسمھ العراق، و�ن

جمهور أصبح متعودا لذلك  و(ليس هناك من األسماء ما هو أك�� التئاما وانطباقا ع�� هذه الواليات �� نظر  

. وليس غر�با أن يطلع الدكتور ع�� الوردي وهو املعروف بحصافتھ البحثية  4اآلن مثل اسم مملكة العراق)

 ع�� كتاب (ع�� طر�ق الهند) فيطّور من ثّم من�جھ البح�ي. 

 : االنعطاف منهجیا... التضامن اجتماعیا  -13

 �� الذات وا�جتمع قد حقق لھ االبتعاد عن  
ً
 واجتماعيا

ً
�ان اهتمام الدكتور ع�� الوردي بالغوص نفسيا

السلطة ا�حاكمة وجّنبھ االحت�اك بالسياسة واالقتصاد. ومعلوم أّن السلطات ع�� اختالفها وتباين قو��ا  

أفر  سلبيات  و�كشف  ا�جتمع،  عيوب  االجتما��  الباحث  �عري  أن  يض��ها  هو  ال  يض��ها  الذي  لكن  اده، 

الكشف عن قدرات األفراد وا�جتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال�امنة والكب��ة، وهذا �ان ديدن  

 عبد الفتاح إبراهيم.   

    ال شّك أّن 
ً
 ومعروفا

ً
عند باحث مثل الدكتور ع��  الطا�ع النو�� لكتاب (ع�� طر�ق الهند) يجعلھ مهّما

 ليس ألّن ا  ،الوردي 
ّ
ما �� �خصية علمية سبقتھ  لكتاب من تأليف �خصية عراقية مرموقة وحسب، و�ن

 
 علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ الحديثالدكـتور  -1

ٔ
 (  ول، الجزء اال

ٔ
 . 4، صهـ)1،1413مير قم، طإيران: ا

 .3، صنفسه المرجع -2
 .4ـ3، صنفسه المرجع -3
ربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،  ،لونكريك ستيفن هيمسلي -4

ٔ
 . المقدمة، هـ مرجع سابق، ا



 (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  - العاشر  العدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -ّولكانون اال
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أية وقفة عند  وتخصصت �علم االجتماع. ومن يتفّحص حيثيات منجز الدكتور الوردي البح�ي، لن يجد فيھ  

��براهيم أو أّي ذكر ألعمالھ، ال �� املتون وال �� الهوامش، بل  إاملفكر عبد الفتاح   أجزاء  أي جزء من    وال 

ق�ىى  أع��ف _و�ن �ش�ل عابر ومبتسر إ��  كتابھ (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث). وهو الذي ا

 حد_ بأثر محسن مهدي �� تأليف كتابھ (منطق ابن خلدون). وليس هذا بالغر�ب لألسباب اآلتية: 

ا بطرح أف�ار عبد الفتاح  كتور الوردي ما �ان ليتصادم مع السلطة الرجعية، فيث�� حفيظ��الّد   أوال: أّن 

 
ّ
ل مشروعھ �� تأليف هذا الكتاب أوال، والسقف  إبراهيم التقدمية، أو ح�ى اإلحالة ع�� كتبھ خشية أن يتعط

الزم�ي الطو�ل الذي يحتاجھ تنفيذ املشروع ثانيا، ووفق خطط وضعها الوردي �� نفسھ، وقرر القيام ��ا  

 لوحده. 

 
ّ
براهيم ال�ي تتعارض �� جانب كب�� أو قليل  إوحات عبد الفتاح  قش طر ھ لم يكن مستعدا ألن يناثانيا: أن

 
ّ
الط البحثية، السيما تلك  الثورة  م��ا مع توجهاتھ   �� الفرد  ال�ي تراهن ع�� يقظة الو�� و�م�انيات  روحات 

 واست��اض ا�جماه�� ع�� التغي�� والتنظيم االجتماعي�ن.  

تور الوردي �ع�ي فهم الذات �� عالق��ا با�جتمع، وا�جتمع �� � الدكإ�البحث االجتما�� بالنسبة    ثالثا: أّن 

عالقتھ بالفرد مما يدخل �� باب علم االجتماع املصغر، ما جعلھ يبدو �ا�حلل النف�ىي الذي يتلّفع برداء  

الباحث االجتما��    ،الباحث االجتما�� برداء  يتلّفع  �ان مفكرا سياسيا  الذي  إبراهيم  الفتاح  �عكس عبد 

 �� باب علم االجتماع الك��، وهذا اختالف �� الن�ج واملن�ج.  داخال 

 
ّ
الوردي عما تقدم، معلل�ن األمر بالتأثر الالشعوري    ذار للدكتور عالتماس األ نا لو حاولنا  وال شك �� أن

املسافة الزمنية ب�ن الكتاب�ن ليست قليلة    وغ�� املباشر بكتاب (ع�� طر�ق الهند) أو بالنسيان السيما أّن 

بق الذي حازه عبد الفتاح إبراهيم وهو  من غ�� املمكن أن نتجاهل الّس   ھفإنوت�اد أن تقارب الثالثة عقود؛  

ل مرة عراقيا، ور�ما عر�يا مطّبقا الك�� من فرضياتھ ع�� قضية االستعمار  علم االجتماع ألوّ   يطرق أبواب 

 األور�ي والرأسمالية الغر�ية �� ا�جتمعات الشرقية.  

 وشهرةولكن إذا �انت مؤلفات الدكتور الوردي وما أثارتھ من ردود أفعال قد صنعت لھ صي
ً
�ن صفوف  ب  تا

بتوجهاتھ االجتماعية ا�عطافة كب��ة منتصف ستينيات القرن العشر�ن مغ��ا  القراء، فلماذا إذن ا�عطف  

ف��ا   تداخلي  نفس االجتما�� إ�� الدراسة ال�ياجتماعية أو علم ال-راسة الساي�وبوصلة مشروعھ من الّد 

 التار�خ السيا�ىي بالبحث االجتما��؟

ت لم تحقق للدكتور الوردي بصمة خاصة  تلك املؤلفا  ة لهذا التساؤل تتمثل �� أّن اإلجابة املنطقيّ   لعّل 

ع�� الصعيد البح�ي �� علم االجتماع. ولو �انت قضايا االزدواج والتناشز وما شا�لها قد حققت لھ مراده  

من دراسة ا�جتمع ملا شعر بحاجتھ إ�� هذا اال�عطاف الذي اتجھ بالبحث االجتما�� لديھ نحو محطة ��ائية  

 آخر حياتھ.  توقف عندها ولم يحد ع��ا إ�� 

وقد ع�� الدكتور الوردي عن هذه اال�عطافة البحثية املهمة �� مقدمة ا�جزء األول من كتابھ (�حات  

 
ّ
ي ال أستطيع أن أفهم  اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) قائال: (عند دراس�ي للمجتمع العرا�� أدركت أ�



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
. د. نادية هناوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الفّتاح ٕابراهيم ودوره التا

ٔ
 ا
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� عهوده املاضية ف�ل حدث من تلك األحداث ال  ا�جتمع �� وضعھ الراهن ما لم أفهم األحداث ال�ي مرت بھ �

 . 1بد أن ي�ون لھ �ىيء من التأث�� قليال أو �� سلوك الناس حاليا و�� تفك��هم)

لي�ون هذا الكتاب هو كتاب العمر الذي كّرس لھ الوردي �ل جهده، فلم يؤلف أي كتاب آخر غ��ه من  

: (إّن 
ً
العمر بالنسبة ��، فقد بذلت فيھ من ا�جهد والوقت    هذا الكتاب قد يجوز أن أعده كتاب  �عده، قائال

أك�� مما بذلت �� أي كتاب آخر سابق لھ. واملأمول أن أتا�ع البحث �� تار�خ العراق ا�حديث ح�ى أصل بھ إ��  

 .2الوقت ا�حاضر الذي �عيش فيھ. وهذا ما استمّد العون عليھ منھ �عا��)

يا ملن �عده ل�ي يواصل ويستمر، �غض النظر عن طبيعة  وال غرو أّن �ل ما هو نو�� يفتح الطر�ق كم

الذي   الك�ي  وأما  الهند)  طر�ق  النو�� فهو كتاب (ع��  فأما  والتوجهات.  والتحوالت  التمثالت والفرضيات 

ب�ن   توزعت  و�عضها  املتعددة،  بأجزائھ  ا�حديث)  العراق  تار�خ   �� اجتماعية  (�حات  فكتاب  النو��  ساير 

 أقسام ومالحق.  

 �� أن يتوسع بدراسة    �ان عبد الفتاح إبراهيم قد درس تار�خ االستعمار، فإّن و�ذا  
ً
د. الوردي �ان راغبا

التار�خ السيا�ىي للعراق، لكنھ شعر باستحالة هذا التوسع. فاقتصر ع�� تار�خ العراق �� ا�حقبة املمتدة 

كنت أود أن أدرس ما قبل  "ردي:  ب�ن آخر العهد العثما�ي و�داية �ش�ل الدولة العراقية، وعن ذلك يقول الو 

وجدت   لكن�ي  ومتشابكة  م��ابطة  الواقع   �� التار�خ  عهود  ألّن  أن  أّن ذلك  �شبھ  من    ذلك  مستحيال  ي�ون 

  ، 3"الناحية العملية إذ هو يضطرنا إ�� استقراء األحداث املاضية خطوة وراء خطوة ح�ى نصل ��ا إ�� أبينا آدم

 رس جهوده لھ من دون أن يصل (إ�� أبينا آدم).  وك ،وهذا ما أدركھ قبلھ عبد الفتاح

(ع�� طر�ق الهند) �أهّم مرجع حملھ ع�� هذا اال�عطاف بمن�جھ    كتاب  ع��الوردي  و�دال من أن يحيلنا  

أحالنا    -النفس ھ 
ّ
فإن اجتما��،  تار���  من�ج  إ��  العرا��)   كتابھ  ع��اجتما��  ا�جتمع  طبيعة   �� (دراسة 

   1965املنشور العام  
ّ
ھ ع�� شا�لة كتبھ السابقة يجمع  بوصفھ املرجع الذي يقف وراء هذا اال�عطاف، مع أن

 نفس باالجتماع أك�� مما يجمع التار�خ السيا�ىي باالجتماع. علم ال

و�مقارنة كتاب (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) بكتاب (ع�� طر�ق الهند) ي�ون املن�ج البح�ي 

 �� دراسة التار�خ السيا�ىي اجتماعيا مختلفا بي��ما، ع�� الّنحو اآل�ي:

ن�ج�ن االجتما�� أو التار���، حال دون أن يتمكن من التوفيق  انحياز الدكتور الوردي إ�� واحد من امل •

إّن  بل  األخ��ة    بي��ما،  األجزاء   �� االجتما��  املن�ج  حساب  ع��  تميل  صارت  التار���  املن�ج  من  كفة 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى منعھ االنحياز من اإلفادة من البعد السيا�ىي للتار�خ من    ،الكتاب

العالقات الدولية والتنظيم االجتما�� وقوة السلطة وغ��ها. ومن األمثلة ع�� ذلك    قبيل ال��ك�� ع�� 

عن   مفصول  فردي  �ائن  هو  الذي  با�جتمع  العراق  ع��  العثماني�ن  سيطرة  ألسباب  الوردي  �عليل 

 
ول، الدكـتور  -1

ٔ
 . 3صمرجع سابق، علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء اال

 . 5، صنفسه رجعالم -2
 .3، صنفسه رجعالم -3



 (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  - العاشر  العدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -ّولكانون اال
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ا�جتمع   صار  و��ذا  العثمانية  الدولة  من  جزءا  ي�ون  أن  للعراق  (القدر شاء  اآل�ي  و�الش�ل  الدولة، 

بينما  العر  ب��كيا تأخذ أوامرها م��ا،  أين يتجھ فح�ومتھ �انت مرتبطة  ا�� منشقا ع�� نفسھ ال يدري 

 . 1�انت أك��ية شعبھ مرتبطة بإيران)

فكرة(استفحال    وم��ا  ،2ويستع��ها  جعلھ يكرر كث��ا من األف�اروقوعھ تحت تأث�� دراستھ للدكتوراه   •

ل بھ من مسائل التشيع والوالية ال�ي �ان قد ذكرها ��  الصراع الطائفي) ومبدأ( الشفاعة)، وما يتص

من   وغ��ه  العرا��  ا�جتمع   �� التدين  مظاهر  من  الكث��  (سر  نفهم  لن  نا 
ّ
أن ف��ا  وأكد  األطروحة، 

فضال عن مسائل   ،3ا�جتمعات املشا��ة لھ ما لم نفهم مبدأ الشفاعة ومبلغ �غلغلھ �� أعماق القلوب)

واملدن وا�حضارة  ��    البداوة  الوردي  تناولها  مسائل  ها 
ّ
و�ل واألو�ئة،  (الشقاوات)  وظاهرة  والعشائر 

 أطروحتھ و�من�جية اجتماعية تتفق مع نظر�ة ابن خلدون. 

ا�شداده إ�� العادات �� فهم عالقة السياسة بالتار�خ حال دون االنتباه إ�� كث�� من املظاهر والصور   •

التار�خ. ومن أمثلة ذلك هذا الفهم املبسط ملسألة مواالة  ال�ي ف��ا يتج�� فهم أك�� لعالقة السياسة ب

العراقي�ن لسياسة األتراك ضد االن�ل�� بمدفع طوب أبو خزامة، (�ان فر�ق م��م ينظر إ�� الدولة ال�ي  

 . 4تنت�ي إ�� مذهبھ �أ��ا حامية الدين ومنقذة الرعية)

ا • �عد  ف��ا من  يتوفر  التار�خية ع�� وفق ما  التب انتقاء األحداث  التار�خ  جتما��، سّبب  �� دراسة   
ً
اسا

 
ً
األمر الذي أشعر الدكتور الوردي بصعو�ة التحّري �� الكث�� من املراجع ل�ي �ع�� ع�� حادثة    ،اجتماعيا

وش�ا كذلك من الغموض الذي يكتنف تار�خ العراق �� العهد العثما�ي    ،تماعية الفكر�ةلها دالل��ا االج

وهو ما �ان د. عبد الفتاح قد تجاوزه بالدراسة االجتماعية ال�لية    ،�جاورةشابكھ مع توار�خ البالد ا و�

 . 5لتار�خ العالقات الدولية لالستعمار والرأسمالية العاملية

•  
ّ
 من الو�� الطبقي ومظهر من مظاهر سيطرة املد البدوي  ترك��ه ع�� الو�� ا�جما��، وأن

ً
ھ أك�� شيوعا

 . 6اجتماعية -العثما�ي. وهذا دليل ع�� �غلب املن�جية النفسع�� العراق �� العهد 

أّن   إطنابھ • أساس  إل��ا ع��  بجزئية  النظر  التار�خية ومحاولة عدم  األحداث  موضوع   �� سرد  التار�خ 

حساس، وهو �الهرم لھ عدة أوجھ، وال يمكن إهمال وجھ مع�ن منھ. وهو ما جعل الكتاب مت�خما  

كميا، وفيھ بذل الوردي جهدا ووقتا أك�� مّما بذل �� أي كتاب آخر سابق لھ متأمال (أن أتا�ع البحث ��  

وهذا ما استمد العون عليھ من    تار�خ العراق ا�حديث ح�ى أصل بھ إ�� الوقت ا�حاضر الذي �عيش فيھ

 
 . 12، صنفسه مرجعال -1
بغداد:  ، ترجمة د. الهاي عبد الحسين، (تحليل سوسيولوجي لنظرية ابن خلدون في علم اجتماع المعرفةالدكـتور علي الوردي،  -2

 . 18و17و 16الفصول  )2018، 1دار المدى، ط
ول، الدكـتور  -3

ٔ
 . 16، صمرجع سابقعلي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء اال

 . 13، صنفسه مرجعال -4
 .  4، صمصدر سابقعبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند،  -5
ول،  -6

ٔ
ة الدول في . وكذلك32 -9صص وهو ما يتوضح على طول مقدمة الجزء اال

ٔ
ة العثمانية فصوله التي تناولت موضوعات (نشا

وفتح العراق وتكوين الجيش االنكشاري والعقائد البكـتاشية والسلطات والشاه وانتقال الخالفة العثمانية والسلطان سليمان القانوني 
ول، الدكـتور ينظر:  .وغيرها)

ٔ
 . 29، صمرجع سابقعلي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء اال



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
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ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(237) 

 .  1هللا)
ّ
السياسية  املنازعات الطائفية و   ھ جعلھ ينشّد أك�� إ�� فكرة أّن هذا من جانب، ومن جانب آخر أن

مؤوال األمر نفسيا بالطبيعة البشر�ة، وأ��ا تختلف شدة وضعفا ��    2تار�خنا  يزخر بھوالقبلية �� ما  

ما  ، ثم فجأة ير�ط هذه الطبيعة بالتنو�م االجتما�� معيدا  األفراد وا�جماعات حسب اختالف الظروف

 �الذاكرة تخونھ، و   ّن ذكره �� كتب سابقة لھ. إما أل 
ّ
ر فطنة قارئھ �� أن ي�حظ محاوالتھ    ھما ألن ال يقّدِ

 تكراَر �عض الفقرات ال�ي يقتطعها من كتبھ السابقة و�ضمها إ�� كتابھ ا�جديد. 

•  
ً
 أن (ا�حماس   إيالؤه ا�حماس ا�جم�� اهتماما

ً
 تحت تأث�� علم النفس وليس التار�خ، واجدا

ً
، واقعا

ً
كب��ا

هو الذي يحرك الشعوب... ومن املمكن القول إن الشعب البارد الذي ال يتحمس لقضاياه العامة قد  

 3ي�ون طعمة ل�ل فاتح طامع أو مستغل ظالم)
ّ
ھ ال �ستعمل هذه  ، وال يقول (مستعمر)، مع العلم أن

رة ال �� هذا الكتاب، ع�� �عدد أجزائھ، وال ح�ى �� كتبھ السابقة. والسؤال األهم هنا هو: هل  ال�لمة بامل 

أ�ّ  أم  بلده  قضايا  ��مھ  ال  بارد  شعب  بوجود   
ً
حقا  

ً
مؤمنا الوردي  ت��ئة  �ان  ��ا  أراد  �عب��ية  فذلكة  �ا 

 املستعمر�ن من أطماعهم التوسعية ع�� إلقاء اللوم ع�� �اهل الشعب (البارد)؟!! 

هذه الرؤ�ة النا�عة من فهم مصغر لعلم االجتماع قد تفيد �� تفس�� سلوك األفراد    ونجيب بالقول إّن 

ها  وا�جماعات، لك��ا ال تنفع �� فهم حركة الشعوب �� تحوالتھ ا�جتمعية الك��ى �الثورات ال�ي ُ�ساء فهم 

فات انفعالية فوضو�ة، بينما ��  ة وتصر �ا حر�ات غوغائيّ فُتفسر ع�� أ�ّ ،  ع�� وفق علم االجتماع املصغر

للتغ مادية  قوة  الك��  االجتماع  علم  وفق  االجتما��ع��  التنظيم  نحو  وطر�ق  الناجح    ،ي��  ا�جتمع  �شّبھ 

بالقيادة و�شبھ األفراد با�جنود، وهو ما ينفع �� حالة الصراعات ا�حدودة، لكنھ ال ينفع �� حالة الصراع  

 مع االستعمار والرأسمالية.  

 : الخاتمة  -14

يتب�ن لنا من مباحث هذه الدراسة أّن عبد الفتاح إبراهيم ر�ط �� كتابھ املوسوم(ع�� طر�ق الهند) دراسة  

التار�خ السيا�ىي املعاصر بالدراسة االجتماعية، متوّصال �� تحليل كث�� من األحداث التار�خية إ�� محّصالت  

عد �� ثالثينيات القرن العش 
ُ
 اجتماعية وسياسية �انت �

ً
   ر�ن فتحا

ً
علھ مؤسس علم االجتماع  مما يج  ،جديدا

  ،و�املقارنة بينھ و��ن كتاب الدكتور ع�� الوردي واملوسوم(�حات اجتماعية من تار�خ ا�حديث)  ،�� العراق

 
ّ
 ع�� الالحق، ال بأن يت

ً
 نجد أّن للسابق فضال

ّ
ما �� أن يجد الالحق �� هذا  بع الالحق سبيل السابق حسب، و�ن

 
ً
.  السبيل سبيال

ً
  آخر أيضا

و�ذا �ان د. عبد الفتاح إبراهيم قد اكتشف الطر�ق نحو دراسة اجتماعية �لية للتار�خ االستعماري وآثاره  

االجتماعية   الدراسة  طر�ق  اختار  الوردي  ع��  د.  فإن  املستعَمرة،  ا�جتمعات   �� املباشرة  وغ��  املباشرة 

 
ً
 تار�خ العراق، متوغال

ً
 �� حقبة زمنية محددة منھ.  املصغرة للتار�خ وتحديدا

 
 . 5، صنفسه رجعالم -1
 . 6، صنفسه رجعالم -2
 . 8، صنفسه رجعالم -3
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 قتل المسلم بالّذّمّي: 

 الحضارات  وصراعصراع الّتأویالت   بین

 

 
 

 : صملخّ ال

دائرة   من  انتخبناها  فقهّية  مسألة  خالل  من  اإلسالم   �� الفقهاء  اختالف  قضّية  البحث  هذا  يتناول 

ا�جنايات، �� قتل املسلم بالذّمّي. سمحت لنا هذه املسألة با�حفر �� األسباب العميقة لالختالف الفق�ّي  

ب�ن مدرس�ي ا�حجاز والعراق، و�الوقوف عند تصّور الفقهاء للعالقة ب�ن املسلم�ن وغ��هم. و�ّو�نا عملنا ��  

�ي
ّ
افعّية وا�حنفّية �� �جالهم    ضوء هذه األسباب، فقمنا أّوال بتمحيص املدّونة النصّية ال

ّ
استند إل��ا الش

الفق�ّي واألصو�ّ�، ونظرنا ثانيا �� موّجهات العملّية الّتأو�لّية ل�ّل مذهب ورهانا��ا، وان��ينا إ�� تجلية العمق  

 فجاء العمل �� ثالثة محاور:  ا�حضارّي لالختالف مستفيدين من تار�خ األديان املقارن.

 صراع ا�حضارات  -صراع الّتأو�الت -ع الّنصوصصرا :فاتيح امل �لماتال

 

Abstract : 

This article consists to study the differences between Muslim jurists, based on a specific 

criminal question: when a Muslim kills an unbeliever or precisely a "dhemmy" will he undergoes 

the punishment appropriate to his crime. 

The Chafiite and Hanafite  fuqaha held two widely different opinions; which requires asking 

three questions:  

- The first concerns the conflict between the supporting texts of each doctrine. 

- The second concerns the conflict between interpretations. 

- The third seeks to explain the implicit sources of the differences between "fatawa" in Islam. 

Key words: Diversity in fiqh - conflict of interpretations - relations between Muslim and 

“other” (no-Muslim). 

 

 د. رؤوف دّمق



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
 د. رؤوف دّمق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحضارات   وصراع صراع الّتا
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 مقّدمة:  -1

ّمّي 
ّ

بالذ املسلم  "قتل  قضّية   �� اإلسالمّي  الفقھ  دارس  أصول  1يجد  إ��  جّيدا  تمثيلّيا  شريع  مدخال 
ّ
الت

افعّية وا�حنفّية، ولم نذكر هذين  
ّ

اإلسالمّي وتار�خھ. إذ ترشده إ�� ضوابط العقل الفق�ّي �� صيغتيھ الش

�اث
ّ
ال�  �� الفق�ّي  االختالف  ذروة  ال 

ّ
مث ألّ��ما  بل  فقط  املسألة   �� بالّ�جال  الستئثارهما  ب�ن 2املذهب�ن   ،

ّرأي". يرتبط ذلك رأسا بمسألة "االنتماء املذه�ّي" ودوره  مدرس�ي ا�حجاز والعراق، أو "أهل ا�حديث" و"أهل ال

شريع اإلسالمّي، و�ـــ
ّ
 "الّسلطة" الفكرّ�ة داخل �ّل مذهب: ما �� أسسها ومحّددا��ا؟  �� توجيھ تار�خ الت

ذي �عيد الباحث املعاصر طرحھ دوما هو: ملاذا يختلف الفقهاء؟ و�مّر ا�جواب وجو�ا ع��  
ّ
لعّل الّسؤال ال

املستوى    تمحيص تتجاوز  قد  �ي 
ّ
ال الّتنظيمّية  وغايا��ا  الّضمنّية،  وموّجها��ا  املعلنة  الفتوى"  "مرجعّيات 

ع�� تلو�ن    -�� املقابل–العقدّي اإليما�ّي إ�� املستو��ن ا�جتم�ّ� الّداخ�ّ� وا�حضارّي ا�خار�ّ�، وقد �عمل  

� اختالف الفقهاء    و���جمھ إ�� قوان�ن.العالقات ب�ن األمم بتفاضل دي�ّي �عكس مدى الّتفّوق امليدا�ّي 
ّ

فيتخ�

بذلك عن طا�عھ الفردّي العفوّي ليعّ�� عن توّجهات "الّنظام" الفكرّي أو ا�جتم�ّ� أو الّسيا��ّي الّرس�ّي، 

 "صراع الّنصوص" ثّم قامت �عركها وتأو�لها لتنت�ي ضمنّيا بــ وقد سلك �� هذه املسألة "ا�جنائّية" رحلة بدأت

 ّم "صراع ا�حضارات".إ�� خض

 فما �� أ�عاد اختالف اآلثار �� هذه الّنازلة؟ وما حقيقتھ؟

 وما �� رهانات الفعل الّتأو��ّ� وموّجهاتھ؟ 

 وكيف ارتأى املسلمون تنظيم عالقا��م مع غ��هم من خالل هذا الّنموذج العم�ّ�؟  

 صراع الّنصوص:  -2

   � دائرت�ن  ب�ن  ّمّي" 
ّ

بالذ املسلم  "قتل  مسألة  املقتضية  تقع  ا�جنايات  دائرة  متداخلت�ن:  شريعّيت�ن 

للقصاص ودائرة عالقة املسلم �غ�� املسلم. وضبط الفقهاء أر�ع جنايات حسب "ا�حّل": أّولها ما يقع ع��  

زنا وسفاح، وثال��ا ما يقع ع��   وثان��ا ما يقع ع�� الفروج من  األبدان والّنفوس واألعضاء من قتل وجرح، 

. ثّم قّيدوا إقامة ا�حّد �� 3حرابة وسرقة وغصب، ورا�عها ما يقع ع�� األعراض من قذفاألموال من ��� و 

إ��   القاتل، و�عضها يرجع  إ��  أّن "لوجوب القصاص شرائط، �عضها يرجع  الّنفس بضوابط، ذلك  إتالف 

هذه األر�عة    . ولم يخل أّي شرط من4املقتول، و�عضها يرجع إ�� نفس القتل، و�عضها يرجع إ�� و�ّ� القتيل"

ذي  
ّ
رط ال

ّ
يا��ا وأ�عادها وحدودها من خالل ما يرجع إ�� املقتول. "وأّما الش

ّ
من اختالفات عميقة سندرس تجل

ذي بھ تختلف الّنفوس هو اإلسالم والكفر  
ّ
يجب بھ القصاص �� املقتول فهو أن ي�ون م�افئا لدم القاتل، وال

 
فضلّية المسلم على  -1

ٔ
ل القصاص ال

�
م ُيعط

ٔ
ن يقتَل مسلم ذمّيا دون وجه حّق: هل يقام على الجاني حّد القتل ا

ٔ
لة ا

ٔ
 .غيرهصورة المسا

صول الّتكميلّية في فقه   - 2
ٔ
ثر اال

ٔ
ذي لعبه المذهب المالكّي في هذا الخالف، وهو ما وّضحناه في كـتابنا "ا

ّ
يضا في الّدور ال

ٔ
ال نشّك ا

ولى، مؤّسسة مؤمنون بال حدود، الّرباطالسّنة". ط
ٔ
 .  18-15.ص2019لبنان،  -المغرب، بيروت-بعة ا

بو الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. طبعة سادسة، دار المعرفة، بيروت -3
ٔ
 . 330. ص2.  ج1982لبنان،  -ا

 .  236. ص10. ج2003لبنان،  -، دار الكـتب العلمّية، بيروتالكاساني، بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع. طبعة ثانيةعالء الّدين  -4
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�ورّ�ة واألنوثّية وا
ّ

. فإذا قتل مسلم �افرا أو حّر عبدا أو رجل امرأة  1لواحد والكث��"وا�حرّ�ة والعبودّية والذ

أو جماعة واحدا اختلف الفقهاء هل يقام ا�حّد ع�� القاتل وهو "أع��" من املقتول، وأجمعوا ع�� وجوب  

القصاص م�ى �ان القاتل "أد�ى". ول�ن قارب جمهور الفقهاء شروط القصاص بمنظار تحكمھ تراتبّية دينّية  

 ي�ون املقتول جزء  واجت
ّ
ماعّية وجنسّية وعددّية فإّن املذهب ا�حنفّي استعاض عنھ بثالث صفات، و��: أال

الّدم   معصوم  ي�ون  "وأن  �عبده،  ا�حّر  يقتل  فال  القاتل،  ملك  ي�ون   
ّ
وأال بولده،  الواِلد  يقاد  فال  القاتل، 

و"العص2مطلقا" "الّت�افؤ"  مفهومي  إ��  عملّيا  القصاص  يحتكم  و�ذلك   .  �� أ�عادهما  ل 
ّ
سنحل ذين 

ّ
الل مة" 

اف�ّ� وا�حنفّي.  
ّ

 املذهب�ن الش

يحيلنا مفهوم العصمة إ�� حدودها الّدينّية �� الفقھ اإلسالمّي عند تقن�ن العالقة ب�ن املسلم وغ�� املسلم.  

و��ن  بي��م  ليس  حر�ّيون  إّما  فهم  بأح�ام.  صنف  �ّل  ور�ط  أصنافا  املسلم�ن  غ�َ�  الفقُھ  هذا  جعل  وقد 

 املسلم�ن عهد، و�ّما معاَهدون، وهؤالء أقسام أر�عة:  

مّيون: لهم عهد مؤّ�د مع املسلم�ن، �عيشون ب�ن ظهران��م و�دفعون إل��م ا�جز�ة.  -أ
ّ

 الذ

تة �� دار اإلسالم.   -ب
ّ
ذين أعطوا أمانا لإلقامة املؤق

ّ
 املستأمنون: هم ال

عوا مع املسلم�ن عقد هدنة ع�� إي -ج
ّ
ذين وق

ّ
 قاف ا�حرب.أهل الهدنة: هم ال

ذين يصط�ح معهم املسلمون ليبقوا �� أرضهم مع دفع ا�خراج، سواء أ�انت   -د
ّ
أهل الّص�ح: هم ال

 . 3األرض لهم أم للمسلم�ن

إّن هذه الّتقسيمات فقهّية ال قرآنّية، ألّن القرآن يكتفي بتحر�ض املسلم�ن ع�� قتال ا�حر�ّي�ن وا�جنوح  

. بل "ال ذكر لنظام الذّمة  4حد ع�� الّدين فال ُيقاتل مادام يدفع ا�جز�ةإ�� الّسلم مع املسامل�ن وعدم إكراه أ

�ي أصدرها الّرسول عليھ الّصالة والّسالم عندما دخل املدينة"
ّ
، فهل  5�� القرآن، وال ذكر لھ �� الّ�حيفة ال

ذين �عيشو 
ّ
ن �� "دار اإلسالم"  �ان هذا اإلحداث االصطال�ّ� الفق�ّي طر�قا إ�� الّتضييق ع�� غ�� املسلم�ن ال

 أي داخل الّدولة اإلسالمّية أم بابا مشروعا للّتعا�ش ب�ن األديان؟  

ال �ستقيم أن نفرد الّسؤال بجواب واحد، ألّن الفقهاء اختلفوا �� حكم املسلم إذا قتل ذمّيا دون وجھ  

ھ ال  
ّ
وري وأحمد بن حنبل وداود وجمهور الفقهاء أن

ّ
اف�� والث

ّ
ھ �افرحّق، فأف�ى الش

ّ
،  6يقاد املسلم بالذّمي ألن

 
 . 333. ص2ابن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -1
 .  246. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -2
هل الذّمة. طبعة دار  -3

ٔ
قسام ضمن: ابن النّقاش محّمد بن علي، كـتاب المذّمة في استعمال ا

ٔ
المسلم للّنشر   راجع تفصيل هذه اال

 .  8-7ص ص  .1995المملكة العربّية الّسعودّية،  -والّتوزيع، الّرياض
منشورات مقّدمات، الّدار البيضاء،   الصغّير جنجار. ترجمة محّمد راجع الّشريف الفرجاني، الّسياسّي والّدينّي في المجال اإلسالمّي. -4

 . 193.ص2008
البي، عيال هللا. طبعة دار سراس للّنشر، تونس،  -5

ّ
 . 176. ص2002محّمد الط

عرافها في تقديس العهود وتذّم اإلخالل بها، وهو سبب تسمية  -6
ٔ
تي تبالغ ا

ّ
يتعارض موقف جمهور الفقهاء مع الّثقافة العربّية ال

ّن نقضه يوجب الذّم". محّمد بن علي الجرجاني، كـتاب المعاهدين بالذّميين، 
ٔ
فقد ورد في كـتاب الّتعريفات: "الذّمة لغة: العهد، ال

ولى، دار المعرفة، بيروت
ٔ
 .  101. ص2007لبنان،  -الّتعريفات. طبعة ا



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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بالقتل منھ  واالقتصاص  عليھ  ا�حّد  إقامة  بضرورة  لي��  أ�ي  وابن  حنيفة وأ�حابھ  أبو  بلغ 1بينما ق��ى   .

�اث إذن حّد الّدماء، فدم املسلم القاتل مهدور �� العراق معصوم �� ا�حجاز، وع��  
ّ
االختالف الفق�ّي �� ال�

الل هنا حرام هناك،  وال شّك �� أّن عبد هللا بن املقّفع قد و�� منذ بداية  الّنقيض، دم الذمّي القتيل ح

الّ�حابة   الّدولة اإلسالمّية فكتب رسالة  ا�ي بفداحة هذه االختالفات و��ديدها لوحدة 
ّ
الث القرن ال�جرّي 

شريع لتوحيد الّدولة، فقال: "ومّما
ّ
ينظر أم�� املؤمن�ن  منّ��ا ا�خليفة العّبا��ّي املنصور إ�� ضرورة توحيد الت

بلغ   قد  �ي 
ّ
ال املتناقضة  األح�ام  هذه  اختالف  والّنوا��  األمصار  من  وغ��هما  املصر�ن  هذين  أمر  من  فيھ 

اختالفها أمرا عظيما �� الّدماء والفروج واألموال، فيستحّل الّدم والفرج با�ح��ة وهما يحرمان بال�وفة و��ون  

�� ناحية أخرى، غ�� أ بھ  مثل ذلك االختالف  �� دما��م وحرمهم يق��ي  نافذ املسلم�ن  ألوانھ  ھ ع�� ك��ة 
ّ
ن

ھ ليس مّما ينظر �� ذلك من أهل العراق وأهل ا�حجاز"
ّ
 .2قضاة جائز أمرهم وحكمهم مع أن

شريع اإلسالمّي �� 
ّ
ر�ن واملؤّرخ�ن للت

ّ
لعّل أك�� ما يث�� انتباه الّدارس ملسألتنا ترّدد طبقات الفقهاء املتأخ

االختالف العميق ب�ن قول�ن: اعتباره اختالفا �� الّنصوص واآلثار، أو اختالفا �� تقدير محّدد    �عليل هذا

ذي يجعل اإل�سان معصوم الّدم �� الفقھ اإلسالمّي؟ "أساس العصمة عند  
ّ
العصمة، عصمة الّدم. فما ال

الّدم �سبب وجوده �� دار    ا�حنفّية: هو الوجود �� دار اإلسالم، فُيعّد املسلم والذّمّي واملستأمن معصوم

. 3اإلسالم. أّما ا�حر�ّي أو املسلم �� دار ا�حرب فليس معصوما وال عقاب ع�� قاتلھ، ل�ونھ �� دار ا�حرب"

بناء ع�� ذلك فإّن �ّل من �عيش �� إطار الّدولة اإلسالمّية محقون الّدم بقطع الّنظر عن دينھ، وال شّك ��  

ص من محوري "دار الكفر" و"دار  أّن هذه الفتوى تر�ح  
ّ
بمفهوم "املواطنة" بمالمح ا�ستيمّية قديمة لم تتخل

�اث الفق�ّي ا�حنفّي أل�� العامل الّدي�ّي تماما �� مجال القصاص ب�ن املسلم�ن وغ��هم،  
ّ
اإلسالم"، بل إّن ال�

��ما ال �ستتبع نفي �ّل مساواة  بقتل املسلم بالذمّي عندهم أّن ا�عدام املساواة �� الّدين بي فمن أسس اإلفتاء

ذي ينقل رأي املذهب بوضوح: "قلنا: املساواة �� الّدين ليس �شرط"
ّ
. يحمل هذا القول  4حسب ال�اسا�ي ال

 ا�جم�ّ� بوادر الفهم الَعلما�ّي للقانون ونظام الّدولة �� مجال ا�جنايات.  

األمان. فُيعّد املسلم والذّمّي واملستأمن   "أّما عند ا�جمهور غ�� ا�حنفّية: فأساس العصمة هو اإلسالم أو

سبة لغ��  
ّ
سبة للمسلم ولو �ان �� دار ا�حرب، أو �سبب األمان بالن

ّ
واملهاَدن معصوما، إّما �سبب اإلسالم بالن

املسلم   ُيقتل  ال  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال العمد،  القتل  قاتلهم ع��  ويعاقب  أموالهم،  دماؤهم وال  تباح  املعاَهد، فال  املسلم 

ر مقالة ا�جمهور ع�� ا��جام داخ�ّ�، فاالستثناء األخ�� افتيات ع�� حرمة دماء  5عندهم"بال�افر  
ّ
. ال تتوف

املعاَهدين وأموالهم، و�ذلك جمعت هذه املقالة ب�ن ما ال يجتمع: األمان من جهة، والّتعّدي دون عقاب ��  

 
 .  334-333. ص2تفصيل المواقف ضمن: ابن رشد، بداية المجتهد.  مصدر سابق. ج راجع -1
ثار ابن المقّفع.عبد هللا بن ا -2

ٓ
ولى، دار الكـتب العلمّية، لمقّفع، رسالة الّصحابة. ضمن ا

ٔ
- 316. صص 1989لبنان،  -بيروت طبعة ا

173. 
ته. طبعة ثانية، دار الفكر، دمشق -3

ّ
دل

ٔ
 .  225. ص6. ج1985سوريا،  -وهبة الّزحيلي، الفقه اإلسالمّي وا

 .  260. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -4
ته. مرجع سابق. ج -5

ّ
دل

ٔ
 . 226. ص6وهبة الّزحيلي، الفقه اإلسالمّي وا
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مدنيّ  عمقا  إذن  ا�حنفّية  عند  العصمة  تكتسب  أخرى.  جهة  من  ا�جناية  بينما  قيمة  األديان  ب�ن  �سّوي  ا 

افعّية وا�جمهور عقدّي يفاضل ب�ن األديان.
ّ

 أساسها عند الش

آلّيات: ا�حكم بتعز�ر   ب�ن املسلم وال�افر بثالث  أتباعھ دعم مقار���م للقصاص  ثّم  اف�� 
ّ

الش سيحاول 

�ّي والّ�حابة. لقد  القاتل، ودعوى ش��ة العدم �� عصمة دم املقتول، وتجميع عدد كب�� من املروّ�ات عن النّ 

�ان ا�حكم بالّتعز�ر املو�ول إ�� القا��ي وسيلة ملنع القول ب��ك القاتل دون عقاب، والّتعز�ر �� األصل إبداع  

بقات أمام القانون، فال يقام ا�حّد ع�� األشراف كما يقام ع�� العوامّ 
ّ
، وهو 1فق�ّي يكّرس الّتفاضل ب�ن الط

رعّية القرآنّية أو النّ 
ّ

ما �ان حيلة ملراعاة ا�حظوة االجتماعّية من جهة وتخفيف العقاب  فاقد للش
ّ
بوّ�ة، و�ن

 بدل إبطالھ من جهة ثانية. 

ولكن بأّي وجھ شر�ّ� تتّم حماية املسلم املعتدي ع�� نفس �شرّ�ة دون وجھ حّق ال سيما أّن املعتدى  

لّسؤال محرجا للفقھ الّرس�ّي ومحوجا  عليھ ذمّي �عيش بأمان الذمّية �� إطار الّدولة اإلسالمّية؟ ظّل هذا ا

 عملّيا يحّد من عصمة  
ّ
عدالة" ا�جنائّية ب�ن األديان. فوجد �� "ش��ة العدم" حال

ّ
للبحث عن مسّوغات "الال

دم غ�� املسلم�ن بمختلف وضعّيا��م القانونّية مع املسلم�ن. وقّرر أّن القتل العمد املوجب للقصاص هو  

"ال قصاص باالعتداء ع�� غ�� اإل�سان أو ع��     معصوم الّدم ع�� الّتأبيد، فـــا�حادث اعتداء ع�� آدمّي ��ّ 

تة غ�� دائمة �املرتّد أو ا�حر�ّي أو املستأمن �� دار  
ّ
ذي فارق ا�حياة أو ع�� معصوم الّدم عصمة مؤق

ّ
املّيت ال

تة أثنا 
ّ
ما عصمتھ مؤق

ّ
ء إقامتھ �� دار اإلسالم  اإلسالم، ألّن املستأمن لم تثبت لھ عصمة مطلقة دائمة، و�ن

. تق��ي هذه املعادلة الفقهّية ع�� مفهوم األمان أو االستئمان  2�حاجة عارضة، ثّم �عود إ�� وطنھ األص�ّ�"

قضاء تاّما، وتؤّ�د حالة ا�حرب الفردّية مع غ�� املسلم�ن، و�� حرب فوضوّ�ة غ�� رسمّية، وتجعل �ّل من  

قتلھ،   يجوز  الّدم  مهدور  مسلم  غ��  "غ��  هو  ب�ن  تفّرق  ال  �ي 
ّ
ال ا�جهادّية  الّسلفّية  أطروحات  ي 

ّ
�غذ مّما 

ذي �عيش ب�ن  
ّ
املسلم�ن" و�ستبيح دماءهم مطلقا. و�عملّية قياس تّمت �عدية حكم املستأمن إ�� الذمّي ال

د  املسلم�ن �� سالم مب�ّي ع�� معاهدة رسمّية تم��ي عل��ا الّدولة، ألّن "�� عصمة دمھ ش��ة اإلباحة بالعو 

ما �عّزر، الفتئاتھ ع�� مص�حة ا�حاكم"
ّ
. فليس الّتعز�ر عقابا  3إ�� دار ا�حرب، فال ُيقتّص من قاتلھ عمدا، و�ن

ما ع�� الّتجّرؤ ع�� وظيفة القضاء.  
ّ
 ع�� الّتعّدي ع�� الّنفس البشرّ�ة و�ن

��ة قوّ�ة بحيث تمنع القصاص، ولكّ��ا معّ��ة عن اش��اط الّت�افؤ
ّ

الّدي�ّي واالجتما�ّ� ��   ال تبدو هذه الش

اف��  
ّ

�ون املقتول مثل القاتل �� شرف اإلسالم وا�حرّ�ة شرط    -رحمھ هللا–ا�جال ا�جنائّي، فقد "قال الش

. 4من الوجوب، فال ُيقتل املسلم بالذّمّي، وال ا�حّر بالعبد"  يمنع  الكفر والرّق وجوب القصاص، ونقصان  

 
ّ

��ة حّدا فاصال ب�ن الش
ّ

افعّية وجمهور الفقهاء من جهة واألحناف من جهة ثانية، فل�ن ب�ى �انت هذه الش
 

ّنه عقوبة اجتهادّية لم يحّددها الّشرع. راجع كريستيان النغ، العدالة والعقاب في المتخّيل  -1
ٔ
سمحت طبيعة الّتعزير بهذا الّتفاضل ال

ولى، دار ا
ٔ
 . 354-353. ص2016لبنان،  -لمدار اإلسالمّي، بيروتاإلسالمّي خالل العصر الوسيط. ترجمة رياض الميالدي، طبعة ا

ته. ج -2
ّ
دل

ٔ
 .  225. ص6وهبة الّزحيلي، الفقه اإلسالمّي وا

 . 225. ص6المرجع نفسه. ج - 3
البين وعمدة المفتين. طبعة 257. ص 10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق.  ج -4

ّ
يضا: محي الّدين الّنووي، منهاج الط

ٔ
. راجع ا

ولى، دار
ٔ
 . 472-471. ص2005لبنان،  -المنهاج، بيروت ا
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عل��ا األوائل حكما شرعّيا ملزما فقد رأى العراقّيون أّ��ا مرجوحة �عمومات القصاص �� القرآن ومص�حة  

اف��: "وأّما قولھ "�� عصمتھ ش��ة العد
ّ

م"  حفظ ا�حياة والّتوازن ا�جتم�ّ�، إذ يرّد ال�اسا�ي ع�� مذهب الش

. إذن، ينظر  1ممنوع، بل دمھ حرام ال يحتمل اإلباحة بحال مع قيام الذّمة بمن�لة دم املسلم مع قيام اإلسالم"

أ�حاب أ�ي حنيفة إ�� القتل باعتباره جناية ع�� الّنفس اإل�سانّية بقطع الّنظر عن دين املقتول ومرتبتھ  

شريع اإل 
ّ
سالمّي، مقصد حفظ ا�حياة املشتّق من آيات كث��ة  االجتماعّية، و�بنون ذلك ع�� مبدأ ثابت �� الت

"ولكم �� القصاص حياة"، "وتحقيق مع�ى ا�حياة �� قتل املسلم بالذمّي أبلغ منھ �� قتل    179:  2م��ا البقرة

املسلم باملسلم، ألّن العداوة الّدينّية تحملھ ع�� القتل، خصوصا عند الغضب، و�جب عليھ قتلھ لغرمائھ،  

أبلغ"ف�انت ا�حاجة   الّزاجر أمّس، ف�ان �� شرع القصاص فيھ تحقيق مع�ى ا�حياة  . تتضّمن مقالة  2إ�� 

شريع وجو�ا ع�� عمومات القرآن ال  
ّ
ال�اسا�ي األخ��ة مبادئ من�جّية و�شريعّية حنفّية متعّددة، إذ يقام الت

ھ أقرب 
ّ
شريع   إ�� اليق�ن، وقد ُوجد   روايات اآلحاد ا�خاّصة، والعاّم القط�ّ� مقّدم ع�� ا�خاّص الظ�ّي، ألن

ّ
الت

معا،   ارع 
ّ

الش ا�حكم ومقصد  يرا�� مآل  أن  الفقيھ  �انت، وع��  أينما  يدور معها  أساسا �حفظ املص�حة، 

تكمن   بينما  دينّية،  وعداوة  اجتماعّية  فو��ى  سيستتبع  ذلك  ألّن  الذمّي  دم  إهدار  يمنع  أن  بالّتا��  وعليھ 

ا�جتم��ّ  الّنظام  حفظ   �� الفقيھ  والّدين  وظيفة  الّنفس  حفظ  و��  الك��ى  ا�خمس  الّضرورات  ومراعاة   

ريعة" أي غلق الباب أمام �ّل    . وتتحّقق املص�حة بالّزجر املعادل األصو�ّ� لــ3واملال والعرض والعقل
ّ

"سّد الذ

ب�ن    �عّد ع�� "حدود هللا" و"حقوق البشر". و�ّن �ّل مقار�ة للفقھ ا�جنائّي يجب أن تقام ع�� معادلة تجمع

 هذه ا�حقوق وتلك ا�حدود. 

"العدالة   ومن  اإلسالمّي،  الّدين  مبادئ  مع  اال��جام  من  كب��  قدر  ع��  إذن  ا�حنفّية  املقالة  ر 
ّ
تتوف

اف�� بمنع قتل ا�حّر بالعبد ألّن ا�حّر آدمّي  
ّ

�ي تظهر �� القول بقتل ا�حّر بالعبد، فقد ق��ى الش
ّ
اإل�سانّية" ال

،  4وجھ، مال من وجھ، وعصمة ا�حّر ت�ون لھ، وعصمة املال ت�ون للمالك  من �ّل وجھ، والعبد آدمّي من

"عمومات القصاص من غ�� فصل ب�ن ا�حّر والعبد، وألّن   وهو ما رفضھ األحناف بناء ع�� آدمّية القتيل و

 بإيجاب القصاص ع�� ا�حّر بقتل العبد...
ّ
دمّي  وقولھ: "العبد آ  ما شّرع لھ القصاص وهو ا�حياة ال يحصل إال

، لكّن الّتفاوت  فنعم"  ال، بل آدمّي من �ّل وجھ. وأّما قولھ: "ا�حّر أفضل من العبد من وجھ مال من وجھ" قلنا:

رف والفضيلة ال يمنع وجوب القصاص"
ّ

 . 5�� الش

 
 .  260. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -1
 . 258المصدر نفسه. ص -2
ّن الّشريعة وضعت للمحافظة على هذه الّضرورات. راجع مثال: -3

ٔ
بو حامد الغزالي، المستصفى يّتفق فقهاء مختلف المذاهب في ا

ٔ
من   ا

صول. طبعة 
ٔ
 المقالة الشافعية تهدر ضرورة حفظ النفس هنا.  . لكّن 294-293سوريا. د.ت. صص-دار الفكر، دمشقعلم اال

البين. مصدر سابق. ص 333. ص2راجع: ابن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -4
ّ
 .  472، ومنهاج الط

ّن المذهب الحنفّي يمنع القصاص على . يجب الّتنبيه مع ذلك إلى 261-260. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -5
ٔ
ا

. ولكّنه حاسم مع من قتل عبد غيره. راجع: الّشيخ نظام 333. ص2الحّر إذا قتل عبَد نفسه، راجع بداية المجتهد. مصدر سابق. ج
 .  3. ص6. ج 1980لبنان، دار إحياء الّتراث العربّي،   -وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندّية. طبعة ثالثة، بيروت
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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لهما أمام   والّتفاضل االجتما�ّ� ال اعتبار  الّدي�ّي  الّتباين  أّن  الفقھ ا�حنفّي   �� ابت 
ّ
الث العدالة  إّن املبدأ 

قال   لذا  األفراد،  وحياة  ا�جماعة  مص�حة  ب�ن  الفتوى  هذه  وتر�ط  ا�جتم�ّ�،  الّنظام  إ��  سبيال  ا�جنائّية 

العراقّيون بقتل ا�جماعة بالواحد، و�� الّصورة الغالبة ع�� القتل ع�� سبيل الّتعاون واالجتماع، "فلو لم  

ل غ��ه استعان �غ�� يضّمھ إ�� نفسھ، ِلُيبطَل  يجعل فيھ القصاص ال�سّد باب القصاص: إذ �ّل من رام قت

 . 1القصاَص عن نفسھ، وفيھ تفو�ت ما شرع لھ القصاص، وهو ا�حياة"

ھ  
ّ
افعّية ع�� جّر ا�خالف الفق�ّي إ�� حلبة الّنصوص، ومن املث�� جّدا أن

ّ
و�� املقابل، �عتمد املن�جّية الش

  يندر أن تخلو مسألة فقهّية مهما �انت جزئّية أو جو 
ّ

هرّ�ة من �عارض األحاديث الّنبوّ�ة خاّصة، ولم �شذ

الّن�ّي و�عضها   إ��  �عضها مرفوع  جّدا  مروّ�ات عديدة  ا�حديث  أهل  اعتمد  إذ  القاعدة،  مسألتنا عن هذه 

الّ�حابة جيل  عند  بــ2موقوف  األّول  ع��  نصط�ح  أن  يمكن  حديثان  أهّمها  بــ   ،  ا�ي 
ّ
والث الوصّية"    "حديث 

 ":  "حديث يوم الفتح 

� هللا   -أ
ّ

ھ سألھ قيس بن عبادة واألش�� هل عهد إليھ رسول هللا ص�
ّ
حديث الوصّية: "روي عن ع�ّ� أن

 ما �� كتا�ي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفھ  
ّ
م عهدا لم �عهده إ�� الّناس، قال: ال، إال

ّ
عليھ وسل

من سواهم، أال ال ُيقتل مؤمٌن  فإذا فيھ: املؤمنون تت�افأ دماؤهم ويس�� بذّم��م أدناهم، وهم يد ع��  

والّناس   واملالئكة  هللا  لعنة  فعليھ  محِدثا  آوى  أو  حدثا  أحدث  من  عهده،   �� عهد  ذو  وال  ب�افر 

ھ نقل بألفاظ أخرى مختلفة  3أجمع�ن" 
ّ
. لم يخل هذا املضمون الّنبوّي من اضطراب �� الّرواية ألن

يُ  ال  حكم  التقا��ا  مركز  لعّل  الّصيغة،  هذه  عن  ب�افركث��ا  مسلٌم  ع��  4قتل  حرص  إذن  هناك   .

تحص�ن هذا ا�حكم بتكثيف روايتھ، ولكّن "اختالف" الّروايات قد يدّل ع�� "اختالقها". لقد رام أهل  

يعّية بوجود وصّية نبوّ�ة  
ّ

السّنة ��ذا ا�حديث تحقيق غايت�ن مختلفت�ن: األو�� دحض املقالة الش

انية تحص�ن منع قتل املسلم بالذمّي ع��  تنّص ع�� استخالف ع�ّ� ع�� ا�حكم �عد وف
ّ
اة الّن�ّي، والث

الّنقل �عد أن فشلوا �� اإلقناع بوجاهة املنع و�ا��جامھ مع فلسفة اإلسالم �� الّتعامل مع "اآلخر  

بــ القول   �� ذلك  مع  أوقعهم  ا�حديث  هذا  لكّن  دون    الّدي�ّي".  األسرار  من  ���يء  ع�ّ�  "اختصاص 

يتح5غ��ه" ھ 
ّ
إن ثّم  �� عهد ،  ل 

ّ
يتمث مّي" خاّصة و�ي��ما فرق جوهرّي 

ّ
"الذ "ال�افر" عاّمة ال  ّدث عن 

قھ باملسألة غ�� دقيق.  
ّ
 األمان، فع�� فرض �ّحة ا�حديث فإّن �عل

 
 . 262-261. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -1
ولى، الّروضة للّنشر والّتوزيع، القاهرة راجع تفصيلها ضمن: -2

ٔ
بو بكر البيهقي، الخالفّيات. طبعة ا

ٔ
د2015مصر،  -ا

ّ
.  6.المجل

ولى، د ، ومحّمد علي512-502صص
ٔ
خبار. طبعة ا

ٔ
سرار منتقى اال

ٔ
وطار من ا

ٔ
ار ابن الجوزي، المملكة العربّية الّشوكاني، نيل اال

 . 32-16. صص13. ج2005الّسعودّية، 
حمد في مسنده. ج -3

ٔ
خرجه ا

ٔ
بو داود في سننه، الحديث عدد 4734، والّنسائي في سننه، الحديث عدد 119. ص1ا

ٔ
 .4530، وا

. وفي هذه الّرواية يجيب علّي عن سؤال: وما 1412، وسنن الّترمذي، الحديث عدد 111راجع مثال صحيح البخاري، الحديث عدد  -4
ن ال يقتل مسلم بكافر. 

ٔ
سير وا

ٔ
 في الّصحيفة؟ بقوله: العقُل وفكاُك اال

وطار. مصدر سابق. ج -5
ٔ
 . 20. ص13الّشوكاني، نيل اال
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و�تضاعف اإلش�ال �� م�ن ا�حديث من خالل عبارت�ن، أوالهما "املؤمنون تت�افأ دماؤهم"، وهو ما  

سو�ة بحديث "من قتل عبده قتلناه"يقت��ي قتل ا�حّر بالعبد م�ى �انا " 
ّ
، لكّن  1مؤمن�ن"، وتتدّعم الت

ھ ال  
ّ
و�ا�ي: "أك�� أهل العلم ع�� أن

ّ
أهل ا�حديث انقلبوا ع�� مضمونھ وأفرغوه من محتواه، إذ يقول الش

ھ أراد من �ان عبده"
ّ
  . و�� إضافة الّنا�خ "�ان" ��خ ل�حديث 2ُيقتل السّيد �عبده، وتأّولوا ا�خ�� ع�� أن

و�عطيل ملضمونھ �ش�ل داّل ع�� أّن سلطة ا�حّدث�ن �انت دوما تر�و ع�� سلطة ا�حديث نفسھ. أّما  

ھ إذا أعطى أحد أفراد األّمة أمانا للعدّو جاز  
ّ
انية ف�ي "�س�� بذّم��م أدناهم" وتنّص ع�� أن

ّ
العبارة الث

الفرد ملزما ل�جميع فكيف    ذلك ع�� جميع املسلم�ن وليس لهم أن ينقضوا عليھ عهده، فإذا �ان عهد

ر ع��  
ّ
ھ ال يتوف

ّ
يخرق عهد رس�ّي �عطيھ الّدولة للمستأمن�ن أو "الذّمي�ن"؟ م�ن ا�حديث إذن مش�ل ألن

ا��جام داخ�ّ� و�ناقض أح�اما فقهّية وأخالقا إسالمّية ومبادئ عاّمة كث��ة. هناك أسئلة أخرى كث��ة  

النّ  خّص  فلماذا  ا�حديث/الوصّية:  �ش�ل  ق 
ّ
الوصايا  تتعل هذه  ع��  نّص  وملاذا  الوصايا؟  ��ذه  علّيا  �ّي 

�� قراب   �� كتاب جعلھ  �� اإلسالم؟ وملاذا أخفى ع�ّ� الوصّية  ل جوانب مركزّ�ة 
ّ
أّ��ا ال تمث بذا��ا رغم 

ا�ع املسر�ّ� املتخّيل ج�ّ� �� قّصة ا�حديث. 
ّ
 سيفھ وانتظر سؤاال من الّ�حابة ليكشفها؟ إّن الط

اف�� من حديث عطاء وطاوس ومجاهد وا�حسن    حديث يوم الفتح: -ب
ّ

نقرأ �� "نيل األوطار": "روى الش

ُيقتل مؤمن ب�افر" الفتح: ال  م قال يوم 
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
أّن رسول هللا ص� . لم يحظ هذا  3مرَسال 

فاق ع�� ضعف سنده من  
ّ
ا�حديث بثقة رّواة أهل السّنة وال نجده �� ا�جامع الّرئيسّية، بل هناك ات

افعّية باعتباره نا�خا ملروّ�ات  ج
ّ

ره الّزم�ّي مّما سيسمح للش
ّ

جوء إليھ لتأخ
ّ

هة إرسالھ، ولكن تّم ال�

 األحناف.  

لقد وجد جمهور الفقهاء أنفسهم �� مأزق، فكيف ُ��در دماء بمروّ�ات ال تحظى بإجماع املسلم�ن؟ بل إّن 

ذي طال أحاديث الباب وآثاره صدر من داخل الّدائ
ّ
فت املروّ�ات عن الّن�ّي  الّنقد ال

ّ
رة السنّية نفسها، ح�ن كث

والّ�حابة ملنع االقتصاص من املسلم املعتدي ع�� الذمّي، لكّ��ا اصطدمت بما قالھ ا�حافظ �� "الفتح"  

ها ضعيفة  
ّ
�عد أن ذكر حديث ع�ّ� اآلخر وحديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عّباس: إّن طرقها �ل

األو��   ر�ق 
ّ
الط  

ّ
حسن"إال م��ما  �ّل  سند  فإّن  انية، 

ّ
ا�حّدثون  4والث مارسها  �ي 

ّ
ال الفرز  عملّية  إّن  ُيقال  قد   .

القول   الّسند، لكّن هذا  �� نقد  الّتحّري  جعل��م يطرحون ما ضعف و�قبلون ما حسن، مّما يقّوي عملّية 

 
حمد في مسنده. ج -1

ٔ
بو داود، الحديث عدد 19و 10. ص1رواه ا

ٔ
، والّنسائي، الحديث عدد 1414، والّترمذي، الحديث عدد 4515، وا

 .   2663، وابن ماجه، الحديث عدد  4738
وطار. مصدر سابق. ج -2

ٔ
 . 32. ص13الّشوكاني، نيل اال

حمد في مسنده، ج18. ص13المصدر نفسه. ج -3
ٔ
ّن  29. ص8كبرى. ج، والبيهقي في الّسنن ال348. ص2. والحديث رواه ا

ٔ
فت ا

ّ
. والال

ثبتها  
ٔ
تي ا

ّ
ّنه روي بلفظ مختلف تماما عن الّصيغة ال

ٔ
وطار" يعتبر سند البيهقي مرسال ضعيفا. ومّما ُيضعف الحديث ا

ٔ
محّقق "نيل اال

ّنه قيل  
ٔ
مام  -افتراضا–الّشوكاني رغم ا

ٔ
فظ. راجع البيهقي، كـ عدد كبيريوم الفتح ا

ّ
تاب الخالفّيات.  من الّشهود مّما يمنع اضطراب الل

د
ّ
 .  507. ص6مصدر سابق. المجل

وطار. مصدر سابق. ج -4
ٔ
 . 19-18. ص13الّشوكاني، نيل اال
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و�ا�ي �� شأن حديث منسوب إ�� الّن�ّي مضمونھ: "اإل 
ّ

،  1سالم �علو وال ُ�ع�� عليھ"ي��اوى عندما نقرأ مقالة الش

قھ البخاري �� �حيحھ"
ّ
 . 2فقد قال: "وهو و�ن �ان فيھ مقال لكّنھ قد عل

والقبول   والّتعديل  ا�جرح  حّق  فاحتكروا  الّنقل،  سلطة  بزمام  املسك  من  إذن  ا�حديث  أهل  ن 
ّ

تمك

ك آثارا م��ا حديث يرو�ھ ر�يعة  والّرفض، وطعنوا �� ما رواه العراقّيون مؤّ�دا ملذه��م، فقد "اعتمدوا �� ذل

م رجال من أهل 
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
بن أ�ي عبد الّرحمان عن عبد الّرحمان البيلما�ي قال: قتل رسول هللا ص�

فشّن ا�حّدثون حملة شعواء ع�� ا�حديث   .3القبلة برجل من أهل الذّمة، وقال: أنا أحّق من و�� �عهده"

زوا ا�جر 
ّ

ح ع�� ابن البيلما�ي راو�ھ، يقول الب��قي: "وهذا حديث ليس بمسند، فال  معتمدين ع�� إرسالھ، ورك

ھ  4ُيجعل مثلھ إماما ُ�سفك بھ دماء املسلم�ن"
ّ
ال رفض ا�حديث: "وأجيَب عنھ بأن

ّ
و�ا�ي معل

ّ
، و�ضيف الش

كيف  مرسل، وال تثبت بمثلھ حّجة، و�أّن ابن البيلما�ي املذ�ور ضعيف ال تقوم بھ حّجة إذا وصل ا�حديث ف

. و�جماال، رفض ا�حّدثون جميع مروّ�ات العراقّي�ن �� الباب، سواء أ�انت أخبارا عن الّن�ّي أو  5إذا أرسلھ"

صھ الب��قي بقولھ: "هذه  
ّ

آثارا عن �حابتھ، فأسقطوا االحتجاج ��ا دون أن يقّدموا دليل ��اف��ا، وهو ما �خ

 .6جميعا"أحاديث منقطعات أو ضعاف، أو تجمع االنقطاع والّضعف 

رة
ّ

 من�لة هامشّية متأخ
ّ
، إذ تّم االعتماد  7بيد أّن ا�حديث الّسابق لم يحتّل �� املسار ا�حجا�ّ� ا�حنفّي إال

القرآن  �� القصاص  عمومات  ع��  "ا�حّق"  8أساسا  نحو  ترنو  ما 
ّ
و�ن وقتيل،  قتيل  ب�ن  ف��ا  فصل  وال   ،

هذه   و�عت��  و"ا�حياة".  و"املساواة"  ا�حنفّي و"العدالة"  األصو�ّ�  الفكر   �� قطعّية  ع��    9العمومات  قّدم 
ُ
ت

ا�حديث ا�خاّص لظنّيتھ. وقد اشتّق فقهاء املذهب ا�حنفّي من مجموع هذه اآليات مقصد حفظ ا�حياة �� 

اإلسالم، وقرؤوا �� ضو��ا املروّ�ات عن الّن�ّي املتواترة �� العراق أو ا�حجاز، ور�طوا هذا املقصد بمص�حة  

وضرورة حفظ الّنظام ا�جتم�ّ�. وارتكزوا ع�� أّن عصمة دم الذمّي ال ش��ة ف��ا ألّن املبيح للقتل ليس   األّمة

الكفر مطلقا بل الكفر الباعث ع�� ا�حراب، فإذا اجتمع عهد الذمّية واإلقامة �� "دار اإلسالم" صارت حرمة  

 
خرجه البخاري. ج -1

ٔ
 .  218. ص79. الباب3ا

وطار. مصدر سابق. ج -2
ٔ
 . 28. ص13الّشوكاني، نيل اال

خرجه الّدارقطني334. ص2ابن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -3
ٔ
، والبيهقي في الّسنن  156. ص4في سننه، ج . والحديث ا

 .  31. ص8الكبرى. ج
د -4

ّ
 . 514. ص6البيهقي، الخالفّيات. مصدر سابق. المجل

وطار. مصدر سابق. ج -5
ٔ
 . 24. ص13الّشوكاني، نيل اال

د -6
ّ
 .520. ص6البيهقي، الخالفّيات. مصدر سابق. المجل

حناف في  -7
ٔ
 في المرتبة الّثالثة. راجع بدائع الّصنائع. عّدد الكاساني سبع حجج انطلق منها اال

ّ
فتواهم، ولم يذكر هذا الحديث إال

باب في شرح الكـتاب. طبعة المكـتبة العلمّية، بيروت262- 258. صص10مصدر سابق. ج
ّ
يضا: عبد الغني الغنيمي، الل

ٔ
  -. راجع ا

ّن "المساواة 144. ص3لبنان، [د.ت.] ج 
ٔ
 في هذه الّصفحة تعليل الحكم با

ٔ
في العصمة ثابتة بالّدار، والمبيح كـفر المحارب دون ، نقرا

 المسالم". 
 .  33: 17، اإلسراء45: 5، المائدة178: 2البقرة -8
حناف العاّم قطعّيا بينما يعتبره الجمهور ظنّيا مرجوحا بالخاّص عند الّتعارض. يقول البزدوي: "العاّم عندنا يوجب الحكم   -9

ٔ
يعتبر اال

صول فخر اإلسالم البزدوي، طبعة بمنزلة الخاّص فيما يتناوله"  فيما تناوله قطعا ويقينا
ٔ
سرار عن ا

ٔ
راجع عالء الّدين البخاري، كشف اال

 .  291. ص1ج]. مصر، [د.ت. -دار الكـتاب اإلسالمّي، القاهرة



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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دّي. "وأّما من طر�ق القياس فإّ��م اعتمدوا  دم الذمّي مساو�ة �حرمة دم املسلم دون أّي اعتبار ل�جانب العق

قطع إذا سرق من مال الذمّي، وقالوا: فإذا �انت حرمة مالھ كحرمة  
ُ
ع�� إجماع املسلم�ن �� أّن يد املسلم ت

 . 1مال املسلم فحرمة دمھ كحرمة دمھ"

األحناف "القياس ��  ينطوي القياس األخ�� ع�� قّوة استداللّية كب��ة و�قت��ي االح��از من ترديد رفض  

نا مجموع ما سبق إ�� أّن "صراع الّنصوص" �ان صراعا وهمّيا أر�د منھ أن يحجب "صراع  
ّ
ا�حدود". و�دل

 التأو�الت". 

 صراع التأویالت:   -3

اف�ّ� وا�حنفّي ضرو�ا من الّتأو�ل انبنت أحيانا ع�� حفر �� طبقات املع�ى وعدول عن  
ّ

مارس التّياران الش

غوّي املطابق لشروط  املعا�ي األول، وت
ّ
مّسكت أحيانا أخرى �شرعّية الّتفس�� ا�حر�ّ� القائم ع�� الفهم الل

�كيب. وقد تداخلت �� هذه العملّيات عناصر مقام الّتلّفظ وا�جوار الن��ّي وأطروحات املذهب.  
ّ
الوضع وال�

افعّية من خالل عبارة نبوّ�ة
ّ

 وأخرى قرآنّية.   و�مكن الّتمثيل ع�� صراع الّتأو�الت ا�حنفّية والش

 من العدالة الجنائیّة إلى الجنایة على العدالة:   "ذو عھد في عھده": -3-1
ا فاصال ب�ن األطروحت�ن 

ّ
أثارت العبارة الّنبوّ�ة الّسابقة "ال ُيقتل مؤمن ب�افر وال ذو عهد �� عهده" خط

افعّية ا�حنفّية، إذ قرئت قراءت�ن مختلفت�ن تماما، وأبانت عن أهمّية التّ 
ّ

�اث  الش
ّ
غوّي البنيوّي �� ال�

ّ
حليل الل

ل  
ّ
ما ب�ّحة ا�حديث أي سالمة �سبتھ إ�� الّن�ّي؟ ال تمث

ّ
شري�ّ� اإلسالمّي. فهل �ع�ي ذلك أّن الفر�ق�ن سل

ّ
الت

شريع، ألّن ا�حّدث�ن فرضوا االعتماد ع�� "الّ�حيح" و"ا�حسن" وحّ�ى  
ّ
هذه "الّ�ّحة" مسألة جوهرّ�ة �� الت

غة فقد �ان قادرا ع�� تطويعها، فــــ"الّضعيف"، وألّن ا
ّ
غة تتنافس    لّتأو�ل الفق�ّي و�ن �ان ينطلق من الل

ّ
"الل

غة أو للمنقول 
ّ
  2�� م�ان��ا وم�ا��ا من املن�ج مع أداة ثانية �� املعرفة الّنقلّية... و�حسب أن ت�ون الغلبة لل

ثانو 3ي�ون املن�ج" ذي يجعل سالمة ا�حديث 
ّ
ال الث 

ّ
الث بالباحث املعاصر، فسواء أ�ان  . االعتبار  ق 

ّ
يتعل ّ�ة 

جاها��ا،  
ّ
شريعّية �� اإلسالم بات

ّ
ھ معّ�� عن الفلسفة الت

ّ
حق�ن فإن

ّ
مصدر ا�حديث الّن�ّي نفسھ أو الفقهاء الال

غة إذن م�انة بارزة �� املنا�ج الفقهّية  
ّ
ت الل

ّ
وهو مصدر "شر�ّ�" لألح�ام ��در بھ دماء وتصان بھ أخرى. احتل

األصولّيةواملقار�ا  االهتمام  4ت  تنامي  فرغم  ا�حديثة،  غة 
ّ
الل فلسفة  ضمن  امل�انة  هذه  ع��  وحافظت   ،

غوّي البنيوّي ضامنا لعلمّية املن�ج، ذلك أّن  بالعوامل ا�خارجّية ي�ّح بول ر��ور مثال ع��
ّ
أهمّية الّتحليل الل

 
بو الوليد بن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -1

ٔ
 . 334. ص2ا

غة هو الّنقل وح -2
ّ
ّن "منافس" الل

ٔ
شكال مختلفة. ال نرى ا

ٔ
صولّية كـثيرة قد تتفاعل معها با

ٔ
 ده، وإّنما هناك مبادئ مذهبّية وا

داب والعلوم   -3
ٓ
ولى، دار محّمد علي للّنشر والّتوزيع، صفاقس، وكلّية اال

ٔ
غة في كـتب الّتفسير. طبعة ا

ّ
الهادي الجطالوي، قضايا الل

 . 11. ص1998تونس،  -اإلنسانّية، سوسة
غوّية". راجع:   -4

ّ
صيلّية للمباحث الل

ٔ
همّية بقوله: "خّصص الفقهاء المسلمون حوالي ربع كـتاباتهم التا

ٔ
 يشير سامي الّديب إلى هذه اال

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, introduction toislamiclaw: foundation, sources, and principles. Ed. Eyrolles, 
Paris, 2006.   .219ص  
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��ّدد هذه "العلمّية" أّن الّتحليل   . لكّن ما1"البحث من وجهة نظر بنيوّ�ة هو باألساس بحث عن العلمّية"

غوّي "استبطا�ّي" يحفر �� طبقات املع�ى فتتصارع الّتأو�الت، يقول: "إّن الّتأو�ل... �شاط ذه�ّي يكمن ��  
ّ
الل

اهرفّك شفرة املع�ى ا�خفّي داخل املع�ى  
ّ
. ول�ن 2مستو�ات الّداللة ال�امنة �� الّداللة ا�حرفّية"  و�شر الظ

� عنھ نحو املع�ى الباطن  �ان املن�ج النّ 
ّ

اهر فقد تخ�
ّ
شّبث باملع�ى الظ

ّ
ق�ّ� �� الّسياق اإلسالمّي حر�صا ع�� الت

 وهو يؤّول العبارة الّنبوّ�ة الّسابقة.  

�كي�ّي وامل�ج�ّي، إذ رأى األحناف أّن "ذو عهد �� عهده" معطوف  
ّ
وقد شمل اختالف الّتأو�ل املستو��ن ال�

ي�ون مع�ى ا�حديث: ال ُيقتل مؤمن ب�افر، وال ُيقتل ذو عهد �� عهده ب�افر، وأّولوا  ع�� مؤمن بداللة الّرفع، ف

فـــــ ا�حديث،  بدليل  خاّصة  ا�حر�ّي  ھ 
ّ
أن ع��  ا�حر�ّي فقط،   ال�افر  املعطوف: هو   �� املذ�ور  بال�افر  "املراد 

الذمّي�ن إجماعا، فيلزم أن يقّيد  بدليل جعلھ مقابال للمعاَهد، ألّن املعاهد يقتل بمن �ان معاَهدا مثلھ من  

فاقا،  
ّ
ال�افر �� املعطوف عليھ با�حر�ّي، كما قّيد �� املعطوف، ألّن الّصفة �عد متعّدد ترجع إ�� ا�جميع ات

في�ون الّتقدير: ال ُيقتل مؤمن ب�افر حر�ّي، وال ذو عهد �� عهده ب�افر حر�ّي، وهو يدّل بمفهومھ ع�� أّن  

مون أّن هذه الواو للعطف، بل �� لالستئناف، فيحصل  3ذّمّي"املسلم يقتل بال�افر ال
ّ
افعّية فال �سل

ّ
. أّما الش

طر الّسابق من ا�حديث م�ى 
ّ

مع�ى مستقّل يقت��ي أّن ذا العهد ال ُيقتل، لكّن هذا املقت��ى ُيبطل حكم الش

 
ّ

افعّية وليس لهم، ألّن �ان ال�افر معاَهدا، فيمنع قتل الذمّي، لذلك قال األحناف إّن هذا ا�حديث ع�� الش

يقت��ي   العطف  وألّن  إجماعا،  باألع��  يقتل  األد�ى  وألّن  ا�حر�ّي،  ودو��ما  الذمّي  من  مرتبة  أد�ى  املعاَهد 

سو�ة
ّ
 .4الت

ب�ن  با�جمع  و�نت�ي  بالظّن  يبدأ  تأو�ل  وهو  عهده"،   �� عهد  ذو  "وال  لعبارة  اف�� 
ّ

الش تأو�ل  الّر�يع  ينقل 

اف��: "
ّ

َوَد بي��م و��ن الكّفار، أعلمهم أّن دماَء أهل  متناقض�ن، قال الش
َ
ھ ال ق

ّ
ا أعلمهم أن

ّ
�شبھ أن ي�ون مل

. فإذا �ان دم ذي العهد محّرما  5العهد محّرمة عل��م، فقال: ال يقتل مؤمن ب�افر، وال يقتل ذو عهد �� عهده"

 ؟  و�ان الذمّي �عيش مع املسلم�ن �عهد دائم فكيف ال ُيقاد املؤمن م�ى قتل ذمّيا

مولّية رغم  
ّ

اف�ّ� ع�� ا��جام ا�حديث الّنبوّي و�تعّسف مبقيا "ال�افر" �� داللتھ الش
ّ

يق��ي الّتأو�ل الش

ھ ا�حر�ّي خاّصة، ويستبطن قصد املشّرع الّضم�ّي، "وهو متظاهر بخدمة صاحب  
ّ
أّن بنية ا�حديث ترّجح أن

نفسھ معّ�� عن ذاتھ ومشاغلها وتصّورا��ا  النّص و�يان مقاصده واعتبار شريعتھ، ولكّنھ �� ا�حقيقة خادم ل

 . 6للّدنيا واآلخرة �� قراءة تطّوع إرادة ال�اتب إ�� ما تصبو إليھ إرادة القارئ"

 
1 - Paul Ricoeur, le conflit des interprétatios: essais d’herméneutique. Ed du seuil, paris, 1969 .84ص 

 .  16المرجع نفسه. ص 2
وطار. مصدر سابق. ج -3

ٔ
 . 22. ص13الّشوكاني، نيل اال

ولى، دار الكـتب، مصر،  -4
ٔ
. ويجمع  394. ص2. ج1999راجع شهاب الّدين القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم. طبعة ا

ة الفريقين الّنحوّية. 
ّ
دل

ٔ
 القرافي في الّصفحات الموالية ا

د -5
ّ
 . 504. ص6البيهقي، الخالفّيات. مصدر سابق. المجل

غة في كـت -6
ّ
 . 132ب الّتفسير. مرجع سابق. صالهادي الجطالوي، قضايا الل



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
 د. رؤوف دّمق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحضارات   وصراع صراع الّتا
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وائف أو ب�ن األجناس، 
ّ
لكّن ما سبق ال �ع�ي أّن "اإلسالم كما نزل" تتضّمن أح�امھ مساواة ب�ن جميع الط

مبا  أّن  إ��  الّنعيم  أحمد  هللا  عبد  نّبھ  الّدو�ّ�  فقد  القانون  مع  تتوافق  ال  املوروثة  اإلسالمّية  ريعة 
ّ

الش دئ 

وائف غ�� املسلمة �� األقطار اإلسالمّية  
ّ
ق بوضعّية الط

ّ
العلما�ّي �� معاي�� حقوق اإل�سان، السيما �� ما يتعل

ساء وحقوق االعتقاد والّتعب�� واالجتماع واستخدام العنف �� سبيل �شر اإلسالم. ومّما
ّ
يضاعف    ووضع الن

شريع املوروث حاّد جّدا بحيث  
ّ
ر الّسودا�ّي أّن الّتنافر ب�ن القانون الّدو�ّ� العاّم والت

ّ
اإلش�ال حسب هذا املفك

ريعة محّل ا�خالف 
ّ

ريعة غ�� �اف ألّن معظم مبادئ وقواعد الش
ّ

يمتنع الّتوفيق، و�صبح "االج��اد �� إطار الش

والعدالة الّدستورّي  بالقانون  قة 
ّ
نصوص    واملتعل ع��  تقوم  اإل�سان  وحقوق  الّدو�ّ�  والقانون  ا�جنائّية 

والسّنة" القرآن  من  قاطعة  تبّ�ي  1وا�حة   �� الّنعيم وجاهة  يرى  إذن؟ ال  املأزق  ا�خروج من  يمكن  . كيف 

إسالمّي  أساس  دون  العلما�ّي  حقيقّي  2القانون  إصالح  إ��  يدعو  ھ 
ّ
ألن املستوى  هذا   �� موقفھ  و�ضطرب   ،

 .3عاّم �� اإلسالم �عد أن قّرر استحالة الّتوفيق �� املستوى ا�جنائّي ع�� األقّل للقانون ال

شريع  
ّ
الت  �� الّتجديد  مناقشة فرص  بّد من استحضارهما عند  ال  رئيسّيان  ا�حقيقة هناك معطيان   ��

وائف  
ّ
والط واألقلّيات  ا�جماعات  ب�ن  للعالقات  مة 

ّ
املنظ القوان�ن  أغلب  أّن  أّولهما  الّدولة  ا�جنائّي،  داخل 

خاضعة ملواز�ن القوى واحتياجات املرحلة، بما ف��ا استقطاب أنصار للّدين ا�جديد وضمان من�لة تمّ��هم  

ا�ي يبدو أك�� أهمّية،  4عن غ��هم �� الّدنيا واآلخرة، فتلك األح�ام من قبيل "االجتماع املنصوص"
ّ
. املعطى الث

ق بمن�ج الفقهاء واملفّسر�ن �� الّتعا
ّ
مت اآللة الّتأو�لّية مظاهر ا�حيف  و�تعل

ّ
طي مع النّص الّدي�ّي. فقد �خ

�ي تحلم بمجتمع يقوم ع�� الّتعا�ش واح��ام العقائد.  
ّ
تجاه اآلخر الّدي�ّي ولم تطّور املبادئ القرآنّية والّنبوّ�ة ال

ا 
ّ
ر�� �� ذلك: "ل�ن بقي املسيحّيون ينتظرون التئام مجمع الفاتي�ان الث

ّ
وا عن املقالة  يقول محّمد الش

ّ
�ي ليتخل

�ي مفادها أّن "ال نجاة ملن هو خارج الكنيسة" فإّن املسلم�ن �ان يمك��م أن �سبقوهم �� ذلك بأر�عة عشر  
ّ
ال

"ِإنَّ    69:  5، معتمده �� ذلك املائدة5قرنا لو ائتمروا بما أمرهم هللا، واعت��وا أّن الوحدانّي�ن ال خوف عل��م"

ِخِر َوَعِمَل َصاِ� 
ْ

َيْوِم اآل
ْ
ِ َوال

َّ
َصاَرٰى َمْن آَمَن ِبا� اِبُئوَن َوالنَّ ِذيَن َهاُدوا َوالصَّ

َّ
ِذيَن آَمُنوا َوال

َّ
ْ�ِ�ْم  ال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ال

َ
ًحا ف

وَن". لكّن املفّسر�ن املسلم�ن حّرفوا داللة اآلية
ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
 واعت��وا أّن املقصود من سبق اإلسالم فقط.   َوال

و�تكّرر املن�ج "الّرس�ّي" نفسھ �� الّتعامل مع اإلرث الّنبوّي، ففي مثالنا "ال يقتل مؤمن ب�افر، وال ذو عهد  

�� عهده" نزوع نحو املساواة القانونّية ب�ن املسلم وال�افر املعاهد، أي االرتقاء ب�ّل "الكّفار" غ�� ا�حر�ّي�ن  

�� مرتبة قانونّية تخّول لهم الّتعامل ا�جنائّي العادل تماما مع املسلم�ن. و�ذلك ال ي�ون مقصد الّن�ّي من  إ

ھ لهذا الّسبب  
ّ
 ا�حر�ّي كما قّرر علماء املذهب ا�خنفّي، ولعل

ّ
طر األّول من ا�حديث إال

ّ
"ال�افر" املذ�ور �� الش

 
ولى، سينا للّنشر، القاهرة-1

ٔ
حمد الّنعيم، نحو تطوير الّتشريع اإلسالمّي. طبعة ا

ٔ
 . 82. ص1994مصر،  -عبد هللا ا

". المرجع  -2
ّ
حسب العلمانّية حال

ٔ
خذ به اليوم، فإّني ال ا

ٔ
ّن الكـثير من مظاهر الّشريعة ال يمكن اال

ٔ
يقول بوضوح: "رغم اعترافي با

 .  81الّسابق. ص
 حيث يقّرر استحالة الّتوفيق بين الّشريعة والّدستورّية.  135. راجع في المقابل ص99-76-34راجع كـتابه المذكور، ص -3
ولى، دار الّتنوير، بيروتيقول عب - 4

ٔ
نّي اجتماع منصوص"راجع كـتابه الّدين والّتدّين. طبعة ا

ٓ
لبنان،   -د الجواد ياسين: "الّتشريع القرا

 .  124. ص2012
 .  57. ص2008دمشق،  -محّمد الّشرفي، اإلسالم والحرّية: سوء الّتفاهم الّتاريخّي. طبعة ثانية، دار بترا للّنشر والّتوزيع، سوريا -5
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ات غّيب صفة ال�افر عن املعاهد �ش�ل �امل، و 
ّ

افعّية الغالبة  بالذ
ّ

- عّ�� عنھ بذي العهد. لكّن القراءة الش

لها ا�جمهور  تبّ�ي  املعاهد    -بدليل  قتل  منع  فبدل  املسلم،  ال  ال�افر  ع��  معطوفا  العهد  ذي  حكم  جعلت 

 با�حر�ّي منعت قتل املسلم بالذمّي. وستجد هذه "املساواة املفقودة" �عب��ها �� النّص القرآ�ّي أيضا.  

 في القرآن بین العموم والخصوص:نفي المساواة  -3-2
لت العبارة الّنبوّ�ة "ال يقتل مؤمن ب�افر وال ذو عهد �� عهده" محور صراع الّتأو�الت الفقهّية، فإّن  

ّ
ل�ن مث

ِة    20:  59ا�جدل األصو�ّ� انطلق أساسا من ا�حشر َجنَّ
ْ

ْ�َحاُب ا�
َ
ِة، أ َجنَّ

ْ
ْ�َحاُب ا�

َ
اِر َوأ ْ�َحاُب النَّ

َ
 َ�ْسَتِوي أ

َ
" ال

ھ لو قتل بھ، كما  
ّ
مّي، ألن

ّ
وا ��ذه اآلية "ع�� املنع من قتل املسلم بالذ

ّ
افعّية استدل

ّ
َفاِئُزوَن". ذلك أّن الش

ْ
ُهُم ال

ب�ن املسلم والذمّي" ُيقتل املسلُم باملسلم، كّنا قد سّو�نا  الذمّي باملسلم، وكما  ب�ن  1ُيقتل  . يدور االختالف 

غ
ّ
افعّية وا�حنفّية �� فل�ي الل

ّ
فظ أم باالستعمال،  الش

ّ
ة واألصول املتداخل�ن، فهل يتّم الّتقّيد بمقت��ى الل

غ��    �� "خفّيا"  مع�ى  أم  اهر 
ّ
الظ ا�حر�ّ�  املع�ى  هللا  يقصد  وهل  املساقات؟  سلطة  أم  الوضع  بحقيقة  أي 

العمق   إ��  ال�لم غالبا؟ ستقودنا هذه األسئلة  أم خّص كما يخّص  فظ ع�� عمومھ 
ّ
الل بقي  غموض؟ هل 

 و�ّ� لالختالف وصوال إ�� مسألة القياس �� ا�حدود. األص

تنتفي  فال  الوجوه،  �عض  من  ساوي 
ّ
الت املساواة  لفظ  إطالق   �� يكفي  ھ 

ّ
أن إذن  وأنصاره  اف�� 

ّ
الش يرى 

ّ� الّسالب (ال �ستوي) جزئّي موجب (استواء �� وجھ)، يقول  
ّ

 بانتفاء �ّل الوجوه، ألّن نقيض الك�
ّ
املساواة إال

يئ�ن، كما �� قولھ �عا�� (ال �ستوي أ�حاب الّنار  2صر للمقالة الّرسمّيةاآلمدي املنت
ّ

: "نفي املساواة ب�ن الش

وأ�حاب ا�جّنة) يقت��ي نفي االستواء �� جميع األمور عند أ�حابنا القائل�ن بالعموم خالفا أل�ي حنيفة، 

ھ قال: إذا وقع الّتفاوت ولو من وجھ واحد فقد و�� بالعمل بداللة ا
ّ
ھ إذا قال  فإن

ّ
فظ... حّجة أ�حابنا أن

ّ
لل

القائل: "ال مساواة ب�ن ز�د وعمرو" فالّنفي داخل ع�� مسّ�ى املساواة، فلو وجدت املساواة من وجھ ملا �ان  

فظ"
ّ
. قّيد القوُل بالعموم أ�حابھ فاضطّرهم إ�� �عميم  3مسّ�ى املساواة منتفيا، وهو خالف مقت��ى الل

الّتعم ثابتة مفادها ندرة  اآلية، و�ذا �ان هذا  ھ متعارض مع قاعدة أصولّية 
ّ
غة فإن

ّ
الل يم من�جما فعال مع 

غوّ�ة واملنطقّية  4ا�حفاظ ع�� مقت��ى الوضع وترجيح االستعمال عليھ
ّ
. حافظ ا�خالفون ع�� املنطلقات الل

�ي ستدّعمها املقالة الّتفس��ّية ح�ن تر�ط اآلية �سياق 
ّ
��ا الن��ّي والّتار��ّ�،  وأضافوا إل��ا قاعدة االستعمال ال

فتخّصص مداها الّدال�ّ�. إذ رأوا أّن االستواء ينقسم إ�� االستواء من �ّل وجھ واالستواء من �عض الوجوه،  

 وال بّد من استوا��ما �� أمر ّما ولو �� نفي ما سواهما ع��ما، و�الّتا�� "ال بّد �� اعتبار املساواة  
ّ
وما من شيئ�ن إال

ساوي من �ّل 
ّ
 وجھ، وعند ذلك، فيكفي �� نفي املساواة نفي االستواء من �عض الوجوه، ألّن نقيض من الت

 
صول الفقه. طبعة المعهد العلمّي الفرنسّي للّدراسات العربّية، دمشق،  -1

ٔ
بو الحسين البصري، المعتمد في ا

ٔ
 . 249. ص1. ج1964ا

ولى،   -2
ٔ
حكام. طبعة ا

ٔ
صول اال

ٔ
مدي، اإلحكام في ا

ٓ
صل يقول بالوقف ال بالعموم وال بالخصوص. راجع: سيف الّدين اال
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ّ� املوجب جزئّي سالب، فثبت أّن نفي املساواة ال يقت��ي نفي املساواة من �ّل وجھ"
ّ

. قام ا�خالفون 1الك�

فت أّن  "عكس" البناء املنطقّي ع�� تلك القراءة، فبان عد   لقراءة ا�جمهور بما يمكن وسمھ بــ
ّ
رادها. والال

ّ
م اط

ما وجدنا الّرازي  
ّ
تلك القراءة لم تقنع عددا كب��ا من األصولّي�ن، فلم يكن األحناف وحدهم �� معارض��ا و�ن

ھ لو �ان إطالق لفظ املساواة يتحّقق من �عض الوجوه "لوجب إطالق لفظ املتساو��ن  
ّ
اف�ّ� يذهب إ�� أن

ّ
الش

شيئ�ن �ّل  ألّن  األشياء،  جميع  ومذ�ور�ن    ع��  معلوم�ن  �و��ما  من  األمور،  �عض   �� �ستو�ا  وأن  بّد  فال 

من �ّل    املساواة، فيستنتج من تقليب منطقّي "ُ�عت�� �� املساواة  2وموجودْين و�� سلب ما عداهما ع��ما"

ا�جزئّي" الك�ّ� هو  نقيض  ألّن  الوجوه،  �عض  االستواء من  نفي  املساواة  نفي   �� يكفي   .3الوجوه، وحينئذ: 

اف�ّ�، يقول البصري: "قد علمنا  
ّ

واعتمدت القراءة االع��الّية ع�� عل�ي الكالم والّتفس�� لدحض الّتأو�ل الش

ھ أراد: ال �ستو�ان �� �عض الّصفات... وقد ذكرنا �� اآلية االف��اق �� 
ّ
ات، فعلمنا أن

ّ
استواءهم �� صفات الذ

ھ يحيل بذلك  4الفوز، فيجب حمل اآلية عليھ"
ّ
اف�ّ�،  . إن

ّ
ع�� ا�جانب املغّيب من اآلية �� الّتأو�ل األصو�ّ� الش

 وهو عبارة "أ�حاب ا�جّنة هم الفائزون". 

وقد عدنا إ�� كتب الّتفس�� فوجدنا أّ��ا تخّصص اآلية عندما تر�طها بأسباب نزولها و�جوارها من اآليات،  

خروّي تمي��ا من هللا، وتبعدها عن الّسياق  بل حّ�ى عندما تقرؤها �املة �� غ�� تجزيئ، وتضعها �� إطارها األ 

 ا�جنائّي تمي��ا ب�ن البشر. 

وتّتفق كتب الّتفس�� ع�� أّن سورة ا�حشر ارتبط نزولها بقّصة إجالء ��ود ب�ي الّنض�� من املدينة �عد  

حد
ُ
و 5أ ناصرهم  ومن  املهاجر�ن  الفقراء  يمدح  دال�ّ�  تناظر  ع��  الّسورة  من  األو��  اآليات  وتقوم  �توّعد  ، 

ل اآلية  
ّ
الّنض��، وتمث ب�ي  ذين أغووا 

ّ
ال ا    20املنافق�ن 

ّ
مل ھ �عا�� 

ّ
أن الّرازي: "اعلم  تتو�جا لهذه املقابلة، يقول 

أرشد املؤمن�ن إ�� ما هو مص�ح��م يوم القيامة بقولھ (ولتنظر نفس ما قّدمت لغد) وهّدد ال�افر�ن بقولھ  

الف بّ�ن  أنفسهم)  فأ�ساهم  هللا  �سوا  ذين 
ّ
وأ�حاب  (ال الّنار  أ�حاب  �ستوي  (ال  فقال  الفر�ق�ن  ب�ن  رق 

الفائزون)" هم  ا�جّنة  أ�حاب  مقدار  6ا�جّنة،  بان  الّتار��ّ�  وسياقها  الن��ّي  بجوارها  اآلية  ر�طنا  فإذا   .

اف�� ليطّوعوها ما�عة لقتل املسلم بالذمّي، بل لو قرأنا  
ّ

ذي مارسھ عل��ا أ�حاب الش
ّ
العسف الّتأو��ّ� ال

قھ باملآل األخروّي املبّ�ن �� اآلية الّسابقة عل��ا  اآلية � 
ّ
ا�ي موّجها شطرها األّول إ�� �عل

ّ
املة وجدنا شطرها الث

�تيب. ولعّل هذه ا�حمولة الفقهّية املضافة إ�� اآلية  
ّ
ن لعدم املساواة   20�� ال�

ّ
�انت مللء الفراغ املرج�ّ� املقن

اف�� ر��ي هللا عنھ ��ذه اآلية ع�� أّن املسلم  ب�ن املسلم�ن وغ��هم �� القصاص. "وقد استدّل  
ّ

أ�حاب الش

. بيد أّن هذا االستدالل انب�ى ع�� "ترحيل"  7ال يقتل بال�افر وأّن الكّفار ال يمل�ون أموال املسلم�ن بالقهر"
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مساواة" من العقيدة إ�� االجتماع مجاال، ومن الّسماء إ�� األرض م�انا، ومن اآلخرة إ�� الّدنيا  
ّ
زمانا، ومن  "الال

 .
ّ
 االختصاص الرّ�ا�ّي إ�� ا�حكم اإل�سا�ّي جهة ومحال

افعّية ع�� فكرة "ا�حّل"، ففي تقديره أّن    -ا�حنفّي –أّما الّسرخ��ي  
ّ

ذع للمقالة الش
ّ
فقد أّسس نقده الال

مولّية، "فإّن نفي املساواة بي��ما ع��    1من سورة ا�حشر وما شا��ها  20اآلية  
ّ

العموم  ال تحتمل القراءة الش

اف�� �� 2غ�� محتمل لعلمنا باملساواة بي��ما �� حكم الوجود واإل�سانّية والبشرّ�ة والّصورة"
ّ

. وقد أخطأ الش

ھ فيما  
ّ
ھ "سّوى فيما أثبتھ من حكم العموم ب�ن ما يحتمل العموم و��ن ما ال يحتملھ لعدم محل

ّ
تقديره، ألن

فظ    "ا�حّل"  .تبدو فكرتا "االحتمال" و3هو ا�حتمل"
ّ
ع�� درجة كب��ة من األهمّية، ألّ��ما تقّيدان عموم الل

 خّصص"
ّ
 4وتحرصان ع�� القيمة اإلجرائّية للقاعدة الفقهّية، لذلك �ان الفكر األصو�ّ� يرّدد "ما من عاّم إال

فظ أس�� املواضعة.  
ّ
 دليال ع�� ندرة بقاء العمومات �� شمولها، و�قاء الل

اف�� �سّوي ب�ن
ّ

نا    و�ذا �ان الش
ّ
فظ فإّن الّسرخ��ي �ستنجد بقاعدة مفادها أن

ّ
محتمل ا�حال ومحتمل الل

ذي هو مدفوع  
ّ
م وقصده، "ونحن نقول: فيما ذهب إليھ تحّقق ا�حرج ال

ّ
ف حرج اإلحاطة بإرادة املت�ل

َّ
�ل

ُ
ال ن

م ليعمل بھ فيما يحتمل العموم، واعتبار اإلرادة املغّ��ة للعموم 
ّ
 . 5عن حقيق��ا"وهو الوقوف ع�� مراد املت�ل

ذين  
ّ
الل غوّي 

ّ
الّتعليل�ن املنطقّي والل افعّية وا�حنفّية عن ت�افؤ 

ّ
الش ب�ن  أبانت املناظرة األصولّية  وهكذا 

وهو   كالنّية، 
ّ

والش الّصورّ�ة   �� مغرقة  صور  إ��  العم�ّ�  الفق�ّي  ا�خالف  وترحيل  مذهب،  �ّل  ��ما  ح 
ّ

�س�

�ا و�ن  األصو�ّ�  الفكر  ألّن  مع�وس،  فإّن ن  استدالل  ��ا    تقعيدّيا  �عا�ج  بنظرّ�ات  الفقيھ  مّد  وظيفتھ 

شريعّية املعّقدة، وقد انبثقت هذه املناظرة من تفس�� اآلية 
ّ
من سورة ا�حشر، ثّم خرجت    20الوضعّيات الت

مساواة وحدودها، وامتدادا لثنائّية ا�خاّص والعاّم  
ّ
عن الّتفس�� إ�� الّتأو�ل والّتأصيل، بحثا �� شمول الال

 ن مسالك الّداللة.  ضم

كتب   من  أخرى  مظاّن   �� املقّررة  القواعد  من  كث��  عن  هنا  وا�حنفّية  افعّية 
ّ

الش املقالتان  وخرجت 

املذهب�ن، م��ا ترجيح االستعمال ع�� الوضع �� ضبط داللة األلفاظ، و�� قاعدة قّررها غ�� عالم من تالميذ  

اف��
ّ

، وهو 7العراقّي�ن، إذ يرّدد الّسرخ��ي "ا�حّد بالقياس ال يثبت"، وم��ا منع القياس �� ا�حدود عند 6الش

ما يتعارض مع قياسهم قتل املسلم بالذمّي ع�� القصاص �� األطراف كما وّ�ح ابن رشد. مع ذلك أشاد  

�اث ا�حنفّي واعت��ه من�جما مع القانون ا�حديث من�جّيا، 
ّ
كريستيان ال�غ بمبدأ منع القياس �� ا�حدود �� ال�
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ل مبدأ من املبادئ ا�جوهرّ�ة �� القانون ا�جنائّي الغر�ّي ا�حديث"يق
ّ
، فال عقو�ة 1ول: "إّن حظر القياس يمث

 بقانون. ومنذ القديم "طّور [أبو حنيفة] حظر القياس �� املسائل ا�جنائّية �حماية حرّ�ة األفراد  
ّ
شرعّية إال

ا�حنفّي إذن من "ا�حداثة" القانونّية من�جّيا من خالل    . يق��ب التّيار 2من الّسلطة القمعّية ألجهزة الّدولة"

الّدين واملن�لة   الّنظر عن  العقاب بقطع   �� �� ا�حدود، ومضمونّيا من خالل إقرار املساواة  القياس  رفض 

�اث الفق�ّي اإلسالمّي و�انت الّسيا
ّ
ْم يقع تطو�ر هذين املبدأين "ا�حداثّي�ن" �� ال�

َ
دة  االجتماعّية. ولكن، ِلَم ل

افعّية؟ يمّر ا�جواب ع�� الّنظر �� األ�عاد ا�حضارّ�ة ملسألة قتل املسلم بالذمّي. 
ّ

 للمقالة الش

 صراع الحضارات/األدیان:  -4

حشد الب��قي عددا �خما من األخبار عن الّن�ّي واآلثار عن الّ�حابة لالستدالل ع�� شرعّية منع قتل  

اب هّم بقْتل مسلم  املسلم بالذّمّي �� الّتار�خ الّتأسي��ّي لإلسالم
ّ
. ونقل خ��ا مكّررا مفاده أّن عمر بن ا�خط

�ان قد قَتل ذمّيا فراجعھ �عض الّ�حابة. وّمما لھ داللة �عليل الّ�حا�ّي تلك املراجعة �عدم �ساوي املسلم  

� ثّم دعا أبا عب
ّ

ا�ي �العبد لألّول، "قال أبو عبيدة بن ا�جّراح: ليس ذلك لك. فص�
ّ
يدة فقال:  وغ�� املسلم، فالث

تل عبدا لھ أكنَت قاتلھ بھ؟ فصمت عمر ر��ي هللا عنھ، 
َ
لَم زعْمَت ال أقُتلھ بھ؟ فقال أبو عبيدة: أرأيت لو ق

عليھ" ظا 
ّ
مغل دينار  بألف  عليھ  ق��ى  الّ�حا�ّي  3ثّم  استدالل  ش�ل  ع��  للوقوف  فرصة  ا�خ��  لنا  ر 

ّ
يوف  .

أبو عبيدة إذ لم �ستحضر عمر وال  الفتوى،  ��ا    أصولّيا ع��  �ي تمت�� 
ّ
ال الكث��ة  واحدا من تلك األحاديث 

ك  
ّ

نسب إ�� الّن�ّي ا�حكم ونقيضھ كما رأينا، بل إّن عمرا هّم بقتل املعتدي مّما �شك
َ
�ي ت

ّ
املدّونات الفقهّية وال

ا أو  �� �ّحة �ّل تلك املروّ�ات و�رّجح أّ��ا ظهرت �عدّيا مللء فراغ �شري�ّ� أو توج��ھ بما يخدم متخّيال شعبيّ 

ھ صيغ بنفس املراحل الّسابقة مع �غي��  
ّ
توّجها رسمّيا للّدولة. ومّما يضاعف الشّك �� �ّحة ا�خ�� نفسھ أن

: هّم بقتل املعتدي فراجعھ �حا�ّي أو أك�� ف��اجع. وتحيلنا  4الفواعل، ليلعب عثمان بن عّفان دور عمر

شري 
ّ
ع ليس النّص بقدر ما هو حاجة "الفاعل�ن املركزّ��ن"  هذه البنية القصصّية املتخّيلة إ�� أّن الفاعل �� الت

و�تدّعم هذا الّتعليل بما   �� ا�حضارة اإلسالمّية إ�� قانون يضمن للمتفّوق تفّوقھ و�حافظ عليھ و�كّرسھ،

سامح بقّوة الّدولة، ف
ّ
أشار إ�� تحّول املسلم�ن منذ عمر بن عبد  ذهب إليھ قولدز��ر ح�ن ر�ط منسوب الت

سامح الّدي�ّي إزاء ال��ود والنصارى 
ّ
،"وا�حار�ون املنتشرون �� أصقاع �عيدة (أي ا�حاكمون  5العز�ز عن الت

للمناطق   األصلّي�ن  ان 
ّ
الس� مع  وعالقا��م  الّداخ��  اجتماعهم  م 

ّ
تنظ قوان�ن  إ��  حاجة   �� �انوا  ا�جدد) 
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�اء وا�حاجة"املفتوحة. ولم يكن املرجُع الفق�ّي �عاليَم الّسابق�ن بقدر ما  
ّ

: يقصد عدولهم عن الّن�ج  1�ان الذ

 القرآ�ّي والّسلفّي نحو ما أسماه "السيف من أجل ا�جنس العر�ّي".  

و�ذا عدنا إ�� تار�خ األقلّيات �� اإلسالم وجدنا إجماع الّدارس�ن ع�� تراوحھ فعال ب�ن الّتعا�ش واح��ام  

، "فل�ن تمّتعت هذه األقلّيات بضمانات تّتصل بأم��ا  2ةاملعتقد من جهة، والّ��ميش واالزدراء من جهة ثاني

وممتل�ا��ا و�حرّ���ا �� ممارسة طقوسها وعبادا��ا، فقد �انت �� نفس الوقت عرضة ملمارسات تمي��ّية شبھ  

والقانونّية" والّسياسّية  االجتماعّية  األصعدة  ع��  حّد  .  3عدوانّية  تصل  "الّضمانات"  تلك  �انت  هل  ولكن 

ل املمارسات العدوانّية و�� أّي إطار تتنّ�ل؟  املساوا
ّ
 ة؟ ثّم كيف �عل

ال�ي احتقار غ�� املسلم باإلسالم الّتار��ّ� معت��ا أّن "ما ُ�سّ�ى بأح�ام أهل الذّمة �انت،   
ّ
ير�ط محّمد الط

ارع"
ّ

الش مقاصد  عن  انحرافا  واالستفزازّ�ة،  االحتقارّ�ة  أش�الها  من  كث��  ا�حك4��  هذا  دفعھ  إ��  .وقد  م 

"تنقية" اإلسالم من �ّل مفاضلة ب�ن األديان، و��� إسقاط مفاهيم الّتعّددّية واملساواة والّنظم الفدرالّية ع��  

�ي يمكن أن �عت��ها دستور أّول دولة أقيمت �� اإلسالم  
ّ
ارع"، استشّفها من �حيفة املدينة "ال

ّ
"مقاصد الش

�شاء مجتمع واحد، �عّددي األديان والهوّ�ات، ع�� أساس  ع�� الّنمط الّتعّددّي... هدف الّ�حيفة... هو إ

اليوم" "الفدرالّية"  بالّنظم  تماما  إ�� 5الّتضامن والعدل واملساواة، وهذا نظام شبيھ  الّتصّور  . ودفعھ هذا 

استنقاص" أّي  ع��  تحتوي  وال  الّتعو�ض  "�ع�ي  باعتبارها  ا�جز�ة  ��  6تأو�ل  القرآن  من�جّية  اخ��ال  و���   ،

سننھ  التّ  من  سّنة  إ��  عودة  هو  لإلسالم  سبة 
ّ
بالن ا�حوار  "إّن  يقول:  ا�حوار،   �� املسلم  غ��  مع  عامل 

رعّية"
ّ

. و�ضيف �� مقال "اإلسالم وا�حوار الّدي�ّي": "القرآن... �عت�� نفسھ امتدادا للكتابات املقّدسة  7الش

إ�� آخره ال  8الّسابقة" أّولھ  القرآن حوارا من  أّن اعتبار  النّص،  . غ��  يصمد �عملّية استقراء �سيطة لهذا 

ھ يصعب االع��اف للقرآن بحوار حقيقّي، ألّن �ّل حوار يف��ض وجود طرف�ن  
ّ
و�ضيف ا�حاِور �� هذا املقال أن

قادر�ن ع�� الّتخاطب فيما بي��ما، بينما القرآن ال يفعل أك�� من اإلقرار بالفروقات املوجودة ب�ن البشر،  

العقائدّي، فخطاب القرآن قائم ع�� األمر، وما أّسسھ من عالقات سلمّية مع اآلخر�ن    وخاّصة �� املستوى 
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ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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ليس حوارا بل والء الّضعيف لألقوى، فال حوار �� غياب الّت�افؤ، لذا يتساءل هذا ا�حاور �� صيغة الّنفي:  

 .1"هل استطاع هذا "ا�حوار" أن يجد �عب��ه �� الّتار�خ؟"

الّتمجيد مل با�حداثة بما �� "بوتقة  �عد �ّل هذا  ق 
ّ
الّتعل إ��  ال�ي يدعو 

ّ
الط القرآن راح   �� ن�جّية ا�حوار 

�ي   2صهر"
ّ
املة" ال

ّ
و�ر�ط ب�ن حقيقة أّن هللا لم يخاطب �شرا دون �شر وحتمّية االنخراط �� "األخالقّية الش

املة أّن  
ّ

ا�حداثة العاملّية انبنت ع��  أفرز��ا منظومة غر�بة عّنا. وهو يقصد ببوتقة الّصهر واألخالقّية الش

حقوق اإل�سان �� صيغة �ونّية، فراح يتحّدث �� ل�جة غنائّية عن أّن الّتن�يل تواُصل ال يقبل الفصل، وأّن 

واإلسالم واملسيحّية  ال��ودّية  أي  الث، 
ّ
الث �ّل   3الّديانات  إاله   

ّ
"فا� يلغيھ،  وال  الّسابق  م��ا  حق 

ّ
الال يكّمل 

ر �� خلط ب�ن ا�حداثة واألديان، ألّن ا�حداثة  4د أن يحتكره ويستأثر بھ"الّناس، ال يحّق ألح
ّ

، وهنا يقع املفك

يحّدد   أن  أورو�ّية احتقارّ�ة دون  �عرة استعمارّ�ة  ينكر وجود  دي�ّي، وهو ال  كيفّية    -عملّيا-نظام فكرّي ال 

ع
ّ

وب الّضعيفة، وهو أج�� ما ي�ون ��  الّتعامل معها ملنع "بوتقة الّصهر" من أن تتحّول إ�� "بوتقة قهر" الش

 الّنظام العاملّي ا�حديث.  

افعّية القاضية بتحا��ي تطبيق ا�حّد ع�� املسلم املعتدي ع�� غ��  
ّ

يجب اإلقرار بأّن سيادة الفتوى الش

ع�ّي بفقھ يضمن للمسلم/الفرد حصانة دينّية ول�جماعة فخرا حضارّ�ا  
ّ

املسلم �عّ�� عن الّرضا الّرس�ّي والش

م األنا ا�حضارّي"،    أو
ّ

�جسّية ا�حضارّ�ة" أو ش�ل من أش�ال "ت�خ
ّ
ثقافّيا، ف�ي �عّ�� إذن عن نوع من "الن

م حكرا ع�� ا�حضارة اإلسالمّية وال ع�� أح�ام شريع��ا، إذ نقرأ �� "الّتلمود" ما يتجاوز  
ّ

وليس هذا الّت�خ

�جسّية إ�� العصبّية للعنصر ال��ودّي، ونكتفي باإل�حاحات
ّ
 الّتالية:   الن

 )58"إذا ضرب وث�ّي ��ودّيا، توّجب قتل الوث�ّي". (س��در�ن:  -

 )58"ال يتوّجب ع�� ال��ودّي أن يدفع لوث�ّي أجور عمل" (س��در�ن،  -

 ) 57، (س��در�نعندما يقتل ال��ودّي وثنّيا ال تتوّجب عليھ عقو�ة املوت  -

األح�ام   هذه  مثل  �سّرب  إم�ان  إن�ار  يمكن  ثقافة  وال  إ��  ال��ودّية  قافة 
ّ
الث من  اآلخر  تجاه  العدوانّية 

اإلسالم، فثقافة ا�جتمعات الّدينّية �� جماع مختلف تأو�الت النّص املقّدس وما أضيف إليھ من أخبار.  

ويش�� بندكت أندرسن �� هذا املستوى إ�� أّن "ا�جماعات الكالسيكّية الك��ى جميعها �انت تتصّور أّ��ا �� 

د �� دراستھ ل�جماعات الّدينّية 5أر��ّي" �ون، ع�� وسيط لغة مقّدسة مرتبطة بنظام قّوة فوق مركز ال
ّ

. و�ؤك

البوذّي –الك��ى   والعالم  املسي�ّ�  والعالم  اإلسالم  أّمة  بھ    -و��  سم 
ّ
تت ذي 

ّ
ال َر��ّي 

َ
امل شبھ  ا�ع 

ّ
"الط ع�� 
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. إذن يظّل �ّل حوار ب�ن األديان عقيما  1ھ"القومّية، وع�� جذورها الّضار�ة �� تر�ة ا�خوف من اآلخر وكراهّيت

وعبثّيا دون استحضار هذا "املتخّيل الّرادي�ا�ّ�"، واالستفادة من تار�خ األديان املقارن. ع�� أّن إذابة جليد  

ف ع�� شروط من أهّمها إقصاء �ّل القوان�ن املنطو�ة ع�� احتقار ذي أسس دينّية أو عرقّية  
ّ
الكراهّية يتوق

ل لبنة أو�� أساسّية. و�� ا�جال اإلسالمّي، يمكن اعتبار اإلفتاء   أو جنسّية،
ّ
ولن ي�ون ذلك �افيا لكّنھ سيمث

بھ   سم 
ّ
تت مر��ّي"  ومتخّيل "شبھ  ال�ون  �� مركز  نفَسھ  املسلم  لتصّور  ا�ع�اسا  بالذمّي  املسلم  قتل  �عدم 

 القومّية القائمة ع�� العداء. 

، بل �� �ّل مسألة،  2نّص الّدي�ّي وراء اختالف الفقهاء �� املسألةو�ناء ع�� ما تقّدم ال يمكن أن ي�ون ال

ما وراء هذا  
ّ
ھ من الّ�خف أن �عتقد أّن هللا والّرسول يقوالن القول ونقيضھ �� �ّل جزئّية �شريعّية. و�ن

ّ
ألن

اهر الّنق�ّ� املصطنع أنظمة اجتماعّية تتصارع
ّ
شريعّية وتختلف تقديرا��ا  ، ورؤى تبحث عن الّنجاعة  3الظ

ّ
الت

لوجھ   تصّورهما  تباين  مسألتنا   �� وا�حنفّية  افعّية 
ّ

الش املقار�ت�ن  ب�ن  ا�حقيقّي  االختالف  فمحّك  لألص�ح. 

الّدين   القائمة ع��  الهوّ�ة  أو  ات اإلسالمّية 
ّ

الذ اف�ّ� ضرورة تحص�ن 
ّ

الش املص�حة ا�حضارّ�ة لألّمة، فرأى 

 حنيفة بفائدة استقطاب اآلخر �� مجتمع عرا�ّ� متداخل األعراق.    ، �� ح�ن آمن أبو 4والعرو�ة

 الخاتمة:  -5

�اث اإلسالمّي، وهو اختالف داّل ع��  
ّ
كشفت مسألة "قتل املسلم بالذّمّي" عمق االختالف الفق�ّي �� ال�

وا�جغر  والّديمغرافّية  العمرانّية  املتغّ��ات  من  �جملة  خضوعھ  بمع�ى  بوضوح،  شريع 
ّ
الت افّية  تار�خّية 

والّسياسّية وغ��ها. وُيعزى هذا االختالف أساسا إ�� تباين وجهات نظر الفاعل�ن املركزّ��ن إ�� ما هو "أص�ح"  

ل  
ّ
لألّمة أو ل�حضارة، ول�ن �ان هؤالء الفاعلون �� البدء أفرادا يفتون �ش�ل عفوّي، فقد استبدلوا �عد �ش�

هات ا�جماعة أو الّدولة، وال تقبل قرارا��ا الّنقض. فال  املذاهب وا�غالقها بمؤّسسات رسمّية �عّ�� عن توّج 

مع�ى إذن لوسم �ّل تفصيالت العملّية الفقهّية بالقداسة، وال وجاهة �� �عليل االختالف الفق�ّي �عليال لغوّ�ا  

ا ير�ط الفتوى ونقيضها بنّص نبوّي أو أثر عن وجوه الّ�حابة، إّن مختلف ا�حديث واآلثار معّ�� عن  
ّ
جاف
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ٔ
المؤّرخون الّتقليدّيون للّتشريع اإلسالمّي على تعليل اختالف الفقهاء تعليال نصّيا يحجب اال

ة غالبها من الّنصوص، وهي بلغة العرب، وفي اقتضاءات  
ّ
دل

ٔ
 االختالف الفقهّي الحتمّي: "إّن اال

ّ
ة. يقول ابن خلدون معلال

ّ
دل

ٔ
وتدافع اال

لفاظها لكـثير م
ٔ
حكام الّشرعّية اختالف بينهم معروف". المقّدمة. طبعة دار الجيل، بيروتا

ٔ
لبنان، [د.ت.].   -ن معانيها وخصوصا اال

 .   494ص
ّن الفقه بناء اجتماعّي للّشريعة، فقد   -3

ٔ
سباب اختالف الفقهاء في اإلسالم وانتهى إلى ا

ٔ
قام محّمد خالد مسعود بدراسة عميقة ال

La diversité dans le fiqh en tant que  fuqaha:-Ikhtilaf al"استنبط الفقهاء الّشريعة بالعود إلى سياقهم االجتماعّي". راجع 
FR.pdf.-MKM-e. https://arabic.musawah.org/sites/default/files/Wantedconstruction social 85ص. 

ن الخالصة: "هكذا تتداخل العروبة بالقرشّية وتتوّحد كلتاهما  -4
ٓ
قا على إصرار الّشافعي على عروبة القرا

ّ
بو زيد معل

ٔ
يقول نصر حامد ا

ذي يرفض العقالنّية، وينفر من ال
ّ
سيس االيديولوجّية  ّتفكير المنطقّي االعتزالّي". راجع: بالمنحى الفكرّي المحافظ ال

ٔ
اإلمام الّشافعي وتا

 . 64. ص1996مصر،  -الوسطّية. طبعة ثانية، مكـتبة مدبولي، القاهرة
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االختالف  مت بھ  ف 
ّ
غل ذي 

ّ
ال الن��ّي  فالّرداء  ريعة، 

ّ
الش و�عّقل  األح�ام  �عليل  من  ينفر  سائد  جم�ّ�  خّيل 

 الفق�ّي هو �� الواقع غطاء وه�ّي �عّ�� عن حاجة ا�جماعة إ�� االعتصام بحبل الوحدة.

باستحضار املعا�ي  استبطن  قوّ�ا،  شري�ّ� 
ّ
الت ا�جال   �� الّتأو��ّ�  الفعل  �ان  البدء،  م    �� 

ّ
املت�ل مقاصد 

لة للمع�ى املقصود، وهو غ�� املع�ى ا�حر�ّ� املباشر غالبا، واستنبط األح�ام  
ّ
الّراجحة وعناصر الّسياق املش�

وفق ثنائّيات ا�حقيقة وا�جاز وا�خاّص والعاّم والوضع واالستعمال... لم �سلم هذا الفعل الّتأو��ّ� طبعا من  

�جسّية ا�حضارّ�ة"، لكّنھ صهر �ّل العناصر املقامّية ا�خارجّية  توجيھ أدبّيات املذهب وطبيعة ا�جتم
ّ
ع و"الن

داخل خطاب فق�ّي نجح قرونا �� توجيھ ا�حياة القانونّية �� ا�جال اإلسالمّي، بل امتّدت فاعلّيتھ إ�� الو��  

را �� القديم ثّم ��اوى  الفردّي للمؤمن والو�� ا�جم�ّ� ذاتھ. وقد ُينظر إ�� هذا اإلرث الفق�ّي باعتباره أّدى دو 

�اث وا�حداثة ��  
ّ
تحت ضر�ات ا�حداثة والعقالنّية. وقد ي�ون من اإلجحاف تصّور وجود جدار عازل ب�ن ال�

املسألة ا�جنائّية. إذ �ان األحناف سابق�ن عصرهم ح�ن نفروا من القياس �� ا�حدود رغم أّ��م أهل القياس، 

ماعّية وا�جنسّية �� إقامة ا�حدود، �ان الّنفور واإللغاء �سبّي�ن كما  وح�ن ألغوا االعتبارات الّدينّية واالجت

وّ�حنا �� عملنا، لكّنھ �ان يمكن أن ي�ون أرضّية جّيدة للّتجديد القانو�ّي من الّداخل، بيد أّن ما وقع عملّيا  

افعّية طا�عا رسمّيا
ّ

باعتبارها مقالة    هو أّن أطروحات العراقّي�ن هّمشت ع�� الّتدر�ج واكتست املقالة الش

 "ا�جمهور". 

وتنطوي سيادة حكم منع القصاص ب�ن املسلم وغ��ه ع�� قدر كب�� من الّتفاضل الّدي�ّي، و�بدو أّن �ّل  

ا�جتمعات الّدينّية تحّصن ذا��ا بأمثال هذه األح�ام، ا�حداثة نفُسها أنتجت نظاما عاملّيا يبالغ �� إخضاع  

الّتحديث القانو�ّي يجب أن �س�� جنبا إ�� جنب مع الّتحديث األخال�ّ�؟ الّضعيف للقوّي. هل �ع�ي ذلك أّن  

 أم إّن "الّتدافع" ب�ن األمم �و�ّي أبدّي؟  
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 تقریر الحرّیات الفردیة والمساواة في تونس

 وتوجهاته األیدیولوجیة مضامینه الفکریة  قراءة سوسیولوجیة نقدیة في 

 

 
 

 : صملخّ ال

أثار "تقر�ر ا�حرّ�ات الفردّية واملساواة" �� تو�س جدال فكر�ا وفقهيا نتيجة اعتماده معا�جة أحادية ��   

ي��الية  
ّ
الل الفلسفة  متونھ  ع��  هيمنت  فقد  القانونية؛  واملرجعّية  الفلسفية  الّرؤ�ة  ومقار���ا  مستوى 

"الالئ�ي"  (L’individualisme)"الفردانية" إ��    (La laïcité)وال��اد�غم  والّنظر  اإل�سان،  حقوق  ملنظومة 

بفهم   لنا  �سمح  نقدّية  علمية  قراءة  إ��  الّتقر�ر،  هذا  يحتاج  لهذا،  صرفة.  بيولوجية  نظرة  واملرأة  الّرجل 

جية ا�خفّية أو املس�وت ع��ا ال�ي �س��دف تفكيك  ا�خلفية الفكر�ة ال�ي توّجهھ، وكشف أ�عادها األيديولو 

 األ�ساق الثقافية والقيمية الّضابطة للعالقات وللّسلوكيات الفردية وا�جماعية �� ا�جتمع التو���ي. 

 .اللي��الية ــ العلمانية ــ الالئكّية ــ سوسيولوجيا القانون ــ ا�حداثة ــ الهو�ة  الفلسفة فاتيح:امل �لماتال

 

Abstract : 

The report on "Individual freedoms and Equality " in Tunisia sparked an intellectual 

and jurisprudential controversy as a result of its adoption of the unilateral philosophical 

vision and legal reference. liberal philosophy its “individualist” approach, and the 

blaming paradigm of the human rights system, and looking at men and women with a 

purely biological view, have permeated its content. 

Therefore, this report needs a critical reading and a scientific vision that allows us 

to understand the philosophical background that guides it, and to reveal its social and 

symbolic dimensions hidden or untouched, which aims to dismantle the cultural and 

value systems that govern the relations and behaviors of individual and collective 

behaviors Tunisian society. 

Key words: liberal Philosophy - Secularism - Sociology of Law – Modernity – 

Identity. 
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 : المقدمة  -1

، تجّددت األسئلة وعاد الّ�جال ب�ن الّنخبة  2011�عد األحداث السياسّية املهّمة ال�ي شهد��ا تو�س عام   

اللغو  وأسسها  التو�سية  الوطنية  هّو�تنا  مقّومات  حول  من  الّتو�سّية  العديد  حولها  شر 
ُ
و� والدينية.  ّ�ة 

مات املدنية وا�جمعيات الثقافية ال�ي تدعو إ�� إعادة  
ّ
م ف��ا كث�� من امللتقيات من قبل املنظ

ّ
ظ

ُ
الّدراسات ون

من   األّول  الفصل  مبادئ  رفض  من  هناك  أّن  ح�ى  واإلسالمية،  العر�ية  تو�س  هو�ة  مقّومات   �� الّنظر 

ودعا  2014(التو���ي  الّدستور   الّدولة"،  دين  هو  "اإلسالم  أن  ع��  د 
ّ

يؤك الذي  إ��)  بناء    �عضهم  إعادة 

مرجعياتنا القانونية ومنظوماتنا الثقافية التو�سّية ع�� أسس املقار�ة الثقافية وا�حقوقّية اللي��الية ذات  

 ) اقتداء بالّتجر�ة الفر�سية.La laïcitéاملرجعّية "الالئكّية"(

الّسياق    هذا  "و��  مشروع  يتنّ�ل  واملساواةا�جدا��،  الفردية  ا�حّر�ات  مداخلھ    "،قانون  جاءت  الذي 

ها من ا�جهاز "املفاهي�ي"(
ّ
شريعية، مستقاة �ل

ّ
) للمقار�ة  Conceptualاملن�جية، ومرجعياتھ الفلسفية والت

التشريعية الالئكية؛ ف�انت أغلب مضامينھ تدعو صراحة اللي��الّية واملرجعّية  إ�� �غليب قيم    الفلسفّية 

"الفردانية" وتفكيك �ل سلطة أخالقية واجتماعية ورمز�ة توجھ سلوك اإل�سان ــ فردا وجماعة ــ وتضبط  

عالقاتھ �� ا�جتمع تحت عناو�ن وذرائع حقوقية و��سانية. كما عا�ج هذا الّتقر�ر قضايا ا�حّر�ات وا�حقوق  

"الّنموذج الفر���ي"، وتحميل    صرف �� محاولة لالقتداء بـواملساواة ب�ن املرأة والرجل �� إطار ثقا�� ودي�ي  

ف وظلم وعدم مساواة إ�� الّدين اإلسالمي، وت��ئة أو تجاهل  
ّ
املسؤولية، �� ما �عانيھ املرأة �� تو�س من تخل

رت، �ش�ل  
ّ
بقية املؤّسسات واألفضية األخرى، وكذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ال�ي أث

، �� منظومة حقوق اإل�سان �� ا�جتمع التو���ي. واعتمد هذا الّتقر�ر مبدأ "االنتقائية" �� العودة إ�� مباشر

عدد من الّنصوص التشريعية والّدينية دون غ��ها، و�� االقتداء بالّتجر�ة األورو�ية عامة والفر�سية خاصة.  

من   و��  الّرؤ�ة،  بأحادية  اإل�سان  �حقوق  مقار�تھ  تمّ��ت  نقاط  لذلك،  أهّم  نظرنا   �� �عّد  ال�ي  الّسمات 

سو�ة" السائدة منذ االستقالل ال�ي  
ّ
الّضعف ال�ي مّ��ت مشروع هذا القانون و��ّدد املنظومة ا�حقوقية "الن

 �عتقد أ�حابھ أ�ّ�م من املدافع�ن ع��ا.

الّرئي اإلش�اليت�ن  عن  باإلجابة  الّسوسيولوجية،  القراءة  ضمن  املقال،  هذا   �� نكتفي  سيت�ن  سوف 

و "الفردانية"   �� اللي��الية  الفلسفة  خصائص   �� ما  هذا    الّتاليت�ن:  مشروع  عل��ا  استند  ال�ي  "الالئكية" 

القانون ضمن معا�جتھ �حقوق اإل�سان �ش�ل عام وقضّية املساواة ب�ن املرأة والّرجل �ش�ل خاص؟ وما  

ل نتيجة  
ّ
فلسفتھ التفكيكّية لروابط ا�جمعنة  �� طبيعة األعراض االجتماعية والثقافية ال�ي سوف تتش�

َسنة �� األسرة وا�جتمع �� تو�س؟
ْ
 وقيم األ�
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 : في الّضوابط المنهجّیة للّدراسة  -2

االل��ام    الّسوسيولوجية،  املقار�ة  ضوء   �� ا�جتمع،   �� القانونية  واهر 
ّ
الظ ��خيص  عملية  تقت��ي 

 واملوضوعية من أهّمها:بمجموعة من الّضوابط املن�جية العلمية 

ضرورة اعتماد املقار�ة الّدينامية �� دراسة الظاهرة القانونية �� ا�جتمع، بحيث تمكننا هذه املقار�ة    .أ

ا�جتمع   ال�ي شهدها  والتحّوالت  التار�خية والتطورات  للمسارات  قّدم فهًما عميقا وعلميا 
ُ
ن أن  من 

القانونية والسياسية و  �� عالقة بمختلف م�ّونات  التو���ي ضمن �عب��اتھ  االجتماعية والثقافية، 

العر�ية   فليهوّ�تھ  و  سواإلسالمية.  "الّنمذجة"  عملية  وراء  ننساق  أن  الوجاهة  "    من  "الّتنميط 

)Standardisationأو "معاي��"  خلق  أو  عوب، 
ّ

الش �حياة  الثقا��  ل�ل   )  وثابتة  موّحدة  "مقاييس" 

أسلوب   و��  وممارسا��م  العر�ّية  تصّرفا��م  مجتمعاتنا   �� تؤّد  لم  وال�ي  وا�خاصة،  العامة  حيا��م 

 واإلسالمّية، ع�� مدى أك�� من نصف قرن، إال إ�� �شو�ھ ذاتّيتنا الثقافية وتأز�م نفسّيتنا ا�جمعّية.

شريعية من األسلوب االنتقائي واملقار�ات "الّتجز�ئية" ( .ب
ّ
  ) �� تناولها ملسألة Microتحر�ر املنظومة الت

��ا   تتأثر  ال�ي  األخرى  ا�جتمعية  أ�عادها  عن  مفصولة  ظواهر  و�أّ��ا  وا�حقوق  واملساواة  ا�حر�ات 

املقار�ة   وفق  تتم  أن  ينب��  قانونية  أو  اجتماعية  ظاهرة  ألّية  املوضوعية  فالّدراسة  ف��ا.  وتؤثر 

) املة" 
ّ

مع  Macro"الش واملتفاعلة  املتعّددة  أ�عادها  وفق  �عا�ج  أن  أي  الّسياسية  (�عضها  )، 

معا�جا��ا   من�جية  من  نخرجها  وال  والرمز�ة..)،  واالجتماعية  والثقافية  والفكر�ة  واالقتصادية 

 نظّل �عاود إنتاج املشكالت أك�� مّما نطرح من حلول.   لكيالاملوضوعية 

ها  ينب�� أن ننظر إ�� حقوق اإل�سان باعتبارها وحدة مت�املة غ�� قابلة للّتجزئة و�� ترتبط ببعض .ت

ا وثيقا، بحيث �ستحيل إعطاء أولو�ة لبعض ا�حقوق أو ا�حرّ�ات ع�� حساب األخرى. فحقوق  
ً
ارتباط

غ��   حقوق متساو�ة   �� وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  أم  أ�انت مدنية وسياسية  اإل�سان سواء 

علق بحماية  قابلة للّتجزئة؛ ف�ي م��ابطة ووثيقة الصلة ببعضها �عضا. ولهذا، ال يمكن ألّي قانون يت

حقوق املرأة أن ت�ون لھ فاعلّية واقعّية دون وجود �شريع قانو�ي يتصّدى باملثل إ�� ان��ا�ات حقوقها  

االقتصادية واالجتماعية والّسياسية. ولعّل صدور العهدين ا�خاص�ن با�حقوق املدنية والّسياسية،  

إدراك "ا�جتمع الّدو��"    من عكس م��اوا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لإل�سان �� وقت  

 لوحدة منظومة حقوق اإل�سان وعالق��ا ا�جدلّية. 

ھ   .ث
ّ
ع�� الّرغم من وجاهة طرح قضّية ا�حقوق وا�حر�ات واملساواة �� ا�جتمع، �� سياقها املطلق، فإن

 حقيقية وفاعلة  
ً
�حل  ال يمكن أن ت�ون دائًما معّ��ة عن حاجات مجتمعية راهنة، أو تطرح حلوال

ألزمات الّسياسية والثقافية البنيوّ�ة القائمة فعال �� ا�جتمع. لهذا، فمن البداهة املن�جية أن �عا�ج 

هذه املسألة وفق مقار�ة محلية (وطنية وعر�ية)، أي ينب�� علينا أن نأخذ �ع�ن االعتبار �� مجال  

التو���ي،  سياق بمجتمعنا  ا�خاصة  املتغ��ات  جميع  اآلخر  مع  "املنظومة    "املثاقفة"  أّن  خاصة 

رتھ ثورات علمية وسياسية واجتماعية مازالت  
ّ
األنوار�ة ارتبطت بنظام ا�حداثة األورو�ي، الذي أط
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العر�ي   التار�خ   �� القانون "مجّرد    ولكيال  املعاصر،غائبة عن ص��ورة األحداث،  ي�ون مشروع هذا 

 س منذ االستقالل. انخرطت ف��ا تو� " ال�يحلقة جديدة �� مسا�� الّتحديث الفو��

لهذا، وفق مقار�ة علم االجتماع القانو�ي، ينب�� علينا أن ندرس األسباب العملية والوجاهة األخالقية   

والّراهنّية ال�ي تكمن وراء وضع منظوماتنا القانونية ل�ي �ساهم �� ترشيد الّسياسة التشريعية وعْقلَن��ا من  

ن القضاء من ضبط اتجاها�� 
ّ

ھ يجب ع��    ا وتحقيق مقاصدها من ناحية ثانية.ناحية، ول�ي نمك
ّ
و�عتقد أن

املشّرع أن يل��م بقاعدة ا�ستيمّية ومن�جّية أك�� ت�املية، و�� أن ت�ون القوان�ن ذات صلة وثيقة با�حقول  

ر ��ا
ّ
ر ف��ا وتتأث

ّ
  ل�ي  ،ا�جتمعّية األخرى الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية واألخالقية ال�ي تؤث

 تتالءم مع خصوصية هذه ا�حقول ومستوى تطورها. 

 : حقوق اإلنسان في الفلسفة الّلیبرالیة  -3

م�ّون�ن    ع��  التعرف  ب 
ّ
يتطل وممارسة،  فكًرا  اإل�سان،  �حقوق  ي��ا�� 

ّ
الل الفلسفي  املوقف  فهم  إّن 

فع�� املستوى القي�ي  أساسي�ن لهذا االتجاه، أحدهما قي�ي وأخال��، وثان��ما سيا��ي وسلو�ي �� ا�جتمع.  

وليس   باعتباره حق فردي  الطبي��"  "ا�حق  اللي��الية كما هو معلوم من مفهوم  النظر�ة  تنطلق  واألخال�� 

ْع�� من شأن مص�حة الفرد ع�� حساب مص�حة  
ُ
جما�� ضمن بنية ا�جتمع، وهو ما جعل هذه املنظومة �

تجّسدت  فقد  الّسلو�ي،  ا�جانب   �� أما  وا�جتمع.  الغر�ية    ا�جموعة  الثورات  قيام  منذ  املقار�ة  هذه 

عشر،   الثامن  القرن   �� الّدسات��  وضع  بداية  مع  عمليا  وتدّعمت  واالقتصادية)،  والثقافية  (السياسية 

فأخذت مسألة حقوق اإل�سان تتبلور شيًئا فشيًئا، وانتقلت من "فكرة فلسفّية" إ�� "نموذج سيا��ي" ثم إ��  

وس الطغيان  ضد  نضا��"  السياسّية  "برنامج  األنظمة  ظلم  أش�ال  جميع  من  واال�عتاق  التحّرر  إ��  عيا 

 واستبدادها. 

 حقوق اإلنسان بین العلمانیة والفردانیة -3-1
"املقّدس"،   امليتاف��يقي  الّنظام  من  اإل�سان  تحر�ر  أورو�ا   �� و"ا�حداثة"  الّتنو�ر  فلسفة  اس��دفت 

ا بـاسم  ا�جتمع  ع��  ��يمن  سلطة  أّية  من  تمكنت  والتحّرر  وقد  اإلل�ي".  "ا�حق  ونظر�ة  الدينية  لشرعية 

العقالنية الفلسفية والثورات العلمية من تفكيك أسس الشرعية الدينية "الكنسية" ال�ي استغلت اإل�سان  

والطبيعة ع�� امتداد قرون كث��ة، هذه "العقالنية ال تؤمن إال بدينامي��ا الذاتية ال�ي �� عبارة عن ص��ورة  

ولكن الّدعوة إ�� التحّرر املطلق باسم "العلمانية" �� الغرب، مثلما يذهب العديد من   ".��اية لها  ال بداية وال

لم يقض ع�� الّدين املسي�� و�عاليمھ ومنطلقاتھ اإل�سانية �� مختلف أ�عادها    والغر�ي�ن،الكتاب العرب  

بل مازالت قائمة وموّجهة لعديد   األخالقية واإل�سانية واالجتماعية و�� ضمائر الّناس ووجدا��م وعقولهم،

ا ووسيطا للّروابط االجتماعية وخاصة �� ا�حياة األسر�ة. 
ً
 املمارسات وضابط

ع��   �عمل  وأيديولوجية  حركة فكر�ة  إ��  العر�ية  �� مجتمعاتنا  �عضنا  تحولت عند  العلمانية  أن  بيد 

ية الدينية �� ضبط سلوكيات األفراد  استبعاد �ل االعتبارات وا�حّددات األخالقية والسلوكّية ذات املرجع

أش�ال   من  ش�ل  إ��  الواحد"  "البعد  ذات  العلمانية  هذه  تحّولت  إذ  ا�جتمع.  داخل  حيا��م  تنظيم  و�� 
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و��� حركة معادية للّدين. فالعلمانية رؤ�ة دنيو�ة منفصلة عن الّرو�� وليست لها أّية    ، "الوثنية ا�حديثة"

فك حركة  ف�ي  الدي�ي؛  بالنص  "الّدين  عالقة  توظيفات  عارضت  الدي�ي  الفكر   �� إصال��  من�ع  ذات  ر�ة 

يذهب   ومثلما  الوسطى.  القرون   �� أورو�ا  عرفتھ  الذي  الّسيا��ي  ا�جال   �� تكن    �عضهم،املسي��"  لم 

العلمانية وصفة أو صيغة جاهزة قد تختار جماعة تار�خية معينة تطبيقها أو رفضها، بل �� فلسفة ورؤ�ة  

ن املبادئ وظاهرة تار�خّية أورو�ية مخصوصة. ولم يكن فالسفة األنوار �� أورو�ا �عادون  ل�حياة وجملة م

و�خضاع �ل ��يء إ�� الّنقد بما ��    والعقالنية،الّدين املسي�� أو هدفهم رفض الّدين، و�نّما ترسيخ ا�حر�ة  

 ذلك العقائد الّدينية وممارسا��ا االجتماعية والثقافية والّسياسية. 

منطل  "الفردانية"(إّن  الفلسفة  جميع  L’individualismeق  من  وتحّرره  الفرد  استقالل  تحقيق  هو   (

خصية، ومن جميع الضغوطات ال�ي تحّد من الّتعب��  
ّ

االرتباطات االجتماعية والدينية ال�ي تقّيد إرادتھ ال�

الفردّية السلبية مثل:    لذلك، فإّن معظم معا�ي ا�حر�ة �� الفلسفة اللي��الية تركز ع�� أ�عادها  عن ذاتيتھ.

أّية   إ��  آليات هذه املمارسات  ا�حر�ة ا�جنسّية واملثلّية والتحّرر االقتصادي واملنافسة ا�حرة دون خضوع 

قانونّية   و�ضوابط  و  سماوأخالقية.  و"العلمانية"  حّولت    "ا�حداثة"  ت  اإل�سان"،  و"حقوق  "التحّرر" 

ينعم ��ا ا�جتمع    اإل�سان وذاتّيتھ و�اتت "مجّرد وهم جميل"القوان�ن إ�� أداة تبش�� وتنميط سل�� لروحية  

بال مع�ى وفاقدا ل�ل   الواق�� الذي أصبح  ها عاملھ االجتما�� واإل�سا�ي 
ّ
�� ظل الفرد  اف��اضيا؛ حيث فقد 

حمة لروابطھ االجتماعية والثقافية مع اآلخر�ن.  
ّ
 مرجعياتھ القيمّية الال

و  قيمها  وانتشرت  املعاصر،  عاملنا   �� الفردانية"  "الن�عة  وت��ة  تصاعدت  أن  معها  منذ  وتطّبع  ثقاف��ا، 

األفراد �� تدب�� حيا��م العامة وا�خاصة، تحّولت ا�جتمعات البشرّ�ة إ�� ذّرات غ�� متجا�سة وال م��ابطة،  

و�لغت    ،"تنازعيا متوّحشا ال يحتكم ألّية قيمة إ�سانّية"  وأصبحنا �عيش واقعا اجتماعيا ونفسيا متوترا و 

إ�� حد الوهم بحرّ�ة الفرد �� اختيار هو�تھ واستبدالها،    � �عضهم درجة هذه ا�حالة لدى دعا��ا مثلما �ش�

أو صنع هو�تھ وتدم��ها كيفما �شاء، أو هكذا يبدو األمر من مقاصد الفلسفة اللي��الية. فمنطق السوق  

  �� وا�حضار�ة  األخالقية  واملرجعيات  الدينية  لعقيدة  تحييدا  �عمل ع��  الفلسفة  �� هذه  الفردانية  وقيم 

ة لكرامة اإل�سان.  تأسيس
ّ
   منظومة حقوق اإل�سان واستبدالها بمرجعيات العقيدة اللي��الية ا�جديدة املذل

 :تعّدد المداخل والمقصد واحد: تھمیش دور الّدین في التّشریع القانوني التونسي -3-2
ي��الية مثلما هو معلوم ــ كتيار فكري وسيا��ي ــ �� دراس��ا لقضية ا�حر� 

ّ
ات وا�حقوق  �عتمد الفلسفة الل

إ��  ا�جتمع   �� والّتمي��  والظلم  االضطهاد  أسباب  �عزي  أي  الثقافية،  املقار�ة  ع��  ا�جتمع   �� واملساواة 

قانونية   �عتمد منظومة  أن  ألّي مجتمع  يمكن  ھ ال 
ّ
أن والعادات..). �حيح  (الدين  الثقافية فقط  العوامل 

� واالنفتاح والتأثر بمتغ��ات الّزمان وامل�ان، ولكن  جامدة وثابتة، و�نب�� أن ت�ون هذه القواعد دائمة التغ�

الرؤ�ة وارتجالية وغ�� مدروسة فسوف   �� منظومة حقوق اإل�سان أحادية  التغي��ّية  �عة 
ّ
الن عندما ت�ون 

ال�ي انخرطت ف��ا تو�س، منذ االستقالل، �انت "اصطناعّية    ت�ون لها تبعات سلبية، ألّن "الّرؤ�ة اإلصالحية" 

   ".لية املواجهة لن�ج حداثة واجهة؛ حداثة مغشوشة �عمل ع�� سطح ا�جتمعتحّركها عق
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ً
 ملش�ل قائم فعال

�
ومن أبرز األسئلة ال�ي يث��ها هذا التقر�ر هو: هل أّن مشروع هذا القانون يمثّل حال

ھ مجّرد محاولة وعملية "والدة قيصر�ة" للمجتمع التو���ي " ا�جديد"  
ّ
، أم أن

ً
و�عادة �شكيل هندستھ  وعاجال

 االجتماعية وفق املقار�ة اللي��الية واملنظومة القانونية واألخالقية للتجر�ة الالئكّية الفر�سّية؟

املن�جية  ا الهندسة  محددات  أو  للعناصر  ر�ا��  تقسيم  ع��  فيھ  �ستند  قانونيا  تمشيا  التقر�ر  عتمد 

واإلقل والدولية  الوطنية  املرجعية  النصوص  و��:  دينية  للقانون  مرجعيات  ذات  ا�حجج  عنصر  ثم  يمية، 

 وقانونية، والقسم الثالث امل�ّون لھ يتمثل �� املالحظات ثم أخ��ا نجد قسم املق��حات.

سّماها   ما  املقّدمة   �� التقر�ر  ملسألة  “بـ  حّدد  قراءتھ   �� اعتمدها  ال�ي  والدينّية"  االجتماعية  املقار�ة 

ّول جملة اس��ّل ��ا النص "ُيولد اإل�سان حًرا". ثم ر�ط هذه العبارة  ا�حقوق وا�حر�ات الفردية �� تو�س. وأ

العاملي �حقوق اإل�سان" �ش�ل مباشر بمسألة دينية   املادة األو�� من "اإلعالن  ال�ي أخذت من  ا�حقوقية 

اَء فلُيْؤِمن وَمْن   29وفقهية و�� "حر�ة املعتقد"، واستشهد بجزء من اآلية  
َ

اَء    من "سورة الكهف" "َمْن ش
َ

ش

دها اإلسالم بوضوح عندما رّ�خ حرّ�ة املعتقد"
ّ

ال ذلك الّر�ط بالقول:" إّن هذه ا�حقيقة أك
ّ
ُفْر"، معل

ْ
َيك

ْ
 .فل

ر مادة �سمح بتأصيل عدد  
ّ
كما أشار إ�� أّن اإلسالم قد تضّمن "�عض اإلشارات واألح�ام الفقهية توف

لت تفعيل هذه املبادئ    من ا�حر�ات الفردية وا�جماعية. ويستدل �� ذلك بوجود "
ّ
عديد العوامل ال�ي عط

املفاهيم   من  عدد   �� النظر  و�عادة  اإلسالمي،  الفكر   �� با�حر�ات  �س�ى  ما  "مراجعة  اليوم  استوجب 

و�دعم هذا املوقف باإلشارة إ�� أن ا�حر�ة   وا�خروج عن اإلسالم.  "الرّدة"  الكفر" و  والعبارات الرائجة مثل:

ھ يمكن أن �عت�� حر�ة املعتقد مدخال �� غاية األهمية وذلك  مقصد أص�� من مقاصد الفك
ّ
ر اإلسالمي.. و�أن

�� مجتمع عقائدي مثل ا�جتمع اإلسالمي.. و�ّن القاعدة الشرعية �انت وال تزال �عت�� أّن األصل �� األشياء  

   ".اإلباحة

لذي ينص ع�� أّن الدولة  من الدستور ا  6أما �� مسألة "حر�ة املعتقد" فقد اعتمد التقر�ر ع�� الفصل

عائر الدينية، ضامنة �حياد املساجد ودور العبادة  
ّ

راعية للدين، �افلة �حر�ة املعتقد والضم�� وممارسة الش

املادة    �� مثلما ورد  ا�حق  أهمّية هذا  يؤكد ع��  ثم  ا�حز�ي...  التوظيف  ل�حقوق    18عن  الدو��  "العهد  من 

 ". املدنية والسياسية

وع "إخضاع �حة االل��امات إ�� اعتبارات دينية" دون أية وجاهة منطقية أو موجب  لقد تم إقحام موض

روط الدينية  معر��، ح�ى يصل �� الفقرة الثانية من قسم "املق��حات" إ�� الّدعوة صراحة إ��  
ّ

حذف الش

بيع الكحول  املتعلق بتحج��    1941ماي    15الواردة �� "مجلة االل��امات والعقود"، وكذلك األمر الصادر ��  

قانون   مع  يتعارض  أنھ  بدعوى  املسلم�ن،  تجارة    1998فيفري    18للتو�سي�ن  �عاطي  بتنظيم  املتعلق 

املشرو�ات الكحولية املعّدة ل�حمل. ثم يواصل �� نفس الّسياق، إ�� الّدعوة الّصر�حة، �� قسم املق��حات،  

ق �غلق املقا�� خالل شهر رمضان
ّ
 ".إ�� "إلغاء املنشور املتعل

 يمكن أن نقف �� حدود هذا املستوى من الّدراسة ع�� مسألت�ن مهّمت�ن:   
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األو��ــ  1 املقارنة  املسألة  محاولة  و��  التقر�ر،  هذا   �� وردت  ال�ي  املن�جية  املغالطات  ضمن  تندرج   ،

الّدين  والتأكيد ع�� وجود توافق ب�ن "االعالن العاملي �حقوق اإل�سان" و��ن ا�حقوق وا�حر�ات ال�ي جاء ��ا 

اإلسالمي، و�� مغالطة مقصودة وردت �� بداية الّتقر�ر إلخفاء املقصد ا�حقيقي لهذا املشروع. إّن املبادئ  

الفكر�ة والفلسفية ا�حقوقية ال�ي وردت �� "اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان" لها خلفية حضار�ة أورو�ية  

أ�عادها  �� املستقلة خاصة  واملناقشة  املراجعة  إ��  ��    ا اإل�سانية. كم  تحتاج  إّن منظومة حقوق اإل�سان 

اإلسالم ذات خاصية جماعية، وجاءت لنفي العبثّية والفو��ى ال�ي �انت مهيمنة ع�� العالقات االجتماعية  

ع�� من قيمة الذات اإل�سانية  
ُ
أو مجموعة)    (فرًداب�ن الناس. فقد دعا اإلسالم إ�� تأسيس منظومة حقوقية �

ها.  �� إطار ا�حفاظ ع�� 
ّ
 وحدة ا�جماعة انطالقا من العائلة مرورا با�جتمع وصوال إ�� وحدة اإل�سانية �ل

، ف�ي ذات صبغة جوهر�ة ومعرفية. هناك خلط وعدم تمي�� ب�ن ا�حر�ات وا�حقوق  املسألة الثانيةــ    2

�� اخت ثانية، مع االنتقائية  الفردية وا�جماعية من ناحية  يارها وعدم  من ناحية، و��ن ا�حر�ات وا�حقوق 

"الطا�ع االنتقائي للمرجعيات ال�ي اعتمدها التقر�ر، و���    " إ��ر�طها �سياقا��ا التار�خية. وقد أشار �عضهم

"جدلية اإلظهار واالضمار أو ا�خفاء والتج��"    الن�عة التعميمية �� قراءة الواقع التو���ي، و��� ما أسماها بـ

الت السوسيوــ ثقافية ع�� أّ��ا حقائق ثابتة �ستوجب �غي�ً�ا  �� متون هذا املشروع، خاصة �� تصو�ر التحو 

�شريعًيا وقانونًيا جذرً�ا، ع�� الّرغم من �و��ا كغ��ها من الظواهر االجتماعية والثقافية تتمّ�� بالتغّ�� الّدائم  

 وفق القانون الذي يحكم اإل�سان �� أي م�ان.  

ت وأل�عادها التعر�فية واملقاصدّية، وكذلك أن �عرف  من املهّم أن نرصد الّدالالت اللغو�ة للمصط�حا 

خذت، منذ ظهورها �عد ا�حرب  
ّ
خلفيا��ا األيديولوجية والّسياسية، خاّصة وأّن منظومة حقوق اإل�سان ات

العاملية الثانية، أ�عاّدا أيديولوجية سواء �� مستوى التأو�ل أو عند التفعيل. لهذا، ينب�� علينا أن نبحث ��  

اال�ستيمية للمنظومة ا�حقوقية �� مجتمعاتنا الراهنة، وأن ننظر �� معطيا��ا الواقعية وظروفها  ا�خلفيات  

القوان�ن   أن  باعتبار  غ��ها،  دون  مجتمعات   �� وتطورها  انتشارها   �� أسهمت  ال�ي  والفكر�ة  التار�خية 

أغل ألّن  العالم،  دول  بقية  عن  بالضرورة  تختلف  العالم   �� دولة  أّية   �� تتأثر  الوضعّية  القوان�ن  هذه  ب 

تفعيل  ع��  دائما  تقم  لم  العالم   �� الديمقراطية  إّن  بل  وموروثاتھ،  وعاداتھ  ا�جتمع  بثقافة  بالضرورة 

دت عل��ا املواثيق الدولية �� مستواها ا�جّرد، 
ّ

ا�حقوق وا�حر�ات اإل�سانية املع��ف ��ا ل�ّل إ�سان مثلما أك

ما �انت "أقرب إ�� املبادئ الفكر�
ّ
، فقضية العاملية لبعض املفاهيم، مثل حقوق   .ة واألصول ا�خلقية"و�ن

ً
إذا

ــ   األورو�ي  الّسياق  من  مستوردة  تجر�ة  ال  قافات، 
ّ
الث ب�ن  إجماع  محّل  �انت  إذا  إال  ممكنة  غ��  اإل�سان، 

 ". األمر��ي

د، أّن ر�ط حقوق اإل�سان وقضية ا�حر�ات واملساواة ب�ن املرأة والّرجل �� مج 
ّ

تمعنا وحصرها  من املؤك

ل سوى أح�ام معيار�ة وانطباعية �عكس لنا رؤ�ة أحادّية "متطّرفة" من ظاهرة    �� الفلسفة "العلمانّية"
ّ
ال تمث

، وستبقى محتفظة    ،لم يقوموا بتعر�ف حدودها"
ً
 وواقعا

ً
ھ لم ولن يقتنع ��ا الّناس تصورا

ّ
وهم �عرفون أن

ال وظروفها  الّدينية  ومضامي��ا  الفكرّ�ة  للعلمانية بأسسها  ألّن  املسي��،  الغر�ي  �اث 
ّ
بال� ا�خاصة  تار�خّية 

ا �ان مصدر مشروعية أي    نظامها االجتما��، ولإلسالم نظامھ أيضا، وهما ال 
ّ
يّتفقان �� أك�� من مبدأ. ومل
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عب �� تو�س مسلم�ن، فاّن  
ّ

نظام اجتما�� أو أخال�� هو قبولھ من قبل الرأي العام، و�اعتبار أن أغلبية الش

 لهم بنظام "العلمانية" لن يتحّقق �� أك�� من وجھ. قبو 

ل العائق ا�حقيقي والوحيد أمام حقوق املرأة �� تو�س، بل إّن   
ّ
ال �عتقد أن العامل العقائدي الّدي�ي �ش�

ل أهم معيقات تحّررها من الظلم والّ��ميش مثلها  
ّ
العوامل الّسياسية واالقتصادية واالجتماعية ما زالت تمث

الّرج اآليات  مثل  عديد   �� ورد  مثلما  اإلسالمي،  الّدين  صميم  من   �� واملرأة  الّرجل  ب�ن  املساواة  وقيمة  ل. 

د ع�� وجود مساواة وجودية وجوهر�ة ب�ن ا�جنس�ن. وتدعم األحاديث النبو�ة هذه القيمة    القرآنية
ّ

ال�ي تؤك

ساء شقائق
ّ
شكيك ف��ا، مثل قول الرسول(ص) "الن

ّ
الّرجال". ومن ثّم، فإّن الواجب    ا�خالدة وغ�� القابلة للت

اليوم، هو الس�� نحو تكريس جوهر املساواة والتعب�� ع��ا �ش�ل يتناغم مع الّسياق املعاصر مثلما أسس  

 . القرآن لذلك �� سياق نزولھ وظروفھ" بحسب ما ورد �� التقر�ر

ز االنتقائية والتبعية ا�حاصلة  لهذا، ينب�� علينا أن ننظر اليھ باعتباره منتوجا فلسفيا غر�يا ل�ي "نتجاو 

النظر ف��ا، �� ضوء   الفكر، بتوسيعها و�عميق  العر�ي، و�مكننا من محاورة إش�االت هذا  الفكر  �� دائرة 

فالعلمانية �� اإلصالح الدي�ي ليست قاعدة فلسفية    .ا�خصوصيات الّسياسية والفكر�ة ذات الطا�ع ا�ح��"

إ�سا�ي عاملي م أو مخطط عقال�ي  واقعها  ثابتة  لها مثيل خارج  ليس  أورو�ية  تار�خية  بل �� ظاهرة  طلق، 

االجتما�� والثقا�� األورو�ي املمّ�� بخصوصيتھ الثقافية والدينّية وا�حضار�ة، بينما تقت��ي عاملية حقوق  

 اإل�سان وتحقيق فاعلي��ا واقعيا أن يتم تبيئ��ا �� ت�امل مع �سق القيم ا�جتمعية األخرى. 

الم لإل�سانية حق االختيار ب�ن اإليمان والكفر. ومن ثّم، يحق ل�ّل واحد �� أن �عتقد �� ما لقد ترك اإلس 

إ��  يدعو  أن  م�ّ�رات،  أو  أية �سميات  ا�حق، تحت  ليس ألحد  الّدين. ولكن،  يوم  رّ�ھ  �شاء، وحسابھ عند 

ل رابطتھ ا�جامعة واملا�عة
ّ
ال�ي تمث الدينّية،  ا��يارات نفسية    تفكيك هو�ة ا�جتمع وهدم عقيدتھ  أية  من 

وأخالقية واجتماعية وقيمية. فدعاة العلمانية ذات املرجعية الفلسفية اللي��الّية ال ��ّددون الدين اإلسالمي  

ل الّدين  
ّ
 ذاتھ، إسالمية �انت أم مسيحّية أم ��ودّية، بينما يمث

ّ
فحسب، بل �س��دفون عقيدة اإليمان با�

هوّ  مقّومات  من  أساسيا  ًما  قّل ُمقّوِ ول�ن  واألمصار.  األزمان  اختلفت  مهما  ف��ا  را 
ّ
مؤث وسيظّل  عوب 

ّ
الش �ة 

حضور الدين �� مجال العموم ا�جتم�� األورو�ي، و�ات محصورا �� مجال ا�خصوصية الفردية ـــ العبادية  

�� املمارسات  واالعتقادية ــ الذي ال نتائج اجتماعية أو سياسية فعلية لھ إال �� ما اندرج من الطقوس الدينية  

، فإّن ثقافة العلمانية كمنظومة  وا�ختان. ا�خوالتقاليد االجتماعية مثل: الزواج واألعياد والعبادات والدفن  

اجتماعية وسلوكية مجتمعية لم تكن محار�ة للّدين ومؤّسساتھ إال �� فر�سا و�� �عض "الدول الشيوعية"  

 سابقا. 

إّن الّتمايز املؤّس��ي ب�ن ا�جال الدنيوي وا�جال الدي�ي ليس بجديد عن حضارتنا العر�ية واإلسالمية،  

  �� أّن املسلم�ن أحرار  ْم"، أي 
ُ

ياك
ْ
ُدن موِر 

ُ
بأ م 

َ
أْعل ُتم 

ْ
"أن النبو�ة قول الرسول (ص)  �� أحد األحاديث  إذ ورد 

الم، شرقا وغر�ا �� ظل الفتوحات، تزايد منطق  اختيار أنظم��م السياسية واالجتماعية. ومع انتشار اإلس

التمايز ب�ن املؤسست�ن الدينية والسياسية �� ظل التجر�ة اإلسالمية األو��، وتزايد الفصل بي��ا منذ �جرة  

الّرسول إ�� املدينة ووضع ما باتت �عرف بـ "ال�حيفة". وهذه األمثلة وغ��ها تب�ن أن الفصل ب�ن املؤّسسة  
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ما  الدينية عن مؤّس 
ّ
سات الّدولة واملؤسسات املدنية األخرى ليست عملية ناتجة عن ا�حداثة الغر�ية، "و�ن

بة �ش�ل من األش�ال"
ّ

لهذا، �شكك أغلب املنظرون واملهتمون    .�� عملية موجودة �� معظم ا�جتمعات املرك

سو�ة" �� نوايا ا�خطاب ا�حقو�� للفلسفة اللي��الية ال�ي استعمل“بـ  
ّ
ت القانون ذريعة للّسطو  الدراسات الن

ر �� سياقاتھ الثقافية والتار�خية.  
ّ

 ع�� ا�جتمع، و�ان خطا��ا �ونيا غ�� متجذ

 : کرونولوجیا حقوق المرأة وراهنّیتها  -4

بتعّدد   متعّددة  وعوامل  مداخل  ذات  خاصة،  املرأة  وحقوق  عاّمة،  اإل�سان  حقوق  مفهوم  جذور  إّن 

والّسيا والتار�خية  الفقهية  األحوال،  سياقا��ا:  �ل   �� ف��ا،  ي  والتق��ّ البحث  عملية  تقت��ي  لذلك،  سية. 

العودة إ�� ا�جذور التار�خية لظهور منظومة حقوق اإل�سان، وال�ي يتفق أغلب الباحث�ن أن "بذر��ا األو��"  

ا�خلوقات من  غ��ه  عن  إّياه  ومفّضلة  لإل�سان،  ُمكّرمة  جميعها  جاءت  ال�ي  السماو�ة  األديان   ��   نجدها 

�عا��:األ  قولھ   ،
ً
مثال القرآن   �� فنجد  ِمَن    خرى.  َناُهم 

ْ
ورَزق والَبْحِر  ال�ِ�ّ   �� ناُهْم 

ْ
وَحمل آَدم  َبِ�ي  ْمنا  رَّ

َ
ك ْد 

َ
"وق

"
ً
ْفِضيال

َ
لْقنا ت

َ
ْن خ ث�ِ� ِممَّ

َ
ناُهم َع�� ك

ْ
ل ضَّ

َ
ِيَبات وف

ّ
 .  الط

وامل األ�اديمية  الدراسات  فت 
ّ
تكث املا��ي،  القرن  من  سعينيات 

ّ
الت بداية  ا�خاصة  منذ  الدولية  ؤتمرات 

سو�ة" و
ّ
) واهتّمت أساًسا بالقضايا املتعلقة بتقسيم العمل ب�ن ا�جنس�ن، Le genre"ا�جْندر" (  باملسألة "الن

واملساواة �� األجر، والعنف ا�جن��ي وغ��ها من املشا�ل ضمن الّسياقات السياسّية والتار�خية املعاصرة  

رت �� تطو�ر منظومة حقوق املر 
ّ
سو�ة �� أغلب الّدول، وعقدت عديد  ال�ي أث

ّ
أة. وظهرت عديد ا�حر�ات الن

املؤتمرات الدولية حول موضوع "ا�ِجُنوسة" (ا�جْندر) ال�ي عملت ع�� تطو�ر املنظومة ا�حقوقية للمرأة �� 

العالم.    �� والدينية  الثقافية  و�املوروثات  واالجتماعية  السياسية  و�األنظمة  اليومية  باملمارسات  عالقة 

تيجة تطور ا�حراك النسوي �� العالم، �عّددت �عب��اتھ القانونية: إعالنات ومواثيق ومبادئ بالّدسات��،  ون

�� األح�ام" أو  التوطئات   �� تار�خ متعّدد األوجھ من االستمرار�ة والتغي��  ،إّما  سو�ة 
ّ
الن   .وأصبح "للنظر�ة 

بنة  
ّ
ساء �� التنمية هو "مؤتمر األمم  ولعّل من أبرز ا�حطات الدولية الّرسمية ال�ي �عّد الل

ّ
األو�� �� دمج الن

للمرأة" عام   العاملي  �� الص�ن  1995املتحدة  (بك�ن)، والذي حاول وضع مشروع عاملي مش��ك    الذي عقد 

 لتغي�� وضعية حياة املرأة �� األسرة وا�جتمع. 

التفاوتا إزالة  ع��  العمل  هو  العاملّية  سو�ة 
ّ
الن املقار�ة  أهداف  من  ا، 

ً
واالقتصادية  إذ االجتماعية  ت 

والّسياسية ب�ن الرجل واملرأة باعتبارها شرطا مسبقا لل��وض باألسرة خاصة، ولتحقيق التنمية ا�جتمعّية  

الدولية،  باالتفاقيات  وال��امها  مصادق��ا  إ��  ونظرا  املقار�ة،  هذه  وفق  الّدولة،  وأصبحت  عامة.  الشاملة 

املكرسة للّتمي�� والالمساواة ب�ن ا�جنس�ن �� ا�جتمع. ويستوجب    ملزمة بالعمل ع�� �غي�� عالقات القوة

نصفة للمرأة ال�ي تجعلها  
ُ
شريعات امل

ّ
من الّدولة، لتحقيق هذا الهدف، أن �عمل ع�� توف�� بيئة مالئمة من الت

 فاعال �� ا�جتمع شأ��ا �� ذلك شأن الّرجل.

"النّ  �سوسيولوجيا  �عرف  ال�ي  املقار�ة  هذه  وضعت  االجتما��"(كما  نطاق    ) Genreوع   �� املرأة  قضية 

العالقات االجتماعية ال�ي تحكم املرأة والّرجل ع�� املستوى ا�حياة ا�خاصة والعامة. وقد جاء هذا املدخل  
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بمجموعة من املفاهيم مثل: "املشاركة" و"التمك�ن" و"االستحقاقية" وغ��ها، وذلك ع�� قاعدة املساواة ب�ن  

لّسياسات وال��امج واملشاريع التنمو�ة ك�ل. و�ات مفهوم "املساواة" ب�ن املرأة والرجل �ع�ي  املرأة والرجل �� ا

تمتع ا�جنس�ن �� مختلف مراحل حيا��ما بنفس امل�انة داخل ا�جتمع، و�نفس ا�حظوظ �� التمّتع بجميع  

الفر  نفس  من  ويستفيدون  االجتما��،  التقدير  درجات  بنفس  و�حضون  اإل�سانية،  املتاحة  ا�حقوق  ص 

 لتحديد ا�خيارات املتعلقة بحيا��م ا�خاّصة. 

عهد  (عشر  أما �� تو�س، فقد تأّسست عدة �شريعات خاصة بحقوق اإل�سان منذ أواسط القرن التاسع  

ف�انت  1861ودستور   1857األمان االستقالل.  �عد  وا�حقوقية  القانونية  املكتسبات  هذه  تواصلت  ثم   ،(

) أّول قانون يصدر �� تو�س من أجل تنظيم األسرة وضمان حقوق املرأة،  6195"مجلة األحوال ال�خصية" ( 

عام   أهّمها  �ان  ا�جلة  هذه  ع��  التنقيحات  عديد  إجراء  �عد  ا�حقوق  هذه  تدعمت  تم  1993ثم  الذي   ،

وتراكمت هذه املنظومة ا�حقوقية لصا�ح املرأة من خالل تنقيح    .بمقتضاه تأسيس مبدأ "الشراكة الزوجية"

وغ��ها من االجراءات والّسياسات ال�ي    و�عديل "مجلة الشغل"  ،وتنقيح "ا�جلة ا�جنائية"  ،ا�جنسية""مجلة  

قة بحقوق املرأة ع��  
ّ
تمّ��ت ��ا املنظومة التشريعية �� تو�س. كما تّم رفد هذه املكتسبات التشريعية املتعل

مات الوطنية
ّ
��تّم �ش�ل خاص باملرأة و�عمل ع�� تفعيل  ال�ي    تأسيس عدد من الهيا�ل واملؤّسسات واملنظ

 مشارك��ا �� ا�حياة العامة �� تو�س.

لقد أّدت �ل هذه اإلصالحات التشريعية واملؤّسسية إ�� دعم م�انة املرأة �� األسرة وا�جتمع، و��� تفعيل 

شغيل..)، بل ساهمت �� �غّ�� م�حوظ ��  (الّتعليمدورها �� مختلف ا�جاالت  
ّ
حافزّ���ا للمشاركة    وال�ّحة والت

الث �� الّدولة
ّ
   .�� ا�حياة السياسية، و�� ز�ادة �سب حضورها الالفت �� مختلف هيا�ل الّسلط الث

، خضعت مسألة حقوق املرأة إ�� تجاذبات سياسية وأيديولوجية حاّدة ب�ن الّنخبة  2011لكن منذ عام  

ذه االختالفات ب�ن التيارات السياسية نتيجة  الفكرّ�ة والسياسية �� تو�س، ومازالت تثار من ح�ن آلخر ه

االختالف ب�ن مرجعيا��ا السياسية والثقافّية. وهذا ا�جدل القديم املتجّدد حول املرأة لم يكن الهدف منھ  

حماية الّدفاع عن حقوق املرأة وتحقيق مساوا��ا مع الّرجل مثلما يّد�� �عضهم، و�نّما هو محاولة �� إعادة  

ابت الدي�ي   الهوّ�ة"   ا�حفر �� "مسألة 
ّ
من أجل خلق مش�لة فقهية والقضاء ع�� مقول�ي االجماع الفق�ي والث

.  ال تار�خانية�� مجتمعنا التو���ي، والبقاء �� حالة من ا�جدل الب��نطي والصراع الّدائم ضمن دائرة مغلقة 

مفهوم   ب�ن  يرادف  ي�اد  التقر�ر  هذا  لنشر  املصاحب  الّدعائي  اللي��ا��  ومفهوم  فا�خطاب  "العلمانّية" 

من   للمرأة  والّسعادة  واملساواة  والعدل  ا�حر�ة  مفاهيم  و��ن  الالئكّية  ب�ن  ويساوي  ناحية،  من  "الالئكّية" 

ناحية أخرى، فجعل من �ّل ناقد لها عدًوا للتحّرر، وداعًيا إ�� االستبداد، بينما هناك من التو�سي�ن، بحسب  

لي املساواة،  ير�د  "من  الّدراسات،  املساواة�عض  بفضيلة  تام  مقتنع  ھ 
ّ
ألن ولكن  بالغرب،  مفتون  ھ 

ّ
ألن   ، س 

 و�الفلسفة العلمانية املؤّسسة �حقوق اإل�سان غ�� املعادية للنص الّدي�ي.

رت بالّنموذج األورو�ي منذ االحتالل الفر���ي، و�دت آثار هذا  
ّ
سو�ة" �� تو�س وتأث

ّ
لقد �شأت "ا�حركة الن

" تقليد   �� وجرعاتھ  �ل  الّتأث��  من  "التحّرر  حول  يدور  �عضهم  حديث  وأصبح  ت��ايد،  سو�ة" 
ّ
الن �عة 

ّ
الن

ــ بما �� ذلك التحّرر من األسرة   املنظومات الدينية والقيمية اإليمانية وا�حضار�ة والفلسفية واالجتماعية 
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ساء؟"
ّ
 "لتحر�ر" الن

ً
ــ سبيال ر�� والتار��� 

ّ
عض الفاعل�ن  بل إّن الّدعوات الّصر�حة من قبل �  ،�ش�لها الش

والشرعية   القانونية  األطر  خارج  والّزواج  ا�جنسية"  "اإلباحية  شْرعنة  إ��  الداعية  مات، 
ّ
املنظ أو  األفراد 

. و�� السياق ذاتھ، يق��ح التقر�ر أن يتم  2011الدينية قد وصلت إ�� مستوى غ�� مسبوق �� تو�س �عد  

لدستور ا�جمهور�ة التو�سية، وخاّصة للفصل�ن تنقيح جميع هذه األح�ام "التمي��ية" ال�ي أصبحت مخالفة  

جنة األممية املعنية بتأو�ل العهد  21(  ) والواحد والعشر�ن6(  الّسادس
ّ

). و�دعو إ�� العودة إ�� توصيات "ال�

)، باعتبار أّن هذه املاّدة  1993(18حول املادة  22ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسية" �� �عليقها العام عدد

 ،" التوحيدية وغ�� التوحيدية واإل�حادية، وكذلك ا�حق �� عدم اعتناق أي دين أو عقيدة..""تح�ي العقائد

فهذا النص يحمل �ش�ل وا�ح    .وان��ت إ�� "إم�انية إفراغ املعتقد من جوهره �� حالة وجود ديانة ُمهيمنة"

و  وقاطًعا  ا  حاد�  
ً
شكال خذت 

ّ
ات ال�ي  الفر�سية  "الالئكية"  بصمات  العقائد  "متطّرفا   وصر�ح  مختلف  مع   "

 الّدينّية الّسماوّ�ة.

رمزي   عنف  حاالت  لھ من  تتعّرض  ما  اليوم، هو  املرأة  �عيشھ  الذي  الّتمي��  أخطر مجاالت  أّن  �عتقد 

سبة إ�� �حاياه، حيث �ش��ك فيھ ال�حية  
ّ
وثقا��؛ فهو عنف هادئ وغ�� مرئي وغ�� محسوس ح�ى بالن

  "الهيمنة الذ�ورّ�ة"   العالم واملقوالت التصنيفية نفسها، ويعت��ان مًعا أّن وجالدها �� التصّورات نفسها عن  

وابت القيمّية ال�ي ال يمكن �غي��ها. ولهذا، ينب�� علينا أن ننظر إ�� "املسألة النسوّ�ة"  
ّ
باتت من املسلمات والث

ز ع�� حقوق املرأة باعتبارها إ�سان، وليس ع�� أ�ّ 
ّ

�ا جنس(جندر)لھ فروق  وفق مقار�ة إ�سانية، أي أن نرك

بيولوجية عن الّرجل، فليس ا�جنس هو سبب الالمساواة، بل توجد ب�ى اجتماعية وممارسات ثقافية �� 

ومن ثّم، فإّن االستنجاد بالقانون وحده لتحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن لن ت�ون   .املسؤولة عن عدم املساواة

إ�� خلق مساواة وهمية غ�� قابلة للتطبيق �� ظّل إقصاء    ذات فاعلية �� �غي�� وضعية املرأة، بل قد تؤّدي 

ا�حقوقية   املنظومة  هذه   �� األبوي"  "الّنظام  وتأث��ات  واالقتصادية،  واالجتماعية  الّسياسية  العوامل 

 واملوروثات الثقافّية ا�حاضنة لها. 

وحد  القانونية  شريعات 
ّ
الت خالل  من  و"تحر�رهّن"  ساء 

ّ
للن ا�حماية  توف��  يمكن  األنظمة  ال  ظل   �� ها 

السياسية االستبدادية وغ�� العادلة، أو ال�ي تفتقد ف��ا الّدولة أل�سط مقّومات الّسيادة الوطنية؛ ففي ظل  

ذوي   ملصا�ح  املرآة  بحقوق  والّسمسرة  املساواة"  "عدم  لتبييض  أداة  سوى  القانون  ي�ون  لن  النظام  هذا 

ضد مختلف الطبقات والفئات االجتماعية وليس ضد    النفوذ الثقا�� والّسيا��ي واالقتصادي �� ا�جتمع

املرأة وحدها. ومهما تحّسنت م�انة املرأة ع�� املستوى ا�حقو�� �� مستواها التشري�� ا�جّرد، فإّن ذلك لن  

يتطابق بالضرورة مع إحداث التغي�� املماثل �� مقامها االجتما�� واالقتصادي والثقا�� والّرمزي �� واقعها  

 لذي يتعارض مع هذه ا�حقوق. ا�جتم�� ا
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 : قانون المساواة بین الُمعلن والمْسکوت عنه  -5

من أهّم مّ��رات وضع مشروع هذا القانون املتعلق بمجل�ي "ا�حر�ات الفردية واملساواة"، بحسب ما جاء  

ھ يندرج ضمن مواصلة مس��ة اإلصالح ال�ي عرف��ا تو�س منذ عهد 
ّ
البايات، وأّن هناك  �� مقدمة التقر�ر، أن

التمي�� ضد املرأة" التشري�� ع�� مقاومة  الّس�وت  ھ    ."مدة طو�لة من 
ّ
أن �� نفس السياق ع��  ثم يضيف 

مجلة اإلجراءات  “بـ  بالّرغم من االع��اف بم�انة ا�حر�ة الفردية �� التشريعات التو�سية خاصة ال�ي وردت  

)،  2016،  1999،  1987ي أحدثت عل��ا خالل الّسنوات (ا�جزائية"، وال�ي تدّعمت بالتنقيحات ا�جديدة ال�

ا أخرى، ع�� غرار ا�حق  
ً
فإّن وضع هذه ا�جلة ال�ي رأ��ا ال�جنة وج��ة �� وجود �عض الّنقائص.. وأّن حقوق

ة �شريعّية
ّ
��ا مظل

ّ
ت منسّية، ال �غط

ّ
 . �� حماية ا�حياة ا�خاّصة، ظل

من "العهد الّدو�� ل�حقوق املدنية   17واملادة  حقوق اإل�سانمن اإلعالن العاملي � 12واستنادا ع�� املادة 

جنة إ�� "وجود العديد من املقتضيات التشريعية ال�ي تناقض حماية ا�حياة ا�خاصة  
ّ

والسياسية"، تذهب ال�

من عقو�ات سالبة ل�حر�ة دون تحديد وا�ح ألر�ان األفعال   للفرد. ولعّل أهمها ما وجد �� "ا�جلة ا�جزائية"

من   226"التجاهر بفحش" مثلما ينص عل��ا الفصل  جّرمة. ويستدّل التقر�ر بمثال�ن إثن�ن: األول يتعلق بـا�

هذه ا�جلة، و�� بحسب ما ورد �� التقر�ر، " �� جر�مة غ�� محّددة األر�ان، مما سمح �عديد التجاوزات  

الثا�ي، فيتعلق بمسألة "األخالق ا�حميدة"،   املثال  أما  مكّرر من    226واستنادا ع�� الفصل  وا�خروقات". 

نفس ا�جلة، الذي يقّرر عقو�ة سالبة ل�حر�ة ل�ل " من �عتدي علنا ع�� األخالق ا�حميدة أو اآلداب العامة  

 . باإلشارة أو القول أو �عمد علنا إ�� مضايقة الغ�� بوجھ يخل با�حياء"

اعتداء ع�� "حرم �ش�ل  مازالت  القوان�ن  �عض  أن  ال�جنة  ف��ا  و�عت��  بما  لألفراد"،  ا�خاصة  ا�حياة  ة 

من "ا�جلة ا�جزائية"، الذي حّرم اللواط واملساحقة،   230عالقا��م ا�جنسية، وهو ما ينص عليھ الفصل  

أن    إذ ال دخل للدولة وا�جتمع �� ا�حياة ا�جنسية ب�ن الّرشد. وقد سبق لفقھ القضاء الدستوري املقارن 

ا� والتوجهات  ا�خيارات  بأّن  حميمية  وّ�ح  من  �عنيھ  بما  ا�خاصة،  ا�حياة  صميم  من   �� لألفراد  جنسية 

و�ذكر التقر�ر أّن "األخالق ا�حميدة" مفهوم متعّدد    .)"secret et l’intimité de la vie priveé Le(  وسر�ة 

ية، فإّ��ا  املعا�ي، وأن ا�جتمعات الديمقراطية تقوم ع�� التعّددية �� �ل ا�جاالت، بما ف��ا التعّددية األخالق

انطلقت من نفس التم��ي الّسابق، وهو تجنب �ل ا�جرائم ال�ي ال يمكن �عر�فها وتحديد أر�ا��ا بدقة، أل��ا  

 .مخالفة ملبدأ شرعية ا�جرائم والعقو�ات"

الفصل   إلغاء  إ��  التقر�ر  دعا  ل�حياة    230لذلك،  البد��ية  مخالفتھ  إ��  نظرا  ا�جزائية"  "ا�جلة  من 

بھ ل�جمهور�ة التو�سية من انتقاد من قبل الهيا�ل الدولية املعنية بحقوق اإل�سان، وع�� ا�خاصة، وملا جل

رأسها "�جنة مناهضة التعذيب التا�عة لألمم املتحدة"، ال�ي عّ��ت عن ا�شغالها ل�ون العالقات الرضائية  

الثالث، والتقر�ر  ب�ن �خص�ن من نفس ا�جنس معاقبا عل��ا �� الدولة الطرف، وذلك �� التقر�ر الدوري  

 .  "2016لسنة   21ــ  19التكمي�� عدد 

ة الدستور�ة، و�اسم حماية  
ّ
لقد عمل هذا التقر�ر ع�� دعم املقار�ة "ا�جندر�ة" �حقوق املرأة تحت املظل

ا�حياة ا�خاصة لألفراد من قبل الّدولة، و�� إطار مبدأ "االنتقائية" الذي تمّ�� �� اختيار النصوص القانونية،  
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بالفصل  وضم �ستدّل  حيث  الّدستور،  ألح�ام  ا�خاطئة  والتأو�الت  املقارنات  ضمن    24ن  سياقھ  غ��   ��

من "ا�جلة ا�جزائية") الذي ينص ع�� أن �عاقب بالّ�جن    226مقارنتھ بالتشريع القانو�ي ا�جزائي (الفصل  

بفحش"،   يتجاهر عمدا  �ل من  دينارا  وأر�عون  ثمانية  أشهر و�خطية قدرها  املقصد مدة ستة  إ��  ليصل 

من "ا�جلة ا�جزائية" املتعلق    231ا�حقيقي من وراء هذه ال��سانة من املؤ�دات إ�� املطالبة بتنقيح الفصل  

او   باإلشارة  أنفسهن  �عرضن  العمل  ��ا  ا�جاري  بال��اتيب  عل��ا  املنصوص  الصور  غ��   �� �ي 
ّ
الال ساء 

ّ
الن بـ" 

ن قسم املق��حات البديل عن النص القديم، وهو "إعادة  وتضمّ   بالقول أو يتعاط�ن ا�خناء ولو "صدفة".

العقو�ة   واستبدال  "صدفة"،  عبارة  عن  والتخ��  ا�خناء،  �عاطي  أر�ان  بتحديد  الفصل  هذا   �� الّنظر 

   .ال�جنية بخطية مالية

األحوال  من "مجلة    5أما فيما يتعلق بمسألة "املوا�ع الدينية للّزواج وامل��اث"، فقد دعا إ�� تنقيح الفصل  

فهذا املق��ح    .ال�خصية"، واستبدال عبارة "املوا�ع الشرعية" �عبارة "املوا�ع املنصوص عل��ا ��ذه ا�جلة"

يكشف ب�ل وضوح املقاصد ا�حقيقية من التعديالت ال�ي اق��ح��ا ال�جنة، واألهداف املس�وت ع��ا �� هذا  

املشروع. ومثلما سبق �� عديد املواقع من هذا التقر�ر، �ستدل بالقانون الفر���ي، الذي تم بمقتضاه �عر�ف  

 . البغاء

له املصاحب  ا�جدول  من  "املالحظات"  قسم  بالتجر�ة  و��  صر�ح،  �ش�ل  التقر�ر،  يقتدي  القانون،  ذا 

سنة   منذ  ا�حياء  ينا��  بما  الّتجاهر  جر�مة  عن  ت 
ّ
"تخل أ��ا  ��    .1994الفر�سية كيف  ورد  ما  وقياسا ع�� 

 226القانون الفر���ي وكذلك التجر�ة السويسر�ة، يدعو التقر�ر �� قسم "املق��حات" إ�� تنقيح الفصل  

دينار �ل من يأ�ي ع�� مرأى    1000و�عو�ضھ بالنص الّتا��": �عاقب بخطية قدرها    من "ا�جلة ا�جزائية"،

ة    .الغ�� عمال جنسيا أو �عمد إ�� كشف املواطن ا�حميمة من بدنھ بقصد "إيذاء الغ��"
ّ
أو "�عت�� أفعاال ُمخل

واط" ال�ي  و�دعو صراحة إ�� حذف "  . باألخالق واآلداب العاّمة التعّري وكشف العورة عمًدا وعلًنا"
ّ
جر�مة الل

د عل��ا الفصل 
ّ

 من ا�جلة ا�جزائية، و�عو�ض عقو�ة الّ�جن بخطية مالية.   230يؤك

ع�� الّرغم من حرص مهندسو هذا التقر�ر �� خطا��م التسو�قي لتمر�ره ع�� أنھ يندرج ضمن سياق  

غ�� الوطنّية  للتشريعات  جذر�ة  مراجعة  تقت��ي  ال�ي  ومجر�ا��ا  العر�ية"  الّسياق    "الثورة  مع  املن�جمة 

ھ كشف لنا مدى تأث�� التشريعات األورو�ية وخاصة الفر�سية �� صياغة أبوابھ العامة واختيار  
ّ
ا�جديد، فإن

مفرداتھ من القوان�ن الفر�سية. ومن ثمة، ال يمكن فصل مضام�ن هذا املشروع ورسائلھ عن أيديولوجية  

ل خاصّيتھ "االنتقائية" �� اختيار �عص الّنصوص  حامليھ ومهندسيھ. وتتج�� مقاصده ا�حقيقية من خال 

� �� عدم وجاهة �عض املرجعيات القانونية ال�ي استنجد إل��ا باعتبارها تتعارض مع  
ّ

دون غ��ها، كما تتج�

 قيمنا الثقافية ومنظومتنا األخالقية، أي مع خصوصية هو�تنا العر�ية واإلسالمية.  

كر واألن�ى، و��دف إ�� تحر�ر   ��دف هذا املشروع الذي يبدو �� ظاهره
ّ

قانون �� املساواة " �� اإلرث" ب�ن الذ

نمط ثقا�� دنيوي    ق"إباحية “وف  و املرأة التو�سية من "الهيمنة الذ�ورّ�ة" إ�� �شر ثقافة فردانية ترف��ية  

ْتعِوي ا�جن��ي وا�جسدي. إضافة إ�� ما �شهده ا�جتم 
ُ
ع بحسب  وسل�� تخ��ل فيھ قيمة اإل�سان �� �عده امل

" إليھ  ذهب  الوهاما  من  ب عبد  الدولة    املس��ي"  مؤسسات  ��ا  تقوم  ال�امنة  البنيو�ة    (األمنية"العلمنة 
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ة
ّ

نظام حياة اإل�سان ا�خاصة والعامة) واملؤسسات اإلعالمية؛ ف�ي    "(�غي��وال��بو�ة وغ��ها) و"قطاع اللذ

القدا نزع  إ��  واإلشهار�ة،  التلف��يونية  إعالنا��ا  ع��  اقتصادي  �س��  إ�سان  إ��  وتحولھ  اإل�سان  عن  سة 

�عد واحد" انتشر ضمن    .وجسما�ي ذي  الراهنة  والّسل�� �حقوق اإل�سان وتوظيفا��ا  املادي  البعد  وهذا 

مجموعة من الّسمات "املعوملة" ال�ي ال عالقة لها بأية منظومة قيمية، دينية �انت أو أخالقية أو إ�سانية.  

الّسياسة هذه  تجليات  لفئة    و�دأت  وخاصة  البشر�ة  للطاقة  والهدر  ا�خرائب  أش�ال   �� باب  ظاهرة 
ّ

الش

االنتحار وا�خدرات والعنف..)، و�� مختلف صنوف العذابات اإل�سانية الفردية وا�جماعية غ�� ا�حدودة  (

�عد   خاّصة  التو���ي  ا�جتمع  �عيشها  أصبح  ملق��حات  2011ال�ي  املوضو��  "املتخّصص  أّن  د 
ّ

املؤك . ومن 

من الّرؤ�ة املقاصدّية ا�جّددة املعلن ع��ا،    االعلمانّية “عندنتقر�ر ال �سعھ إال أن �عاين تحّول املقار�ة "ال

حة ومفّقرة ال م�ان ف��ا للّدين، وال للتقاليد واملوروث الثقا�� الذي يتم نبذه ب�لّيتھ"
ّ
 .إ�� رؤ�ة حداثوّ�ة مسط

�� حد �عيد، و�نب�� أن يقرأ ع�� هذا النحو، ولھ أ�عاد دينية  لقد بَدا "الّنقاش حول امل��اث نقاش معّقد إ

الّ��ائي لتحديد قانون امل��اث �� تو�س، وتحديد   وقانونية واجتماعية تتشابك جميعها �� �شكيل التقييم 

  ـبينما املقار�ة الفكر�ة ال�ي استند إل��ا هذا التقر�ر يمكننا �ع��ا ب  .افضل طر�قة لتنظيم ا�جتمع التو���ي"

ا�جنسية   ا�حر�ة  الفردية:  ا�حر�ات  ملضام�ن  الّدال��  التجر�د  منطق  عل��ا  ��يمن  ال�ي  املتطّرفة"  "الالئكّية 

والعقيدة واألخالق...ا�خ. ومن خالل الرجوع إ�� الّنصوص والقيم ا�جّردة، سواء �انت ديانية أو علمانّية، 

بال اتجاه باعتباره يت�ّون من أفراد متناثر�ن مثلهم  وسوف تجعل ا�جتمع يتحّرك  ،�عّزز امليل إ�� االستبداد"

مثل الذّرات �عيشون �� عزلة اجتماعية تامة، ويستبطنون �� سلوكيا��م اليومية وعالقا��م البينّية ضوابط  

هذا   فمشروع  بي��م.  وتجمع  توّحدهم  ال�ي  والدينّية  الثقافية  للمرجعيات  الفاقدة  املقّدسة"  "الفردانية 

،  القانون إذا ت
ً
ّم الّتصديق عليھ وتفعيلھ سوف يؤدي بالضرورة إ�� ��ديم نفسية الفرد وفقدان توازنھ أوال

ھ �س��دف تذو�ب املرجعيات االجتماعية  
ّ
و��� تفكيك روح ا�جْمعنة والتماسك االجتما�� �� ا�جتمع ثانيا، ألن

فة ل
ّ
حمة للعالقات اإل�سانية وامللط

ّ
 ها. والثقافية واألخالقية والدينية الال

و"املساواة"   وا�حر�ات"  "ا�حقوق  مثل:  ا�جذابة  للمفاهيم  التسو�ق  ع��  املشروع  هذا  أ�حاب  �عمل 

و"ا�حداثة".. و"التنو�ر"  نزع  و"العلمانية"  اإلسالمي    ا�خ، ع��  الّدين  القداسة عن  األخالقيات وروح  نظام 

���ي، وتفكيك الت�و�نات املعنو�ة  ودوره �� توجيھ الضم�� اإل�سا�ي وضبط األخالق العامة �� مجتمعنا التو 

والرمزّ�ة من ا�خيال االجتما�� لألفراد وتبخيسها (تحق��ها)، ح�ى تّتخذ قيم الفْردنة �� مستو�ا��ا الطبيعية  

وا�حّددة   للقيم  املنتجة  الوحيدة  املرجعّية  مقّدًسا، وتصبح  مفهوما  اإل�سانية  الّروح  عن  ا�جّردة  واملادية 

جة، لرؤ�ة العالم والّضا
َ

ؤْد�
ُ
بطة ألخالقيات الناس. لهذا، ينب�� علينا " التبّصر �� معا�جة هذه اإلش�اليات امل

ل    ،وتنسيب املفاهيم بر�طها �سياقات إنتاجها"
ّ
باعتبار ليس هناك أّية وجاهة �� القول بأّن الالئكّية �ش�

الّتطور للمجتم أو لتحقيق  للّتحديث  نفرد" 
ُ
امل أو "الّنموذج  يقّر بذلك    .عاتاملسار الوحيد  فالالئكّية، كما 

الّدين ورجالھ،  بإيديولوجية م�افحة ضد  الفر�سي�ن، �� استثناء فر���ي اق��ن  عدد من علماء االجتماع 

 باملدرسة وان��اء  
ً
و�انت وراء قانون الفصل ب�ن الكنسية والّدولة �� فر�سا، وطرد الّدين من ا�جال العام بدءا

أما العلمانّية ف�ي "حركة فكر�ة وفلسفية تدعو   .يال �� أي مجتمع برو�ستان�ي"بالّسياسة، مما ال نجد لھ مث 
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إ�� املساواة �� املمارسات االجتماعية و��� اعتماد العقالنية �� وضع القوان�ن ال ي�ون للمرجعية الدينية فيھ  

   .أثر يذكر"

إّن االنطالق من معرفة عالقة هذا القانون بالسياقات ا�جتمعية امللوثة بالتدخل ا�خار�� تمكننا من  

فهم أ�عاده وأهدافھ من خالل روابطھ ا�خفية ال�ي ��ج ف��ا تحت شعار الدفاع عن حقوق املرأة وحر�ا��ا  

ن أي م�ّ�ر، ح�ى بدت �لها �شبھ  ل�ي ت�ون سيدة نفسها وغ��ها من املصط�حات ال�ي تم اقحامها �� النص دو 

السياسية   ف��ا  بما  حقوقها  جميع  املرأة  اإلسالم  منح  لقد  علمية.  وجاهة  أية  من  ا�خالية  املز�فة  ا�ح�� 

واالجتماعية   والثقافية  االجتماعية  الظروف  ��يئة  يجب  ولكن  الدولة،   �� املراتب  أع��  إ��  والوصول 

ذه ا�حقوق من دون أن تصطدم باملبادئ اإلسالمية مثلما  والسياسية وتطويعها ح�ى تتمكن من ممارسة ه

هو معمول بھ �� �افة الدول اإلسالمية. فال يوجد �عارض ب�ن أن تتمتع املرأة بحقوقها وتمارس حر�ا��ا مثل  

 الّرجل مع االل��ام بالقيم واملبادئ ال�ي شرعها القرآن الكر�م. 

ة وفقهية وخلق حالة من الصدام ب�ن مقاصد الشريعة  يتن�ل هذا املشروع �� إطار افتعال معارك فكر� 

اإلسالمية الّسمحة ومنظومة حقوق اإل�سان ب�ن التو�سي�ن من أجل تحقيق أهداف سياسية استعمار�ة  

ال عالقة لها بمبادئ العدالة واإلنصاف ب�ن ا�جنس�ن، و�ّن الو�� بالشروط التار�خية وا�حضار�ة ال�ي ظهر  

أنھ �شر من أجل فتح ج��ة جديدة ملعارك مصطنعة تتعلق ��و�ة ا�جتمع وعناصر   ف��ا هذا املشروع، تؤكد

تماسكھ وقوتھ ال�ي ما ف�ئ األعداء �ستخدمون جميع ذخائرهم ــ ا�خشنة والناعمة ــ منذ القرن التاسع عشر  

 ع�� تفكيكها و�ضعافها من أجل بلوغ أهدافهم �� السيطرة ع�� أمتنا العر�ية من جديد.

 : ة الخاتم    -6

�غفل   و"املساواة"  والتحّر�ات"  "ا�حقوق  مفردات  ة 
ّ
مظل تحت  ھ 

ّ
أن الّسابقة  التار�خية  تجار�نا  كشفت 

املشرعون والسياسيون عن معا�جة قضّية الّتمي�� البنيوي �� ا�جتمع إ�� درجة تصل إ�� حالة الّتواطؤ مع  

لم" الذي ال �عود أسبابھ إ�� مصدرّ�ة دينية، و�نما 
ّ
إ�� مصادر خارج هذا ا�حقل؛ حيث تنتشر  " براد�غم الظ

العديد من ا�حاالت والظواهر التمي��ية وان��ا�ات حقوق املرأة والّرجل معا �� مجتمعنا، وال�ي تحُدث يومًيا  

دون أن يتم منعها أو ا�حّد م��ا ع�� الّرغم من وجود التشريعات الضامنة لها. لذلك، فنحن �� حاجة أكيدة  

لق��ااإل�سان عامة واالهتمام  إ�� الّدفاع عن حقوق  
ْ

�� سلوكياتنا اليومية قبل االهتمام �سن القوان�ن    بأخ

 �� صيغ��ا ا�جّردة ومعا�جا��ا االرتجالية ال�ي ال تتوافق مع السياقات الوطنية. 

خذ هذا التقر�ر من موضوع "ا�حر�ة الفردية" و"املساواة �� امل��اث " ب�ن املرأة والرّجل موضوعات
ّ
ھ  لقد ات

ا�حور�ة �� محاولة منھ لتفكيك أحد أهم أعمدة وقّوة نظامنا االجتما�� وهو�تنا الوطنّية. ورغم كثافة أبوابھ  

سمت �عديد الّتأو�الت غ�� الوج��ة وا�خاطئة  
ّ
ومداخلھ القانونية واالجتماعية والفقهية، فإّن مضامينھ ا�

بامل  عالق��ا   �� اإل�سان"  حقوق  "منظومة  �ش�ل  تار�خية  هذه  حول  تنحصر  وال  تو�س.   �� الدينية  رجعية 

�عة التأو�لية املعيارّ�ة واملقارنة غ�� الوج��ة مع اإلسالم �� مستوى �عدها البسيط �� الفصل ب�ن الّدين 
ّ
الن

والّسياسة، أو �� مستوى التحّرر من إسار املنظور الّدي�ي �� أنظمتنا القانونّية، بل أيضا �� فصل الّدين عن  
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 الدینامیات الهجرویة الراهنة:  

 ت المالمح والسیاقا

 
 

 

 : صملخّ ال

تروم هذه الدراسة الكشف عن �عض املتغ��ات املاكروسوسيولوجية الوازنة ال�ي أصبحت، منذ حوا��   

 ع�� اندماج  
ً
عقدين، ��ي�ل الفعل ال�جروي الراهن وتحدد بقوة خصائصھ ومآالتھ؛ إذ ال تؤثر فقط سلبا

 �� �سف كيمياء التعا�ش السل�ي املش�� 
ً
ك ب�ن الشعوب واألمم.  املهاجر�ن بدول االستقبال، بل �سهم أيضا

الهو�ة،   سؤال  حول  ا�خطاب  بت�خم  األمر  اإلسالموفو�يا،  يتعلق  ظاهرة  األزمات  وتنامي  حدة  وتصاعد 

وتزايد نفوذ ا�حر�ات القومية الشعبو�ة اليمينية، وانتشار نظر�ة  االقتصادية بمعظم بلدان االستقبال،  

 "االستبدال العظيم". 

 االستبدال العظيم.-الشعبو�ة-اإلسالموفو�يا-الهو�ة-سوسيولوجيا ال�جرات :مفاتيح  �لمات

 

 

Abstract : 

The article aims to reveal some of the heavy macro-sociological variables that have 

become, about two decades ago, structuring the current migration act and strongly 

determine its characteristics and consequences today. It not only negatively affects the 

integration of immigrants in the receiving countries, but also contributes to destroying 

the chemistry of peaceful coexistence between peoples and nations. This is related to 

the inflated discourse around the question of identity, the growing phenomenon of 

Islamophobia, the escalation of economic crises in most of the receiving countries, the 

growing influence of right-wing populist nationalist parties, and the spread of the theory 

of the "Great Replacement". 

Key words: Sociology of Immigration, Identity, Islamophobia, Populism, the “Great 

Remplacement”. 
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 : مقدمة  -1

  
ً
ال شك �� أن متتبع اإلنتاجات السوسيولوجية �� مجال ال�جرة، إبان العقود األخ��ة، سيالحظ انتقاال

الطرد   �عوامل  اإلمساك  محاولة  خالل  البنيو�ة  املاكروسوسيولوجية  اإلكراهات  ع��  ال��ك��  من   
ً
م��ايدا

باعتبارها وحدات أساسية    وا�جذب، إ�� التشديد ع�� السياقات والس��ورات امليكروسوسيولوجية ا�خاصة

 من  
ً
 متناميا

ً
وخاصة بإش�الية االندماج  -االهتمام بال�جرة الوافدة  للمالحظة والتحليل؛ وسي�جل انز�احا

االستقبال بلدان  بالشب�ات  -داخل   
ً
وتحديدا ل�حدود،  العابرة  بال�جرات  االهتمام  و�أش�ال   إ��  ال�جرو�ة 

   .1ال�جروي واقتصاده (Circulation)ا�جوالن 

هذه التطورات النظر�ة واال�ستمولوجية املهمة ال�ي �عرفها اليوم هذا ا�حقل الفر��  �� املقابل، يبدو أن

ال�جرو�ة   الديناميات  وتفس��  فهم   �� املهمة،  الكشفية  قيم��ا  من  الرغم  ع��  �سعفنا،  لن  التخص�ىي 

املتنوعة،   أنماطها  واستجالء  العامة،  سياقا��ا  ورصد  ا�ختلفة،  و��خيص  الراهنة،  ومنافذها  مسارا��ا 

-ووجهاتھ ال��ائية، و�عقب آثارها ع�� بلدان املغادرة واالستقرار؛ إذا لم �ستحضر �عض املتغ��ات السوسيو

ال�جروي   الفعل  ع��  ثقلها  ب�ل  تجثم  أصبحت  ال�ي  وثيق،  �ش�ل  بي��ا  فيما  املتداخلة  ا�جديدة،  تار�خية 

 ع�� س��ورة اندماجالدو�� الراهن، وتلقي بظاللها ع�� كيفي 
ً
 2ات تمثلھ وطبيعة مآالتھ. إذ ال تؤثر فقط سلبا

 واقع التحاجز والتباغض ب�ن األمم والشعوب،
ً
وتنسف كيمياء   املهاجر�ن ببلدان االستقبال، بل �عمق أيضا

 ال�ونية �� الف��ة الراهنة.  ا�جتمعية التعا�ش السل�ي املش��ك بي��ا، الذي �عد أحد أهم التحديات 

 : صائص المشهد الهجروي العالمي خ  -2

ال شك أن هناك العديد من التحوالت العميقة ال�ي طالت املشهد ال�جروي العاملي �� العقدين األخ��ين، 

 يمكن حصر أهمها فيما ي��: 

  :
ً
العقود أوال خالل  السريع،  ال��ايد  إ��  �ش��  اإلحصائيات  �ل  أن  إذ  الدولية؛  ا�جالية  ا�حركية  كثافة 

إجما��  من  �سب��م  حجم  مستوى  ع��  البطيء  االرتفاع  من  بالرغم  الدولي�ن،  املهاجر�ن  عدد   �� األخ��ة، 

 ساكنة العالم. 

 

 
 للمزيد من التفصيل، انظر على سبيل المثال:  -  1

- Yann Scioldo-Zürcher& Marie-Antoinette Hily & Emmanuel Ma Mung (Dir), Etudier les migrations 
internationales, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2019. 
- Alain Tarrius, La Mondialisation par le bas : Les nouveaux nomades de l’économie souterraine, Paris, 
Balland, 2002. 

هم اإلشكاالت التي يطرحها استخدام مفهوم االندماج -2
ٔ
 في السوسيولوجيا، انظر:  لالطالع حول ا

Khalid Chahbar, « Le processus de construction de concepts en sociologie : le cas du concept d’intégration », 
Al Azmina Al Hadita, Numéro 14, Printemps, 2017, pp.38-50. 
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 1): �سبة املهاجر�ن الدولي�ن من إجما�� س�ان العالم1جدول رقم (

 عدد املهاجرون الدوليون  السنة 

 (باملالي�ن) 

إجما��   من  للمهاجر�ن  املئو�ة  النسبة 

 م س�ان العال

2000 173  2.8% 

2005 191  2.95% 

2010 220  3.22% 

2015 248  3.35% 

2017 258  3.4% 

2020 281  3.6% 

 

:
ً
    ثانيا

ً
 مصدرة لل�جرة فقط، بل أصبحت أيضا

ً
لم �عد �عض الدول، �املغرب واملكسيك وتركيا، بلدانا

بلدان عبور واستقبال. فاملغرب، ع�� سبيل املثال، تحول إ�� بلد استقرار العديد من املهاجر�ن املنحدر�ن  

العديد   استقبال  بلد  أصبح  واملكسيك  ال�حراء؛  وجنوب  االفر�قي  الساحل  بلدان  املهاجر�ن  من  من 

والهندوراس   والسلفادور،  غواتيماال،  من  خاص  و�ش�ل  والوسطى،  ا�جنو�ية  أمر��ا  من  املنحدر�ن 

واألفغاني�ن،  والعراقي�ن،  السور��ن،  املهاجر�ن  من  مهم  عدد  مقصد  تركيا  أصبحت  و�دورها  وني�اراغوا؛ 

 واألذر�يجاني�ن وال��كما�ستاني�ن.

:
ً
 م��ا �� اتجاه دول  "  الشمال"تتم داخل بلدان    لم �عد التدفقات ال�جرو�ة  ثالثا

ً
ا�جنوب"  "أو انطالقا

بلدان  من 
ً
بلدان    "الشمال "  فقط، بل أصبحت تتجھ أيضا العقدين "ا�جنوب"صوب  . و�األخص، خالل 

ببلدان   االقتصادية  األزمات  �عمقت  �عدما  أزمة  -"  الشمال" األخ��ين،  معدالت  -2008وخاصة  وارتفعت 

 عن فرصة  
ً
البطالة والفقر �� صفوف شبا��ا، وا�سدت �ل اآلفاق أمامھ، مما دفعھ إ�� حزم حقائبھ بحثا

بلدان   �عض  نحو  متوجها  واال�وادور    "ا�جنوب"عمل،  واألرجنت�ن،  وال��از�ل،  واملوزمبيق،  أ�غوال،  مثل 

 . 2والفيتنام

ين  لم  فاألمر  ذلك،    أك�� من 
ً
إعالميا بوا  ّقِ

ُ
ل الذين  الشباب  �� هؤالء  ا�جدد“  بـحصر فقط    و�ـ،  "الفقراء 

� بھ“ ض�َّ
ُ
 ليشمل �عض املتقاعدين الذين ��اجرون إ�� �عض بلدان  3"ا�جيل امل

ً
 - " ا�جنوب"، بل امتد أيضا

 
ِعد� هذا الجدول باالعتماد على: البنك الدولي -1   .2008،  »عدد المهاجرين الدوليين (% من السكان) «،ا�

-Portails sur les données migratoires, « Statistiques sur l’émigration et l’immigration », 5 février 2021. 
2 -Sylvie Bredeloup, «De l’Europe vers les Suds: nouvelles itinérances ou migrations à rebours ?», Autrepart, 
vol. 77, no. 1, 2016, pp. 3-15. 
3 -Sylvie Bredeloup, op-cit, pp.3-15. 
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 م��م إما لالستفادة من ت�لف��ا املعيشية املنخفضة �� حالة محدودية دخلهم ال  -�املغرب
ً
شهري، أو  سعيا

 للتمتع ببعض االمتيازات الضر�بية، أو لالستمتاع بطقسها الدا��. 

�� هذا السياق، البد من اإلشارة إ�� أنھ ال يمكن اعتبار هؤالء املواطن�ن األورو�ي�ن، سواء �انوا متقاعدين  

اح"أو مقاول�ن أو أجراء...ا�خ، يقطنون �� مقطورات سكنية أو �� منازل اسمنتية قارة، مجرد   أو مغ��ب�ن   "سيَّ

)s(Expatrié  إذا �انت مدة إقام��م ببلدان ا�جنوب �ساوي أو تتجاوز سنة، بل هم مهاجرون. خاصة إذا ،

ُھ  
ُ
َعّرِف

ُ
، هو ذلك ال�خص الذي يقطن ببلد  "شعبة الس�ان �� األمم املتحدة"استحضرنا أن املهاجر، كما �

ف ولإلشارة،  أد�ى.  كحد  واحد  عام  ملدة  فيھ  يولد  هذا  لم  بھ  يحظى  الذي  اإلجماع  من  األد�ى  ا�حد  رغم 

أو   الدولية،  املنظمات  داخل  سواء  العلمية"التعر�ف،  الزاو�ة  "ا�جماعة  من   
ً
إش�اليا يظل  فهو   ،

السوسيولوجية. مثلھ �� ذلك مثل �ل التعار�ف األخرى، كتلك ال�ي �عت�� املهاجر هو ذلك ال�خص الذي  

 ينتقل للعيش ببلد ليس ببلد  يق�ىي أك�� من ثالثة أشهر �� السنة  
ً
خارج بلده؛ أو تلك ال�ي �عت��ه �خصا

أو تتجاوز ثالثة أشهر  أو األعمال   إقامتھ ملدة �ساوي  أو ا�حج  الز�ارة عائلية  أو  بال��فيھ  ألسباب ال تتعلق 

(Affaires)  
ً
 �عت��ه هشا

ً
 �غادر مجاال

ً
عتقد أنھ  لاللتحاق بمجال آخر �  (Précaire)؛ أو تلك ال�ي �عت��ه �خصا

 من امل�ان الذي غادره.... ا�خ. ف�ل هذه التعار�ف ال تخلو، رغم أهمي��ا، من عيوب ومثالب ال يتسع  
ً
أك�� أمانا

 هذا املقال ملناقش��ا. 

:
ً
 لالعتقاد   "ا�جنوب"ارتفاع منسوب التدفقات ال�جرو�ة من دول    را�عا

ً
و�ل��ا. فع�� سبيل املثال، وخالفا

أي  -ع�� أن حجم التدفقات ال�جرو�ة ال�ي تتم داخل القارة االفر�قية    1االحصائياتالسائد، تؤكد �عض  

تفوق بأر�ع مرات حجم التدفقات ال�ي تنطلق م��ا �� اتجاه أورو�ا، إذ تصل إ�� حوا��    -ب�ن الدول االفر�قية

 ما يتجھ من األر�اف  من ا�حجم اإلجما�� لل�جرات ال�ي تنطلق م��ا. لإلشارة، فهذا النوع من ال�جرة غا  80%
ً
لبا

املتاخمة ا�حدودية  املناطق  ع��  و�قتصر  بر�دلوب  2و�ل��ا،  سيلفي  الباحثة  نظر   �� و�تمحور،   ،(Sylvie 

Bredeloup)  ،افر�قيا الوسطى، وشمال  وافر�قيا  الغر�ية،  افر�قيا  ب�ن  تتوزع  رئيسية  أقطاب  حول ستة   ،

 : 3وجنوب افر�قيا، بالش�ل التا��

 وحاجتھ املاسة ا�� يد القطب األول:  
ً
يتمحور حول ساحل العاج الذي �ستطيع، �� ظل قلة س�انھ �سبيا

املنحدر�ن من   املهاجر�ن  القهوة وال�ا�او �ش�ل خاص، استقطاب عدد كب�� من  بمزارع  عاملة لالشتغال 

 ما��، و�وركينا فاسو، وغينيا والسنغال. 

 
 انظر على سبيل المثال:  -1

- Sylvie Bredeloup, « 80% de la migration sur le continent est intra-africaine », La Tribune Afrique, 17 
Avril 2017. Disponible sur : https://afrique.latribune.fr/politique. 
- Sylvie Bredeloup, « Les routes de la migration africaine mènent rarement à l'Europe », 01 Mars 2021. 
https://www.rfi.fr/. 
2- Ibid. 
3 -Bredeloup Sylvie (2017), op-cit. 
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ضل املوارد النفطية ال�خمة ومناجم األحجار القطب الثا�ي: يتمحور حول نيج��يا ال�ي �ستطيع، بف 

 من املهاجر�ن املنحدر�ن، �ش�ل خاص، من غانا و�ن�ن.
ً
 كب��ا

ً
 شبھ الكر�مة ال�ي تتوفر عل��ا، جذب عددا

الثالث: البلدان    القطب  مواط�ي  معينة،  تار�خية  العتبارات  �ستقطب،  الذي  السنغال  حول  يتمحور 

 والرأس األخضر.  ا�جاورة مثل غينيا

ثروات نفطية هائلة   يتمحور حول الغابون الذي �ستقطب، �� ظل قلة س�انھ وتوفره ع��  القطب الرا�ع:

 وأوراش بناء كث��ة، العديد من مهاجري البلدان ا�جاورة، مثل ال�ام��ون، وال�و�غو، وغينيا االستوائية.  

البلد من مناجم للذهب واملاس، حيث  يتمحور حول جنوب افر�قيا، ملا يتوفر عليھ هذا    القطب ا�خامس:

 من املهاجر�ن املنحدر�ن من الزمبابوي، واملوزمبيق، وافر�قيا الوسطى وال�و�غو.
ً
 كب��ا

ً
  �ستقطب عددا

مهاجري   من  العديد  النفطية،  ثروا��ا  بفضل  �ستقطب،  ال�ي  ليبيا  حول  يتمحور  السادس:  القطب 

 املغرب. البلدان ا�جاورة، مثل مصر، والسودان، وتو�س و 

:
ً
�عدد الطرق واملمرات ال�ي �سلكها املهاجرون غ�� النظامي�ن لولوج أورو�ا �عد ظهور مسارات   خامسا

 منذ دخول اتفاقية شنغن ح�� التنفيذ �� بداية التسعينات من القرن املا�ىي  -ومعابر جديدة
ً
  -وتحديدا

تلك حالة ممر شرق املتوسط الذي أصبح  وتزايد استخدام �عضها بكثافة مقارنة باملنافذ واملعابر األخرى.  

املسارات   أهم  من  األوسط،  الشرق  بمنطقة  املس�حة  الن�اعات  تواتر  �عد  وخاصة  األخ��ة،  السنوات   ��

ال�جرو�ة املفضلة لدى املهاجر�ن غ�� النظامي�ن للتسلل إ�� أورو�ا؛ أي ذلك الطر�ق الذي يمر ع�� تركيا  

البوسنة واله  من 
ً
(وتحديدا املنفذ، �ستخدم  والبلقان  إ�� هذا  وألبانيا). لإلشارة، فإضافة  رسك، وكرواتيا 

 املهاجرون غ�� النظامي�ن مسارات أخرى لولوج أورو�ا، مثل:

المبيدوزا    ● بجز�رة  والليبية  التو�سية  الشواطئ  ير�ط  الذي  املتوسط  األبيض  البحر  وسط  طر�ق 

 اإليطالية؛ 

من خاللها العبور إ�� أورو�ا ع�� مضيق جبل طارق أو  طر�ق غرب البحر األبيض املتوسط ال�ي يتم    ●

 سبتة ومليلية؛ 

ال�حراو�ة)    ● مناطقھ  من  خاص  (و�ش�ل  املغرب  من  املهاجرون  ينطلق  حيث  افر�قيا  غرب  طر�ق 

 ومور�تانيا والسنغال وغامبيا، �� اتجاه جزر الكناري. 

:
ً
املهنية الضعيفة واملستوى التعلي�ي   لم �عد صورة املهاجر الشاب، الفق��، العامل ذو املؤهالت   سادسا

املنخفض، الذي ينتقل من بلدان "ا�جنوب" إ�� بلدان "الشمال"، تنطبق ع�� الواقع ا�حا�� املركب لل�جرة؛  

�عد أن �عددت وتنوعت، منذ بداية األلفية الثالثة، بروفيالت املهاجر�ن الدولي�ن �ش�ل غ�� مسبوق. وهو  

ال�ي حاولت نمذجة هذه    )(Catherine Wihtol de Wendenو�تول دي و�ندين    �اثر�نما ان��ت إليھ الباحثة  
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ديموغرافية، واملناطق  -ال��وفيالت ا�جديدة واملتنوعة للمهاجر�ن الدولي�ن، بناء ع�� خصائصهم السوسيو

 :1والعوامل ال�ي تقف ورا��ا، بالش�ل التا�� ال�ي ينحدرون م��ا، وش�ل حركي��م ا�جالية،

●    
ً
شباب ذ�ور، حاصلون ع�� شهادات عليا، ينحدرون من طبقات متوسطة حضر�ة، يحملون مشروعا

 �عدة اعتبارات، من بي��ا جاذبية املي��و�والت الك��ى، وا�حرص الشديد ع�� العيش �� ظل  
ً
 مح�وما

ً
�جرو�ا

 أنظمة تح��م حقوق اال�سان األساسية، والفرار من أنظمة سياسية استبدادية.  

االقتصادية  �سا  ● االستقاللية  تحقيق  إ��  و�طمحن  العائ��،  التجمع  إطار  خارج  ��اجرن  متعلمات  ء 

وال�خصية، والتمتع با�حر�ة السياسية؛ لذلك �سارعن للفرار من مجتمعا��ن ال�ي �عتقدن أ��ا غ�� قادرة  

 ع�� تلبية هذه املطامح والرغبات. 

إما منخرطون    ● بذو��م،  ر غ�� م�حو��ن  بمراكز  أطفال قصَّ أو يقطنون  بالبشر  االتجار  �� شب�ات 

االيواء أو �عيشون وسط أسر تطوعت الحتضا��م، يصعب التعرف بدقة ع�� املتغ��ات املستقلة الوازنة  

 الثاو�ة وراء �جر��م أو تحديد طبيعة انتظارا��م. 

لدا��ا األصلية  ، ألن ب"�جرة األدمغة“  بـنخب ذات كفاءة عالية، يمكن إدراج �جر��ا ضمن ما �عرف    ●

تفتقر أحياًنا إ�� القدرة ع�� أن توفر لها مناصب شغل �ستجيب لطموحا��ا وتناسب مهارا��ا، و�األخص  

 إ�� تحقيق ذا��ا، و�� مهمة تبدو لها سهلة التحقق  
ً
ع�� مستوى الراتب الشهري.  تتطلع هذه النخب أيضا

 بأورو�ا مقارنة ببلدا��ا األصلية.

 عن  شباب ذ�ور، ذوو مها   ●
ً
 من مستقبل مجهول و�حثا

ً
رات مهنية ضعيفة، ي�ابدون رحلة ال�جرة هر�ا

حيا��م   تحس�ن شروط   �� آمالهم  �ل  استنفدوا  �عدما  أفضل،  حياة كر�مة وغد  لهم  تضمن  فرصة عمل 

 ببلدا��م األصلية.

جماعا�ي    ● �ش�ل   
ً
أحيانا منظمة  أخرى،  وا�حركية  (Communautaire)جماعات  التنقل  اتخذت   ،

ب�ن  كنم عيش  الذين  "الهناك"و   "الهنا"ط  املر�دية،  للطر�قة  املنتمون  السنغالي�ن  التجار  حالة  مثل  ؛ 

�عيشون و�تنقلون ب�ن مجاالت جغرافية مختلفة، تمتد من غرب افر�قيا إ�� فر�سا، ومن إيطاليا إ�� الواليات  

 املتحدة األمر�كية. 

ية لالضطرابات السياسية والن�اعات املس�حة  كنتيجة موضوع �جرة قسر�ة لطال�ي ال�جوء والالجئ�ن  ●

عائلية   شب�ات  ع��  التوفر  فإم�انية  ال�ون.  بقاع  بمختلق  ا�جغرافية  املناطق  من  مجموعة  عرف��ا  ال�ي 

ال�جروي "وطبيعة       " خيالهم 
ً
وتحديدا بھ،  االستقرار  �ع��مون  الذي  البلد  انتقاء   �� يتحكمان  اللذان  هما 

تمك��م من لغة بلد املقصد، وحجم العالقات ال�ي يتوفرون عل��ا داخلھ،   �عض العوامل األساسية مثل مدى 

 .2ومدى اح��ام هذا البلد �حقوق اإل�سان...ا�خ

 
1- Wihtol de Wenden Catherine (2002), «Motivations et attentes de migrants», Revue Projet, vol. 272, no. 4, 
pp.50-54. 
2- Ibid, pp.50-52. 
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لعل من نافلة القول أن من ب�ن الدروس األساسية ال�ي يمكن استخالصها من هذه ال��وفيالت املتنوعة  

، هو أن االرتباط ب�ن الفقر وال�جرة هو    �اثر�ن و�تول دي و�ندين  ال�ي رسم��ا
ً
لصورة املهاجر الدو�� حاليا

الطر�ق املل�ي  ارتباط غ�� مي�اني�ي. لذلك، فتعدد وتنوع هذه ال��وفيالت يحثنا بالضرورة ع�� االعتقاد بأن 

لتفس��  لفهم ظاهرة مركبة �ال�جرة وتفس��ها، يقت�ىي بالضرورة عدم االستسالم السريع إلغواء القراءة أو ا

ال�ي �عت�� أن ضغط الوقوع �� أسر ا�ج��ية االقتصادو�ة الضيقة  اقتصادي البؤسوي، أي تجنب  -السوسيو

د بصورة تظافر�ة للفعل ال�جروي. ذلك َحّدِ
ُ
  الضرورة االقتصادية هو املتغ�� التفس��ي الثقيل والعامل ا�

الش صناع��ا   �� يتحكم  ال  ومختلفة  متعددة  �جرو�ة  أش�ال  هناك  الفقرأن  أي  االقتصادي،  بل    ؛رط 

متغ��ات أخرى، مثل الرغبة �� تنفس هواء الديموقراطية وتنسم عبق ا�حر�ة وحقوق اال�سان، واالستفادة  

 من املكتسبات واالمتيازات ال�ي تمنحها الدولة الراعية، والبحث عن تحقيق الذات...ا�خ.

االجتما�� واعتباره ا�حرك الرئيس،  -قتصادي وال مشاحة �� أن ال��ك�� والتشديد ع�� متغ�� ال��ميش اال

يقود    
ً
ومن�جيا  

ً
نظر�ا  

ً
من�لقا �عت��  األخرى،  للعوامل  االلتفات  دون  ال�جرة  ظاهرة  لقراءة  الوحيد  واملدخل 

تجنب يمكن  ثمة، فال  لها. ومن  اخ��ا��  تصور  إ��  زوايا   بالضرورة  بتنويع  إال  االخ��الية  الن�عة  هذه  مثالب 

 ع�� نظر�ة واحدة لتفس�� النظر، و�عديد مس
ً
 . الفعل ال�جروي تو�ات التحليل، �عدم االعتماد �ليا

:
ً
بالقدر الذي تتعمق فيھ حركية ورخاوة وانفتاح ا�جتمعات والدول ع�� �عضها البعض، حيث    سا�عا

لقدر  تتنقل البضائع والرساميل واألف�ار والصور بي��ا بحر�ة مطلقة بفعل انخراطها �� س��ورة العوملة؛ با

من   مجموعة  طر�ق  عن  الدولي�ن  املهاجر�ن  تنقل  ملنع  ا�حدود،  ع��  الرقابة  فيھ  �عمقت  الذي  نفسھ 

كة، وفرض رسوم تأش��ات الدخول،   اإلجراءات التقييدية، كبناء ا�جدران، ووضع األسيجة شوَّ
ُ
واألسالك امل

بإ املتعلقة  والدولية  واإلقليمية  الثنائية  االتفاقيات  �عض  ع��  و�اإلعادة  والتوقيع  املهاجر�ن،  قبول  عادة 

تنقل   حر�ة  ع��  التضييق  مسلسل  فيھ  �عمق  الذي  بالقدر  أخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  ا�خ،  القسر�ة.... 

ضغط   سيتعمق  نفسھ  بالقدر  لل�جرة؛  واملر�ح�ن  ال�جروي "املهاجر�ن  مسبوق،    "، ا�خيال  غ��  �ش�ل 

 بذلك الرغبة �� االلتفاف والتحايل ع�� هذه اإل 
ً
 �� تحقيق مستقبل أفضلمؤججا

ً
. 1جراءات التقييدية، أمال

، «2ال�جروي التمثالت ال�ي �عطي مع�ى للفعل    مجموع«ال�جري الذي �ش�� من خاللھ إ��    ولإلشارة، فا�خيال

 ما يتعمق منسو�ھ بفضل وسائل اإلعالم ال�ي �غذيھ بقوة، من خالل الصورة الفردوسية ال�ي تن�جها  
ً
غالبا

فتن�ي، بذلك، شغف مواط�ي بلدان ا�جنوب بال�جرة، وتؤجج، باالستتباع، �علقهم   ،3الشمالعن بلدان  

  الوجدا�ي والعاطفي بدول االستقبال.

 
1- Wihtol de Wenden Catherine, op-cit, p.49. 
2 -Thomas Lacroix, «L’imaginaire migratoire: Jeunes Marocains de France», dans Françoise Lorcerie (dir), 
Pratiquer les frontières: Jeunes migrants et descendants de migrants dans l’espace franco-maghrébin, Paris, 
CNRS Éditions, 2010, pp.121-122. 
3 -Wihtol de Wenden Catherine, op-cit, p .49. 
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 : مظالت تغطي سماء الفعل الهجروي  -3

ال�ي اعتملت �� صلب املشهد ال�جروي    العميقة  التحوالت   أبرز استجالء    ، فيما سبق،إذا كنا قد حاولنا

ال خالل  األخ��ين،  العاملي  بالتبعسهمتأ فعقدين  تة،  يّ ،     "بروفيالت"ويع  ن�� 
ً
حاليا الدو��  فيبدو    ؛ املهاجر 

 
ً
أصبحت تؤطر هذه التحوالت  ال�ي    ا�جديدةاملاكروسوسيولوجية    املتغ��ات أهم    ��خيص، فيما ي��،  مفيدا

 . غ�� مسبوق �ش�ل  املمكنة  مآال��ا الواقعيةوتوجھ 

 :»المكبوت ةعود« أوتضخم الخطاب حول سؤال الھویة  -3-1
العاملي   ال�جروي  باملشهد  عالق��ا   �� ا�حالية  ال�و�ي  التار�خ  ووقائع  �جر�ات  اليقظ  املتتبع  أن  شك  ال 

 و�سياقاتھ العامة، سيخلص إ�� جملة من االستنتاجات املتداخلة واملتشابكة فيما بي��ا، لعل أهمها: 

:
ً
بالقدر الذي استطاع تيار العوملة ا�جارف، بمختلف أش�الھ االقتصادية والتكنلوجية والتواصلية   أوال

  "انضغاط"واملالية، توحيد وتنميط ا�جتمعات البشر�ة ع�� مستوى أنماط العيش والتفك�� والسلوك �عد  

(Compression)    وامل�ان هار��  –الزمان  دافيد  نفس -   Harvey)(Davidبلغة  بالقدر  الذي  ؛  ا��  ھ  أدى 

وا�شطارها هذه  و�لقن��ا.   تفكيكها،  مظاهر  �عاين  ونحن  املا�ىي،  القرن  ثمانينات  ��اية  فمنذ 

 املفارقة/االزدواجية الغر�بة واملث��ة لالنتباه ال�ي تم�� ظاهرة العوملة. 

متعددة   الشر�ات  وقيام  والتوجيھ،  املراقبة   �� الوطنية  الدولة  دور  تقلص  مثل  جديدة    فمتغ��ات 

و  العمالقة،  �انت ا�جنسيات  ال�ي  ا�حمائية  وا�حواجز  القيود  ورفع  للتجارة"،  العاملية  "املنظمة  تأسيس 

مفروضة ع�� حركة السلع وا�خدمات والرساميل، و�عمق مظاهر الت�امل واالندماج االقتصادي، وتواتر  

وتطو  الرقمية،  الثورة  بفعل  وا�جتمعات  الدول  ب�ن  الثقا��  االحت�اك  االتصال،  س��ورات  تكنولوجيا  ر 

ا�حدود  وتناق�ىي،  مفار��  �ش�ل  تلغ،  لم  ا�جماه��ية...ا�خ،  والسياحة  ال�خمة،  ال�جرو�ة  والتدفقات 

القضاء    السيادية، بمعناها املادي والرمزي، ب�ن ا�جتمعات والدول. خاصة �عد أن �جز هذا املد العوملي عن

وا�جماعاتية ال��ابية  الهو�ات  أش�اله  ع��  وا�جهو�ة،    ابمختلق  والقومية،  والدينية،  واللسنية،  اإلثنية، 

واملناطقية...ا�خ   والقبلية،  والعشائر�ة،  أنواإلقليمية،  الذات    �عد  �عر�ف   ��  
ً
أساسيا  

ً
مرجعا أصبحت 

هو �شرذم العديد من ا�جتمعات الوطنية �عد أن �جزت عن التدب��  وتصنيف اآلخر. والدليل ع�� ذلك،  

ها باستيعاب و�دماج �ل م�ونا��ا، ومن ثمة ا�حفاظ ع�� وحد��ا. و�األخص، �عد أن السل�ي لتنوعها و�عدد 

إما باالع��اف  �ش�ل غ�� مسبوق تصاعد،   ال�ي تطالب  ال��ابية واالثنية  الهو�اتية واألقليات  ، مد ا�حر�ات 

�� ا�حصول    "التمي�� اإليجا�ي"أو بالتعامل معها بنوع من    -الواقعية أو املف��ضة-بخصوصيا��ا الثقافية  

االنفصال تحقيق  أو  الذا�ي  با�حكم  للتمتع  �س��  أو  والرمز�ة  املادية  املوارد  ع  ؛ ع��  تلك  وذلك  غرار   ��

ال�ي تطالب باستقالل إقليم الكيبيك عن كندا، والباسك و�اتالونيا وغاليسيا عن إسبانيا، وجز�رة  ا�حر�ات  

عن   وكردستان  ب�جي�ا،  عن  الفالمندي  واإلقليم  املتحدة،  اململكة  عن  واسكتلندا  فر�سا،  عن  �ورسي�ا 

    . وعالوة ع�� تفكك أوصالالعراق، والقبائل عن ا�جزائر...ا�خ
ً
العديد من ا�جتمعات الوطنية، نالحظ أيضا
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العازلة، وا�حواجز الكهر�ائية، واألسالك الشائكة، وتناسل املتاريس واألسيجة املزودة    تزايد عدد ا�جدران

 بمختلف أنظمة الرصد اإللك��ونية وأجهزة الرؤ�ة الليلية ب�ن العديد من الدول. 

، ملا أثاره �شييدهما من ردود فعل سياسية و�عالمية دولية  فإضافة إ�� ا�جدار�ن األك�� شهرة �� العالم

و��ن الواليات املتحدة االمر�كية واملكسيك؛    ،والضفة الغر�ية  "إسرائيل"صاخبة، أي اللذان يفصالن ب�ن  

. �� هذا السياق، يمكن  1�� صمت، إبان العقود الثالثة األخ��ة، عدة جدران وأسيجة، ب�ن الدول  تناسلت

ال�ي تفصل أو الكهر�ائية) واألسالك الشائكة  ا�حديدية أو الفوالذية أو ال�خر�ةك ا�جدران (استحضار تل

اليمن؛ والهند عن ج��ا��ا   الز�مبابوي؛ والسعودية عن  املغرب عن االتحاد األورو�ي؛ وجنوب افر�قيا عن 

وأفغا�ستان قرغ��ستان  عن  واوز�كستان  و���مانيا)؛  و�ا�غالد�ش  (الباكستان  عن  الثالث  وتركمنستان  ؛ 

�ور�ا   عن  والص�ن  باكستان؛  عن  و�يران  مال��يا؛  عن  وتايالند  الز�مبابوي؛  عن  و�و�سوانا  أوز�كستان؛ 

؛ ومصر عن فلسط�ن. إضافة ا�� هذه ا�جدران املشيدة، هناك جدران أخرى إما قيد التشييد أو  2الشمالية

�ل عن البارغواي؛ واإلمارات العر�ية عن سلطنة  يتم التفك�� بجدية �� بنا��ا، مثل تلك ال�ي ستفصل ال��از 

عن املتحدة  والواليات  العراق؛  عن  وال�و�ت  �اليھ 3كندا عمان؛  ميناء  مدخل  (عند  فر�سا  عن  وانجل��ا    ؛ 

(Calais .ا�خ... 

كخالصة عامة، يمكن القول أن تناسل ا�جدران العازلة ب�ن الدول وا�شطار وتفتت العديد م��ا، �� ظل 

العومل أن  الزحف  يؤكد  ال�ا�ح،  و�ا�ورا��اي  العوملة  ر�يب  هو  الهو�ا�ي  بن�عت�ن  .االنكفاء  األمر   يتعلق 

 إ�� جنب �ش�ل تزام�ي و�ساو�� وتناق�ىي �� اآلن نفسھ.  
ً
بطاقة االئتمان،  لذلك، ف  متالزمت�ن �س��ان جنبا

ما    إل��ا،املاسة  يقول ر�جيس دو�ري، ال تل�� البطاقة الوطنية، بل تخلق، �ش�ل غر�ب وعك�ىي، ا�حاجة  

َنق أو �� قلب التيارات الهوائية  «مثلھالوطن،  دام  
ْ

. خاصة، 4مثل الفرد، يمكنھ أن يموت بطر�قت�ن: داخل َمخ

وجود   استحالة  دو�ري،  ر�جيس  يضيف  استحضرنا،  حيوي  إذا  غشاء  بدون   �� بدون    أو«�ائن  حشرة 

َرة
َ

 . 5ك��ات�ن، أو �جرة بدون ِ�حاء، أو بذرة بدون غالف داخ��، أو بو�ضة بدون غشاء، أو ساق بدون َ�ش

بائد و�ل عتيقف �� روح �ل  ينفخ، �ش�ل مفار�� وتناق�ىي،  أك��  التحديث، يردف دو�ري،  ال��  ، و�جعل 

مداعب وأك��  امليت  بتالبيب   
ً
بينما  تمس�ا  ،

ً
هشا ي�ون  ا�جديد/ا�حديث  أن  خاصة  املا�ىي،  ألشباح  ة 

.
ً
َنة  كيف أنوهو ما يفسر    العتيق/البائد ي�ون صلبا

َ
ق

ْ
الَبل إ��   ما يؤدي 

ً
التق�ي واالقتصادي غالبا  التقدم 

و�أزمة    َوْسوا�ىي ُعصاب سيادي السياسية والثقافية، و��� االنكفاء الهو�ا�ي كتعب�� موضو�� عن اإلحساس �

   .6عقدة حصار�ة

 
1 -Wendy Brown, «Vingt ans plus tard, les murs-frontières prolifèrent», Libération, 9 Novembre, 2009. 
2- Ibid. 
3- Ibid. 
4 -Régis Debray, Eloges des frontières, Paris, Gallimard, Coll «Folio», 2010, p.181. 
5- Ibid, p.37. 
6- Debray Régis, «Un mythe occidental», Le Courrier de l’Unesco, n°46, Décembre 1993, p.10. 
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:
ً
الذي يف��ض  ،  (Sécularisation)  1ضعف النجاعة التفس��ية ملسلمات ودعائم باراد�غم الدنيوة  ثانيا

نقذ املنتظر، ال   é)(Communaut  وا�جماعة  ة،ذ والشعو الدين، مثلھ مثل ال�حر،    أن
ُ
يمكنھ أن   وعقيدة امل

ة التصنيع،  يصمد   العلم، ونور    صقيع يمكنھ أن يتعا�ش مع   افة التقنية؛ وال التحضر، وجر وزمهر�ر  أمام َهبَّ

ول�خسوف   ال��ائي،  للزوال  بالضرورة   
ً
آِيال يجعلھ  مّما  ال�حر�ة؛  الطب  وعصا  العصر�ة،  املدرسة  شمس 

و  لل��اجع،  األقل،  ع��   ،
ً
منذورا أو  واالرتخاءاال ال�امل،  بحجة  2نت�اس،  وذلك  «التقدم  .    العل�ي -التق�يأن 

    يخلق بالضرورة
ً
 فهما

ً
 للتفس�� السب�ي.  "من�وع ال�حر"حول اإل�سان لعالم    متمركزا

ً
، ألنھ يصبح خاضعا

. وا�حال، 3للعالم» �� ح�ن، أن الو�� املتنور بالعلم، ال يمكنھ أن يتصا�ح مع النظرة الكهنوتية وامليتاف��يقية

أنھ   بامللموس  أثبتت  التار�خية  الوقائع  مجر�ات  أن  دو�ري،  ر�جيس  يقول  �خ  «�لماوكما  منسوب   ازداد 

و كما نحتاج    «نحتاج ؛ ألننا  4»مشروب ال�و�ا�وال �� بلد ما، �لما ت�خم عدد رجاالت الدين داخلھ
ْ
ط للسَّ

 .5 »ما للزورق، وللمقدس مثلما للمد�سلالنكفاء، �جاذبية الواسع مثلما للمنطقة اآلمنة، ولل�جرة مثل

ضعف  �� االقتناع ب   ليس فقطتار�خية الساطعة سيسعفنا، دون شك،  -فإدراك هذه ا�حقيقة السوسيو

 ع�� استجالء
ً
أسباب هذا ا�جنوح ال�و�ي العارم    القيمة الكشفية لباراديكم الدنيوة، بل سيساعدنا أيضا

االنتماءات   �شوكة  االعتصام  و نحو  والدينيةالقبيلة  والطائفية  والعرقية  الثورة    -العشائر�ة  ظل   ��

التشكيك �� سرديات التنو�ر  وفهم حيثيات هذا امليل امل��ايد نحو    -التكنلوجية الهائلة والعوملة ال�ا�حة

�الدولةوضمور    الك��ى، املدنية  وتراجع  -اإلحداثيات  وا�حزب،  والطبقة  بمبادئ  االمة  التشبع  منسوب 

ال�ونية مظاهر    املواطنة  وتناسل  واألديان،  واألعراق  لألجناس  ك��ى  صهر  بوتقة  نحو  باعتبارها  ا�جنوح 

اال�غالق والتعصب األع�ى والشوفينية الضيقة، وتصدع إم�انات التعا�ش السل�ي ب�ن مختلف ا�جماعات  

   االجتماعية.

:
ً
«أن التغي�� االجتما��، أو    �عت��للنظرة التار�خانية الغائية واملهدو�ة ال�ي    القيمة الكشفيةضعف    ثالثا

أو مع�ى   التار�خ وجهة معينة  لتعطي  تتعاقب  لقوان�ن مطلقة  التار��� يخضع  »التطور 
ً
فتمثلت  ؛  6محددا

، وفق حتمية تار�خية محددة (أو بفضل يد  
ً
بذلك التار�خ كمجرى مائي ينساب �� مجراه، هادئا أو مسرعا

حطتھ األخ��ة، وغايتھ ال��ائية ا�حددة باعتبارها ال�حظة املث��  خفية)، ليصل إ�� مصبھ الطبي��، أي إ�� م

 
الت"، إضافات، العددان خالد شهبار، " -1

ٓ
، ص. 2019خريف،  –، صيف48-47مفارقات المشهد الديني المغربي: المالمح والما

148-149 . 
 . 61-60، ص.2020، الرباط، رباط نت، : الحمل الكاذب19-عالم ما بعد كوفيدخالد شهبار،  -2

3 -Jürgen Habermas, « Qu'est-ce qu'une société "post-séculière" ? », Le Débat, n°152, (2008/5), p.4. 
4- Régis Debray, « L'islam politique : fin ou début d'un monde », Partie 3, Conférence organisée par l’Institut 
du Monde Arabe à Paris le 09 Avril 2015. https://www.youtube.com. 
5- Régis Debray, Les diagonales du médiologue: transmission, influence, mobilité, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, 2001, p.9. 
6- Raymond Boudon., François Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, Coll., 
Quadrige, 2000, pp.287-288. 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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لتحقيق ا�خالص البشري العظيم. تلك حالة �عض املدارس ال�ي تبنت هاتھ النظرة مثل الوضعية (قانون  

   ...ا�خ.1املراحل الثالثة)، واملاركسية (اللوحة ا�خماسية) والتطور�ة

  ��افت هذه الرؤ�ة ال�ي تنظر للتار�خ، كص��ورة ُمَبْوَصلة   ستمرار،مجر�ات التار�خ ال�و�ي، بافلقد بينت  

واال�عطاف   والن�وص  للتوقف  قابلة  غ��  وكزمنية  وتصاعدية،  وتراكمية  وخطية،  ومتواصلة  وحتمية 

والتذبذب؛ إذ ال م�ان ف��ا للصدفة، وللن�وص، وللرجوع ا�� ا�خلف، ولال�عطاف وللاليق�ن، وللالمتوقع،  

 غ�� مرغوب ف��ا""، و، غ�� مبحوث ع��ا)(Effets émergentsاملفاعيل املنبثقة"  "بـــيمون بودون  ا �سميھ راومل
2Effets pervers)( .ا�خ... 

يقظة الرواسب العتيقة  التخندق وراء التحصينات املاضو�ة �عد  ولعل من املفيد اإلشارة إ�� أن تزايد  

املعمور، أشر    والغابرة واآلسنة، بقاع  �ل  آثارها  ال�ي شملت  ا�حالية  العلمية والتكنولوجية  الثورة  ظل   ��

شدد   الذي  الدقيق  التمي��  لذلك  تلتفت  لم  ا�خالصية  الغائية  التار�خانية  الرؤ�ة  هذه  أن  ع��  بامللموس 

طبيعة   ب�ن  ا�خلط  عدم  بضرورة  األمر  يتعلق  إليھ.  االنتباه  أهمية  ع��  دو�ري  اإل�سان    عالقةر�جيس 

وطبيعة    باألشياء  جهة،  باإل�سانمن  اال�سان  أخرى   عالقة  جهة  �سميھ    ؛من  ما  ب�ن  الزمن  “  بـأي 

الذي يطبع   -�� الوراء، واملتجدد �ش�ل دائمإا�خطي، وغ�� القابل للعودة    -  )atif) lTemps Cumu"ال��اك�ي 

والتق�ي العل�ي  جهةالتطور  من  يم��     (Répétitif)"التكراري الزمن  “  بـ�سميھ   ما و��ن  ؛،  ا�جال  الذي 

  ا�جماعات «أن    ، يقول ر�جيس دو�ري،. فلقد الحظنا �� العديد من املرات3من جهة أخرى   السيا��ي والرمزي 

، أو تنتقل من الديموقراطية  أو �عتنق  اإل�سانية �ستع�� لغة أقل سالسة ومرونة،  
ً
 واكتماال

ً
ديانة أقل ن�جا

ولكن  الديكتاتور�ة؛  باملنطاد.  إ��  الطائرة  أو  بالزانة،  ال�جلة  أو  باملعزقة،  ا�حراث  باِدُل 
ُ
ت  

ً
يوما نراها  لم  نا 

ال�ائن ال��، مادامت ال��كيبات ا�جينية �س�� من األقل إ�� األك��   تقهقر  اسمھفبالقدر الذي ال يوجد �ىيء 

؛ ال يمكن، بالقدر نفسھ، ا�حديث عن وجود ٍارتداد أو ن�وص تق�ي ع�� ا
ً
ملستوى املتوسط والبعيد.  �عقيدا

 نحو التحسن.  )Outil(فاألشياء �س�� نحو اكتمالها، ودينامية اآللة  
ً
نھ توجھ  إ، مثلها مثل املعرفة، تتجھ دائما

. لذلك، يردف ر�جيس دو�ري، فإذا �انت  4�و�ي يخ��ق التار�خ وا�جغرافيا و�تسامى ع�� ا�حتميات اإلثنية»

اٍال�سان باإل�سان تخضع لقوان�ن   «فعالقةلتقدم الذي يمكن التنبؤ بھ،  العالقة باألشياء مح�ومة بمنطق ا

''املتحضر�ن''، الذي يمكن ��خيص مظاهره داخل التار�خ التق�ي،  ذلك أن الفرق ب�ن ''املتوحش�ن'' و   .أخرى 

َمنا �� الطاقة  
ُّ

َحك
َ
ليس لھ أي مع�ى �� تار�خ الفن، والديانات، واللغات، وأش�ال السلطة. يمكننا القول أن ت

 
هم روادها كوستاف كليم  -1

ٔ
قسم تاريخ البشرية الى ثالث مراحل تطورية كبرى هي التوحش   الذي ) (Gustave Klemmمن ا

ن المجتمعات االنسانية تنتقل بالضرورة من التوحش الى الحضارة مروراً  
ٔ
كد ا

ٔ
والخضوع والحرية؛ ولويس هنري مورغان الذي ا

رواحية 
ٔ
 ت التوحيدية مرورًا بالفتيشيةلى الدياناإ Animisme)(بالبربرية؛ وإدوارد تايلور الذي سلم بانتقالها من الديانات اال

(Fétichisme)    وتعدد االلهة؛ وهربرت سبنسر الذي كان يصادر بانتقالها من االنسجام والبساطة إلى التخصص والتمايز والتمازج
نها تنتقل من السحر إلى العلم مروراً بالدين...الخ. وجيمس جورج فريزر  والتعقد االجتماعي؛

ٔ
ى ا

ٔ
 الذي  را

2- Raymond Boudon, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, 1977. 
3 -Régis Debray, «Un mythe occidental», Le Courrier de l’Unesco, n°46, Décembre, 1993, p.9. 
4 -Ibid, pp.9-10. 
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ر  قد تطور بألف مرة منذ بداية العصر ا�حديث، ولكننا ال يمكننا القول أن ال�خصية املعنو�ة ملارتن لوت

 بالنسبة للِمعداد[...] ولكن ال  كينغ تفوق بألف مرة �خصية عي�ىى املسيح.
ً
 مهما

ً
فا�حاسوب �ش�ل تقدما

" من أفالطون»
ً
باختصار، يرى ر�جيس دو�ري أن املعرفة  .  1يمكنا القول بأن هوْسرل هو فيلسوف أك�� "عمقا

ْبل   ، حيث املالتحكم �� األشياء ات��اكم وتتقدم �� مجال األدوات التقنية والعلمية ال�ي �س�� إ��  
َ
)n Uق

Avant)  ْعد   واملا�َ(Un Après)  سيطرة اإل�سان  ع�� مستوى أش�ال   موضوعيان، يمكن التحقق م��ما؛ أما

 .2ل�خلف ، فيظل املا قبل واملا �عد ذاتيان، وقابالن لل��اجعا�جال السيا��ي والرمزي ، أي ع�� اإل�سان

التمي�� الدقيق الذي ينبھ إليھ ر�جيس دو�ري هو املساعدة ع�� فهم  وفضائل هذا   ال شك أن من مزايا 

يقظة طبقاتھ امل��سبة، �عد أن �عمق ميل الناس   املنطق الثاوي وراء هذه العودة لتمجيد املا�ىي وحيثيات 

مرآة الرؤ�ة ا�خلفية وليس ع�� الزجاج األمامي. فهو ال يدعونا فقط إ��  لرؤ�ة الوجود االجتما�� من خالل  

باعتبارها غ�� مح�ومة بمآل حت�ي    ضرورة الو�� بتعقد الص��ورة التار�خية وانفتاحها ع�� �ل االحتماالت 

بل   ظافرة،  بخاتمة  أو  قصوى  �غاية  أو  اال�عطاف  مسبق  إم�انية  استحضار  ضرورة  ع��   
ً
أيضا �شدد 

والن�وص   واستشفوالتذبذب  الرمزي  السيا�ىي  ا�جال  تطور  مآالت  استشراف  محاولة  آفاقھ  عند  اف 

التق�ي من جهة، والتقدم -ال��ابط ب�ن التقدم العم��  وسينار�وهاتھ املستقبلية؛ و�نبھ، باالستتباع، إ�� �ون 

 .
ً
 أو آليا

ً
 السيا�ىي والثقا�� والف�ي واألخال�� واالجتما�� من جهة أخرى، ليس حتميا

  :
ً
الذي   حركة التار�خ اإل�سا�ي ومآالتھ التصور التقدمي والتنو�ري والتفاؤ�� لطبيعة  خفوت جاذبية  را�عا

ش�ل إحدى أهم العقائد األساسية ملشروع ا�حداثة؛ أي ذلك التصور ا�خطي والتصاعدي املنتظم عن فكرة  

الص��ورة التار�خية  ومحاولة لرسم معالم الكيفية ال�ي تتحقق ��ا   التقدم �� التار�خ باعتباره نظرة لل�ون،

 لتحقق    للمجتمعات اإل�سانية. فالتقدم،
ً
من هذا املنظور، «يتجھ بالو�� ضرورة إ�� املستقبل بوصفھ مجاال

واألفضل» واألر��  أن  3األحسن  اعتبار  ع��  والصناعة    «التطور ،  العلم  ميدان   �� أورو�ا  عرفتھ  الذي 

الناس   الثامن عشر قد غ�� من حياة  القرن  ا�� أواالقتصاد خالل  يتجھ  تفك��هم   وجماعات وجعل 
ً
فرادا

من  املستق أع��  الحقة  مرحلة  �ل  والتقدم،  التطور  من  مراحل  عن  عبارة  بوصفھ  التار�خ  إ��  و�نظر  بل 

 .4السابقة عل��ا. فاآل�ي أع�� وأفضل من املا�ىي»

 غ�� مكتمليظل،    فإذا �ان واقع مشروع ا�حداثة
ً
كما  -منذ انطالقھ �� القرن السادس عشر، مشروعا

ا  -يقول هابرماس الهائلة،  ع�� الرغم من إنجازاتھ   للت�حيح والتعديل   يظل بذلكللتقنية والعلمية 
ً
قابال

فا باستمرار؛  اإلدماجية  والتوجيھ  واملؤسسات  العتيقة  االجتماعية  والوشائج  للهيا�ل  الكثيفة  لعودة 

الوارفة،   ظاللها  تحت  للتفيؤ  والك��ياء،التقليدية  والكرامة  والتعاضد  للتساند  فضاء  أشرت   باعتبارها 

 
1- Régis Debray, « Un mythe occidental », op-cit, p.10. 
2- Ibid. 

، 2000، الطبعة الثانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المشروع النهضوي العربي: مراجعة نقديةمحمد عابد الجابري،  -3
 . 118ص. 
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 باالنتظارات.    بامللموس ع�� 
ً
 بالوعود، ومعبقا

ً
إذ لم  �ع�� هذا املشروع الذي �ان محمال باآلمال، وم�حونا

 أن �ستعيد التار�خ ذاكرتھ، وتطفو
ً
 والصدوع الباطنية، و���ايد الغابرة الروافد   ع�� السطح   يكن متوقعا

- ا�جماعة اللسنية والعرقية بالوالءات املاضو�ة العتيقة مثل القبيلة والعش��ة والطائفة الدينية و  التشبث

 ضد اه��از الثوابت واضطراب نقاط    - �و�� جما�� أو كمؤسسات اجتماعية وسياسية
ً
 واقيا

ً
باعتباره درعا

املما�عة   أش�ال  من   
ً
وشكال اإلحساس  االستدالل،  االقتصادي ضد  أو    بال��ميش  االجتما��  اإلقصاء  أو 

هذا املشروع، الذي  السياسية. ولعل من املفيد التذك�� بأن   االغ��اب الثقا��، أو االضطهاد الدي�ي أو الهيمنة 

البشري،   التقدم  باسم حتمية  َر،  �شَّ املغلقة،  بالهو�ات  انف�اك  " بـــتحطم ع�� تضاريس ت�خم االحتماء 

�عد تراجع النظرة ال�حر�ة وامليثولوجية للعالم، و�إخراج اال�سان من ديا�� الظالم    "ال�حر عن العالم

التعصب    ھوتخليص شرنقة  من  بتحر�ره  ووعد  املسبقة،  االح�ام  وقيود  التليد  املا�ىي  وأشباح  جثوم  من 

 الطائفي والعر�� والدي�ي.

أن القول  نافلة  فمن  نحو لذلك،  وا�جنوح  الوراء  إ��  الكثيف  األع�ى   االرتداد  والتعصب  واالنكماش 

الضيقة اإليجا�ي    مشروعية�سائل   والشوفينية  و�الزمن  وا�حرر  وا�خالق  املشرق  بالغد  املطلق  اإليمان 

باالكتمال وا�حاسم  الواثق  االعتقاد  مصداقية  ا�حك  ع��  و�ضع  االمتالء،   ��     (Perfectibilité)واملسرف 

منذ القرن الثامن    الذي �شر بھ هذا املشروع  -ة والعقل وا�حر�ةعن طر�ق املعرف  -1لل�ائن البشري الال��ائي  

) Bernard Leيھ دي فونتنيل  فيبرنارد لو بو ع�� العديد من رجاالت الفكر واألدب والفلسفة مثل    عشر، 

 Bouyer de Fontenelle) ،  آن رو��� جاك ت��جووفولت��،  و(Anne Robert Jacques Turgo)   وغو��ولد ،

 .إ�خ.  ..2ني�وال دي �وندرسيھ، وفيكتور هي�و، و   (Gotthold Ephraim Lessing)غ إفرايم ليسين

ع�� سبيل املثال، ف�وندورسيھ الذي �ان يتو�� من النوع البشري أن �عمل ع�� تحقيق ثالث أهداف،  

التحس ��    
ً
وأخ��ا الواحد،  الشعب  أفراد  ب�ن  املساواة  فكرة  و�عميق  األمم،  ب�ن  التفاوت  ع��  ن  «القضاء 

erfectionnement) (P  أن  3لإل�سان» امللموس أكد   ،» املل�ات   الطبيعة  لتحس�ن  ��ائي  حد  أي  تضع  لم 

�� بحق غ�� محددة، وأن تقدم هذه القابلية،    )(Perfectionnabilité، وأن قابلية اال�سان لالكتمال  البشر�ة

ملتغ�� مدة استمرار ا�حياة فوق هذه  �عد أن أصبحت متحررة من �ل قوة ترنو إ�� فرمل��ا، ال تخضع إال  

الكرة األرضية ال�ي قدفت بنا الطبيعة فوقها. بدون شك، فمظاهر التقدم هاتھ يمك��ا أن �س�� بإيقاع سريع  

 . 4إ�� حد ما، ولكن ال يمك��ا أن �عود إ�� الوراء»

 
1- Pierre-André Taguieff, «L’idée de progrès. Une approche historique et philosophique. Suivi de : Éléments 
d’une bibliographie », Les Cahiers du CEVIPOF, Centre de recherche de Sciences Po, Septembre, 2002, p.17. 
2- Ibid. 
3 -Marie Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Marquis de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des 
progrès de l’esprit humain, 1793-1794, p.194. Une édition électronique qui a été réalisée par Jean-Marie 
Tremblay, dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales". http://classiques.uqac.ca. 
4 -Ibid, p.40. 
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: )(Enjolrasنجلوراس  ، بلسان الطالب الثوري أ"البؤساء"و�� نفس األفق، يقول فيكتور هي�و �� روايتھ  

عتبات  « ع��  خضراء  وأغصان  باألضواء،  مغمورة  املدن  شوارع  املستقبل؟  تتصورون  هل  املواطنون  أ��ا 

مت واألمم  واملفكرون  آاملنازل،  ل�حاضر،   
ً
واملا�ىي محبا األطفال،  يبار�ون  والشيوخ  والناس عادلون،  خية، 

ال� باملساواة  ينعمون  واملؤمنون  مطلقة،  بحر�ة  خدمة  يتمتعون   �� والقانون  ل�جميع،  والعمل   (...) املة 

هو   املادة  ترو�ض  إن  سعيدات!  واألمهات  حروب،  دماء مسفوحة، وال  ا�جميع، وال  والسلم فوق  ا�جميع، 

    .«1الثانيةهو ا�خطوة    )l’idéal(االو��، وتحقيق املثل األع��    ا�خطوة
ً
املواطنون، إن    أ��ا «:  و�ضيف قائال

. وعندئذ سينتفي �ل ما �شبھ التار�خ  
ً
القرن التاسع عشر عظيم، ولكن القرن العشر�ن سوف ي�ون سعيدا

، وسيتوقف إحساسنا با�خوف، كما هو ا�حال اليوم، من االستيالء، والغزو، واالغتصاب، والصراع  القديم

  .2آ�ىي. سن�ون سعداء»املس�ح ب�ن األمم (...) يمكننا ا�جازفة بالقول: ستختفي امل 

والتكبيل بأصفاد املا�ىي وأغالل أمجاده واقعية �انت أم    التشرنق ع�� الذاتهذا ا�جنوح نحو  لذلك، ف

�� التار�خ  وا�حت�ي   لفكرة التقدم املؤكدالتفاؤ��  مصداقية هذا التصور التنو�ري  �سائل  ، البد لھ أن  متخيلة

خرى ملنطق الس��ورة التار�خية ولطبيعة مآال��ا، ح�ى أصبح  الذي هيمن �ش�ل شبھ مطلق ع�� التصورات األ 

مد�ي"مثل   الناس؛  3"دين  أغلب  أن   �عتنقھ  ذلك   �� (مثل  والدليل  التحديثية  األيديولوجيات  معظم 

التصور،   هذا  ع��  النظري  معمارها  شيدت  والقومية...)  والوطنية  والشيوعية  واالش��اكية  الليب��الية 

 األساسية.   واستظلت بمعظم مسلماتھ

التنو�ري التفاؤ�� للتار�خ، هناك ثالث تصورات أخرى حاولت  التطوري  ولإلشارة، فإ�� جانب هذا التصور  

 عن االيمان بفكرة "الغد األفضل" بدورها أن ترسم معالم ومنطق وغايات س��ورة التار�خ البشري 
ً
،  �عيدا

 :4بي�� أندر�ھ تاغييف أهمها �� ثالثة، ��كثف 

فصادرت بحتمية االرتداد إ�� الوراء.    التقهقرال�ي آمنت بفكرة    (Décadentielles)  االرتداديةالتصورات  -

 Joseph Arthur)وجوز�ف أرثر دي غو�ينو    (Louis de Bonald)لويس دي بونالد   من ب�ن أهم روادها نجد

de Gobineau) . 

، فصادرت بحتمية التكرار  التكرار(بما ف��ا العدمية/الن��يلية) ال�ي آمنت بفكرة    تشاؤميةالالتصورات  -

. من ب�ن أهم روادها نجد أرثور شو���اور  (Évidence récurrente du néant)العب�ي أو ببداهة العدم الثابثة  

 .  (Giacomo Leopardi)وجا�ومو ليو�اردي 

 
1 -Victor Hugo, Les misérables, Bibebook, 1862, p.1537. Une édition électronique réalisée par « Association 
de Promotion de l’Ecriture et de la Lecture ». http://www.bibebook.com. 
2- Victor Hugo, Les misérables, op-cit, p.1539. 
3- Pierre-André Taguieff, «L’idée de progrès, op-cit, p.15. 
4 Ibid, p.13. 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(296) 

بفك   ال��اجيديةالتصورات  - آمنت  "حرب    التعارضرة  ال�ي  بحتمية  وصادرت  تجاوزه،  يمكن  ال  الذي 

 .1اآللهة". من ب�ن روادها نجد فر�در�ك نيتشھ وماكس في��

وراهنية   مصداقية   �� التشكيك  إ��  أدت  ال�ي  األسباب   �� البحث  حديثنا  مشموالت   �� ليس  بالطبع، 

ما   بر�ق  خفوت  خاللھ  ومن  التار�خ،   �� التقدم  لفكرة  التطوري  ليوتار  التصور  فرا�سوا  �سميھ    بـ �ان 

ت�خم    ، بل نتأدى من السياق السابق إ�� التشديد ع�� خالصة مركز�ة �� أن" السرديات الك��ى ل�حداثة“

املاضو�ة   باملرجعيات  االعتصام  منسوب   �� تزايد  من  رافقھ  ما  مع  الهو�ة  سؤال  حول    الغائرة،ا�خطاب 

اندماج املهاجر�ن بدول    ع�� 
ً
العالم، البد لھ أن ينعكس سلبا الذات ب�ل بقاع  وجنوح نحو اال�غالق ع�� 

ب الهو�ا�ي ا�جوهرا�ي، بأ�عاده  لتكثيف مسار هذه التحوالت ال�ي استطاع من خاللها ا�خطااالستقبال. ف

العرقية واللسنية والدينية، أن يز�ح من طر�قھ ا�خطاب الطبقي ذو النفس ال�و�ي واألم�ي، و�براز آثارها  

املثال،  سبيل  ع��  يكفي،  املش��ك"،  "العيش  كيمياء  ع��  التدم��ية  وتداعيا��ا  املهاجر�ن،  ع��  السلبية 

السيا�ىي الفاعل  انتقل  كيف  عن  ا-استحضار  ا�حديث  من  الفر��ىي  املهاجر�ن"إلعالمي  خالل    " العمال 

''املغار�ي�ن إ�� ا�حديث عن    (Blacks)والسود   (Arabes/Beurs)والعرب    "سنوات الستينات والسبعينات، 

 عن املسلم�ن. - أي مع بداية التسعينات -مع بداية الثمانينات، و�عدها

العقود   خالل  انتقلنا،  فقد   ،
ً
للفرد  عموما الطبقي  الوضع  ع��  تركز  ثنائيات  استخدام  من  االخ��ة، 

مثل مال�و وسائل    -فتستحضر، بأثر من ذلك، مسلسل توزيع ال��وة والسلطة،  وموقعھ �� مسلسل اإلنتاج

حاكمون/مح�ومون...ا�خ لون، 
َ
مستِغلون/مستغ بروليتار�ا/برجواز�ة،  العمل،  قوة  إ��    ؛-اإلنتاج/بائعو 

و�ة بديلة، تميل �� تمثلها ملفاصل ومستو�ات البناء الهو�ا�ي لآلخر إ�� التشديد ع�� �عده ثنائيات أخرى، مان

اإلث�ي، مثل ثنائية عرب/أمازيغ، وعرب/أكراد، وعرب/فرس، وعرب/أقباط، وموارنة/دروز، وأتراك/أرمن، 

فت الدي�ي،  �عده  ع��  تركز  أو  و�اتالوني�ن/باسكي�ن...ا�خ،  فرانكفوني�ن،  خطا��ا  وفالماني�ن/   �� ستد�� 

و�اثولي�ي/برو�ستا�ي،   وس�ي/شي��،  ومسلم/بوذي،  ومسلم/��ودي،  مسلم/مسي��،  ثنائية  وممارسا��ا 

األفراد   ب�ن  العالقة  لقراءة  الثنائيات كشبكة  إ�� هذه  ال�جوء  أن  ِمراَء  /برو�ستا�ي،...ا�خ. وال  وأورثودك�ىي 

االجتماعية الهو  وا�جماعات  االح��اب  وت��ة  تصاعد  االثنية  �عكس  والضغائن  األحقاد  بتفجر  و��ىي  �ا�ي، 

الفتاكة، و�استئساد   الن�عات االستئصالية املاضو�ة  الن�جسيات الدوغمائية، و�تف�ىي  والدينية، و�زحف 

 الهو�ات التوتاليتار�ة القاتلة، بلغة أم�ن معلوف.

سؤا  حول  ا�خطاب  بت�خم  مؤشراتھ  �ل  ��ىي  الذي  ا�جديد  الواقع  هذا  أن  القول،  الهو�ة  صفوة  ل 

إدماج   �� عرقلة  أخرى،  متغ��ات  جانب  إ��  بقوة،  �ساهم  أصبح  األخ��ة،  العقود  خالل  املكبوت"  و"عودة 

 و�� تناسل سياسات السد والصد ال�ي �س��دفهم.  املهاجر�ن ببلدان االستقبال،

 
1 - Ibid., p.13. 
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 :اإلسالموفوبیاتنامي ظاھرة  -3-2
��از واالحتقار واالزدراء واالستياء والنفور  أجج مشاعر االشممطلع األلفية الثالثة، ت  أن أهم ما م��  يبدو

والعداء واالنتقاص من اإلسالم كعقيدة ونصوص وطقوس ورموز، ومن املسلم�ن كجماعة دينية، بمعظم 

، ولو �عد الثورة اإليرانية سنة  دول استقبال املهاجر�ن
ً
 ومحتشما

ً
. فا�خطاب اإلسالموفو�ي الذي ظل �امنا

وفتوى هدر دم الروائي سلمان رشدي   �ي جما�� بأورو�ا مع بداية الثمانينات،و�روز االسالم �واقع دي  1979

 سيتحرر لينفلت من عقالھ، و�ت�خم �ش�ل غ�� مسبوق �عد �جمات ا�حادي عشر من شتن��  ؛1988سنة  

2001 . 

 فالتمثالت السلبية املضمرة واملكتن�ة ب�ل معا�ي التوجس وسوء الثقة إزاء ا�جاليات املسلمة لم �عد،

�عد هذه األحداث ال��اجيدية، �سكن ا�جوانح وتتلفلف �� األعماق �� ش�ل أح�ام نمطية مسبقة صامتة؛  

لتتحول إ�� ممارسة يومية �ع�� عن نفسها �ش�ل    كغول خارج للتو من قمقمھ، بل ستطفو ع�� السطح،  

املكشوف   التمي��  خالل  من  وذلك  مختلفصر�ح.  داخل  املسلم�ن  �س��دف  أصبح    ا�حقول  الذي 

وال�جنية،   واألمنية،  وال��بو�ة،  وال�حية،  والقضائية،  والسياسية،  اإلعالمية،  �املؤسسة  االجتماعية، 

والو�االت   االجتما��،  السكن  بتدب��  امل�لفة  املؤسسات  طرف  من  إليھ  يتعرضون  الذي  العل�ي  واالقصاء 

�ل التقار�ر ال�ي تنجزها �عض الهيئات    وهو ما تؤكده  العقار�ة، وو�االت التشغيل، وأر�اب املقاوالت...ا�خ.

مثل   األساسية""الدولية  ل�حقوق  األورو�ي  االتحاد  مثل    1و�الة  الوطنية  مل�افحة  "أو  الوط�ي  املرصد 

جمعية    " اإلسالموفو�يا أو  الب�جيكية"بفر�سا  املسلم  هذه  2"حقوق  تنامي  تزايد منسوب  ��جل  �لها  إذ   .

ا ش�ل  اتخذت  سواء  العنصر�ة  ممارساتالظاهرة  أو  مسبقة  أح�ام  أو  تناسل و ،  3يديولوجيا  ع��  �شدد 

وتواتر حاالت االعتداء ع�� ا�حجبات، وتدنيس املقابر اإلسالمية، ووضع الزجاجات ا�حارقة �� ردهات وأ��اء  

املساجد أو وضع رسومات عنصر�ة ع�� جدرا��ا ا�خارجية، و�رسال رسائل ��ديدية أو طرود مفخخة إ�� 

ا�جمع لــ ممث��  اإليديولو��  االنتصار  ع��  بامللموس  يؤشر  ما  وهو  اإلسالمية...ا�خ.  مقاو��  "  يات 

املعضلة "�عد أن ت�خم حجمهم ونفوذهم فاستطاعوا، بالتبعة، بناء وصناعة ما �س�ى بـــ  "اإلسالموفو�يا

لها   4"اإلسالمية وال��و�ج  اإلسالمي)  ا�خطر  د (أو  معظم  داخل  والسيا�ىي  اإلعالمي  استقبال  بالفضاء  ول 

   .املهاجر�ن

 
1- Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «Deuxième enquête de l’Union européenne sur 
les minorités et la discrimination Les musulmans – Sélection de résultat« , 2018. https://fra.europa.eu. 
2- Muslims’ Rights Belgium, «Rapport annuel sur l’islamophobie en Belgique – Rapport 2013», Bruxelles, 
Février 2014. https://ec.europa.eu. 
3 -Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed., Islamophobie: comment les élites françaises fabriquent le 
« problème musulman », Paris, La Découverte/Poche, 2016, p.16. 

المعضلة "على سبيل المثال، لالطالع بتفصيل على كيف استطاعت النخب اإلدارية والسياسية واإلعالمية والعلمية بناء وصناعة  -4
  pp.101cit, -Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, op-.160                                                      بفرنسا، ُينظر: "اإلسالمية
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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التار�خية وا�خصوصيات االجتماعية   فع�� الرغم من اختالف مظاهرها ومسوغا��ا باختالف السياقات

أو    1الوطنية ال�ي تندرج �� إطارها، فإن الالفت هو أن اإلسالموفو�يا سواء �انت فردية أو مؤسساتية، عاملة

، رغم  بلدان استقبال املهاجر�ن، �� ظاهرة �ش��ك ف��ا معظم  2ةإيديولوجيأو    Sécuritaire)(شعبية، أمنية  

اإل  ��  أن  الثانية  الديانة  الغالب،   �� أصبح،  الدي�ي"سالم  هذه"سوقها  ب�ن  املش��ك  القاسم  يظل  إذ   .  

  املتعددة هو الطعن �� مشروعية وجود املسلم�ن ��ذه ا�جتمعات، والنظر إل��م كطابور   "اإلسالموفو�يات"

املطلقة،   والغ��ية  الضدية  م�ونات  �ل  تخ��ن  وك�ائنات  طبيعة  باعتبارهم  خامس،  بحكم  قادر�ن،  غ�� 

 التكيف مع تطوراتھ. أو عقيد��م الدينية، ع�� استيعاب حقائق العصر ا�حديث وانجازاتھ 

واملعر�� الوجودي  التمي��  «  بالرؤ�ة االستشراقية املس�ونة ��اجس    و�بدو أن هذه القناعة تظل مح�ومة

سماه صادق جالل  ، ومتشبعة بمسلمات ما  3ب�ن ما �س�ى الشرق، و��ن ما �س�ى (�� معظم األحيان) الغرب»

 « فتفسر الفوارق    " ميتاف��يقا االستشراق"بـالعظم  
ً
ال�ي تؤمن بأسطورة الطبائع الثابتة واملتمايزة جوهر�ا

، و�سلم،  4وليس إ�� ص��ورات تار�خية متبدلة»  ب�ن ا�جتمعات والشعوب والثقافات بردها إ�� طبائع ثابتة

بالتبعة، « بوجود فارق أسا�ىي وجذري ب�ن ا�جوهر املزعوم ل�ل من الطبيعة الشرقية من ناحية؛ والطبيعة  

املزعومة» الغر�ية  للطبيعة  ال�امل  التفوق  لصا�ح  ثانية  ناحية  من  فميتاف��يقا  5الغر�ية  أخرى،  بلغة   .

 (أ 
ً
و صراحة) أن ا�خصائص ال�ي تم�� ا�جتمعات الغر�ية ولغا��ا وثقافا��ا...ا�خ �� االستشراق ترى ضمنا

معينة متفوقة �� جوهرها ع�� با��    "غر�ية"، �� التحليل األخ��، تنساب من طبيعة  أل��ا ع�� ما �� عليھ

 .6"الشرقية"الطبائع و�خاصة ع�� الطبيعة 

 ما يؤدي إ�� ا��ام املسلم�ن 7لذلك، فاالنطالق من هذه القناعة 
ً
، االخ��الية والعنصر�ة �� آن واحد، غالبا

الطار الدستوري  ع�� الذات، و�عدم اع��افهم با  بالن�وع الطائفي بما يحملھ من ا�عزال وانطوائية وتقوقع

 
 نظر على سبيل المثال: ادة هذا النوع من اإلسالموفوبيا، لالطالع على بعض الكـتابات التي انتقدت بش -1

Büttgen Philippe, De Libera Alain, Rashed Marwan, Rosier-Catach Irène, Les Grecs, les Arabes et nous : 
enquête sur l'islamophobie savante, Paris, Fayard, 2009. 

ن  -2
ٔ
منية اٍالسالموفوبيايبدو ا

ٔ
ثار ومضاعفات اال

ٓ
ما   هي نتاج طبيعي ال

ٔ
الهجمات االرهابية التي تقوم بها الحركات الجهادية؛ ا

ي هي نتاج تجربة مريرة عاشتها جماعة اجتماعية   إاليديلوجية إالسالموفوبيا
ٔ
فهي محكومة بخلفيات تاريخية وحضارية خاصة، ا

اريخية محددة مع االسالم والمسلمين، فظلت منحوتة في ذاكرتها الجمعية إلى حدود اليوم، توجه تمثالتها  معينة في فترة ت
 :وسلوكاتها اليومية. انظر بهذا الصدد

Geisser Vincent, « L’islamophobie en France au regard du débat européen », dans Rémy Leveau et Khadija 
Mohsen-Finan (Dir), Musulmans de France et d’Europe, Paris, CNRS Editions, 2005, p.66. 

 . 45، ص.2006. ترجمة: محمد عناني. القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، االستشراق: المفاهيم الغربية للشرق إدوارد سعيد،  -3
دصادق جالل العظم،  -4

ٔ
، الطبعة الثانية، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، ب ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة اال

 . 15، ص.2004
 . 15المرجع السابق، ص. -5
 . 15المرجع السابق، ص. -6
برز الكـتابات المشبعة حتى الثمالة بمسلمات  -7

ٔ
 في الفضاء اإلعالمي "ميتافيزيقا االستشراق "من بين ا

ً
 صاخبا

ً
، والتي خلفت سجاال

وروبا المسيحية" شارة إلى كـتابوالفكري الفرنسي، يمكن اإل
ٔ
صدره المؤرخ  ارسطو في جبل سان ميشيل: الجذور اليونانية ال

ٔ
" الذي ا
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والقانو�ي الذي يحكم ا�جتمعات ال�ي �عيشون ف��ا، و�رفضهم ملبدأ الفصل ب�ن الدين والسياسة، و�عدم  

  
ً
 واجتماعيا

ً
وال��م لألوطان ال�ي �ستضيفهم وتأو��م، و�ضعف منسوب �سامحهم مع "اآلخر" ا�ختلف دينيا

 
ً
 وسياسيا

ً
 وفكر�ا

ً
أو العقالنية أو ا�حر�ة ال يمكن أن تنبث �� "أرضهم   ومن ثمة فبذور الديموقراطية-وثقافيا

و�تجر�مهم ل�حق �� �غي�� املعتقد الدي�ي، و�رفضهم املطلق للمساواة ب�ن الرجل واملرأة ونزوعهم    -القاحلة"

نحو اخضاعها واستعبادها ومصادرة حقوقها، و�ارتفاع معدل خصو�ة �سا��م، و�ممارس��م للزواج املتعدد  

ر َدبَّ
ُ
 واملبكر والقسري...ا�خ. rrangé)(Aوامل

شتن��   من  عشر  ا�حادي  ُ�َعْيد  خاصة  أصبحت،  املسلم�ن  حول  السلبية  األح�ام  هذه  أن  الالفت  من 

، و�� ظل سطوة ا�خطابات القومية الشعبو�ة العنصر�ة، تتخذ صيغة ا�حقائق الثابتة، والقضايا  2011

الستقبال. لهذا، ستصبح هذه األح�ام النمطية ال�ي التقر�ر�ة الصادقة املسلم ��ا بالعديد من مجتمعات ا 

�سلم �غ��ية املسلم�ن املطلقة، فتشيط��م بذلك، وت��ر العداء ٍاتجاههم، باعتبارهم غ�� قابل�ن لالندماج  

�خاطر   هو���ا  بذلك  فيعرضون  الثقا��،  االستقبال ومحيطها  �جتمعات  االجتما��  النسيج   �� واالنصهار 

�ستثمرو��ا �� معاركهم    ''مقاو�� اإلسالموفو�يا''عة جاهزة �� البالغة ا�خطابية ل�ل  التصدع والتشظي، قط

 االنتخابية.  

وفهمها االسالم  حول  السلبية  األح�ام  هذه  قراءة  يمكن  ال  أنھ  املؤكد  األوعية   من  استحضار  دون 

فال��ي  بول  يقول  فالتار�خ،  باستمرار.  �غد��ا  ال�ي  وا�حضار�ة  والدينية  وُ�ثِمل    «��يج،  التار�خية  األحالم، 

القديمة، ويعكر  أفعالها، ويغذي جروحها  لد��ا ذكر�ات خاطئة، ويعمق من حدة ردود  الشعوب، و�خلق 

، فتصبح  وال�جرفة باملرارةصفو راح��ا، و�قودها إ�� جنون العظمة أو جنون االضطهاد، و�جعل األمم �شعر  

 « فاإلسالم، يؤكد إدوارد سعيد، لم يصبح . »1بذلك مز�جة وتافهة
ً
للرعب وا�خراب وجحافل الهمجي�ن   رمزا

"ا�خطر   �ان  إذ  ا�حلقات،  متصلة  نفسية  صدمة  ألورو�ا  يمثل  �ان  فلقد  سبب،  بال  الكر��ة  الشيطانية 

املسيحية  ا�حضارة  ع��   
ً
دائما  

ً
خطرا و�مثل  أورو�ا  بجوار  عشر  السا�ع  القرن  ��اية  ح�ى  يكمن    العثما�ي" 

العظ�ى   وأحداثھ  التقليدية،  ومأثوراتھ  ا�خطر  هذا  تدرج  أن  من  أورو�ا  تمكنت  الزمن،  مر  وع��  بأسرها. 

  .2و�خصياتھ البارزة ومناقبھ ومثالبھ �� صلب حيا��ا»

الدين األيو�ي  3جار�� لذلك، فإذا �انت ذاكرة املسلم�ن، يقول سيمون  سيف  "، تحتفظ باسم صالح 

يتھ و�جاعتھ استعادة األرا�ىي املقدسة ال�ي استولت عل��ا ا�جيوش املسيحية  الذي استطاع بفروس  "هللا

 
، حيث حاول من خالله تبخيس الدور المهم الذي قام به العلماء المسلمين، مثل الفارابي  2008الفرنسي سيلفان غوغنهايم سنة 

وروبا في العصر الوسيط. وابن سينا وابن رشد، في نقل اإلرث الثقافي اليوناني ل
ٔ
 نظر: اغرب ا

Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel : Les racines grecques de l'Europe chrétienne, 
Paris, Seuil, coll. « L'univers historique », 2008 . 
1 -Paul Valery, Regard sur le monde actuel, Paris, Gallimard, 1966, p.40. 

 . 124مرجع سابق، ص. شرق، االستشراق: المفاهيم الغربية للإدوارد سعيد،  - 2
3- Jargy Simon (1969), « Les fondements théologiques et historiques du dialogue islamo-chrétien », Revue de 
théologie et de philosophie, Lausanne, Volume 6, 1969, pp.362-363. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Gouguenheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil
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�� أواخر القرن ا�حادي عشر؛ فالذاكرة املسيحية ال زالت تحيط ��الة من القداسة �ل من شارل مارتيل  

الكفار" املد االسالمي  "أداة هللا ضد  أوقف  الذي  �� معركةب،  الغر�ية  الشهداء''  أورو�ا  بواتييھ    أو (  "بالط 

Poitiers  (  وكذا يوحنا الثالث سو�ييس�ي732سنة ،  Sobieski IIIJean   )1629-1696(    ،الذي  ملك بولونيا

العثمانية من    - �عد أن استطاعت إخضاع أورو�ا الشرقية والوسطى لسيطر��ا  -منع جيوش االم��اطور�ة 

 . 16831احتالل فيينا سنة 

غذية املد اإلسالموفو�ي ورفد شرايينھ، يكفي أن �ستحضر كيف �ان  وإلبراز ثقل هذا املتغ�� التار��� �� �

�شهر �� وجھ تركيا، عندما �انت ترغب �� االنضمام لالتحاد األورو�ي، سيف املا�ىي العسكري لإلم��اطور�ة  

؛ إذ أن  2العثمانية ال�ي �انت تحتل أجزاء واسعة من آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وشرق أورو�ا ووسطها

 إما �سبب ذلك املا�ىي بالذات، أو ألن    «تركيا
ً
 وحليفا

ً
ال�ي �انت عدوا ألورو�ا ال �ستطيع أن تصبح صديقا

لذلك، يبدو أن �عض املؤرخ�ن ال يجانبون الصواب عندما  .  3أورو�ا مسيحية واألتراك مسلمون �� غالبي��م»

نوع   إ�� وجود  بين��ون  تتسر�ل  ال�ي  االستمرار�ة،  جديدة،من  و�أعذار  سالموفو�يا  اإل ب�ن    مال�س مختلفة 

و  للمحمديةا�حديثة  املضادة  املسيحية  ع��  4الن�عة  و�ؤكدون  اإلسالم  ،  عن  السلبية  الصور  هذه  أن 

    ع�� ف��ة زمنية طو�لة.  تبلورتتجثم ب�ل ثقلها ع�� ا�حاضر، ليست وليدة ال�حظة، بل  ، ال�يواملسلم�ن

، �شدد ع�� أن «أو�� ردود الفعل املسيحية تجاه االسالم �شبھ إ��  فاملؤرخ ال��يطا�ي نورمان  
ً
دانييل، مثال

   )(la traditionحد كب�� ردود الفعل ا�حديثة إزاءه. فالتقليد  
ً
 حيا

ً
فالغرب    [...] لم يختف قط، وظل دائما

 ب�ن سنة  
ً
م،  1300و  1100األورو�ي الزال يحتفظ بنظرتھ ا�خاصة لإلسالم ال�ي �ش�لت منذ القدم، وتحديدا

فاملواقف ا�حديثة من    نورمان دانييل، . هكذا، يضيف5وال�ي لم تتغ�� إال ببطء شديد منذ ذلك التار�خ»

العصر الوسيط، وعصر األنوار. و��    (Romantiques)اإلسالم �ستمد حيو���ا �ش�ل كب�� من روما�سيات  

أن االقتناع بافتقار اإلسالم    Southern) (Richardر�تشارد سوذرن مؤرخ العصر الوسيط   نفس األفق، يؤكد

إ�� األخالقية، ورفضھ للنقاش الفكري، وتبلد املسلم�ن العق��، باعتبارهم ال يقبلون ع�� استخدام عقولهم  

غ�ي عن الذكر،  . و 6ح�ى ال يفقدوا ايما��م، تر�خت �� األذهان �أف�ار ثابتة منذ العصور الوسطى األورو�ية

الس  الصورة  م�ن هذه  املسلم�ن، وتر�خ مشاعر  أن  تجاه  العدوانية  الغرائز  ��يج  أن  استطاعت  ال�ي  لبية 

 ع�� الرواية، والقصة، والنصوص التار�خية، وا�خطاب الدي�ي الذي ينتجھ  
ً
الكراهية ضدهم، �ش�ل تار�خيا

 
1- Ibid, pp.362.363. 

وروبا في القرون الوسطىصورة سوذرن ريتشارد،  -2
ٔ
، ترجمة وتقديم رضوان السيد، بيروت، دار المدار اإلسالمي،  إالسالم في ا

 . 7، ص.2006
  .7المرجع السابق، ص. -3

4 -Geisser Vincent, « L’islamophobie en France au regard du débat européen », dans Rémy Leveau et Khadija 
Mohsen-Finan (Dir), Musulmans de France et d’Europe, Paris, CNRS Editions, 2005, pp.40-51. 
5- Norman Daniel, Islam et Occident, Traduit de l’anglais par Alain Spiess, Paris, Le Cerf, Collection 
Patrimoines-Islam, 1993, p.13. 

وروبا في القرون الوسطى، ريتشارد سوذرن،  - 6
ٔ
 . 14، ص.مرجع سابقصورة إالسالم في ا
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و  والكهان،  الرهبان  الكنيسة  السفراء،  رجال  حررها  ال�ي  ا�ح�ومية  والتقار�ر  الرحالت،  تب 
ُ

  والشعرك

 والغناء...ا�خ. 

 - 1األورو�ية الوسيطة لإلسالم ال�ي الزالت �غدي ا�خيلة الغر�ية عن اإلسالممالمح الصورة    والستجالء

الغرب آخر  اعتبارها    -باعتباره  يمكن  ال�ي  الشامخة  العاملي  األدب  وصروح  قمم  إحدى  استحضار  يكفي 

وعن   الوسطى  العصور  أورو�ا  حضارة  عن  حية  األخرى.شهادة  ل�حضارات  بامل�حمة    تمثال��ا  األمر  يتعلق 

» ب�ن  الشعر�ة  ما  ال�ي كتبت  اإللهية»  دان�ي    1321و   1307ال�وميديا  اليغي��ي  االيطا��  الشاعر  من طرف 

م)، وال�ي يصف من خاللها رحلتھ ا�خيالية �� ا�جحيم، واملطهر، والفردوس رفقة املرشدين  1321-م1265(

سالم، و�ش�ل خاص عن نبيھ محمد  امل�حمة الشعر�ة رسمت صورة مقيتة عن اإل هذه    .فرجيليو و�ياتريس

سبق إلدوارد  �� ا�خندق التاسع ضمن دائرة ا�جحيم الثامنة،  الذي تم وضعھ، إ�� جانب ع�� ابن أ�ي طالب،  

 �ع�� عن رغبة ال
ً
 حيا

ً
غرب  سعيد أن توقف �� كتابھ «االستشراق» عن مرام��ا البعيدة، حيث اعت��ها مثاال

لإلشارة إ�� أهمية هذه    .2�� ممارسة سيطرتھ السياسية والثقافية ع�� الشرق و�التا�� ع�� العالم اإلسالمي

عدد مبيعا��ا �� العالم  قد وصل  الزالت تدرس �� املؤسسات التعليمية الغر�ية، و   امل�حمة يكفي أن نذكر أ��ا

الشديد ��ا، لم   �حمة واالفتتان الرس�ي والشع�ي. �� املقابل، فشعبية هذه امل 3مليون ��خة  12إ�� حوا��  

'' ا�حقوقية، ال�ي تقدم استشار��ا للمجلس االقتصادي واالجتما�� لألمم املتحدة، 92يمنع منظمة "غ��وش  

 تمي��ية جارحة ضد  
ً
من الدعوة إ�� حذف تدريسها من املقررات الدراسية اإليطالية، ل�و��ا تتضمن أح�اما

 .4املثلي�نال��ود واملسلم�ن و 

،  عالوة ع�� هذا،
ً
�ستعيد �حظات الصراع  ببعض األناشيد ال�ي  ع�� سبيل املثال،  يمكن أن نذكر أيضا

��  وتحتفي ببطوالت الفرسان  العنيف مع املسلم�ن، فتصف �عض وقائع ا�حروب الصليبية،   املسيحي�ن 

بت�حيات روالند حفيد شارملان وقائد جيشھ  ال�ي تتغ�ى   (Roland)مثل أ�شودة روالند    ،5القرون الوسطى

ال�ي تحتفي    )(Giullaume، وأ�شودة كيوم  778سنة      (Bataille  Roncevaux)�� معركة "ممر رو�سفال"

ضد املسلم�ن    (Orbieu)"أور�يو"  �� معركة    )(Guillaume de Gellone  وليام دي جيلون ببطولة و�جاعة  

وأ�شودة793سنة   أثناء    )Antioche(  أنطاكيا ،  ألنطاكيا  حصارهم  أثناء  الصليبي�ن  ببطوالت  تتغ�ى  ال�ي 

 
فاية محمد نور الدين،   -1

ٔ
،  54، الوحدة، السنة الخامسة، العدد المتوسط»المتخيل: نقد النظرة السياسية الغربية لشرق    «الشرق ا

ذار (مارس)، 
ٓ
 .235-225، ص. 1989ا

 . 138-135، ص. مرجع سابقاالستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد،   -2
3 -Marco Frassinelli, «I 20 libri più venduti di sempre», ILBLOGGER.IT, 23 Aprile 2015. https://ilblogger.it. 
4-Caterina Moniaci, «Dante “razzista”, follia Onu: bandire Divina Comedia», 13 Marzo 2012. 
www.liberoquotidiano.it. 
5 -Jean Subrenat, «la conquête de Jérusalem, reflet d’une mystique de pèlerinage», dans Evelyne Berriot-
Salvador, Le mythe de Jérusalem : Du moyen âge à la renaissance, Publications de l’université de saint 
Etienne, 1995, p.22. 
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ب�نحا� ما  األو��  الصليبية  و 1098و  1097ملة  بو�ون  ،  دي  جودفري  ببطولة   �شيد  ال�ي  القدس  أ�شودة 

Godefroy de Bouillon)( ا�خ. ...10991سنة  أثناء الزحف الصلي�ي ع�� القدس 

�شر��ا واستبطا��ا بما  لن ينجو أحد من  النمطية حول املسلم�ن  أن مالمح هذه الصورة  الالفت لالنتباه،  

أشد املدافع�ن عن قيم   ) أحد رواد التنو�ر وأحد1778-1694(فولت��  النية الغر�ية، مثل  ق�� ذلك رموز الع

الصادر    2مم وروحها»حول أخالق األ   «رسالةخالل كتابھ  القرن الثامن عشر، خاصة من  ا�حر�ة والتسامح ��  

�لود  . أك�� من هذا، ف1742ال�ي ألفها سنة   3، أو الن�ي محمد»«التعصب، أو من خالل مسرحيتھ  1756سنة  

وهو   بدوره،  س��اوس  و�دعوتھ  ليفي  العنصر�ة،  للن�عات  و�نبذه  العرقية،  لألطروحات  بتصديھ  املعروف 

العقل البشري، وعن التعدد والتنوع   للتحرر من املركز�ة الثقافية األورو�ية، و�دفاعھ املستميث عن وحدة

بلغة تقر�ر�ة مباشرة، صورة  �سا�ي، سيعيد إنتاج هذه الصور النمطية حول املسلم�ن. فقد رسم،  الثقا�� اإل

عن بداية   قاتمة   �� الهندية  القارة  شبھ  بمسل�ي  التقاءه  �عد  وكثقافة،  وكحضارة،  كدين،  اإلسالم 

املا�ىي القرن  من  أن  ا�خمسينات  �عد  ويستشعر،  جعل؛  والتضايق،  باالمتعاض  يحس  اللقاء  هذا  ھ 

باالستتباع، ا�خاطر ال�ي تحدق بالفكر الفر��ىي ع�� حد �عب��ه. من ب�ن مالمح هذه الصورة القاتمة ال�ي 

 للمسلم�ن، ا��امهم باال�غالق،  ،  4بلورها �� كتابھ «مدار�ات حز�نة»
ً
 وصر�حا

ً
وال�ي �ستشف م��ا عداء وا�حا

فبعد مقارنتھ ب�ن حكيم الهندوس بوذا، واالقصاء الدي�ي والعنف.    ،ن�عة الذ�ور�ة التمي��يةالوالتعصب، و 

ون�ي اإلسالم محمد، سيستنتج أ��ما رمزان للضدية �� �ل �ىيء، ألن القاسم املش��ك الوحيد واألوحد بي��ما،  

اآللهة من  ليسا   
ً
معا كالهما  أن  هو  نظره،  يصف  5��  جازمة،  و�لغة  هكذا،   . 

ً
وخنثو�ا  ،

ً
عفيفا ب�ونھ  ،  بودا 

 
ً
ومبشرا ل�حرب،   

ً
ومحبا  ،

ً
وملتحيا األر�ع،  بزوجاتھ   

ً
فحال فهو  نظره،   �� محمد،  أما  وقدوة؛   ،

ً
 6ومساملا

(Messianique) . 

ال يمك��ا طمس أهدافها  �� املقابل، فا�خلفية التار�خية وا�حضار�ة لهذه العالقة العدائية باملسلم�ن،  

، بالوشاح الدي�يالسياسية ورهان -ا�جيو
ً
ا�حضاري.  -ا��ا االقتصادية ا�حيو�ة، ع�� الرغم من تدثرها، أحيانا

إقناع نظ��ه الفر��ىي جاك ش��اك   االبنيكفي أن �ستحضر هنا كيف حاول الرئيس األمر��ي جورج بوش  إذ  

  بدعمھ �� حر�ھ ضد العراق، ال�ي لم تكن ��دف سوى إ�� ��ب موارده وثرواتھ االقتصادية، ب�ون
ً
ھ تلقى وحيا

من السماء يدعوه إ�� خوض حرب إيمانية مقدسة ضد أعداء الغرب املسي�� الذين ير�دون تدم��ه. فقد  

 
1- Jean Subrenat, Ibid, p.22. 
2 -Voltaire, Essai sur les Mœurs et l’esprit des nations, Tome I, 1829, pp.245-247. Un document produit en 
version numérique par Jean-Marc Simonet. http://classiques.uqac.ca. 
3- Voltaire (1817), Œuvres complètes, Paris, l’imprimerie de Crapelet, 1817, pp.381-457. 
https://books.googleusercontent.com. 
4- Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Librairie Plon, 1955, pp.482-488. 
5- Ibid, 488. 
6 -Ibid, 488. 
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موريس �لود  جون  ال�حفي  مع  مقابلة   �� جاك ش��اك  ي��:    1كشف  م�املة    «تلقيت ما  بوش  الرئيس  من 

فقة ع�� ضم ا�جيش الفر��ىي ، فوجئت ف��ا بالرئيس بوش وهو يطلب م�ي املوا2003هاتفية �� مطلع عام  

 إ��ما مختبئان اآلن �� 
ً
 ذلك بتدم�� آخر أو�ار "يأجوج ومأجوج"، مدعيا

ً
للقوات املتحالفة ضد العراق، م��را

وصفها   ال�ي  ا�حر�ية،  حملتھ   �� معھ  االش��اك  ع��  وأصر  القديمة،  بابل  مدينة  قرب  األوسط،  الشرق 

نفيذ هذا الواجب اإلل�ي املقدس، الذي أكدت عليھ نبوءات التوراة  با�حملة اإليمانية املباركة، ومؤازرتھ �� ت

 .2واإلنجيل»

�� ا�خر�طة العاملية بمحاذاة    -ذو األغلبية املسلمة  -فج�� أن املوقع االس��اتي�� الدقيق للعالم العر�ي

� قوة ��دد  أور�ا قلب العالم ا�حديث الذي يث�� حفيظة األورو�ي�ن و�جعلهم حساس�ن تجاه تحول العرب إ�

العصر    �� اس��اتيجية  اقتصادية  ثروة  �ش�ل  الذي  ال�خم  النفطي  مخزونھ  وكذا  واستقرارهم،  أم��م 

  �� الثا�ي،  للعربإالصنا��  املتم��ة  الغرب  معاداة  أسباب  محمد  3حدى  يردف  التار�خية،  فاملعطيات   .

الث القالع  أك��  إحدى  �انت  اإلسالمية  العر�ية  ا�حضارة  أن  تؤكد  ملشروع  سبيال،  ومقاومة   
ً
صمودا قافية 

الهيمنة ال�و�ي للغرب كقوة �ونية أخذت تبسط نفوذها التق�ي والعل�ي والفكري وهيمن��ا السياسية ع��  

يكفي التذك�� فقط أن العالم العر�ي، باعتباره قلب   .4�ل أرجاء املعمورة ابتداء من القرن ا�خامس امليالدي 

بالنسبة للغرب نقطة مقاومة لم يكن من السهل تالف��ا، وقلعة حضار�ة حصينة، العالم االسالمي، ش�ل  

. فإذا �انت البداية  5�ش�لت حول نواة روحية مركزها اإلسالم، عصية ع�� التطويع أو االست�حاق أو اإلبادة

  عشر  الفعلية لالستعمار الغر�ي، يضيف محمد سبيال، انطلقت منذ الر�ع األول من القرن ا�خامس  
ً
(مثال

) فاألرض العر�ية �انت عس��ة االبتالع، حيث �انت �� آخر  1521بدأ االستعمار ال���غا�� لل��از�ل منذ سنة  

 اال مع ��اية ر�ع القرن  
ً
، كما أن  19األرا�ىي ال�ي احتلها االستعمار األور�ي؛ إذ لم يداهمها االستعمار رسميا

 
ً
 .6)1960-1830ور�ع (مدة االستعمار لم تتجاوز �� أق�ىى ا�حاالت قرنا

ولعلھ من املهم أن �ش�� إ�� أن التنبيھ إ�� دور ت�خم ا�خطاب حول سؤال الهو�ة �� �خ �حنات هائلة  

من ا�حيو�ة �� شراي�ن اإلسالموفو�يا، والتشديد ع�� دور السرديات التار�خية واملتخيلة �� النفخ �� روحها  

الرهانات   أن  -االقتصادية وا�جيووتأجيجها، واستحضار  ترفدها و�غذ��ا، ال يجب  ال�ي  ا�حيو�ة  سياسية 

 من الز�ت وا�حطب �� نارها فتذك��ا و�سهم �� الرفع  
ً
ينسينا ضرورة االلتفات ملتغ��ات أخرى تصب مز�دا

-من منسو��ا. تلك حالة مضاعفات األعمال اإلرهابية ال�ي تقوم ��ا، باسم اإلسالم، �عض ا�جماعات الدينية

 
1 -Maurice Jean-Claude, Si vous le répétez, je démentirai: Chirac, Villepin, Sarkozy, Plon, 2009. 

مية للبحوث والدراسات االستراتيجية،  خليفة -2
ٔ
جوج واحتالل العراق"، مركز ا

ٔ
جوج وما

ٔ
 . 2021يناير  26الدهان ناجي، "يا

 http://www.umayya.org 
،  2000مارس -فبراير رمسيس،، منشورات 13محمد سبيال، النزعات االصولية والحداثة، سلسلة المعرفة للجميع، العدد  - 3

 . 91-90ص.
 . 85المرجع السابق، ص.  -4
 . 83المرجع السابق، ص.  -5
 . 85المرجع السابق، ص.  -6
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السوسيو الوضعية  وكذا  املتطرفة،  املسلمون -السياسية  ف��ا  �عيش  ال�ي  الصعبة  �� ،  اقتصادية  خاصة 

إ�� ا�حد الذي   الدينية؛  ببا�� األقليات  البطالة �� صفوفهم �ش�ل مهول مقارنة  أورو�ا حيث ترتفع �سبة 

ل وللفقر والبؤس والهشاشة  أصبح االسالم �� ا�خيال ا�جما�� لألورو�ي�ن ال يرمز فقط للعنف واإلرهاب، ب

  .
ً
 أيضا

 : تصاعد حدة األزمات االقتصادیة بمعظم دول االستقبال  -4

حيو�ة   درجة  قياس  ومؤشرات  معاي��  حول  االقتصاد  علم   �� الباحث�ن  ب�ن   
ً
تضار�ا هناك  أن  شك  ال 

أغل��م �شدد الدينامية االقتصادية لبلد مع�ن، وتقييم مدى قوتھ وعلو كعبھ التنموي. �� املقابل، يبدو أن 

العامة،   املوازنة   �� الفائض  أو  وال�جز  العمومية،  املديونية  حجم  التالية:  األر�عة  املؤشرات  أهمية  ع�� 

 .1ومعدل نمو الناتج ا�ح�� االجما��، ومعدل البطالة

إذا �ان األمر كذلك، فيبدو أن االعتماد ع�� هذه املؤشرات لقياس وتقييم النشاط االقتصادي لعدد  

ن دول استقبال املهاجر�ن، مثل الدول األعضاء باالتحاد األورو�ي ال�ي �ستقبل إ�� حدود شهر يناير  كب�� م

، سيجعلنا �ستنتج �سهولة أ��ا �عيش أزمة اقتصادية حادة  2مليون مهاجر غ�� أورو�ي  22.2حوا��    2020

 منذ أك�� من عقد ونصف.

األورو� االتحاد  لدول  العمومية  املديونية  إ��  ففيما يخص  الرسمية  ي، �ش�� �ل اإلحصاءات والتقار�ر 

مليون يورو، أي   12036166إ��  2020خالل الثال�ي الثالث لسنة    تفاقم حجمها �ش�ل مهول. فقد وصلت

أي �سبة الدين العام إ�� الناتج ا�ح��  -لإلشارة فهذه النسبة   .3�� املئة من الناتج ا�ح�� االجما��  89.8بنسبة  

�� املئة   130.8�� املئة، و���    154.2�� املئة، و�� حالة إيطاليا إ��    199.9حالة اليونان إ��    تصل ��  -اإلجما��

�� املئة �� حالة    113.2�� املئة �� حالة إسبانيا، و   114.1�� املئة �� حالة فر�سا، و  116.5�� حالة ال���غال، و

  .4ب�جي�ا

، تلزم �ل الدول األعضاء �� منطقة  1992ف��اير    7املوقعة ��  معاهدة ما�س��يخت،    140و�ذا �ان املادة  

�� املئة من إجما�� ناتجها الداخ��   3العملة األورو�ية املوحدة (اليورو) بأن ال يتجاوز �جزها العام السنوي 

�ا  ا�خام، فاملالحظ أن جلها ال �ستطيع اح��ام هذه "القاعدة الذهبية". إذ تضطر معظم دول االتحاد، بما ف�

إ�� تجاوز هذا السقف املرج�� بكث��، من��كة بذلك قواعد   ال�ي �ستقطب أك�� عدد من املهاجر�ن،  تلك 

 ميثاق االستقرار النقدي واالقتصادي، كما هو مب�ن �� ا�جدول أدناه. 

 
1-Jean-Paul Bord, «La ‘’crise’’ dans l’Union européenne vue par les cartes », Mappemonde, No 107, 2012. 
http://mappemonde archive.mgm.fr. 
2- Lequeux Vincent, «Asile et migrations dans l'Union européenne», Tuteleurope.eu, 28 Juin 2021. 
https://www.touteleurope.eu. 
3- Eurostat, «Troisième trimestre 2020: la dette publique en hausse à 97,3% du PIB dans la zone euro», 2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents. 
4 -Ibid. 



 خالد شهبار   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الديناميات الهجروية الراهنة 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(305) 

 1): �سبة ال�جز العام السنوي من الناتج الداخ�� ا�خام ببعض دول االستقبال2ا�جدول (

 الدول         

 سنة ال

 اململكة املتحدة  ال���غال  اسبانيا  فر�سا 

2008 3.3% %4.6 3.7% %5.1 

2009 %7.2 %11.3 9.9% %10 

2010 %6.9 %9.5 11.4% %9.2 

2011 %5.2 %9.7 7.7% %7.5 

2012 %5 %10.7 6.2% %8.1 

2013 %4.1 %7 5.1% %5.5 

2014 %3.9 %5.9 7.4% %5.5 

2015 %3.6 %5.2 4.4% %4.5 

2020 %9.2 %11 5.7% %12.3 

 

وتباطؤ   االستقبال  بلدان  �جل  االجما��  ا�ح��  الناتج  نمو  معدل  ضعف  أن  يبدو  هذا،  ع��  عالوة 

اقتصادا��ا خالل العقد األخ�� يؤشر بدوره ع�� أزم��ا االقتصادية ا�حادة.  فاإلحصاءات �ش�� إ�� أن أع�� 

من األورو�ي،  االتحاد  تحقيقها  استطاع  نمو  تتجاوز    2009 ذ�سبة  لم  اليوم،  املئة  2.8إ��  رقم  2��  وهو   .

باستثناء سنة   -متواضع إذا قارناه بالص�ن والهند اللتان لم يقل معدل نمو اقتصادهما منذ سنوات عديدة

من    4.2عن    -2020  
ً
هائال  

ً
عددا �ستقطب  ال�ي  االتحاد  دول  من  العديد  فهناك  ذلك  من  أك��  املئة.   ��

 نموها سالبة لعدة سنوات (ع�� غرار إيطاليا)، كما هو مب�ن �� ا�جدول أدناه.  املهاجر�ن ظلت �سبة

 

 

 

 

 

 
1- OCDE, «Déficit des administrations publiques, Total, % du PIB, 2000 – 2020» , 2021. 
2 -Eurostat, «Taux de croissance du PIB réel en volume », 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser. 
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 1)%): �سبة نمو الناتج ا�ح�� االجما�� لبعض دول االتحاد االورو�ي (3ا�جدول (

 السنة 

 الدول 

2009 2012 2015 2019 2020 

 %8.9- %0.3 %0.8 %3.0- %5.3- إيطاليا  

 %7.9- %1.8 %1.1 %0.3 %2.9- فر�سا 

 %10.8- %2.0 %3.8 %3.0- %3.8- اسبانيا 

 %3.8- %2.0 %2.0 %1.0- %3.7- هولندا 

 %6.3- %1.8 %2.0 %0.7 %2.0- ب�جي�ا 

 %7.6- %2.5 %1.8 %4.1- %3.1 ال���غال 

تز�ي ا�حديث عن   كما  بدورها  األورو�ي  االتحاد  بدول  البطالة  بمعدالت  املتعلقة  الرسمية  اإلحصاءات 

فلقد   املاضي�ن.  العقدين  خالل  وا�ح  �ش�ل  معدال��ا  ارتفاع  ع��  تؤشر  إذ  ا�حادة؛  االقتصادية  األزمة 

��    8.2�� املئة بإيطاليا، و  9.6�� املئة بإسبانيا، و  13.7، ا��  2019وصلت، ع�� سبيل املثال، خالل دجن��  

  .2�� املئة بالسو�د 7.1املئة بفر�سا، و

 3)2020-2005البطالة بدول االتحاد االورو�ي (): معدالت 4ا�جدول (

 
1-  Ibid. 
2- Eurostat, «Communiqué de presse, euroindicateurs », 1février 2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents. 
3-  OCDE, « Taux de chômage, Total, % de la population active, janvier 2005 – mai 2021 » 

 معدل البطالة  السنة  

2005 9.30% 

2008 7.90% 

2011 11.40% 

2014 10.50% 

2017 7.70% 

2019 7.40% 

2020 7.40% 
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، وع�� ضوء �ل ما سبق، يبدو أن �ل املؤشرات السالفة الذكر تؤكد أن دول استقبال املهاجر�ن  
ً
عموما

اقتصادية خانقة منذ ما ينيف ع�� عقد ونصف من الزمن. و�د�� أن املهاجر�ن هم أول من  �عيش أزمة  

يكتوي بنار مضاعفا��ا، إذ �سهم بالضرورة �� صد ا�حدود �� وجههم، وتدهور بنيات استقبالهم، وتناسل  

ي�ن، ونذرة  القوان�ن ذات النفس العنصري ال�ي �س��دفهم، وتصاعد حدة كراهي��م من طرف املواطن�ن ا�حل

السوسيو ادماجهم  بأد�ى  -فرص  والر�ىى  االشغال،  أشق  ع��  االصطبار   �� الرغبة  ف��م  تؤجج  ال�ي  م�ي 

  -شروط العمل
ً
 للتمكن من مصاولة طواح�ن القوت اليومي.  -�� حالة توفره طبعا

 : تزاید نفوذ الحرکات القومیة الشعبویة الیمینیة  -5

ال شك أن �ل حديث عن مالمح املشهد ال�جروي الراهن ال بد أن �ستحضر، ليس فقط عودة الهو�ات  

ال�ي عصفت   االقتصادية  األزمات  وتواتر  اإلسالموفو�ي،  املد  وت��ة  �ش�ل قوي، وتصاعد  واإلثنية  ا�حلية 

 تنامي موجة الش 
ً
عبو�ات القومية اليمينية  بمعظم بلدان استقبال املهاجر�ن خالل العقود االخ��ة؛ بل وأيضا

 وتزايد قو��ا السياسية والثقافية داخل جل هذه البلدان. 

فقد أسهم تصاعد املد السيا�ىي والثقا�� لهذه ا�حر�ات القومية الشعبو�ة اليمينية �� تناسل سياسيات  

املهاجر�ن �س��دف  ال�ي  والعنصر�ة  م��م-التمي��  املسلمون  وت�-و�األخص  �غذية   �� نجحت  خيم  �عدما 

 بالفطرة ومجرمون بالسليقة؛ فتحولت بذلك إ�� أشواك مزروعة �� طر�قهم  
ً
هم أشرارا ا�خاوف م��م، ِ�عّدِ

، بأقدام عار�ة.
ً
 نحو االندماج، �س��ون عل��ا، أحيانا

لكن قبل أن �عطي �عض األرقام ال�ي تب�ن تصاعد مد هذه ا�حر�ات القومية الشعبو�ة اليمينية، البد 

  
ً
 "الشعبو�ة"؟بـمفهوممن تحديد ما �عنيھ تحديدا

 ما الشعبویة؟ -5-1
رغم التباين الشديد والتنوع الكب�� الذي يطبع ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية، فمن املمكن رصد  

ا القواسم  أدبيات  �عض   �� تبدو وا�حة  ال�ي  التقاطعات  تلك  أي  بي��ا،  املش��كة  لسياسية وااليديلوجية 

 :  1معظم اطيافها، وناصعة �� خطابات جل زعما��ا. من ب�ن هذه التقاطعات يمكن أن نذكر ما ي��

تتمتع ● من�جمة،  واحدة  كتلة  الشعب  ا�خطأ،   �عت��  من  والعصمة  الطو�ة  وحسن  السر�رة  بنقاء 

م ب�و��ا �� الوحيدة ال�ي �ع�� عن فضائلھ ومزاياه الفطر�ة، فت��م �ل منافس��ا ع�� السلطة بالفساد  و�سل

 
 . 2017ترجمة رشيد بوطيب، منتدى العالقات العربية والدولية، الدوحة، قطر،  الشعبوية؟ ما يان فيرنير مولر، -1
 . 2018ماي  10. رباط الكـتب،  »مشروع مولر الطموح لصياغة مفهوم الشعبوية« ،عبد الحي المودن -

- Mesko Yuri, (2018). Compte rendu de [Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, de Jan-Werner 
Müller, Paris, Premier Parallèle, 2016, 183 p.] Politique et Sociétés, 37(1), 2018, pp. 170–172. 
https://doi.org/10.7202/1043583ar. 
- Alexandre Dorna, "Avant-propos: Le populisme, une notion peuplée d’histoires particulières en quête d’un 
paradigme fédérateur", Amnis [Online], 5 | 2005, Online since 01 September 2005 . 

https://doi.org/10.7202/1043583ar
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Jan)-ف��ن�� مولر  -سيا�ىي �سميھ الباحث األملا�ي يان-وا�خيانة والتآمر عليھ. و�� حالة ذهنية وموقف إيديو

Werner Müller) ''1للتمثيلية" "االحت�ار األخال��بـــ �� كتابھ ''ما الشعبو�ة؟ . 

حقيقة الشعب �� جوهره    -�� نظرها  -ترفض �ل أش�ال التعدد اإلث�ي والدي�ي وتحار�ھ ألنھ يطمس  ●

املهاجر�ن بمثابة نفايات �شر�ة ال �عمل إال ع�� تلو�ث بيئة  . و�ما أ��ا �عت��  2ووحدتھ وصفائھ وا��جامھ

اال��جام   لهذا  شوائب  ثمة  ومن  النقية،  االستقبال  تطالب  مجتمعات  ف�ي  استمراره،  ع��   
ً
وخطرا

باستصدار القوان�ن والتداب�� اإلدار�ة ال�ي تقيد حر���م �� التنقل، وتقنن طقوس العبادات وعادات اللباس  

 .3واأل�ل والعالقات ا�جنسية لدرء مخاطر التعددية الثقافية ع�� فكرة الشعب املن�جم

تدفق    ● باستمرار   
ً
مهددا شعو��ا  مستقبل  بأن  غ��  تؤمن  بلدان  من  الغالب   �� املنحدر�ن  املهاجر�ن 

ديمقراطية، و���ايد نموهم الديمغرا��، مما سيحول هذه الشعوب "األصلية"، ع�� املدى البعيد، إ�� أقلية 

 �� بلدا��ا. 

بة، كما هو األمر بالنسبة للتقنوقراطي�ن أو    ●
َ

بة أو غ�� منتخ
َ

�عادي النخبة القائمة سواء �انت منتخ

وفاسدة، القضاة،   واالقتصاد،  السياسة  آليات   �� مة  ِ
ّ

متحك جماعة  ها  ِ�عّدِ باستمرار  تتف��ها  إ��  و�س�� 

تمثيلھ ملشروعية  وفاقدة  حقيقتھ،   �� الشعب  عن  أسباب  4ومنفصلة  أهم  إحدى  النخب  هذه  �عت��  إذ   .

ل�جروي ال�ا�ح"  التفاوتات االجتماعية الصارخة، وا�عدام األمن، وتف�ىي البطالة، وا�ساع وت��ة "الزحف ا

الذي يخول ل�ل    (Jus Solis)بحق ال��اب    (Jus Sangus)من خالل دفاعها املستمر عن استبدال حق الدم  

 من ولد وترعرع ببلد االستقبال التمتع بجنسي��ا ح�ى لو �ان أبو�ھ أجنبيان. 

الب��وقراطية  ● ببنيتھ  يظل،  األورو�ي  االتحاد  أن  إيديولو��  -ترى  تكتل  ا�حالية، مجرد  التقنوقراطية 

وآلية سياسية لشرعنة مصادرة قرارات الشعوب، وان��اك سياد��ا القومية، ومحو تار�خها األصيل، وتلو�ث 

تدعو   أو  البنية  بتفكيك هذه   ما تطالب 
ً
العر�قة؛ ولذلك ف�ي غالبا تنتقد ثقاف��ا  لال��حاب م��ا. ف�ي ال 

 نزعتھ اللي��الية �� السياسة واالقتصاد كما تبدو من خالل  
ً
فقط بنيتھ الب��وقراطية غ�� املنتخبة، بل أيضا

سعيھ للدفاع عن ا�حر�ات الفردية وحرصھ ع�� حماية حقوق األقليات واملهاجر�ن، أو �� ذوده املستميث  

 ما �عت�� أن تفكيك   مع ا�حقوق االجتماعية.  عن قواعد السوق ا�حرة ح�ى لو �عارضت 
ً
لذلك فهذه غالبا

الغزو الثقا��" (و�األخص ما �سميھ  “بـ االتحاد األورو�ي أو اال��حاب منھ هو الطر�ق املل�ي لصد ما �سميھ 

ا�حمائية االقتصادية. ومن  “بـ   إ��  ا�حر، والعودة  التبادل  لكبح جماح  أورو�ا")، والشرط األسا�ىي  أسلمة 

ل �ل هذا، البدء �� استعادة الشعوب األورو�ية لسياد��ا والستقاللية قرارها السيا�ىي، بحماي��ا من  خال

 
 الذكر.  سابقمرجع  الشعبوية؟ ما يان فيرنير مولر،  -1
 . 2018ماي  10. رباط الكـتب،  »مشروع مولر الطموح لصياغة مفهوم الشعبوية «،عبد الحي المودن -2
 . المرجع السابق -3
 . المرجع السابق -4
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فاسدة   سياسية  نخب  من  وتحصي��ا  املالية،  األوليغارشيات  واستئساد  االقتصادية،  ال�ارتيالت  �غول 

 هذه اللو�يات املتغولة.    مصا�ح �� مهمة املناولة لفائدة -�� نظر هذه ا�حر�ات الشعبو�ة -تنحصر وظيف��ا

التوفر ع�� زعماء �ارزماتي�ن قادر�ن ع�� تجييش ا�خزون االنفعا�� والغرائزي للناس حيث يمتل�ون   ●

قدرة كب��ة ع�� دغدغة عواطفهم ومشاعرهم، و�ن�عون نحو �سفيھ املؤسسات، والتمرد ع�� ال��وتو�والت  

 .(Politiquement Correct)معاي�� الصوابية السياسية  الرسمية، وعدم اح��ام قواعد الكياسة األخالقية و 

 مؤشرات تمدد ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية. 2. 4

ال شك أن إحدى أهم مؤشرات نجاح هذه ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية ال�ي تر�خ تقدمها ��  

دم نفسها كحارسة وحيدة ع��  املشهد السيا�ىي بخطى حثيثة �� السنوات األخ��ة، �عد أن استطاعت أن تق

مصا�ح شعو��ا، ال يكمن فقط �� قدر��ا ع�� الوصول إ�� مقاليد السلطة �� �عض بلدان االستقبال، أو ��  

اكتساحها االنتخا�ي للعديد من املؤسسات املنتخبة خالل العديد من االستحقاقات ا�حلية والوطنية. بل  

، و�ش�ل خاص، �� أن تحول موضوع ال�ج
ً
إ�� إحدى القضايا املركز�ة ال�ي    -ومن خاللها اإلسالم  -رةوأيضا

ا�جتمعية   التجاذبات   �� جوهر�ة  تيمة  تجعلھ  وأن  االستقبال،  بلدان  �ل   �� بقوة  االنتخا�ي  الزمن  ث  ِ
ّ
ث

َ
ؤ

ُ
ت

السياسية   للتقاطبات   
ً
أساسيا  

ً
ومحورا االنتخابية،  اصطفافا��ا  ��ي�ل  ثقيل  ومتغ��  العمومي،  بفضا��ا 

 ية ا�حادة ال�ي �شهدها حقلها السيا�ىي. وااليديلوج

إلعطاء فكرة وا�حة ومختصرة عن تزايد نفوذ هذه ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية ال�ي �عت�� أن  

املهاجر�ن ضد  والعنصر�ة  التمي��  م��م  -ممارسة  املسلم�ن  الضرورة    -وخاصة  تفرضھ   
ً
مقدسا  

ً
واجبا

وي الصادقة،  الوطنية  وتمليھ  األجداد، و�ستدعيھ مستلزمات "صدام  االقتصادية،  لتار�خ  الوفاء  ستلزمھ 

 قد صوتوا �� االنتخابات الرئاسية االمر�كية    74ا�حضارات"؛ يكفي فقط أن نذكر أن  
ً
مليون مواطن أمر�كيا

، عن  
ً
األخ��ة ألحد أهم رموز الن�عة الشعبو�ة الشوفينية الضيقة �� العالم، أي دونالد ترامب. ناهيك، طبعا

ا�جر،   زعماء  �� أور�ان  ببلدا��م، مثل فيكتور  ا�حكم  يديرون دفة  آخر�ن من طينتھ، الزالوا �حدون اآلن 

 وجاي�� بولسونارو �� ال��از�ل، ونار�ندرا مودي �� الهند، ورودريغو دوت���ي �� الفلب�ن...ا�خ. 

االستحقاقات   خالل  السياسي�ن،  القادة  من  النوع  هذا  اختيار  نحو  الن�وع  أن  االنتخابية،   و�بدو 

 تتقاسمھ العديد من بلدان استقبال املهاجر�ن األخرى، كما يب�ن ا�جدول أدناه. 
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 ): مؤشرات تنامي نفوذ ا�حر�ات الشعبو�ة القومية اليمينية 5ا�جدول (

  بلد استقبال

 املهاجر�ن 

 مؤشرات تنامي النفوذ السيا�ىي الشعبو�ة اليمينية أهم ا�حر�ات

 

 فر�سا 
 التجمع الوط�ي حزب 

تمكنت زعيمتھ مار�ن لو�ان من املرور ا�� الدور الثا�ي من   -

سنة   أجر�ت  ال�ي  الرئاسية  أن   2017االنتخابات  �عد 

 من أصوات الناخب�ن؛    %21.3 حصدت، �� الدور األول،

من األصوات املع�� ع��ا   %32.3تمكن من ا�حصول ع��    -

ا ال��ملان  انتخابات  شهر  اثناء  أجر�ت  ال�ي  ماي  الورو�ي 

2019. 

 حزب العصبة  إيطاليا 

ع��   - ا�حصول  من  ح�ومة   6تمكن   �� وزار�ة  حقائب 

األو�� �ون�ي  فاتح   (Giuseppe Conte)جوز��ي  ب�ن  ما 

ماتيو 2019شتن��    5و  2018يونيو   زعيمھ  تحمل  كما   ،

 هذه الوالية ا�ح�ومية خالل  (Matteo Salvini)سالفي�ي 

اآلن    �� الداخلية  ووز�ر  الوزراء  رئيس  نائب  مسؤولية 

 نفسھ؛ 

حصل إبان انتخابات ال��ملان األورو�ي، ال�ي أجر�ت شهر   -

 من أصوات الناخب�ن.  %34.26، ع�� 2019ماي 

 أمر��ا 

 ؛ (KKK)�لوكس كالن�و جماعة  

 ؛Right)-(Altحركة اليم�ن البديل 

  )Skinheads الرؤوسحركة حليقو 

 ؛ Nazi)-(Neoحركة الناز�ون ا�جدد

األوالد   (أي  بو�ز  براود  جماعة 

 ؛ Proud Boys)الفخورون 

أنون  كيو  �سمون   QAnon) (جماعة 

 بـ "أنصار نظر�ة املؤامرة"
ً
 . )أيضا

ضد  - العدائي  بخطا��ا  فقط  ا�حر�ات  هذه  تتم��  ال 

املهاجر�ن، سواء �انوا نظامي�ن أو غ�� نظامي�ن؛ بل تؤمن 

 بتفوق العرق األبيض ع�� با�� االعراق؛ 
ً
 أيضا

حيث   - ا�جمهور�ون،  املر�حون  تدعم  ا�حر�ات  هذه  �ل 

ترامب ا�� البيت    ساهمت �ش�ل خاص �� وصول دونالد

 األبيض؛ 

اقتحم أنصار �عض هذه ا�جماعات ال�و�غريس األمر��ي  -

للتعب�� عن رفضهم لنتائج االنتخابات الرئاسية ال�ي ا��زم 

 ف��ا دونالد ترامب أمام جون بايدن.

 

 هولندا 
 (PVV) حزب ا�حر�ة

ثالث قوة سياسية �� هولندا، إذ حصل، إبان االنتخابات  -

، ع�� 2021مارس    17و  15التشريعية ال�ي أجر�ت ما ب�ن  

 من األصوات املع�� ع��ا. 11.33%
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 ب�جي�ا 
 Vlaams) حزب الفالمز بال�غ

Belang) 

حصل إبان االنتخابات التشريعية الفدرالية، ال�ي أجر�ت   -

 من أصوات الناخب�ن.  %11.95، ع�� 2019ماي  26يوم 

 املانيا البديل من أجل  أملانيا 

ال��ملان  - انتخابات   �� إذ حصل  بأملانيا؛  را�ع قوة سياسية 

من   %10.8، ع��  2019األورو�ي، ال�ي أجر�ت شهر ماي  

 أصوات الناخب�ن.

 النمسا 

 

 

 (FPÖ)حزب ا�حر�ة النمساوي  

 

�ور�س - سيباستيان  ح�ومة  إبان  ا�حزب،  لهذا    سبق 

Bundesregierung Kurz) مسؤولية تقلدت  ال�ي   (  

ب�ن   ما  ا�ح�ومي  ماي    28و   2017دجن��    18التدب�� 

ثالث وزارات سيادية �� الدفاع والداخلية   أن تو��،  2018

 زعيم ا�حزب أنذاك 
ً
وا�خارجية؛ كما حصل خاللها أيضا

ش��اخھ-هاين�  Strache   (Christian-(Heinzكريستيان 

 ع�� منصب نائب مستشار النمسا؛ 

شريعية األخ��ة، ال�ي حصل هذا ا�حزب �� االنتخابات الت   -

يوم   سنة    29أجر�ت  ع��  2019شتن��  من  16.2%، 

 أصوات الناخب�ن النمساو��ن.

 سويسرا 

الوسط الديموقراطي   حزب اتحاد

UDC  
ً
"حزب الشعب  بـ (�س�ى أيضا

 السويسري") 

 

يوم   إبان - سويسرا  شهد��ا  ال�ي  ال��ملانية   20االنتخابات 

من  2019أكتو�ر   ا�حزب  تمكن  ع��  ،   %25.6ا�حصول 

(املس�ى   النواب  مجلس  مقاعد  الوط�ي" “بـ  من  ا�جلس 

Conseil national؛( 

املآذن  - بناء  "منع  قانون  مهند�ىي  أحد  ا�حزب  هذا  �عت�� 

استفتاء   �� عليھ،  التصو�ت  تم  الذي  املساجد"  ع�� 

 .2009نون��  29شع�ي، يوم 

 هنغار�ا 

االتحاد املد�ي  -حزب فيدس

  )(Fideszالهنغاري 

 

 أول حزب سيا�ىي �� هنغار�ا؛  -

أور�ان  - فيكتور  منذ   ي��عمھ  ح�وميا   
ً
ائتالفا ي��أس  الذي 

 ا�� اآلن، أي لثالث واليات متتا�عة؛  2010

ماي   - شهر  أجر�ت  ال�ي  األورو�ي  ال��ملان  انتخابات  تصدر 

ع��  2019 ا�حزب  حصل  أن  �عد  أصوات   52.6%،  من 

يل الذي  ا�حزب  ع��   
ً
متقدما "التكتل الناخب�ن،  أي  يھ، 

بحوا�� - 16%الذي لم يحصل سوى ع��  -الديموقراطي"  

 نقطة. 46
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 : انتشار نظریة "االستبدال العظیم"  -6

، 1ال�ي نح��ا رونو �امو لقد عرفت هذه النظر�ة
ً
 واسعا

ً
�� العقد األخ��، بمعظم دول االستقبال؛   انتشارا

ب�ن   ما  للرأي، أجري  أن استقصاء  �� ذلك  أن  2018دجن��    23و  21والدليل  أظهر  الفر�سي�ن  %25،  من 

مسلما��ا ب�ل  الثمالة  ح�ى  ال�ي     .2مقتنع�ن  الصعبة  والثقافية  السياسية  الشروط  بدقة  يو�ح  ما  وهو 

و��� الدو��،  ال�جروي  الفعل  تؤطر    أصبحت 
ً
مليئا أصبح  االستقبال  ببلدان  االندماج  نحو  الطر�ق  أن  ز 

 باألشواك، خاصة بالنسبة ل�جاليات املسلمة. 

خالل   أي  سريعة،  �حظة  و��  شعب،  هناك  ي�ون  أن  هو  �امو،  رونو  نظر   �� العظيم،  فاالستبدال 

�امو،   جيل نظر   �� فهو،  املع�ى  ��ذا  أخرى.  شعوب  أو  آخر  شعب  م�انھ  يحل  من  واحد،  االستبدال  نوع 

واإلبادة   بل  املباشر،  واالستعمار  الثقا��،  واالقتالع  اإلث�ي،  واالستئصال  العر��،  والتطه��  الديموغرا��، 

الشعب   وا�ح  �ش�ل  �س��دف  �امو،  رونو  يردف  االستبدالية،  الس��ورة  هذه  أصبحت  ولقد  ا�حضار�ة. 

التدفق ال�جروي   ��  الفر��ىي، ومن خاللھ �ل الشعوب األورو�ية، بفعل  ال�ا�ح الذي عرفتھ مجتمعا��ا 

، �ل معا�ي الضدية  
ً
 وسياسيا

ً
 ودينيا

ً
 وثقافيا

ً
إثنيا العقود األخ��ة، واملنحدر من مجاالت جغرافية تخ��ن، 

وتخ��ل �ل مؤشرات الغ��ية املطلقة. و�� نظره، فالنخب الفكر�ة والسياسية واإلعالمية السياسية، �� ال�ي 

ظيم"، لغايات اقتصادية وايديلوجية، وتنظمھ بطر�قة محكمة و�دهاء �عل�ي �شرف ع�� هذا "االستبدال الع

الغباء"   آلي�ي "صناعة  املدرسة    (L’industrie de l’hébétude)عن طر�ق  تلق��ما  اللذان  النسيان"  و"�علم 

 أن الشعب الذي ال �عرف جذوره، يردف رونو �امو، من السهل الرمي بھ �� مز�لة التار 
ً
 �خ.  واإلعالم، علما

"األصيل"   الفر��ىي  �شعوب    (de souche)فالشعب  �امو،  رونو  نظر   ��  ،
ً
تدر�جيا استبدالھ  يتم   ،

ً
مثال

الكب��   املغرب  تنحدر، �ش�ل خاص، من دول  أورو�ية  غ��  ال�ي    (Maghreb)أخرى  والساحل وال�حراء، 

  (Indigène)سبة الس�ان األصلي�ن  تتم�� بمعدال��ا الت�اثر�ة املرتفعة و�ثقاف��ا الهيمنية. ودليلھ �� ذلك أن �

، �ش�ل مهول، �لما نزلنا �� سلم األعمار.  
ً
ح�ى و�ن �انت التزال مرتفعة ب�ن املسن�ن، فإ��ا تنخفض تدر�جيا

 إما عرب أو سود،
ً
ومسرورون بإسالمهم. لذلك، فسالح ال�جرة، ومن خاللھ السالح   إذ أن الرضع هم غالبا

املس   -الديموغرا�� �خصو�ة  املرتفعةبالنظر  ال�ي  -لم�ن  �امو،  رونو  نظر   �� األس�حة،  أهم  إحدى  �عت�� 

األورو�ية والسياسية  واإلعالمية  الفكر�ة  النخب  �سم��ا    -�ستعملها  ستبِدلة"  بـال�ي 
ُ
امل  Bloc)"الكتلة 

remplaciste) -    تفعيل هذه املؤامرة السر�ة ال�ي �س��، باسم الدفاع عن �ونية مبادئ حقوق اال�سان ��

وا�خالسية    (مثل املنتجة،  الثقافية  التعددية  و�دعوى  والتنقل)،  ا�حركة  حر�ة   ��   (Métissage)ا�حق 

 املبدعة، إ�� استئصال الشعوب األورو�ية، وأسلمة مجتمعا��ا، ومن ثمة القضاء ع�� "العرق" األبيض.

 
1- Renaud Camus, Le grand remplacement. David Reinharc, Coll « Articles sans C », 2011 . 
2-IFOP, « Enquête sur le complotisme : vague 2 », Janvier 2009, p.14. https://www.ifop.com. 
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 أهم متغ��اتھ السوسيو
ً
خية ا�جديدة، أصبح  تار�-ز�دة القول، أن هذا الواقع املوضو�� الذي حددنا آنفا

امليكروسوسيولوجية   تفاعالتھ  �ل  و�حتضن  األخ��ة،  العقود  خالل  بقوة،  الدو��  ال�جروي  الفعل  يؤطر 

 ببلدان االستقبال.  االندماج، باالستتباع، إ�� �خرة صلبة ت��شم عل��ا رغبة املهاجر�ن �� اليومية، فتحول 

 : خاتمة  -7

انتق اليوم  �شهد  ال�جرة  سوسيولوجيا  �انت  مقار�ة  إذا  من   
ً
جماعة    «تنظراال باعتبارهم  للمهاجر�ن 

لألوطان عابر  مجال  داخل  مسيِطرة  جماعة  �عت��هم  أخرى  إ��  ا�حضري،  ا�جال  داخل  عل��ا  ر 
َ
 1»مسيط

(Transnational) ����ال يمكنھ املساعدة �� فهم وتفس�� الديناميات  ، فال شك أن هذا االنز�اح النظري وامل

بنيو�ة ال�ي أصبحت  -ال�جرو�ة ا�حالية، بمدها وجزرها، إذا لم �ستحضر �ش�ل دائم �عض املتغ��ات املاكرو 

��ي�ل الفعل ال�جروي، �� العقود األخ��ة، وتحدد �ش�ل كب�� مآالتھ الواقعية املمكنة. يتعلق األمر ببعض  

ار�خية ا�جديدة، ال�ي يمكن اعتبارها مداخل ضرور�ة لفهم ديناميات املشهد ال�جروي  ت-املتغ��ات السوسيو

الهو�ا�ي ا�جوهرا�ي، وتصاعد املد اإلسالموفو�ي،   ا�حا�� وتفس�� �عض خصائصها، مثل ت�خم ا�خطاب 

ذات  واألزمات االقتصادية العنيفة ال�ي عصفت بجل مجتمعات االستقبال، وتزايد نفوذ ا�حر�ات السياسية  

الن�وع القومي الشوفي�ي والشعبوي اليمي�ي، وانتشار نظر�ة "االستبدال العظيم" ع�� رحاب واسع. ناهيك،  

، عن طبيعة التحوالت الهي�لية ا�جديدة ال�ي اعتملت �� صلب النظام الرأسما�� �عد جنوحھ امل��ايد 
ً
طبعا

عل حاجتھ املاسة إ�� العاملة غ�� املؤهلة  "اقتصاد املعرفة"، ال�ىيء الذي ج نحو االعتماد ع�� ما �س�ى بــ

'ال�جرة االنتقائية"، ال�ي �س��  . وهو ما يفسر �جوء معظم دول االستقبال إ�� ما �س�ى بـــتتضاءل بالتدر�ج

 . من خاللها إ�� استقطاب ذوي املهارات العالية، واستبعاد ذوي املهارات الضعيفة

أسهمت الذكر  اآلنفة  ا�حددات  فعا  ف�ل  األخ��ة،   ل�ش�ل  العقود  خالل  ال�جروي  الفعل  تجر�م   ��

مشاعر   أججت  �عدما  االحتضان،  بدول  املهاجر�ن  اندماج  طر�ق   �� حقيقية  أشواك  إ��  بذلك  لتتحول 

 الكراهية والتوجس تجاههم، وغذت املتخيل ا�جم�� املعادي لهم �ش�ل غ�� مسبوق.

 

 

 
1 -Sylvie Mazzella, Sociologie des migrations, Paris, PUF, 2014, p.7. 
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 لطة الرمزیة الصحفیة من منظور السّ الممارسة 

 

 
 

 

 : صملخّ ال

ذلك   ويعود  والرمزي،  م��ا  املادي  ا�ختلفة  بأش�الها  السلطة  مع  مستمر  �ش�ل  ال�حافة  �شتبك 

املادية أو الرمز�ة.  �حقائق بالسيطرة ع�� ا�خطاب وا�جال العام سواء باألدوات  ل   ةشفاكمهنة �   ،الرتباطها

تفرض املمارسة ال�حفية ع�� ال�حفي�ن �� الكث�� من األحيان التعامل مع السلطة دائما �آخر يرتبط مع  

أو قطيعة، دون أن يضعوا أنفسهم �� م�ان ذلك اآلخر املنتج للسلطة أو ا�حرك لها.    ال�حافة �عالقات ودّ 

إنتا  إّن  الرمز�ة وقدرتھ ع��  املادية �ش�ى و�� ال�حفي �سلطتھ  جها وتحر�كها ال يقل أهمية عن السلطة 

أدوا��ا سواء السياسية أو االقتصادية. يناقش هذا املقال و�� ال�حفّي �سلطتھ الرمز�ة، وقيمة هذا الو��  

 �� املمارسة املهنية والتفاعل االجتما�ّ�. 

 . حخالقيات الّ� لطة الرمز�ة، ألطة، الّس ال�حافة، املمارسة ال�حفية، الّس  :مفاتيح  �لمات

 

Abstract : 

Journalism is constantly clashing with power in its various forms, both physical and 

symbolic. This overlap is due to the association of journalism as a profession for revealing 

facts and controlling discourse and the public sphere, whether with material or symbolic tools. 

Journalistic practice requires journalists in many cases to always deal with power as another 

that is linked to the press in friendly relations or estrangement, without putting themselves in 

the place of that other that produces power or moves it. The journalist's awareness of his 

symbolic power and his ability to produce and animate it is no less important than material 

power with its various tools, whether political or economic. This article discusses the journalist's 

awareness of his symbolic power, and the value of this awareness in professional practice and 

social interaction. 

Key words: Journalism, journalistic practice, power, symbolic power, journalism ethics. 
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 : تمهید  -1

أحيانا كث��ة لها، لكنھ يكتب ��ا أيضا؛ إال أن السؤال يظل  كتب  �يكتب ال�حفّي عن "السلطة" وحولها، و 

ا عن و�� ال�حفّي �سلطتھ، وقيمة هذا الو�� �� املمارسة املهنية والتفاعل االجتما�ّ�. �سمع كث��ا عن  م�ّح 

السالح ��ذا  "�حايا"  سقوط  إم�انية  عن  أك��  �سمع  أن  دون  ال�حفّي"  صفوف  سواء    ،"سالح   ��

اشتباك    املتعّرض�ن لھ. فال�حفّي صاحب سلطة مثلھ مثل أي صاحب سلطة آخر، إال أّن   مستخدميھ أو من

يصرف األنظار عن مالحظة أش�ال السلطة    ال�حافة املستمر مع السلطة بتجليا��ا وأجهز��ا املادية ظّل 

 الرمز�ة ال�ي تتمتع ال�حافة بنصيب وافر م��ا. 

 : الصحفیون کنخب رمزیة  -2

  
ُ
اس بالدرجات لنعت��ها "سلطة را�عة" �� درجة تأث�� أد�ى من غ��ها. لقد تجاوزت  إن سلطة ال�حفّي ال ت

َ
ق

فالسلطة باملفهوم ا�جديد توجد �� �ل  املفاهيم ا�جديدة للسلطة مفاهيم إ�حاق ال�حافة بأجهزة الدولة.  

 
ّ
تدخل السلطة  ، كما  1ك وا�حصر كما �� مقوالت ميشيل فو�و  م�ان، وتنبع من أسفل، و�ستحيل ع�� التمل

ل إ��  ولد��ا القدرة ع�� اخ��اق �ل ا�حقول، و�إم�ا��ا أن تتحوّ   ، �� أجواء هذا املفهوم ا�جديد �� �ل عالقة

كما �� مقوالت بي�� بورديو ال�ي تفهم السلطة باعتبارها حقال    ،سلطة رمز�ة مثلما تتحّول إ�� سلطة مادية

 .2س املال �� ا�جتمعلتبادل عالقات الصراع والهيمنة وتبادل أش�ال رأ

تتحّدد    أل��ا  ومجاال��ا،  ومحّر�ا��ا  الدولة  أجهزة  مع  �عالقتھ  تتحدد  ال  بالسلطة  ال�حفّي  عالقة  إن 

باألساس �عالقتھ بقوتھ الرمز�ة وال��امھ امل�ّي بخدمة ا�حقيقة. لقد حان الوقت إلتاحة مساحة أك�� بقضايا  

تدعيم أخالقيات ال�حافة للوصول إ��    الو�� بالسلطة الرمز�ة عند ال�حفي�ن، ودور هذا الو�� الذا�ّي ��

النقدية، و�� نظر�ة السلطة   النظر�ة   �� ممارسة مهنية مح��فة وخادمة ل�حقيقة وا�جتمع. إن ال�حفّي 

�ا سلطة تؤثر  الرمز�ة بالذات، ليس وسيطا وناقال للواقع فحسب، بل هو صاحب سلطة مؤثرة وخط��ة، أل�ّ 

ل  
ّ
حفي أن يتعّرف  يبدأ من معرفتھ، يلزم الّ�   يءبال��العالم. و�ما أن الو��  �� بناء الرموز واملعا�ي ال�ي �ش�

 
ّ
ب بالو�� ��ا. ع�� السل

َ
 طة الرمز�ة قبل أن ُيطال

يدرس عالم اللسانيات الهولندي تو�ن فان دايك تأث�� وسائل اإلعالم وفقا لدورها �� السيطرة العقلية  

دائما أن "التأث�� ا�حاسم �� عقول الناس مهيمن عليھ رمز�ا  �كّرر  و ضمن اإلطار االدرا�ّي االجتما�ّ� الواسع،  

ولهذا فهو ��تم بتحليل ا�خطاب بجميع أ�عاده العالماتية للوصول إ�� طبيعة السلطة    ،3وليس اقتصاديا"

الرمز�ة ال�ي يتمتع ��ا اإلعالم. و�ؤكد فان دايك أن السلطة ال تظهر �� ا�خطاب أو ع�� ا�خطاب فحسب،  

 . 4ت�ون وراء ا�خطاب أيضا ،اجتماعية لك��ا كقوة

 
فريقيا الشرق،  -1

ٔ
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فإن السلطة الرمز�ة يتم التحكم ف��ا ع�� السيطرة ع�� ا�خطاب، و�طلق فان دايك    ،وفقا لفان دايك 

مون با�خطاب العام وصف "النخبة الرمز�ة" مثل ال�حفي�ن والكتاب والفنان�ن وا�خرج�ن 
ّ

ع�� من يتحك

فان دايك  و�حسب    . تمارس السلطة ع�� أساس رأس املال الرمزي   واأل�اديمي�ن وغ��هم من ا�جموعات ال�ي

تمتلك هذه النخب الرمز�ة سلطة اتخاذ القرار �� نوع ا�خطاب وتحديد املوضوعات واألسلوب بل و�عمل 

 
ّ

 .1قاش العام �� ا�جتمعم �� ترتيب أهمية املوضوعات ا�خاضعة للنّ ع�� السيطرة ع�� ا�خطاب العام والتحك

 : اب إلی سلطة تحویل الخط  -3

تبادليّ  دعما  هناك  إن  السلطة  نظر�ات  العنف  تقول  السلطة:  لصياغة  الرئيسيت�ن  لآلليت�ن  ت�امليا  ا 

��    سبا�ي مانو�ل �استلزوا�خطاب. و�رى عالم االجتماع اإل  ال�ي تقوم عل��ا السلطة �عتمد  أن املشروعية 

الفعل   عملية  خالل  من  ا�جتمع   �� املع�ى  و�تش�ل  املش��كة،  املعا�ي  بناء  من  النا�ع  القبول  ع��  الغالب 

 . 2االتصا��ّ 

نفسھ،   الّسياق  األحداث  و��  معا�جة  تكرار  أن  إ��  ف���لف  نورمان  اإلنجل��ّي  اللسانيات  عالم  �ش�� 

يحّول ا�خطاب إ�� سلطة، ويعتقد ف���لف أن من يمتلك حق إنتاج األف�ار يمتلك سلطة إعالمية، والوقائع  

مِ�� عليھ هذه السلطة فرض ش�ل مع�ن من ا�حتوى �� ا�خطاب.
ُ
،  ع�� سبيل املثال،  ف���لف  و�رى    حيث ت

م مهما  عامال  �عت��  يوميا  الناس  معظم  يتلقاها  ا��  األخبار  من  الثابتة  ا�جرعات  السيطرة  أن  عوامل  ن 

ازدياد   ولكن  ا�خطاب،   �� املتوسط  لل�خص  اليومية  املشاركة  من  كب��ة  �سبة  �ش�ل  و��  االجتماعية، 

آخر من معالم ا�خطاب املعاصر الذي يركز ع��    ااالعتماد ع�� السيطرة من خالل الرضا ر�ما ي�ون معلم 

 . 3ع�� السلطة والنفوذ  ا يدّل و�زالة �ل م   ،خطاب السيطرة االجتماعية لإليحاء بمساواة زائفة

إل��ا.  يرى عالم االجتماع اإليطا��   ،وال تزال  ،لطاملا اعتمدت ال�حافة ع�� املعلومات وطرق الوصول 

الناشئة �عتمد �ش�ل م��ايد املادية  ،أل��تو ميلو���ي أن السلطة  القوة  إنتاج    ،ليس فقط ع��  ولكن ع�� 

�استلز أن وسائل اإلعالم �ش�ل املصدر الرئي��ّي لالتصال القادر  يرى مانو�ل     .4أيضا  املعلومات وتداولها

ل اإلعالم.  وتقوم  كب�� ع�� عمليات تحدث �� وسائ  إ�� حّد   ع�� الوصول للمجتمع، فتأط�� عقل ا�جمهور يتّم 

السلطة   �استلز    -عالقة  املع�ى ع�� صنع    إ�� حّد   -بنظر  بناء  البشرّي من خالل  العقل  كب�� ع�� �شكيل 

   ،رة والرمز ولهذاالصو 
ّ
�� االت  الرّ   صال، ونتيجة لهذا فإّن فاإلعالم هو الوسيلة ا�حاسمة 

ّ
مات  سائل واملنظ

 .5والزعماء غ�� املوجودين �� اإلعالم ال وجود لهم �� عقول ا�جمهور 
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ت�و�ن   طر�ق  عن  واإلقناع  والتأث��  التعبئة  ع��  قدرة  لد��ا  بورديو  بحسب  الرمز�ة  املعطيات  السلطة 

بالعبارات اللفظية. وهذه �لها وظائف يقوم ��ا ا�خطاب اإلعالمّي. بل إن السلطة الرمز�ة عند بورديو �� 

 .1ل وسائل اإلعالم إ�� مصدر للمعرفة واملمارسة االجتماعيةسلطة بناء الواقع، بحيث تتحوّ 

 : االتصال والموارد الرمزیة  -4

ن من حقول عديدة تتنافس فيما  يت�وّ   انظامبوصفھ  للمجتمع  ينظر عالم االجتماع الفر���ي بي�� بورديو  

بي��ا ع�� املوارد أو رأس املال، و�ذا �عاملنا مع اإلعالم كمجال وجب أن نتحدث عن أش�ال الرأسمال ال�ي  

ة رأس املال الرمزّي، بل وح�ى رأس املال  ي��ز �شّد   ، يتم التنافس والصراع حولها للفوز ��ا. و�� هذا السياق

الرأسمال اإلعالمّي هو ش�ل جديد من    وهو مفهوم بدأ �ستخدمھ باتر�ك �ام�ن حيث �عتقد أّن   ،المّي اإلع

رأس املال مثل رأس املال االقتصادّي الذي يمكن تطبيقھ �� حقل اإلعالم أو غ��ه من ا�حقول.  و�ق��ح عالم  

   pitalca-metaاالتصال اإلنجل��ي نيك �ولدري مفهوم الرأسمال البي�ّي لإلعالم  
ُ
مارس من خاللھ  وهو الذي ت

   وسائُل 
َ
   لطة. و�رى �ولدري أّن ع�� أش�ال أخرى من الّس   االعالم السلطة

ّ
سق مع رؤ�ة بورديو  هذا الرأسمال يت

 .2ق فقط إال عن طر�ق وكالء �� أش�ال محددة �� مجاالت محددةاألساسية �� أن الرأسمال ال يتحّق 

بطر�قة الصراع ع�� املوارد والرساميل، و�� هذا اإلطار    -بورديو�ة  كما �� النظرة ال   -�عمل حقل اإلعالم  

�استلز  – مانو�ل  يقول  رأسمال     -كما  ع��  قائما  اقتصاديا  �شاطا  تمارس  أ��ا  اإلعالم  شر�ات  تن��ى  ال 

 أّن اقتصادّي �� األساس، ورغم أ��ا �ستثمر �� األخبار وال��فيھ  
ّ
سياسية أوسع �ستثمر    لها أيضا مصا�َح   إال

َعد جزءا محور�ا من بيئة �شاطها االقتصادّي 
ُ
 .3�� ديناميكيات الدولة ال�ي �

 
ّ

م آخر ينب�ي ع�� سلطة  باإلضافة إ�� حيازة الرأسمال االقتصادّي الالزم للتحكم باالتصال، هناك تحك

أو ما يمكن أن �سميھ بالسلطة الرمز�ة بحسب �عب��ات بورديو، فاألش�ال ا�جديدة من الهيمنة    ،ا�خطاب

ال �عتمد سلط��ا ع�� املوارد االقتصادية بحّد ذا��ا، وال ع�� حقيقة أ��ا تمارس    -بحسب أل��تو ميلو���ي  –

ا أو تتالعب بالنظام السيا��ي ا�ح�ّ�: تتمثل سلط��ا الرئيسية �� قدر�
ً
�ا ع�� تنظيم عقول الناس. و�ذا  نفوذ

   -وفق �استلز  -�انت عملية بناء املع�ى داخل العقل البشرّي  
ّ
ق املعلومات والصور ال�ي �عتمد أساسا ع�� تدف

تنتج أن السلطة تكمن �� شب�ات االتصال ومال�ي شر�ات  س �عا�ج �� شب�ات االتصال، فمن املنطقّي أن � 

 هذه الشب�ات.  

أّن  ميلو���ي  وعدم  التح  يرى  للسلطة  �عر�فنا  ع��  يؤثر  واملعلوماتية  الرمز�ة  املوارد  نحو  املعاصر  ول 

، إذ  ا فقطال يمكن قياس عدم املساواة من حيث توزيع املوارد االقتصادية والسيطرة عل��و املساواة أيضا.  
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ال�ي ت خصص لبعضها  ينب�� أن �ش�� تحليل االختالالت الهي�لية �� ا�جتمع أك�� إ�� التمي�� ب�ن املواقف 

 .1سيطرة أك�� ومحددة ع�� األ�واد الرئيسية، ع�� تلك املوارد الرمز�ة القو�ة ال�ي تؤطر املعلومات

الفئات السائدة ال�ي ترتكز سلط��ا ع�� رأسمالها االقتصادّي تتطلع    من جانب آخر يرى بي�� بورديو أّن 

ب أو  الرمزّي  إنتاجها  طر�ق  عن  إما  سياد��ا  مشروعية  فرض  عن إ��  يدافعون  الذين  أولئك  مساعدة 

األيديولوجية ا�حافظة، فالرموز ال�ي �ستند عل��ا السلطة ليست سوى الش�ل املوضو�ّ� للرأسمال الرمزّي  

 .2كما يقول بورديو 

 : بین العنف والسلطة الرمزیة  -5

التار�خية واملالحظة  السلطة  نظر�ات  �ل  أن  �استلز  ،رغم  مانو�ل  إ��  ،  برأي  ا�حاسمة  �ش��  األهمية 

ب تأط�� العقول الفردية وا�جماعية، فع�� سبيل املثال استطاع  ، فإّن  الحت�ار العنف أو ال��ويع
ّ
ذلك يتطل

ح�ومة   أدار��ا  اإلرهاب"  "ا�حرب ع��  إطار   �� إعالمّي  تضليل  حملة  بفضل  العراق  حرب  األمر�كيون شن 

الحتفاظ بالسلطة لوقت أطول. إن �استلز ير�ط  جورج بوش لغزو عقول األمر�كي�ن �وسيلة لغزو العراق وا

العنف وال��ديد بھ �� السياق املعاصر مع عملية بناء املع�ى �� إنتاج و�عادة إنتاج عالقات السلطة �� جميع  

مجاالت ا�حياة االجتماعية. يرى �استلز أن هناك صفة واحدة مش��كة ب�ن جميع عمليات البناء الرمز�ة،  

بتكر وتتش�ل وتنشر �� شب�ات االتصال متعددة الوسائط، ورغم    ف�ي �عتمد �ش�ل كب��
ُ
ع�� رسائل وأطر ت

سياقھ،   وفق  االتصال  مواد  تفس��  طر�ق  عن  بھ  ا�خاص  معناه  يب�ي  مفرد  �شري  عقل  �ل  بيئة    إّن ف أن 

م �ش�لاالتصال 
ّ

 .3كب�� �� هذه العملية العقلية تتحك

ب�ن العنف و� �� أحيان كث��ة الفصل  الرمزّي  ال يمكننا  �� حالة العنف  الرمز�ة، خصوصا  �ن السلطة 

طبيعة   إن  الطرف اآلخر.  مع  والتشارك  التواطؤ  طر�ق  العنف عن  باألساس ع�� إخفاء صفة  يقوم  الذي 

ا�جماه��ية اإلعالم  وسائل   �� السلطة  ف���لف  ، عالقات  نورمان  يقول  إ��ا    ،كما  بل  الوضوح،  إ��  تفتقر 

خفية.   سلطة  عالقات  ع��    أّن   كذلك  ف���لف  �رى و تتضمن  �عتمد  اإلعالمّي  ل�خطاب  ا�خفية  السلطة 

اتجاهات من�جية �� نقل األخبار واأل�شطة اإلعالمية. وعن طر�ق مراكمة ا�خطابات اإلعالمية بطرق معينة  

 .4�� معا�جة األسباب والفاعل�ن االجتماعي�ن وطرق معينة لتحديد موقع القارئ 

ليس فقط �سبب وجود آليات    ،أن وسائل اإلعالم لها تأث��ات اجتماعية ع�� نطاق واسع  يرى نيك �ولدري 

مركز�ة للبث، ولكن أيًضا ألننا نؤمن �سلطة ا�خطاب اإلعالمي �� سياقات محلية ال حصر لها، ألننا �عتقد  

ال حصر لها.  أن معظم اآلخر�ن يؤمنون بنفس ال��يء وألننا نتصرف ع�� أساس هذه املعتقدات �� مناسبات  

مًعا �� تصور    العملية نجمعهاأصبحت أنماط االعتقاد والعمل هذه روتينية إ�� درجة أننا �� املمارسة  وهكذا  

 
1- Alberto Melucci, 1996, s.167 

 .54بورديو، مرجع سابق، ص بيير  -2
 .583مانويل كاستلز، مرجع، ص  -3
 . 82نورمان فيركلف، مرجع سابق، ص  -4



 د. حسام الدين عبد القادر صالح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لطة الرمزية الممارسة الصحفية من منظور السّ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)324( 

عام آلثار "وسائل اإلعالم" املستخلصة إ�� حد كب�� من سياقات الت�اثر ا�حددة. نتيجة لذلك تميل أعمال  

 .1فية، لتبدو قوة وسائل اإلعالم طبيعيةالسلطة االجتماعية لوسائل اإلعالم إ�� أن ت�ون مخ

االستغالل    إن  و�قول  املعاصر،  السياق   �� لالستغالل  الرمزّي  ا�جانب  ع��  الضوء  ميلو���ي  يلقي 

ح�ى �� مدن األ�واخ �� مدن العالم الثالث يتعرض الناس اليوم  إذ  ا�حقيقّي ليس ا�حرمان من املعلومات؛  

 لوسائل اإلعالم ع�� نطاق واسع،  
ّ
لتنظيم هذه املعلومات وفًقا الحتياجا��م ا�خاصة.    لهم  سلطة   أنھ ال  إال

لـ   املنعكس  غ��  االستقبال  إنھ  التسمية.  قوة  من  االستبعاد  اليوم   �� ا�حقيقية  الهيمنة  فإن  و�التا��، 

  "األسماء" ال�ي تؤطر ا�خ��ات البشر�ة، واالس��الك، والعالقات ال�خصية: االل��ام بالقواعد املتضمنة �� 

 .2 هذه األسماء

 : دور األخبار في ترکیز السلطة الرمزیة  -6

�� سياق تأث�� سلطة ا�خطابات اإلعالمية، يلعب ا�خطاب اإلخبارّي دورا كب��ا �� ترك�� السلطة الرمز�ة  

صاغ  
ُ
ت اإلعالم  ع��  األخبار  وألن  اإلعالمية،  السياسات  صور  �أهم  اإلخبارّي  اإلعالم  �استلز  يرى  لإلعالم.  

ف�ي مؤثرة �� إقامة رابطة ب�ن ميول الناس وتقييمهم للقضايا ال�ي تمثل    ،تجتذب املشاهد املتوسطبطر�قة  

  أيضا  مادة ا�حياة السياسية. إن السيطرة ع�� األخبار ال �ع�ي فقط السيطرة ع�� ا�خطاب العام لك��ا �ع�ي

من    العام واالتصاالت خطاب  السيطرة ع�� ا�  فإّن   ، السيطرة ع�� (املصدر الرمزي)، وكما يقول فان دايك

رمز�ة   مصادر  َعد 
ُ
� ال�ي  واملعلومات  �املعرفة  مصادرهما  أو  املؤسسة  أو  ا�جموعة  سلطة  بناء  أسس  أهم 

 .3للسلطة

�� االعتبار نطاق السلطة الرمز�ة ومجالها الفّعال، يرى فان دايك أن وسائل اإلعالم ا�جماه��ّي    وأخذا

أوسع،   نطاق  ع��  تأث��ا  األك��  أّن ��  الّ�   و�رى  والعالقات  نصوص  االتصاالت   �� حيو�ا  دورا  تؤدي  حف 

ر أخبار ال�حف تظل أع�� من تذكر أخبار التلفاز    ،العامة، وخالفا لالعتقاد الشع�ّي العام
ّ

فإن قابلية تذك

إ�� �عز�ز نفوذ ال�حافة ومن ثم سلط��ا.   املثال، أن موضوعات    ،�رى فان دايكو وهذا يؤدي  ع�� سبيل 

��ا االك�� قابلية للتذكر �� قضايا األخبار، بل إن عناو�ن  أاالخبار �عت�� أك�� جزء مهم ومتم�� فضال عن  

قد تكشف أنماط التالعب بمعتقدات الناس وآرا��م عن طر�ق التالعب     ،كما يقول فان دايك  ،األخبار  

� فهم ال�لمات وا�جمل واأللفاظ واإلشارات غ�� اللفظية �املعا�ي أو  بالذاكرة املؤقتة القص��ة ال�ي تؤدي إ�

االفعال التضمينية، و�تم ذلك عن طر�ق طباعة جزء من نصوص األخبار �� م�ان بارز أو �� أع�� ا�جر�دة  

ْسَتذكر  
ُ
� نحو أفضل وأسرع من  ع��  و�خط بارز ليؤثر �� جذب االنتباه، ولهذا فإن عناو�ن األخبار دائما 

 ية أنواع ا�خطابات اإلعالمّية. بق
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يأخذ فان دايك عناو�ن األخبار الرئيسية كنموذج للتأث�� ع�� إدرا�ات ا�جماه��، و�رى أن عنوان ا�خ�� 

الرئيس يؤثر بقوة �� طرائق �عر�ف ا�حدث وفقا للنموذج العق�ّ� املفّضل للمتلّقي، كما هو ا�حال عندما  

عناو�ن األخبار مكتو�ة با�خط العر�ض، و�الطر�قة نفسها يمكن أن  ترتكب األقليات جر�مة ما، تجدها ��  

ت�ون ا�حجج مقنعة �سبب اآلراء االجتماعية املتخفية �� مقدمة ا�خ�� الضمنية و�ذلك يأخذها املتلقون  

 . 1دون التفك�� فيما تتضمنھ

 : السلطة الصحفیة والسؤال األخالقي  -7

متطلبا��ا وأدوا��ا �ل هذا التأث�� �� الواقع الرمزّي واملادّي،  إذا �انت السلطة الرمز�ة تخ��ن �� معان��ا و 

نتِج�ن الرمز��ن الذين يحوزون سلطة  
ُ
ِقي عبئا أخالقيا ثقيال ع�� ال�حفي�ن باعتبارهم أحد أبرز امل

ُ
فإ��ا تل

��ا  أول ما تف��ضھ السلطة الرمز�ة لدى ال�حفي�ن هو الو�� ��ا و�خطور   رمز�ة مؤثرة �� عقول البشر. إّن 

وتأث��ها. إن فقدان السلطة ال يبدأ من فقدان أدوا��ا، بل من فقدان الو�� ��ا، ألن أسوأ ما يمكن أن تفعلھ  

للسلطة   ا�حقيقّي  االمتالك  إن  لها.  مال�ا  ال  عندها  مملو�ا  تجعلھ  أن  هو  بصاح��ا،  سلطة،  أي  السلطة، 

سية و�� تبيان ا�حقائق واستقصا��ا،  استخدامها �� مهمة ال�حافة األسا   حسنالرمز�ة عند ال�حفّي هو  

 وصوال �جتمع املعرفة وا�حر�ة واالطمئنان.

بذل    املهنية  األخالق  تتطلب  ال�حفي"،  "السالح  خطورة  واستشعار  الرمز�ة  بالسلطة  الو��  بجانب 

الوسع �� تجنب إساءة استخدام السلطة الرمز�ة عن طر�ق تمت�ن ا�حس اإل�سا�ي بحقوق اآلخر�ن الذين  

تق��ي يجر   �� والعدالة  والن�اهة  املوضوعية  مبادئ  عن  التنازل  وعدم  األخبار،   �� وتمثيلهم  ترم��هم  ي 

 املعلومات وعرضها للرأي العام، و�� تقييم األ�خاص وتقديمهم �جتمعا��م وا�جتمعات املغايرة. 

وسائل اإلعالم    لقد أفاد مجتمع الشب�ات واإلعالم ا�جديد �� توسيع دائرة السلطة الرمز�ة خارج نطاق

التقليدية عن طر�ق توسيع املشاركة الفردية �� صنع الرموز اإلعالمية. هذا التطّور �� الوصول (ِشْبھ ا�ُحر)  

َيات وأدوات التواصل ا�حديث يمثل فرصة أيضا لوسائل اإلعالم التقليدية لت�ون أك�� أخالقية ومهنية  
ْ
إ�� ِبن

مثيل ال�ا�� والعادل للمواطن�ن، والتواصل الواسع واملستمر مع  �� استخدام سلط��ا الرمز�ة، عن طر�ق الت

  .مشا�لهم وش�اواهم وانتقادا��م للواقع وللسلطات الرمز�ة

 : خاتمة  -8

للممارسة    إّن  أّو��"  بوابة  "حارس  يمثل  بأخالقية ممارس��ا  واالل��ام  الرمز�ة  بالسلطة  ال�حفّي  الو�� 

�ن و�� ال�حفي �سلطتھ الرمز�ة  و التداُرك.    ةهنية فيما �عد سهليجعل األخطاء املوهو ما  ال�حفية برم��ا،  

َنازِع
ُ
مواقع    ال�حفي�ن وممارستھ األخالقية لها يجعلھ أقدر ع�� التعامل مع السلطات املادية ال�ي ظلت ت

ع األبواب. 
ّ
 التأث��، ألن مثل هذا ال�حفّي لن ي�ون وق��ا كنّجار مخل
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 في الروایة الواقعّیة  التفاصیل

 "بین القصرین" لنجیب محفوظ أنموذجا 

 

 
 

 : صملخّ ال

 الروائّي الواق�ّ�؟ساس: ما �� خصائص التفاصيل �� ا�خطاب األ ش�الّية اإل انطلقنا �� هذا البحث من 

جاه الواق�ّ� �� الكتابة الروائّية
ّ
هو رواية   ،وقد نظرنا �� التفاصيل من خالل أثر روائّي ُيصّنف ضمن االت

جاه وأبرز من يمثلھ �� رواياتھ �� العالم    باعتباره" لنجيب محفوظ.  ب�ن القصر�ن "
ّ
أبرز من كتب �� هذا االت

ف� التفاصيل  طبيعة   �� فنظرنا  النظر  العر�ّي.  ووجهات  ف��ا  ووظائفها  الرواية   �� �شكيلها  كيفّيات  و��  �ا 

مة �� بنا��ا. 
ّ

 املتحك

 وقد توّصلنا إ�� نتائج من أهّمها: 

األماكن و  و ال�خصّيات �� مستوى  أّن التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" �� تفاصيل ا�حياة املادّية،  -

 األشياء.  

 باألنماط ا�خطابّية الثالثة سردا ووصفا وأقواال.  أّن التفاصيل �� هذه الرواية ت�ون  -

 أّن التفاصيل �� هذه الرواية مفّعلة �� ال��امج السردّية �� الرواية.  -

ا�جزئّيات    عندأّن التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن مح�ومة برؤ�ة �لّية شمولّية مادّية ديد��ا الوقوف    -

 أن ت�ون موضوعّية. والتدقيق �� التفاصيل. و�� رؤ�ة �س�� إ��

د  نموذجا للرواية  أبوصفها  "ب�ن القصر�ن "إّن ما أسلمنا إليھ البحث �� التفاصيل �� رواية  
ّ

الواقعّية يؤك

أّن هذا العنصر يختلف جوهرّ�ا عن مثيلھ �� الرواية الرومنطيقّية. وهذه نتيجة �� ما نقّدر مهّمة، تجعلنا  

 نطم�ّن إ�� أّن التفاصيل تقبل أن ت�ون مدخال إ�شائّيا تصنيفّيا مالئما ومناسبا.

 الوظائف .  – التشكيل  –الواقعّية  –: التفاصيل ال�لمات املفاتيح 
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ٔ
 د. ا
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Abstract : 

This essay attempts to study the characteristics of details in a realistic narrative 

discourse through a novelist that is classified within the realistic writing, which is the 

novel (Bain al-Qasrain) “Between the Two Palaces” by Naguib Mahfouz. It sheds light 

on the novel's use of details and verisimilitude as a narrative technique in 

characterisation, description and dialogue. 

 Moreover, this essay postulates that the novelist' s aesthetic choices pave the way 

for him to create a fictional world that is deeply rooted in notions of authenticity and 

realism.  

We have reached the most important results: 

- The details in the novel "Between the Two Palaces" are the details of material 

life, whether it is related to characters, places or things. 

- The details in this novel are in the three rhetorical styles, narration, description, 

and sayings. 

- The details in this novel are activated in the narrative programs in the novel. 

- The details in the novel (Bain al-Qasrain) are governed by a comprehensive, 

materialistic vision. 

Key words:  realism - details – poetics -constructions - functions.  

. 

 

 

 

 

 

 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)330( 

 : تمهید  -1

�عيش �� وسط    ،تح�ي رواية "ب�ن القصر�ن" تفاصيل حياة أسرة تقليدّية تنت�ي إ�� الطبقة املتوّسطة 

من أفرادها لھ عاملھ ا�خاص املتمّ�� وعالقاتھ املتفّردة مع ذاتھ ومع اآلخر�ن مّمن يحيطون  فرد  مدي�ّي، �ّل  

 بھ.

انھ ��  
ّ
تمتّد الفضاءات ال�ي تدور ف��ا أحداث الرواية ب�ن من�ل السيد أحمد عبد ا�جواد بطل الرواية ود�

اهتّم الراوي بتفاصيل هذه األمكنة و�دقائق حياة ال�خصّيات    النّحاس�ن وامتداد شارع ب�ن القصر�ن. وقد 

د أحمد عبد ا�جواد �� املن�ل وخارج املن�ل  ال�ي �سك��ا محاوال أن يلتقط اليومّي م��ا من قبيل ما يفعلھ السيّ 

�ن ��  والعالقات ال�ي �ان يقيمها مع غ��ه من األصدقاء والنساء "العوالم"، ومن قبيل ما �ان يفعلھ ابنھ ياس

فعلھ غ��ه من ال�خصّيات ال�ي �ان لها حضور �� هذه  يمختلف �عّرجات حياتھ العاطفّية والعملّية، وما �ان  

 الرواية.

  ��ا عائلة واإلملام بالتفاصيل الدقيقة ال�ي تتمّ��    ،فللراوي �� هذه الرواية اهتمام بتتّبع األحداث الصغرى 

قارب (ا�حّب والزواج والصداقة) وانفصال  
َ
من البورجوازّ�ة الصغ��ة وما يمكن أن تصطبغ بھ من عالقات ت

ال�خصّيات   حياة  ع��  إيجابا  أو  سلبا  تنعكس  مشا�ل  من  فيھ  تتسّبب  أن  يمكن  وما  وطالق)  (خصام 

ب  لھ 
ّ
الراوي وش� انتقاه  نموذج أسرّي  وجعل محوره    ،السردومراحلها وأطوارها. وقد تجّسد هذا من خالل 

السيد أحمد عبد ا�جواد الرجل املستبّد �� عالقتھ بزوجتھ أمينة و�أبنائھ، والقا��ي بأمره �� رسم مسار  

 حياة ال�خصّيات ال�ي تحيط بھ ومالمح سلوكهم وعالقات �عضهم ببعض. 

و� ينقلھ،  نقل ما   �� أم�ن  ھ 
ّ
بأن يوهم متلّقيھ  أن  دائما  الرواية  �� هذه  الراوي  بمنطق  يحاول  ھ مح�وم 

ّ
أن

خاضع   العر�ّية  ل الواقع  املدينة  بخصائص  ف��ا  نمسك  فن�اد  يحدث.  أن  أو  ي�ون  أن  يمكن  ما  سلطان 

 و�أحدا��ا اليومّية والتار�خّية السيا��ّي م��ا واالجتما�ّ�.   ،وأعرافها ،التقليدّية العتيقة �عادا��ا وتقاليدها

ضمن هذا اإل��ام، ويسهم �� تنظيم عالم يحا�ي الواقع  و�ان للتفاصيل �� هذه الرواية أن ت�ون عامال ي

ث بھ وما يحتو�ھ، ولهذا عّدت هذه  
ّ
ق بامل�ان وما يمكن أن يتأث

ّ
ق األمر بال�خصّيات أو �عل

ّ
لھ سواء �عل

ّ
و�تمث

ة أو  نموذجا من الروايات الواقعّية �� مفهومها التقليدّي أو ما �عّ�� عنھ بالرواية الواقعّية الت�جيليّ أالرواية  

أو   الواقع  عليھ  ينعكس  الذي  الزجا�ّ�  البيت  ت�ون  وأن  املد�ّي  ال�جّل  تنافس  أن  يمكن  ال�ي  الوصفّية 

 �عكسھ، ذلك أّ��ا �س�� إ�� أن ترصد الواقع �� شمولّيتھ و�� تفاصيلھ الصغرى ودقائقھ.

� التيار الواق�ّ� فكيف هو أمر التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" لنجيب محفوظ بوصفها رواية تنت�ي إ�

الذي �عّده النقاد بداية االهتمام الفع�ّ� بالتفاصيل �� الفّن بصفة عاّمة و�� الرواية بصفة خاّصة، حيث  

 1ي�ون الراوي ف��ا ومن خلفھ الروائّي، مهووسا بالتفاصيل مهتّما با�جزئّيات وصغائر األمور ودقائقها؟

 
 : نظرافيليب هامون الرواية الواقعّية مخزنا للتفاصيل.  يعد  -1

Philippe Hamon: Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981, P: 226. 
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   هووكيف  
ّ
ات إ��  تنت�ي  �� رواية  التفاصيل  بالتفاصيل وال  أمر   

ّ
إال ت�ون  فنّية ال  إ�� مدرسة  أو  فّ�ّي  جاه 

 ��ا؟
ّ
ل إال

ّ
 .1تتش�

ف لروايتھ "ب�ن القصر�ن".                
ّ
يظهر اهتمام الرواية بالتفاصيل من خالل العنوان الذي تخّ��ه املؤل

ب ورد �� صيغة 
ّ

ل ا�جملة من مركب إضا�ّ�، املضاف إليھ �� هذا املرك
ّ
فع�� املستوى اللغوّي امل�ج�ّي تتش�

ل مثّ�ى لو رددناه إ�� صيغة املفرد ل�ان لدينا (قصر + قصر) وجمعها قصور.  
ّ
و�� األجزاء ال�ي يمكن أن تتش�

ب املضاف الذي ورد �� ش�ل  
ّ

د برأس املرك
ّ

ق بالتفصيل، يتأك
ّ
��ا املدينة �� جزء م��ا وهو من صميم ما يتعل

 ظرف داّل ع�� امل�انّية "ب�ن". وهو ما يز�د التفصيل تدقيقا و�معانا بأن يحصر امل�ان �� حّ�� أصغر محّدد.  

ب اإلضا�ّ� "ب�ن القصر�ن" يحيل ع�� اسم علم مل�ان متعّ�ن وأّما ع�� مستوى االستعم
ّ

ال فإّن هذا املرك

ق �شارع من شوارع مدينة القاهرة املصرّ�ة. إذن هو تفصيلة بوصفھ جزءا من  
ّ
ع�� ا�خارطة ا�جغرافّية يتعل

د نزوع الرواية إ�� ال ،�ّل 
ّ

 بھ. وهو م�ّون يؤك
ّ
 ��ا وال ت�ون إال

ّ
 تفصيل وقيامها عليھ. هو املدينة ال ي�ون إال

و�ذا ما أمعّنا النظر فيھ ألفيناه يخ��ل أغلب سمات التفاصيل �� هذه الرواية و�� الرواية الواقعّية من  

 جهات عديدة م��ا: 

ل مّما يحيط بال�خصّيات    -
ّ
مّما �شمل  و طبيعة التفاصيل و�� من هذه الناحية تفاصيل مادّية تتش�

 الفضاء خاّصة وا�حيط. 

 بالواقع وأ�ساب فاملوصوف املذ�ور متعّ�ن �� الواقع وموجود فيھ.  وصالت التفاصيل لها  �ون هذه -

مّما هو طبي�ّ� شأن ما وجدناه �� رواية "ز�نب"،    ت�ون هذه التفاصيل من طبيعة ما هو ثقا�ّ� وليس   -

 نتيجة فعلھ الثقا��ّ 
ّ
 من صنع اإل�سان وال ي�ون إال

ّ
  �� ال�ون.    بما أّن "ب�ن القصر�ن" ال ي�ون إال

الرواية وأن ندرسها ف��ا بوصفها  وم          نموذجا من  أن هذا املنطلق رأينا أن نقارب التفاصيل �� هذه 

 حضور التفاصيل ف��ا وكمّيتھ، ولكن من حيث  
ُ
الكتابة الروائّية لھ خصوصّياتھ ومم��اتھ، ال من حيث درجة

 ا�حضور ومشموالتھ وكيفّياتھ وغاياتھ وأغر 
ُ
 اضھ.  نوعّية

 وقد أبلغنا تتّبع التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" إ�� جملة من ا�خصائص نوجزها �� ما ي��:

 تفاصيل ا�حياة املادّية. -1

 التفاصيل مفّعلة �� بناء العالم الروائّي.-2

 تفاصيل ت�ون باألنماط ا�خطابّية الثالثة.-3

 ّية وضعّية. تفاصيل مح�ومة برؤ�ة مادّية موضوعّية ووجهة نظر جمال-4

 التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن من هذه املداخل املمّ��ة �حضورها ف��ا. وسنحاول مقار�ة  
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  مقال منشور في مجلة عالمات (المغرب)، رواية "زينب" لمحمد حسين هيكل،ٕانشائّية التفاصيل في : ا
 . 120 – 101ص: ص . 2018، 49العدد: 

1- Barthes: L’effet de réel, in, Littérature et réalité, , Paris, éd, Seuil1982, P :  89. 
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 تفاصیل الحیاة المادّیة:  -2

وا�حقول واأل�عام والط�� شأن ما �ان مع    ،واملزارع ،لم تكن رواية "ب�ن القصر�ن" رواية ��تّم بالر�ف        

والواصف   الراوي  اهتمام  القادر ع�� االستحواذ ع��  الفضاء  الطبيعة  �غدو  الرومنطيقّية، حيث  الرواية 

"ب�ن   فرواية  ا�ح�ائّي.  الرواية  عالم  بھ  ثوا 
ّ
ليؤث بطر�ق��م  فيھ  يفّصلون  ما  منھ  فيلتقطون  وال�خصّيات، 

ءات مجملة أو مفّصلة ولم يكن لها ف��ا ذكر إال ما يرد ع�� التصّور وهو  القصر�ن" غابت ع��ا هذه الفضا

 ف��ا نادر عز�ز. يقول الراوي: 

من ِظّل أ��ى يتبعھ كما يتبع ر�اح ا�خّماس�ن    -لم يخل كحالھ أبدا   -"وشمل قلبھ �سرور �جيب ولكّنھ  

 . 1مشرق الشمس"

ور�اح                ال��ق،  ثالثة:  أساسّية  تفصيلّية  م�ّونات  خالل  من  الشاهد  هذا   �� الطبيعة  تحضر 

فعل  يحتضن  حّ��ا  م��ا  يجعل  لذاتھ  حضورا  ليس  املقام  هذا   �� وحضورها  الر�يع.  ومشرق  ا�خّماس�ن، 

تلّقي صورة  ال�خصّية. ف�ي �� هذا الشاهد تأ�ي �� إطار توضي�ّ� تفس��ّي يجنح إليھ الراوي ليقّرب من امل

ال�خصّية "فه�ي" وهو يرقب جارتھ من ع�� سطح من�لھ، وما يّتصل بحالتھ النفسّية ح�ن يتسّ�ى لھ رؤ���ا  

وما يضطرب �� دواخلھ من مشاعر متناقضة فرحا وحزنا. فليست الطبيعة مّما يقصد إليھ الراوي قصدا  

ر بھ مثلما �ان األمر بالنسبة  فيتحّدث ع��ا بوصفها م�ّونا إطارّ�ا يجري فيھ فعل ال�خصّية و�
ّ
ر فيھ أو يتأث

ّ
ؤث

 إ�� رواية "ز�نب" مثال. 

حاضنة للفعل �� رواية "ب�ن القصر�ن" فإّ��ا ترد ف��ا ع��  وت�ون  �ذا ما �انت التفاصيل من الطبيعة  و  

ما ت�ون جزءا مكّمال للفضاء املدي�ّي. يقول الراوي: 
ّ
قصد لذا��ا، و�ن

ُ
 هيأة مخصوصة. فال ت

لشمس ع�� وشك االختفاء فالحت قرصا أبيض مساملا توارت عنھ حيو�تھ و�ردت حرارتھ وانطفأ  "�انت ا

 .2تو�جھ وقد بدا �ستان السطح املسقوف باللبالب والياسم�ن �� ظلمة وانية"

"الشمس" و"البستان". فهما العنصران املفّصل ف��ما    خالل عنصري تبدو الطبيعة �� هذا املشهد من      

ذان تا�ع��ما ع�ن الراوي �� هيأت��ما وتحّوال��ما املدلول ��ا ع�� ا�حّ��ين امل�ا�ّي والزما�ّي  �� هذا امل
ّ
قام والل

التفاصيل   نّزل  اإلحالة  عمل  أّن  غ��  من�لھ.  سطح  فوق  من  جارتھ  يرصد  وهو  "فه�ي"  ال�خصّية  لفعل 

ّصة من خالل سمة اال�غالق  الطبيعّية �� هذا املقتبس منازل مخصوصة، إذ طبعها بطا�ع مدي�ّي ظهر خا

خرج عل��ا (سور، مسقوف). ومن خالل محدودّية الرؤ�ة، وطبيعة العناصر املفّصل  
ُ
ال�ي تمّ�� ��ا امل�ان وأ

ف��ا ( لبالب، ياسم�ن )، وهما إ�� النباتات ال�ي تتوافر �� الفضاءات املدينّية أقرب. وهو ما لم ُ�عهد �� الرواية  

مرتبط بحضور اإل�سان  و ع اال�غالق ونبات الياسم�ن واللبالب أقرب إ�� ما هو ثقا�ّ�  الرومنطيقّية. بل إّن طا� 

ة الرومنطيقّي ومطلبھ ومهر�ھ. ف�ّل ما هو طبي�ّ� �� الرواية  
ّ
و�فعلھ، أك�� مّما هو مرتبط بالطبيعة البكر ضال

 
 .وهذه الطبعة هي التي سنعتمدها في هذا المبحث. 59، مصر، مكـتبة مصر، (د.ت)، ص : بين القصريننجيب محفوظ،  -1
 .57 ، صمصدر نفسهال -2
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بالكيف  تحّدد منطلقاتھ و�علن حضوره  ال�ي  بھ، ف�ي  الثقا�ّ� وموّجھ  ��ا هذه  مح�وم �سلطة  ال�ي تطبع  ّية 

 الثقافة امل�ان وتجعلھ ممّ��ا مّما سواه. يقول الراوي:  

ت م��ا. بدا و��ي الشروق ناشبا �� غاللة ال�حر  
ّ
"ثّم عادت مدفوعة بحب االستطالع إ�� النافذة فأطل

 . 1وأضواء الصباح �سيل من ذرى املآذن والقباب"

خاللت      من  أعاله  الشاهد   �� الطبيعة  و"أضواء    تجّسد  الشروق"  "و��ي  هما  رئيسّي�ن  عنصر�ن 

ما �ان مصبوغا بطا�ع  
ّ
الصباح". ولم يكن حضورها �� هذا املقام حضورا طبيعّيا بكرا خاليا مّما هو ثقا�ّ�، و�ن

وع��ما   الفعل  هذا   �� مان 
ّ

تتحك ثنائّيت�ن  ع��  ذلك  و�ان  وفعلھ.  اإل�سان  صنع  �ون    أّولهماصدران.  تمن 

مادّية   حدود  و��  املرأة  م��ا  ت 
ّ
أطل ال�ي  النافذة  بحدود  را 

ّ
مؤط الشروق"  "و��ي  هو  الذي  األّول  العنصر 

و  املآذن    اآلخرهندسّية.  بھ  �سمح  الذي  باملدى  را 
ّ
مؤط الصباح"  "أضواء  هو  الذي  الثا�ي  العنصر  �ون 

ر  هو  وما  مادّي  هو  ما  بذلك  فيتضافر  دينّية.  رمزّ�ة  حدود  و��  الطبيعّية  والقباب  العناصر  ليطبعا  مزّي 

 فتفارق أصل جوهرها وتلّون بما هو ثقا�ّ�.    

عناية   ليول��ا  الراوي  يكن  ولم  ملاما،  ف��ا  ترد  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� الطبيعة  إّن  القول  يمكن  هكذا 

ع��ضھ �عض  واهتماما. ولم تكن من مشاغلھ ليفّصل ف��ا شأن ما �ان مع الرومنطيقّي�ن. و�ن �ان املتلّقي �

مكّيف ملالءمة ما هو من صميم املدينِة ا�حّ�ِ� ا�حورّي الذي تدور فيھ    -ع�� ندرتھ–م��ا �� هذه الرواية فهو 

ع�� موضع متعّ�ن   -كما سبق وأن أشرنا-األحداث. ذلك ما ين�ئ بھ عنوان الرواية "ب�ن القصر�ن" الذي يحيل  

ف ا�حقيقّي وما يف�ح عنھ قول ال
ّ
. وهو ما  2راوي و�عليقاتھ �� أك�� من موضع من هذه الرواية�� عالم املؤل

فرض أن ت�ون طبيعة التفاصيل ف��ا مخصوصة تو�� عناية بالغة با�جوانب املادّية من �خصّيات وأمكنة  

��ا من أشياء.  
ّ
 وما يؤث

 وتتّبع تفاصيلها ا�جسدلم ي��ك   
ّ
ّية مهما �ان  الراوي �� رواية "ب�ن القصر�ن" �خصّية من �خصّيا��ا إال

 و�قتنص من جسدها �عضا من  
ّ
دورها �� ا�ح�اية أساسّيا أو هامشّيا عارضا. فهو ف��ا ال يفّوت فرصة إال

 التفاصيل مّما يراه قابال ألن يفّصل فيھ بما يالئم املقام الذي تتنّ�ل فيھ واملقصد الذي ير�ده: 

[...] مع ميل إ�� القصر. أّما وجهها فقد  "�انت خديجة �� العشر�ن من عمرها [...] و�انت قو�ة ممتلئة  

قبس من قسمات الوالدين ع�� ن�ج لم يراع فيھ اال��جام، ورثت عن أمها عين��ا الصغ��ت�ن ا�جميلت�ن،  
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ٔ
عجب ما في السطح فكان نصفه الجنوبّي المشرف على النحاسين حيث غرست يداها في اال

ٔ
ّما ا

ٔ
يقول مثال: "ا

صص  فريدة ال نظير لها 
ٔ
ت بعدد قليل من ا

ٔ
ول ما بدا

ٔ
ت ا

ٔ
سطح الحّي كله التي تغطى عادة بطبقة من قاذورات الدواجن، بدا

ٔ
في ا

ن 
ٔ
جنحة السور ونمت نموا بهيجا، وخطر لخيالها ا

ٔ
القرنفل والورد، وراحت تستكـثر منها عاما بعد عام حتى نضدت صفوفها بحذاء ا

قامها، ثم
ٔ
نشبت سيقانها في السقيفة وحول   تقيم فوق حديقتها سقيفة، فاستدعت نجارا فا

ٔ
غرست شجرتي ياسمين ولبالب ثم ا

رجائها عرف 
ٔ
قوائمها، فاستطالت وانتشرت حتى استحال المكان بستانا معروشا ذا سماء خضراء ينبثق منها الياسمين ويتضوع في ا

 .35 ، صمصدر نفسهطيب ساحر" ال
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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وعن أب��ا أنفھ العظيم، أو صورة مصغرة منھ ولكن ليس إ�� القدر الذي �غتفر لھ، ومهما يكن من شأن هذا  

 .1ھ و�كسبھ جالال م�حوظا فقد لعب �� وجھ الفتاة دورا مختلفا"األنف �� وجھ األب الذي يناسب

املقام �� هذا الشاهد هو مقام يلتفت فيھ الراوي إ�� خديجة ابنة السيد أحمد عبد ا�جواد ليعّرف           

ز
ّ

  ��ا من خالل ما يمّ��ها من مظاهر جسدّية تجعلها مختلفة عن أخ��ا عائشة. و�ان وجهها البؤرة ال�ي ترك

ل من تفاصيل صغرى �العين�ن ولو��ما وحجمهما واألنف. وقد خّول مبدأ  
ّ
ف��ا نظر الراوي لرصد ما بھ تتش�

املقارنة الذي اعتمد �� التفصيل والتدقيق للراوي أن �ستحضر �عضا من العناصر التفصيلّية ل�خصّيات  

تھ، فيقّدم ما بھ تتمّ�� هاتان  أخرى �ان ذكرها قبل هذا املوضع من ا�ح�اية. و�انت فرصة ليستدرك ما فا

�� ما هو   التدقيق  الراوي ع��  يوّ�ح حرصا من  ال�خصّيتان من مظاهر "ف��يولوجّية" جسدّية. وهو ما 

مادّي قادر ع�� أن �عّرف بال�خصّيات و�مّ�� �عضها من �عض ح�ى و�ن �شا��ت. فأنف خديجة ي�اد ي�ون  

من   رة 
ّ
مصغ صورة  هو  أو  والدها  أنف  مع  ا�جما��ّ متطابقا  دوره  لكّن  األب،  لدى    2أنف  مختلفا  �ان 

ھ أضفى ع�� وجھ  
ّ
ال�خصّيت�ن ومتباينا، فإن أضفى ع�� وجھ األب مهابة وضر�ا من التناسب والوسامة، فإن

 االبنة قبحا وعدم ا��جام.

 س�ٌ� من الراوي وا�ح إ�� بيان ما بھ تتمّ�� ال�خصّية  
ً
اط  من مالمح جسدّية والتق   "خديجة"يوجد إذا

ل من خاللها هوّ���ا. وقد جمع الراوي تفاصيل جسدّية لثالث �خصّيات �� األب واألّم واالبنة. 
ّ
تفاصيل تتش�

طبيعة هذه التفاصيل وكيفّيات  �� مستوى  و�� جميعها تجمع بي��ا قواسم مش��كة كث��ة ت�اد توّحد بي��ا  

جل��ا بما  بنا��ا. و�� قواسم تخ��ل �� �لّي��ا خصائص حضور التفاصيل ��  
ُ
يختلف  رواية "ب�ن القصر�ن" وت

 .  الرومنطيقّية و�فارقھعن الرواية 

قة بال�خصّيات �� رواية "ب�ن القصر�ن"      
ّ
من   �� تفاصيل املظاهر املادّية ا�حّسةفالتفاصيل املتعل

القّوة   ع��  مثال  أعاله  الشاهد   �� الراوي  ز 
ّ

رك فقد  املوصوفة.  لل�خصّيةال�خصّيات  خديجة    ا�جسدّية 

واالمتالء وقصر القامة. لينتقل �عدها إ�� التدقيق �� قسمات الوجھ وأجزائھ الصغرى �العين�ن واألنف من  

فيو  وتنمَو،  تمتّد  أن  للتفاصيل  �عد  ما   �� وا�حجم، ويسمح  الكيف  وأسبابھ  حيث  األنف  حجم  ّ�ح علل 

 و�رّدهما إ�� ما هو ورا�ّي من جهة الوالدين األب واألّم.  

والراوي �� بنائھ للتفاصيل لھ من�جھ وطر�قتھ ال يحيد ع��ما �� أغلب األحيان. فهو �� الغالب يبدأ من  

نھ �� الشاهد أعاله من وجوه  ا�جمل العاّم أو ال�ّل ثّم يتدّرج �عدها إ�� التفصيلة أو إ�� ا�جزء. هذا ما نتبيّ 

تقّدم   مع  يتضاءل  حجمها  ي�ي  ما  حلقات  وع��  تراتبّية  بصفة  املفّصل  إ��  ا�جمل  من  بإح�ام  تّتجھ  شّ�ى 

الوصف وصوال إ�� التفصيلة األصغر. فخديجة �� �لٌّ بالنسبة إ�� التفاصيل الواردة �� الشاهد جميعها  

ة إ�� حجمھ وامتالئھ، والوجھ هو اآلخر �ّل بالنسبة إ�� العين�ن (القامة وا�جسد والوجھ) وا�جسد �ّل بالنسب

 واألنف. 
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ّ
نف ستوظ

ٔ
ن تفصيلة هذا اال

ٔ
 للتفاصيل ا
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ٔ
 د. ا
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ھ غالبا ما يجعل من املشهد التفصي�ّ�  
ّ
قائما  واملالحظ أّن الراوي �� تفصيلھ إذ يحكمھ ��ذا املنطق، فإن

ل من تفصيلة صغرى 
ّ
. فالعنصر  تنت�ي إل��ا العملّية التفصيلّية برّم��ا وتقف عندها  ع�� بؤرة مركزّ�ة تتش�

ل مركز االهتمام وعنصر ا�جذب هو "األنف"  
ّ
األهّم �� جسد خديجة �� الشاهد املذ�ور سابقا والذي يمث

إليھ   انت�ى  ما  فآخر  التفصيل.  عن  فتقف  مبتغاها  إ��  وتوصلها  املفّصل  ع�ن  إل��ا  تنت�ي  ال�ي  البؤرة  وهو 

و العنصر الذي نال أك�� من غ��ه من  املفّصل �� �خصّية خديجة وجسدها ووجهها تحديدا هو األنف. فه

اهتمام الراوي واستحوذ تقر�با ع�� نصف املقطع الوصفّي. وهو العنصر الذي سُيب�ى عليھ مص�� الفتاة  

ھ يمكن  1و�حدّد مستقبلها وخاّصة �� مسألة الزواج كما سن�ى الحقا �� ما يخّص وظائفّية التفاصيل
ّ
، ح�ى أن

إّن هذا العنصر هو الذي   ينبثق ا�جموع وتتفّرع شبكة الوصف  القول  العناصر األخرى ومنھ  تتفّرع  منھ 

 والتفصيل. 

 يتجّسد هذا ا�حكم ب�ّل وضوح �� تفصيلة "�ج��ة العاملة". يقول ياس�ن:

"يا لها من �ج��ة سلطانية جمعت ب�ن ال�جرفة واللطف ي�اد البائس مث�� يحس بطراو��ا وشد��ا معا  

املفرق ال�جيب الذي �شطرها ت�اد تنطق املالءة عنده.. وما خفي �ان أعظم.. إ�ي أدرك  بالنظر ا�جرد.. وهذا  

اآلن ملاذا يص�� �عض الناس ركعت�ن قبل أن يب�ي �عروسھ.. أليست هذه قبة. ب�� وتحت القبة شيخ، و��ي  

 . 2�جذوب من مجاذيب هذا الشيخ"

م ��خصّية العاملة، فال�ج��ة، لينت�ي عند 
ّ
"القّبة"، وما تحت القّبة "شيخ". فهو و�ن لم يصّرح  بدأ املت�ل

ل مثار الشهوة ومدارها.    ،بأسماء األعضاء ا�جسدّية ومال إ�� التكنية، لم يخرج عّما هو مادّي جسدّي 
ّ
يمث

م �� تنظيم تفاصيل ال�خصّية ا�جسدّية محفوظة، كذلك، �� هذا الشاهد
ّ
: 3وال��اتبّية ال�ي يتدّرج ف��ا املت�ل

بـ �� عالق��ا  �ّل  القّبة   �� مثلما  القّبة،  إ��  نظرنا  ما  إذا  �ّل  وال�ج��ة  ال�ج��ة،  إ��  بالنسبة  �ّل    فـ"العاملة" 

 "الشيخ": 

 "الشيخ"                            القبة                                      ال�ج��ة                              "    "العاملة 

ل محور التفاصيل ومركزها الذي يقف عنده الوصف والتفصيل. ثم إن "ال  
ّ
شيخ" هو البؤرة ال�ي �ش�

م ياس�ن. ف�ي تفصيلة و�ن لم تكن تحت طائلة نظره، وليس مشموال  
ّ
وهو املبت�� من العاملة بالنسبة إ�� املت�ل

م فجعلها  غ��ها.  من  أك��  وترك��ه  اهتمامھ  ع��  استحوذت  بالتصّور،   
ّ
إال إدراكھ  للمشهد  ��ا  فلة 

َ
الق ثل 

فها ��الة من ا�جاز تتجاوز حقيقة املسّميات إ�� التكنية. وأضفى عل��ا طا�عا من القداسة  
ّ
التفصي�ّ�، وغل

��ذا  الذا�ّي  االنفعال  من  قصوى  درجة  ليبلغ  بأزواجهم،  البناء  قبل  الرجال  صالة  طقوس  ت�ّ�ر  ا�جماعّية 

و�حبوه   العناصر  من  غ��ه  ع��  فيفّضلھ  و�حّدد  "الشيخ"  (أعظم)،  والتفضيل  والتمي��  ال��ك��  من  بمز�د 

 عالقتھ بھ، و�صّرح بموقفھ منھ وم�انتھ عنده: 

 
 . 34ص  ،انظر من هذا البحث -1
 .71ص ،الرواية-2
 .265، 264، 241، 70وانظر منها ص ص  -3



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)336( 

 . 1"و��ي �جذوب من مجاذيب هذا الشيخ، يا هو.. يا عدوى"

أغل��ا،و   �� القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� وضّدهتب�ى    التفاصيل  النقيض  جمعت  ع��  األّول  املثال  ففي   .

العين�ن وجمالها. وجمعت، كذلك،   العين�ن وقباحة األنف. فقد    ب�ن جمالال�خصّية خديجة ب�ن صغر 

ورثت عن أّمها عين��ا الصغ��ت�ن ا�جميلت�ن، وعن األب عظم األنف، و�ان هذا العنصر "قد لعب �� وجھ  

 . 2ول الراوي ا لعبھ �� وجھ والدها" بحسب قالفتاة دورا مختلفا عمّ 

زت سمتان  و     
ّ

ترك فف��ا  (ال�ج��ة).  فيھ  املفّصل  العنصر  صلب   �� الثا�ي  املثال   �� ماثال  التقاطب  قام 

متقابلتان هما "ال�جرفة" و "اللطف" ، و"الطراوة" و"الشّدة". وهو من خصائص التفصيل �� الرواية، إذ  

أو أك��، مثلما هو األمر بالنسبة إ�� السيد أحمد  دأب الراوي أن يجعل العنصر املفّصل فيھ مركزا لنقيض�ن  

 جمع ب�ن جمال األنف ومهابتھ، وقبح اإلصبع األصغر �� قدمھ: ا�جواد الذيعبد 

تآ�ل من توا��   الهائل ا�جميل �� خنصره الذي  �� هذا ا�جسم  أّول عيب  اليم�ى بدا  "وملا كشف قدمھ 

 .3الكشط باملو��ى �� موضع �اللو (كذا) مزمن"

أحمد عبد ا�جواد و�ن �ان بھ من شروط املهابة وعناصر ا�جمال الكث��، فإّن فيھ، كذلك، من    فجسد

جسد   ي�ون  أن  بالضرورة  تقت��ي  عيب"  "أّول  فعبارة  �عّددها  أن  للراوي  يمكن  الذي  الكث��  العيوب 

 حّ�� من املقال.ال�خصّية حامال لعيوب أخرى ثانية وثالثة لم �شأ الراوي أن يكشفها و�فّصل ف��ا �� هذا ا�

ھ ليس ثّمة مطلق �� ا�جمال أو �� القبح �� العناصر املفّصل ف��ا  عنده    أن نقفما يمكن       
ّ
مّما سبق أن

القبح   من  جانب  دائما  فثّمة  وعظيمة  جميلة  ال�خصّية  �انت  فمهما  فيھ.  لشطط  وجود  وال  الرواية،   ��

التفاصيل تحفظ دائما للموصوفات  يتوارى داخل هذا ا�جمال وتندغم بھ هذه العظمة. وهذا م  ا يجعل 

والعناصر املفّصل ف��ا ضر�ا من التوازن. فال يبلغ الراوي �� وصفها املثال واملطلق لتغدو متعالية عن املمكن  

ما ي�ون دائما حر�صا ع�� أن ت�ون مّما يمكن أن يوجد �� 
ّ
 يحتمل وجوده فيھ.   الواقع أوأو عن الواق�ّ�، و�ن

إّن   القول  تجعل يمكن  ف��ا،  بنا��ا  وكيفّيات  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل  تنظيم   �� ال��اتبّية 

و��    
ّ
إال التفصيلة  يدرك  أن  للمتلّقي  يمكن  فال  فيھ.  املفّصل  با�جموع  أو  بال�ّل  مرتبطة  دائما  التفصيلة 

ة بذا��ا أو أن تنعزل  
ّ
عن أصل ا�جموع أو  مندرجة �� �ّل. وال يمكن للتفصيلة �� الرواية أن توجد مستقل

    4ال�ّل الذي إليھ تنت�ي
ّ
 أو مجموعا. فأنف ال�خصّية خديجة لم يذكر �� الشاهد إال

ّ
فتغدو �� نفسها كال

 
 . 71مصدر نفسه، ص ال -1
 .  29مصدر نفسه، ص ال -2
 .12مصدر نفسه، ص ال -3
ّن  -4

ٔ
ساسا على النحو التالي: يرى فيليب هامون ا

ٔ
  الشيء المفّصل فيه في الخطاب الواقعّي يكون ا

ٔ
جزاؤها مجموعة من التمظهرات  -ا

ٔ
ا

جزاؤها إلى شبكة تنمو  -ب.  (Enumérables)قابلة للترقيم
ٔ
شمل Endogène)( داخلّياتنتمي ا

ٔ
، فكّل عنصر يشّكل جزءا من ديكور ا

جزاؤها إلى شبكة تنمو خ -جيحتويه. 
ٔ
و تنتمي ا

ٔ
، تخّص اإللمام بطريقة االستعمال وطريقة الحفظ والصيانة وترتيب  (Exogène)ارجّياا

 إجراءات صنعه. انظر: 
Philippe Hamon : Un discours contraint, in, Littérature et réalité, Paris, éd, Seuil, 1971, P : 147. 
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 بالنظر إليھ جزءا من جسد هو جسد خديجة. وقس ع�� 
ّ
وهو منتم إ�� وجهها. والوجھ لم يفّصل فيھ إال

ّصل فيھ من جسد العاملة. ذلك أنف السيد أحمد عبد ا�جواد أو خنصره، و"الشيخ" 
ُ
 �� ما ف

الرواية ع�� ما هو مادّي    ّن إما يمكن قولھ، كذلك،  و       �� هذه  التفاصيل أساسا  د قيام 
ّ

ما تقّدم يؤك

ل م��ا جسد �ّل �خصّية من  
ّ
جسدّي، برز خاّصة من خالل التفات الراوي إ�� العناصر ال�ي يمكن أن يتش�

قيق �� ما يراه من جسدها قابال ألن ي�ون مدار اهتمام يحسن أن  �خصّيات ا�ح�اية، وأن �عكف ع�� التد

 يقف عنده وأن يفّصل فيھ.  

� �� بناء التفاصيل و�شكيلها �� رواية "ب�ن القصر�ن" يجعلها مختلفة اختالفا بّينا عن           
ّ

إّن هذا التو�

لرومنطيقية ال�ي �ان الراوي ف��ا غالبا  التفاصيل �� غ��ها من الروايات وال سيما تلك ال�ي تنت�ي إ�� الرواية ا

ما يتجاوز التفصيل �� جسد ال�خصّية إ�� التفصيل �� عواطفها مّما يّتصل با�جانب املعنوّي غ�� املادّي  

 م��ا. 

وال �ع�ي هذا أّن رواية "ب�ن القصر�ن" قد ا�شغل الراوي ف��ا عن التفصيل �� عواطف ال�خصّيات            

بما هو م قد  ومشاعرها  املثال)  ز�نب ع�� سبيل  (رواية  الرومنطيقية  الرواية  �انت  فإن  جسدّي.  مادّي  ��ا 

ة وسببا و��ون بھ تحّققا  
ّ
ق با�حّب: ما بھ ي�ون لھ عل

ّ
قصرت التفاصيل �� ما هو عاطفّي وتحديدا �� ما يتعل

اهتمامه  �ان  القصر�ن"  "ب�ن  رواية  فإّن  ومآال،  مص��ا  إليھ  يؤول  وما  و�نجازا  أعّم  روحّيا  عاطفّي  هو  بما  ا 

 وأشمل.  

فإن فّصل الراوي �� ما هو موصول با�حّب جمع ب�ن الرو�ّ� واملادّي. فليست تجر�ة فه�ي مع ابنة ج��انھ  

مثل تجر�ة والده السيد أحمد عبد ا�جواد مع �خصّيات النساء "العوالم". فقد �ان فه�ي أقرب �� عواطفھ  

و إ�� �خصّية إبراهيم �� رواية "ز�نب". يتا�عھ الراوي �� جميع أحوالھ  إ�� ما �ان بالنسبة إ�� �خصّية ز�نب أ

ا�جسدّية والنفسّية وهو يراقب جارتھ من ع�� سطح من�ل والده فيذكر احمرار وجهھ وخفقان قلبھ وسروره  

 وفرحھ: 

�عض  "أمل �ان ي��ء بھ دواما �� مثل هذه الساعة لعلھ يفوز م��ا بنظرة إذا اتفق ودعاها إ�� السطح  

بب�جة   املتتا�ع  قلبھ  وخفقان  سروره  بفرط  الناطق  وجهھ  تورد  دل  كما  �س��ا  تحقيقھ  يكن  ولم  شأ��ا، 

 . 1مفاجئة"

�� ح�ن ُيخرج التفصيُل عاطفة ا�حبَّ لدى والده مخرجا آخر مختلفا. فيضرب الراوي صفحا عن �ّل  

(توّرد الوجھ، فرط السرور،    النفسّية وا�جسدّيةهذه املشاعر ا�حساسة، واالنفعاالت الرومنطيقّية وآثارها  

 خفقان القلب، الب�جة)، إ�� حّب نف�ّ� مادّي جسدّي. يقول الراوي: 

ا ا�حب  "ولكن  ألوان  من  يخ��  لم  أحمد  مغامراتھ–لسيد  ك��ة  ال�حم    -ع��  و�ّ�  العضوّي  ا�حّب   
ّ
إال

 .2والدم"

 
 .    57، ص نفسهالمرجع  -1
 . 93، ص الرواية -2
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ق بالعواطف أك�� شموال مّما �ان معتمدا �� الرواية الرومنطيقّية ال�ي ال نجد  
ّ
فت�ون التفاصيل �� ما يتعل

ب فيھ الراوي ا�حديث عّما هو رو�ّ� لي�ون أقرب إ�� ن�ج العذرّ��ن، 
ّ
 ضر�ا واحدا من العواطف �غل

ّ
ف��ا إال

 �� كث�� من تجار�ھ.أغلب ال�خصّيات من قبيل ز�نب و�براهيم وحامد  خّص بذلكوقد 

هذه نظفر ��ا من جهات أخرى، ذلك أّن االهتمام با�جوانب املعنوّ�ة لل�خصّيات    الشمول   ثم إّن خاصّية

باختالف   مختلفة  واألحاسيس  املشاعر  وهذه  واألحاسيس.  املشاعر  �شمل  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� �ان 

� التفصيل �� نوع واحد من املشاعر. ولم يضّيق  األسباب والعلل متنّوعة بتنّوعهما. فلم يقصرها الراوي ع�

ما �ان يفّصل �� ما 
ّ
قها �شؤون النفس الناجمة عن أثر العاطفة وا�حب والهيام وا�حزن. و�ن

ّ
من دائر��ا فيعل

، والشّك والتم�ي  3، وا�حن�ن2، وا�خوف1هو ممكن من أحوال النفس وما هو محتمل م��ا �القلق والغضب

، 6، والطمأنينة وا�حن�ن والكراهّية والنقمة والرغبة �� االنتقام والثأر5وا�حياء وا�خجل ،  4والفرح والسرور

 . 8والغ��ة 7وا�حنق واأللم

العاطفّية   ا�حياة  ع��  مداره  د  ليحدَّ القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� املعنوّ�ة  ا�جوانب   �� التفصيل  يكن  ولم 

ما وّسع الراوي دائرتھ ليشمل  
ّ
ا�جوانب النفسّية ا�خاّصة والعاّمة لل�خصّيات مّما يّتصل  لل�خصّيات، و�ن

�عالق��ا بذا��ا �� نفسها أو يّتصل �عالقا��ا باآلخر، وليشمل كذلك، ما هو من شؤون النفس وما هو من  

 . 9الشؤون العاّمة كما يقول الراوي نفسھ �� هذه الرواية

ع�و    ا�حمولة  املشاعر  هذه  أّن  الشمول  ظاهرة  يدعم  متغّ��ة  ما  متحّركة  الرواية   �� ال�خصّيات   �

متناو�ة. فليس ثّمة حال واحدة توقف عل��ا ال�خصّية وتطبع ��ا ال تفارقها، مثلما �ان مع ز�نب أو إبراهيم  

أو حسن أو حامد �� رواية "ز�نب" مثال. فال�خصّيات �� رواية "ب�ن القصر�ن" ليست �جينة انفعال واحد  

الرا و�ظّل  �� فلكھ  املقامات  تدور  بتغّ��  تتغّ��  االنفعاالت  ما �� كتلة من 
ّ
و�ن يفّصل فيھ جيئة وذهابا،  وي 

 والسياقات ال�ي توجد ف��ا، وا�حيط الذي تتفاعل معھ. 

مظهر ال�خصّيات املادّي ا�جسدّي ومظهرها العاطفّي النف��ّي، فكالهما مشدود إ�� هذا   وهكذا يت�امل

رب إ�� الواقع أو إ�� املمكن وجوده. فت�ون التفاصيل ��ذا "ضمانة  ا�خاصّية. وهذا ما يجعلها �خصّيات أق

 .10للوهم املرج�ّ� بالنسبة إ�� ا�خطاب الواق��ّ 

 
 . 293نفسه، ص مصدر ال -1
 . 144، 420مصدر نفسه، ص ص ال -2
 301مصدر نفسه، ص ال -3
 . 59، 58مصدر نفسه، ص ص ال -4
 .141، 188مصدر نفسه، ص ص ال -5
 .317 ،114مصدر نفسه، ص ص ال -6
 .141مصدر نفسه، ص ال -7
 .112مصدر نفسه، ص ال -8
 .305مصدر نفسه، ص ال -9

10- Roland Barthes : L’effet de réel, Op, Cit, P : 87. 
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ما يطال   
ّ
ق بال�خصّيات ف��ا فحسب، و�ن

ّ
  -كذلك-إّن تفصيل ما هو مادّي �� رواية "ب�ن القصر�ن" ال يتعل

ث بھ
ّ
ق  ، إذ �غدو ف��ا هذا العنصر بما �ش امل�ان وما يؤث

ّ
تمل عليھ من جزئّيات م�انا ثقافّيا مدينّيا. و�دق

أو يحّده بحدود، فت�ون لھ ماهيتھ ا�خصوصة املمّ��ة   �� هوّ�تھ فيسميھ باسم أو يخّصھ بصفة،  الراوي 

 (شارع، من�ل، مق�ى، غرفة نوم، سطح من�ل، مطبخ، حانة، حانوت):

ظاهره بدالة و�اطنھ حانة يفصل بي��ما  حانوت كب�� –"وقصد بدالة كستا�ي عند رأس السكة ا�جديدة 

 .1باب صغ��" 

اقع ا�خاّصة باألمكنةو�فّصل الراوي �� هوّ�ة امل�ان ا�جغرافّية والهندسّية، و��تّم عندئذ بتحديد     املو

. يقول �� حديثھ  (Microscopique)والتفصيل ف��ا. و�ذكرها بم�ّونا��ا الدقيقة، وجزئّيا��ا الذرّ�ة الصغرى  

 لسيد أحمد عبد ا�جواد:عن بيت ا

سع �� أقصاه إ�� اليم�ن ب�� سّدت فوه��ا �عارض خش�ّي مذ دّبت أقدام الصغار ع��  
ّ
"و�ان للبيت فناء مت

األرض وما تبع هذا من إدخال مواس�� املياه، و�� أق��ى اليسار ع�� كثب من مدخل ا�حر�م حجرتان كب��تان  

 . 2خا وأعدت األخرى مخزنا"أقيمت الفرن �� أحدهما واستعملت بالتا�� مطب 

 الذي وضع فيھ واحتواه: مكّونات امل�ان واألثاث و�لتفت الراوي إ�� 

وكرا��ي   خشبّية  موائد  بجنبا��ا  وصفت  كب��  فانوس  سقفها  من  تد��  أشبھ،  با�حجرة  ا�حانة  "و�انت 

مباشرة مجموعة  خ��ران جلس إل��ا نفر من أهل البلد والعمال واألفندية، وتتوسط امل�ان تحت الفانوس  

 . 3من أصص القرنفل"

ق �� تفاصيلها:باألطعمة و��تّم الراوي 
ّ
 فيذكر طعمها ولو��ا وم�ّونا��ا و�دق

"�ان يتوسط الصينية النحاسية الالمعة طبق كب�� بيضاوّي امتأل باملدّمس املق�ّ� بالسمن والبيض، و��  

أطباق صغ��ة با�ج�ن والليمون والفلفل ا�خلل�ن طرف��ا تراكمت األرغفة الساخنة، و�� الطرف اآلخر صفت  

 . 4والشطة وامل�ح والفلفل األسود"

 ال�خصّيات و�طيل عندها املكث و�ذكرها ب�امل تفاصيلها:  مال�سو�لتفت إ�� 

  تناول السيد "وملا تدانت املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت ا�جبة [...] وعادت ففكت حزام القفطان [...]  

 . 5جلبابھ فارتداه ثم طاقيتھ البيضاء فلبسها"

والثقا�ّ� مدلول عليھ ��ذه امل�ّونات املفّصل ف��ا �� األمثلة الثالث السابقة جميعها. فاألمكنة غالب عل��ا  

�سا�ّي وفعلھ ف��ا بما لم ي��كها ع�� حال��ا الطبيعّية. ومن آثار هذا الفعل أن ت�ون للم�ان  أثر ا�حضور اإل

 
 .72، ص الرواية -1
 .17صمصدر نفسه، ال -2
 .72مصدر نفسه، ص ال -3
 .23 -22مصدر نفسه، ص ص ال -4
  .12مصدر نفسه، ص ال -5
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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جاهات تحكمھ و�عّرف بھ وتحّدد موقعھ (�� أقصاه إ�� اليم�ن، و�� أق��ى اليسار ع�� كثب من مدخل 
ّ
ات

ت�ون لھ أجزاؤه  ا�حر�م، وتتوسط امل�ان تحت الفانوس مباشرة، �ان يتوسط الصينية النحاسية )، وأن  

وأن يقّسم تبعا لدوا�� استعمالھ و�فّرع وفقا �حاجات ساكنھ(حجرتان كب��تان، الفرن، مطبخا ،مخزنا )  

ة �ستوجب وجوده ع�� هذا الش�ل أو ذاك وتنظيمھ ��ذه الطر�قة أو تلك (سدت فوه��ا  
ّ
وأن ت�ون لھ عل

 إدخال مواس�� املياه). �عارض خش�ي مذ دبت أقدام الصغار ع�� األرض وما تبع هذا من 

تن�حب سمة الثقا�ّ� كذلك ع�� األشياء واألطعمة واملال�س مّما ورد �� ح�اية الرواية. فاألشياء وكذا           

املال�س �� أغل��ا تنت�ي ّإ�� ما هو مصنوع (الفانوس، الكرا��ي، ا�جبة، حزام القفطان، الطاقية)، واألطعمة  

بفعل   األو��  طبيع��ا  عن  أو   محّولة  الساخنة)  (األرغفة  الطبخ  أو  الز�ت)   ��  �
ّ

املق� (املدّمس  "التقلية" 

ل). و�� جميعها تحيل ع�� ما يمكن وجوده �� بيئة شرقّية مّما تختّص بھ طبقة  
ّ
"التخليل" (الفلفل ا�خل

 اجتماعّية معّينة، أقرب إ�� أن ت�ون من الطبقة الوسطى.

��ا وأطعم��ا لم تكن لتحفل بھ رواية ز�نب وال  إّن هذا الزخم الكب�� من األمكنة املؤ�سن
ّ
ة بأشيا��ا ال�ي تؤث

�� أّن ال�خصّيات مثال تناولت  إلتلتفت إليھ. و�ذا ما ذكر �عض منھ فع�� سبيل اإلشارة املوجزة ال�ي تنّبھ  

 . 1طعامها أو ارتدت مال�سها وسلكت هذا املسلك أو ذاك، وأنجزت هذا الفعل أو ذاك دون تفصيل أو إطالة

ق باملظاهر املادّية لل�خصّيات واألمكنة واألشياء، فقد  
ّ
ول�ون التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" تتعل

أّن  ذلك  ف��ا.  ق 
ّ
يدق وأن  و��حظها،  م��ا  الصغرى  العناصر  يتتّبع  أن  الواصف  أو  الراوي  ع��  هذا  �ّسر 

�� بناء صورة مفّصلة مخصوصة مت�املة  التفصيلة املادّية �غدو للع�ن الرائية نقطة ارت�از �ع�ن الذاكرة ع

 تفاصيل أخرى مجاورة.  ستدعاء ال  لل��يء موضوع التفصيل، أو ت�ون نقطة عبور م��ا ينطلق الراوي 

و�ان سبيلھ إ�� التفصيل أدوات خطابّية مختلفة. فقد ت�ون سردا أو وصفا أو حوارا. وهذه �� األنماط  

ل ��ا التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن". وهو ما نتبّسط فيھ بالشرح والتحليل �� ما ي��.   
ّ
 ا�خطابّية ال�ي تتش�

 تفاصیل تکون باألنماط الخطابّیة الثالثة:  -3

ر�ت التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن �� األش�ال ا�خطابّية الثالثة: الوصف والسرد واألقوال.  أج               

 .2فمن التفاصيل �� الرواية ما هو من صميم ا�ح�اية وم��ا ما هو من جوهر ا�خطاب

 
حمد الناوي بدري:   -1

ٔ
 .6ص  مرجع مذكور،، ٕانشائّية التفاصيل في رواية "زينب" لمحمد حسين هيكلا

حداث. انظر:  -2
ٔ
ّدى باال

ٔ
ّدى بالوصف، والتفصيل الذي يتا

ٔ
هامش: عرضت نعومي شور لضربين من التفاصيل، التفصيل الذي يتا

  . OP. Cit. P190lectures du détail:  Naomi Schor 
حمد السماوي 

ٔ
ّول منهما ا

ٔ
حمد السماوي، التفصيل الحكائّي وعلى الثاني  التفصيل الوصفّي يطلق على اال

ٔ
التفاصيل في . انظر: ا

وهو في ، مقال ملحق بكـتاب إنشائّية التفاصيل في الرواية العربية، كـتاب مخطوط، قصص صنع هللا ٕابراهيم: الظاهرة والوظيفة
قامتها جمعّية مركز الرواية العربّية بقابس بتاريخ: 

ٔ
صله ندوة ا

ٔ
فريل  16 -15 -14ا

ٔ
تقديم: محمد   ، جمع وتنسيق: محمد الباردي،2017ا

حمد الناوي بدري،
ٔ
ن من الحصول على نسخة  (. 53ص  بن محمد الخبو، مراجعة: ا

ٓ
ردن ولم نتمّكن إلى اال

ٔ
خيرا في اال

ٔ
نشر الكـتاب ا

 منه.)
ساسا بالوصف. 

ٔ
ّن التفاصيل تكون ا

ٔ
 في حين يرى محمد الباردي وبوطيب عبد العالي ا



حمد الناوي بدري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الرواية الواقعّية التفاصيل
ٔ
 د. ا
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صيل  إّن النظر �� رواية "ب�ن القصر�ن" ال ي��ك مجاال ألن نجاري �عض النقاد والباحث�ن فنقول إّن التفا

�� الوصف هو العمدة �� مثل هذا النوع  ي  جار ا��� الرواية الواقعّية قائم ف��ا بالوصف. بمع�ى أّن التفصيل  

من الرواية. ولكن نقول إّن التفصيل بالوصف لھ حضور بارز ف��ا. والتفصيل بالوصف ي�ون ع�� أش�ال  

 ش�ى م��ا بالتعي�ن أو بالنعوت واألحوال أو التشبيھ أو الكناية. 

و�حّدد بھ هوّ�تھ و�م��ه من    يطلق عليھ اسما �عّينھفليس ثمة �� الرواية ��يء يفوت ع�ن الراوي فال  

ال �� األثاث أو األطعمة: 
ّ
 غ��ه، وخاّصة إذا �ان من األشياء الصغرى ممث

"وقّدمت لهم األم حساء ودجاجات محمرة وأرزا وأتمت أطباقها [...] بج�ن وز�تون ومش وأحضرت عسال  

 . 1أسود بدال من ا�حلوى"

بأسما��ا      األشياء  ذكر  ع��  الشاهد  هذا   �� التفصيل  واكتفى    اقتصر  ز�تون...).  ج�ن،  أرز،  (حساء، 

 ح�ن اضطّر إ��  
ّ
الراوي بمراكم��ا دون وصٍف ظاهر أو �عت أو تفصيل �� أحوالها. ولم ي�جأ إ�� الوصف إال

تجّنب خلطا قد يحدث �� ذهن املتلّقي ب�ن العسل األسود  تمي�� "العسل" فأردفھ بصفتھ "األسود" ح�ى ي

 واآلخر الطبي�ّ�.

التفصيلة �� الرواية واحدة يذكرها الراوي مفردة فال يخّصصها بما يوّ�حها �املصباح أو  قد ت�ون    و

 املنديل أو الطر�وش أو العصا أو "الشلتة": 

 . 2"وقعدت ع�� الشلتة"

 
فاصيل في الّرواية نطرح في الحقيقة وضعّية الوصف وعالقته بالّسرد في الّنص يقول محمد الباردي: "عندما نتحّدث عن إنشائّية التّ 

 عبر الوصف". انظر  
ّ

ّن كّل الّتفاصيل والجزئّيات داخل النّص الّسردي ال تكون إال
ٔ
الّسردي عموما وفي الّرواية بشكل خاص. ذلك ا

إنشائية التفاصيل في الرواية العربّية، مرجع مذكور ، ص  : ، مقال ملحق بكـتابتحّول وظيفة الّتفاصيل في الّروايةمحمد الباردي، 
6 . 

ّنهما واحد. يقول: "
ٔ
فموضوع التفاصيل الروائية تحديدا، والوصف  ويقرن عبد العالي بوطيب التفاصيل بالوصف ويربطها به فكا

وإلى كـثرة اإلشكاالت المعلقة التي تنتظر   عموما[...] ما زال موضوعا بكرا محافظا على راهنيته بالنظر إلى قلة الدراسات المنجزة عنه،
همية معرفية إضافية، فضال عما سبق ذكره، كون الوصف يحظى 

ٔ
جوبة مالئمة عنها [...]. ولعل ما يضفي على اختيار هذا الموضوع ا

ٔ
ا

التفاصيل بين  شعريـة ، بحضور خاص في الكـتابة السردية عموما، والروائية منها على وجه التحديد". انظر: عبد العالي بوطيب
 .18- 17إنشائية التفاصيل في الرواية العربّية، مرجع مذكور. ص مقال ملحق بكـتاب: ، الرواية الواقعّية والرواية التجريبّية 

و من  
ٔ
ن تكون من الوصف ا

ٔ
نماط الخطابّية التي تكون بها التفاصيل منزلة إشكالّية تنحصر بين ا

ٔ
وقد نّزل عبد المجيد بن البحري اال

حداث 
ٔ
ّما التساؤل الثاني الحقيق بالطرح في بحثنا فموصول بمنازل التفاصيل والمستوى  اال

ٔ
قوال. يقول: "ا

ٔ
دون اإلشارة إلى اال

الخطابي الذي تشتغل فيه؛ فهل ُيبحث عنها في مستوى الملفوظ الوصفي الذي يشحن الخطاب الروائي بالموصوفات الجزئية الدقيقة  
ُر فيها في مستوى النظام الحكائي وتتالي الوظائـف Mimétismeحاكاة المرجعية (إيهاما بالواقعية وتعزيزا لمبدإ الم

َ
م هل ُينظ

ٔ
)؟ ا

ى في النوع الثاني ضربا من الترف السردي (
ٔ
 luxe de laالسردية بنوعيها الرئيسية والمساعدة في المنوال اإلنشائي "البارتي" الذي را

narration و في خطاب  ) الذي ال طائل منه في اإلبالغ القصصي؟
ٔ
لة التفاصيل في مستوى "الكالم الروائي" ا

ٔ
ن نباشر مسا

ٔ
فال يمكن ا

ٔ
ا

بالغة الّتفاصيل  "  ،الراوي الذي يتخّفى وراءه المؤلف بمواقفه ورؤاه وتصوراته الجمالية وخلفياته المعرفية؟".عبد المجيد بن البحري 
نموذجا). مقال ضمن ، ("بيرو في الّرواية الّتونسية، بحث في "التفاصيل الميتاروائية"

ٔ
ت ونهر الخيانات"لمحمد علي اليوسفي ا

 .174كـتاب إنشائّية التفاصيل في الرواية العربية، مرجع مذكور، ص 
 . 365 ص ،الرواية-1
   .6، 5، ص ص كذلك منه . وانظر188 ، صمصدر نفسهال -2
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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التحديد و   التعي�نفيغدو   التفاصيل املعّينة بأسما��ا غالبا ما  نوعا من  أّن هذه  الهووّي، غ��  الضبط 

يوردها الراوي مقّيدة بصفات أو بأحوال أو �غ�� ذلك. ويعّد هذا اإلجراء جوهر التفصيل بالوصف �� رواية 

"ب�ن القصر�ن". إذ يحرص الراوي ع�� أن يردف �ّل تفصيلة إّما بنعت أو بجملة من النعوت توّ�حها. يقول  

 ع�� سبيل التمثيل: 

"الحت [الغرفة] كر�مة األثاث ببساطها ال�خم والكنبة الطو�لة املغطاة ��جاد صغ�� القطع مختلف  

 . 1النقوش واأللوان"

األثاث   م�ّونات  يفّصل  راح  و�نما  األثاث)،  (كر�مة  بوصفھ  وال  مجمال  األثاث  بذكر  الراوي  يكتف  فلم 

ھ ع�� أن يقّيد �ّل 
ّ
 موصوف بصفة تخّصھ:حر�صا ا�حرص �ل

 �خم                             �ساط

 طو�لة                              كنبة     

 صغ��                                    �جاد 

 مختلفة األلوان                                  النقوش

من   يقّيده  بما  فيھ  املفّصل  العنصر  يردف  أن  من  أحوال  و�ّما  ل�خصّية  تا�عا  �ان  إذا  سّيما  وال 

 ال�خصّيات أو �ان جزءا م��ا:

 . 2" وقد الح أبطها من فرجة الفستان أملس ناصعا يتّصل منحدره بأصل ��د كقرصة ال�ج�ن"

الوصفّية  
ُ
البؤرة الشاهد  هذا   �� وهو  فيھ.  مفّصل  عنصر  الواصف    فاإلبط  عندها  يقف  ال�ي  املنت�ى 

ما أتبعھ بما ُيب�ن عنھ بأك�� من حال  
ّ
و�قفل وصفھ ل�خصّية "العاملة". لم يكتف فيھ بذكره و�تعيينھ، و�ن

 (أملس، ناصعا، يّتصل منحدره ...).

ق با�جانب املادّي من ال�خصّية مثلما تقّدم �� الشاهد 
ّ
  وسّيان �� ذلك أن ت�ون األحوال مّما هو متعل

 أعاله، أم بأحوال ال�خصّية النفسّية والعاطفّية:

 .3"فبادرت �عّد [القهوة] ثم قدم��ا لھ خافضة العين�ن خفيفة ا�خطى من ا�خوف وا�حياء"

التشبيُھ، ويعتمده املفّصل �� رواية "ب�ن القصر�ن" بك��ة. يأ�ي بھ ليضرب مثال ع�� ظاهرة   النعوت ومن  

 ات أ�عد وأدّق: بالتفصيل إ�� مستو�  معّينة تذهب

قة بحجرة مر�م أيضا زاهية األلوان رقراقة البشرة وسيمة القسمات فاقت  
ّ
"كصورة للسف��ة عز�زة معل

 . 4بجمالها صورة ا�حسناء ال�ي تطالعھ صور��ا �ل يوم بد�ان ماتوسيان"

 
ة التي هي 

ّ
ّن عبارة "الشلتة" ليست من العربية بخالف الشل

ٔ
   خصلة مطوّية من خيوط الغزل. وقد وجدنا ا

 . 6 -5مصدر نفسه، ص ص ال -1
 .241 -240مصدر نفسه، ص ص ال -2
 . 360، 359، 322، 264، 141، 81،  71، 58، 29، 12، 11. وانظر منه:  ص ص179مصدر نفسه، ص ال -3
 .127مصدر نفسه، ص ال -4
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مثاال�شغل    السياق    الصورة  هذا   �� ما  يحّل  بالغّيا 
ّ
و�ن بذكرها  الواصف  يكتف  لم  بھ.  املشّبھ  محّل 

ليجعلها   داخلّيااستطرد  وقسما��ا    تنمو  و�شر��ا  ألوا��ا  تفصيل   �� واستمّر  الصورة  صاحب   �� ففّصل 

قة بحجرة    تنمو خارجّيا (رقراقة البشرة وسيمة القسمات)، ثم جعلها  
ّ
ففّصل �� موضعها من ا�حجرة (معل

صورة ثانية (صورة ا�حساء) مقارنة وضعتھ �� صلب �شبيھ آخر و�ن �ان هذه    مر�م أيضا) وعقد بي��ا و��ن

 املّرة قائما ع�� املفاضلة والتمي��.

قد ي�ون التشبيھ �� هذا السياق لتقر�ب �عيد يخال الراوي أّن املتلّقي ال يدركھ أو ال يفهمھ �� نوع من   

 االستبدال يوّ�ح صورة العنصر املفّصل فيھ: 

 .1ة با�حجرة أشبھ""و�انت ا�حان

 أو يوّ�ح بھ وضعا أو يصف بھ حالة: 

ھ فيل ينقض ع�� غزال"
ّ
 .2"وانقض عل��ا �أن

القرائّية    ذلك أّن الذي ينقّض ع�� الغزال �� عادات املتلّقى منطقّي  و�ن �ان التشبيھ �� هذا املثال غ��  

والثقافّية هو حيواٌن غ�ُ� الفيل، �أن ي�ون األسد أو الفهد، غ�� أّن املفّصل ال يقصده ألّن االف��اس ا�جسدّي  

ة  
ّ
جث �خامة  يوّ�ح  أن  املفّصل  مقصد  و�ان  ا�جنسّية.  الناحية  من   

ّ
إال املثال   �� حاصل  غ��  ا�حيوا�ّي 

�ا، وأن يقّدم صورة تقر�بّية للفارق ب�ن جسد��ما أثناء  ال�خصّية ياس�ن مقارنة بجثة ا�خادم ال�ي انقض عل�

م الشبق الذي �ان �ستبّد بياس�ن فيفقده قدرتھ التمي��ّية العقلّية واألخالقّية و�دفعھ إ��  
َ
املضاجعة وِعظ

 أن يواقع خادمتھ.  

ن قائما ع��  هذا الضرب من التشبيھ التفصي�ّ� نادر الورود �� رواية "ب�ن القصر�ن"، إذ غالبا ما ي�و   

وضوح العناصر املفّصل ف��ا وفقا ملا يقّدر الراوي أّن متلّقيھ يفهمها و�درك الصلة ال�ي �عقد ب�ن طرف��ا:  

جوء  
ّ

حق بالسابق وال�
ّ
املشّبھ واملشّبھ بھ، دون لبس أو غموض قد يدفع إ�� بذل جهد لفهم املقاصد بر�ط الال

م.  إ�� السياق لتفكيك املع�ى األّو�ّ� الذي قصده
ّ
 املت�ل

من  النادر أن ي�ون التفصيل قائما ع�� التكنية أو �سمية األشياء �غ�� مسّميا��ا أو بما يجاورها، �أن   

م �عبارة  3يقول الراوي: "تحت القّبة شيخ"
ّ
.و�ن �ان السياق �� هذا املثال ُ�ِع�ن املتلّقي ع�� فهم قصد املت�ل

حرج وحفظا ملاء الوجھ كما يقال، أو إجالال لهذا العنصر املفّصل  "الشيخ" �� نوع من التقّية واإلخفاء ودفعا �

فيھ و�عظيما لھ وفق ما أو�حنا سابقا، وهو األقرب إ�� التأو�ل ذلك أّن الراوي �� مواضع أخرى ال يتحّرج  

ي�ن  من أن �سّ�ي األعضاء ا�جنسّية من املرأة خاّصة، بمسّميا��ا �ال�ج��ة وال��دين والسّرة والردف�ن والثد

 . فالغالب ع�� خطابھ التفصي�ّ� اإلبانة والتصر�ُح ال الغمز والتلميح ع�� التكنية وا�جاز وال��م��. 4والب�ارة

 
 .72مصدر نفسه، ص ال -1
 .241مصدر نفسه، ص ال -2
خر غير هذا. انظر من هذا البحث: ص 71نفسه، صمصدر ال -3

ٓ
لناه سابقا من مدخل ا

ّ
 . 9. والمثال كّنا حل

 .256، 237، 81ص ص  انظر من الرواية مثال : -4
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إّن التفصيل با�خطاب الوصفّي �� رواية "ب�ن القصر�ن" لھ حضور وازن �� الرواية. يأ�ي ف��ا ع�� ضروب  

ذكر التفاصيل بمس   ،شّ�ى
ُ
ت ّميا��ا فحسب وهذا االستعمال نادر، ذلك أّن  أهّمها الوصف بالتعي�ن، حيث 

التفاصيل غالبا ما ت�ون مقّيدة بالنعوت والصفات واألحوال وهذا النوع من التفصيل هو املعتمد �� الرواية  

واألساس ف��ا. فيھ تتفّرع املوصوفات من األشياء املفّصل ف��ا وتت�اثر وتتوالد وتتنامى داخلّيا وخارجّيا، �� 

 ة والوضوح يحّققان َوْهًما مرجعّيا يجعل من التفاصيل أقرب ما ت�ون إ�� ح�اية الواقع.      ضرب من الدق

ي�ون   بالوصف  التفصيل  ي�ون  الذي يطلق  بالسردومثلما  ا�حد�ّي  البعد  السياق  �� هذا  بھ  ، ونقصد 

ّقق بھ س��ورة  ، والذي تتح2مساير�ن �� ذلك �عومي شور   1عليھ �عض النقاد والباحث�ن التفصيل ا�ح�ائّي 

سند، إذ �عمد الراوي إ�� ا�حدث  . و�قوم أساسا  3ا�ح�اية وتحّولها
ُ
باألفعال تضطلع ��ا ال�خصّيات و�ل��ا �

ف، 
ّ
ا�حدث و�تأل ل م��ا هذا 

ّ
يتش� أن  يمكن  دنيا  أفعال ذرّ�ة  إ��  الصغرى ع�� تجزئتھ  إ�� جزئّياتھ  فيفّتتھ 

ز ع�� تقر�ب املسافة الزمانّية  
ّ

 ي��كو�رك
ّ
فراغات �� س��ورة    .الفاصلة ب�ن الفعل وما يليھ، و�حرص ع�� أال

 األحداث ال�ي ينقلها، فيغدو ا�حدث بالنسبة إ�� املتلّقي أقرب إ�� أن ي�ون مشهدا يجرى أمامھ: 

"وملا تدانت املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت ا�جبة عنھ وأطبق��ا �عناية ثم وضع��ا ع�� الكنبة، وعادت  

فف تناول  إليھ  ح�ن  ع��  ا�جبة،  فوق  لتضعھ  نفسها  بالعناية  تدرجھ  وجعلت  ونزعتھ  القفطان  حزام  كت 

 . 4إ�� ا�حائط" أقذالھ السيد جلبابھ فارتداه وهو يتثاءب وجلس ع�� الكنبة ومّد ساقيھ مسندا 

ا�حدث �� هذا املقطع السردّي هو "استقبال الزوجة زوجها السيد أحمد عبد ا�جواد �عد عودتھ من  

طقوسّية ت��ض ��ا الزوجة �ّل ليلة. لم �شأ الراوي أن ينقلھ مجمال، بل رأى    و�� عادةالسهر خارج املن�ل".  

زا ع�� ما يطلق  
ّ

ل م��ا األحداث مرك
ّ
ق �� رصد التفاصيل ا�حدثّية الصغرى ال�ي تتش�

ّ
أن يفّصل فيھ و�دق

وما    ،ن ت��ض بھ الزوجة إزاء زوجها من أعمال، مّما يمكن أCatalyses5عليھ روالن بارت "الوظائف الثانوّ�ة"  

يمكن أن ي��ض بھ الزوج تجاو�ا مع ما يمكن أن تقّدمھ لھ من خدمات. فبدا املشهد ا�حد�ّي ممتلئا، مشبعا  

بالتفاصيل، خاليا من الفراغات الزمنّية. بل إّن الراوي أحيانا، لفرط ما مال إ�� التدقيق �� ما يجري، دخل 

ر (وأطبق��ا �عناية = وجعلت تدرجھ بالعناية نفسها) و�ان بإم�انھ أن يخ��ل �ّل ما قيل ��  �� نوع من التكرا

ال زمنّيا خطابھ  
ّ
عبارة أو جملة بما �عادل ا�حدث نفسھ(استقبال الزوجة زوجها ...). فبدا املشهد ��ذا معط

أو ما    6Scèneما �شبھ املشهد  أك�� من ا�ح�اية أو هما ع�� األقّل متساو�ان �ساو�ا يتحّول فيھ املقطع إ��  

 
حمد السماوي:  -1

ٔ
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ھ  1Analyse�سّميھ �عضهم تحليال  
ّ
، يضع فيھ الراوي متلّقيھ وجها لوجھ مع ا�حدث الذي ينقلھ ح�ى ل�أن

�ساير وقوعھ أو �شاهده مباشرة آن حدوثھ وتحّققھ. وذلك بفضل ما فرضھ الراوي ع�� بناء املشهد من  

ن أن يتقّدم فعل ف��ا ع�� آخر من حيث زمنّيتھ، أو أن �سبق غ��ه  تراتبّية صارمة �� ما ب�ن األفعال، فال يمك

وصوال إ�� ��اية املقطع. وليس ثّمة فراغات زمنّية تفصل ب�ن األفعال. ف�ّل م��ا يأخذ �غ��ه الذي يتلوه دون  

 قفز أو إسقاط. فغدا املشهد بالنقل املفّصل الدقيق محّينا.  

هد السابق، أفعال من صلب ا�ح�اية األساس �� الرواية. تنت�ي إ��  ثّم إّن األفعال عماد التفصيل �� املش 

السهر   من  عودتھ  �عد  زوجها  الزوجة  استقبال  كيفّية  �حدِث  توسيع  أّ��ا  ذلك  العاّم،  ا�حد�ّي  السياق 

 استعدادا �خلوده إ�� النوم، وهو ما يمكن اخ��الھ �� ا�خطاطة الوظائفّية التالية:  

الباب   فتحھ  أصدقاءه/  يوّدع  زوجها  صوت  سماعها  األبناء/  عودة  واألبناء/  الزوج  عودة  األّم  انتظار 

 . استقبال الزوجة زوجها و�عان��ا إّياه ع�� �غي�� مال�سھ استعدادا للنومودخولھ البيت/  

ھ جزء م��ا وال يمكن إسقاطھ أ 
ّ
�  فمشهد استقبال الزوجة زوجها ليس دخيال ع�� األحداث، ألن

ّ
و التخ�

عنھ أو القفز عليھ أو تجاوزه. غ�� أّن الراوي �� هذا املستوى من التفصيل ا�حد�ّي يمكن أن ي��ك ا�ح�اية 

 األساس أو ا�حدث األساس و�نصرف إ�� حدث آخر ثانوّي فيفّصل فيھ: 

] وتمتم  "وتحّول السيد ع��ا متظاهرا با�جد. ودعا إليھ وكيلھ ثم وّصاه بصوت مرتفع بطلبات الست [...

 مخاطبا السلطانة: 

 ! الد�ان وصاحبھ تحت أمرك-

 و�ان للمناورة أثرها فقالت املرأة �� دعابة: 

 أر�د الد�ان وتأ�ى إال أن تجود بنفسك -

حقيب��ا   العاملة  فتحت  ثم  نفسھ.  عن  راضيا  كالهما  ف��ا  بدا  الس�ون  من  ف��ة  املعركة  هذه  وأعقب 

 . 2�� صور��ا. فم��ى السيد إ�� مكتبھ" وأخرجت مرآة صغ��ة ذات مقبض وراحت تنظر 

تأكيد نر�د  ما  ولكن  مختلفة،  خطابّية  بأنماط  متحّقق  املقطع  هذا   �� العاملة    هالتفصيل  "فتح  أّن  هو 

من   انصرافا  ت�ون  أن  إ��  أقرب  أحداث  باألحداث. و��  قائم  تفصيل  املرآة"   �� �� وجهها  ا�حقيبة ونظرها 

العاملة د�ان السيد  الراوي أو استطرادا منھ خارج ا�ح� �� ز�ارة  لة 
ّ
املتمث اية األصل أو األحداث األساسّية 

ثّم  العاملة،  تر�ده  ما  بإحضار  وكيلھ  وت�ليفھ  تر�دها  ال�ي  البضاعة  حول  معھ  ا�جواد وحوارها  أحمد عبد 

 Pauseإحضار البضاعة وانصراف العاملة. فالنظر إ�� املرآة يأ�ي �� هذا املشهد عبارة عن "وقف سردّي"  

narrative3  حق م��ا
ّ
. يخرج عن منطق األحداث البنائّي، وال عالقة لھ مباشرة بالسابق من األحداث وال بالال

 
 4- Oswald Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique du langage, Paris, éd, Seuil, 1972, P : 402- 
403. 

 .83، ص الرواية-2
3 -Gérard, Genette : Figures III, Op, Cit, P : 128. 
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إذ باإلم�ان حذفھ أو إسقاطھ من دون أن يتغّ�� منطق بناء األحداث أو يختّل. فهو �� ا�ح�اية أشبھ با�جملة  

ق واإلملام ب�ّل ��يء، و�ن أّدى بھ األمر إ�� أن ي�ون  االع��اضّية فتحها الراوي رغبة منھ �� التفصيل والتدقي 

 . 1�الزوائد ا�حدثّية

د      
ّ

حرصما  يؤك د،    تقّدم 
ّ

يؤك كما  والفرعّية،  م��ا  األساسّية  األحداث  و�شقيق  التفصيل  ع��  الراوي 

كذلك، ع�� أّن التفصيل �� الرواية يؤّدى باألحداث وليس مقصورة تأديتھ ف��ا ع�� الوصف فقط، خالفا ملا  

 يقول بھ �عض من النّقاد والباحث�ن.

تقّدم بما  فقط  ي�ون  ال  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� والسرد    والتفصيل  �الوصف  خطابّية  أنماط  من 

ما ي�ون ف��ا، كذلك،  
ّ
. م��ا ما ي�ون من أقوال ال�خصّيات وم��ا ما ي�ون من أقوال  2باألقوالفحسب، و�ن

 الراوي. 

��ا التفصيل ا�خطابات الداخلّية مباشرة �انت أم غ�� مباشرة مّما    فمن أقوال ال�خصّيات ال�ي يتأّدى

 صطالح املونولوج:إيمكن أن يندرج تحت 

 . 3ا د�� ثورتھ، عما هدى شياطينھ""يتساءل عمّ 

 ا�خطاب غ�� املباشر ا�حر: يصط�ح عليھأو يندرج تحت ما 

طن �� نفس اإل�سان. امللل. لم �عرفھ من  "�ان �عا�ي �� ح��ة بالغة وألول مرة �� حياتھ ذاك املرض املستو 

قبل عند زنو�ة وال ح�ى عند بائعة الدوم ألنھ لم يملك هذه أو تلك كما يملك ز�نب اآلن بيمينھ [...] فأي فتور  

يتبخر من تلكم "امللكية" اآلمنة املطمئنة .. امللكية ذات الظاهر [...] وأي مأساة �� أن تندمج �شوة القلب  

 . 4العادة" وا�جسد �� آلية

بيد أّن الغالب �� هذه الرواية أّن الراوي يجري التفاصيل �� خطابات ال�خصّيات ا�خارجّية �� ما يدور  

 بي��ا من حوارات مباشرة: 

 هھ؟ كيف عودها؟ -"

 �� عود أبلة خديجة..-

 ضاح�ا:  

 �� هذه الناحية ال بأس؟ كيف أ��جبك كعائشة؟ -

 كال.. أبلة عائشة أجمل كث��ا..-

 
تي من البحث. انظر منه ص  -1

ٔ
بعادها الوظائـفّية في ما يا

ٔ
 .29سنعود للحديث عن ا

حداث لكّنها لم تشر إلى   -2
ٔ
ّدى باال

ٔ
ّدى بالوصف، والتفصيل الذي يتا

ٔ
عرضت نعومي شور لضربين من التفاصيل، التفصيل الذي يتا

قوال.  
ٔ
و اال

ٔ
ّن التفصيل قد يكون، كذلك، بالحوار ا

ٔ
 ا

-Naomi Schor : lectures du détail. OP. Cit. P 190.  
 .  293 -292، ص ص الرواية-3
 . 293 مصدر نفسه، صال -4
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 د. ا
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 رب بيتك أتر�د أن تقول إ��ا كخديجة؟ يخ-

 كال إ��ا أجمل من أبلة خديجة..-

 .1كث��ا؟"-

املالحظ أّن أقوال ال�خصّيات قد ي�ون التفصيل ف��ا حدثّيا أو من قبيل ما يمكن أن يدرج �� ما هو من   

ل بھ التفصيل، إذ يقوم التفصيل �� أفعال ال�خصّيات من 
ّ
 قبيل: السرد لطبيعة ا�خطاب الذي يتش�

 .2"رأي��ا تخرج منديال وتتمخط"

أو ي�ون التفصيل �� ش�ل ��ّجب أو سؤال تطرحھ إحدى ال�خصّيات �� تبادال��ا القولّية بي��ا و��ن  

 غ��ها من ال�خصّيات:

 "يا لھ من شعر سبط طو�ل ما رأيك؟ سأجدلھ �� ضف��ة صغ��ة واحدة، أال ي�ون ذلك أروع؟

 . 3خ��ي�ي هل أبقي ا�جراب �� قدمي أو أدخل عل��ن عار�ة الساق�ن؟"بل ضف��ت�ن .. ولكن -

م إ�� تضم�ن كالمھ وصفا تفصيلّيا لظاهرة ّما: 
ّ
 و��ون التفصيل ذا �عد وصفّي �عمد فيھ املت�ل

 حرام عليك.. حرام. -"

المعة.  �ستطيع�ن فهمها �عقلك املظلم، عيون زرق، وشعر من سبائك الذهب، شر�ط أحمر ونجمة  -

 .4��يء مفهوم"

ت�ون    ال�ي  بالتفاصيل  ق 
ّ
يتعل ما  الراوي أّما  ��  بأقوال  تتضّمن  �عليقات  من  يطلقھ  ما   �� ��ا  فنظفر   ،

 الغالب تفس��ا لسلو�ات ال�خصّيات وأفعالها وت��يرا لهما وألقوالها ومواقفها: 

ساسھ بنقص �عليمھ  ال إلح   - "�ان من عادة الشباب أن ��ب �عض فراغھ ملطالعة القصص واألشعار

 .5ولكن غراما بالتسلية وولعا بالشعر واألساليب ا�جزلة"  -فاالبتدائية وقتذاك لم تكن مطلبا صغ��ا

و�قّدم الراوي من خالل هذه التعليقات الوجوه ا�حتملة ل�حدث الواحد، والتصّورات املمكنة لكيفّيات  

 وقوعھ أو ألسبا��ا: 

ا ا�خوض �� املوضوع إما ألن ا�خوض فيھ جهارا أمر ال يجمل ��ن  "ولكن واحدة م��ن لم �سول لها نفسه 

 . 6أمام كر�ما��ن، و�ما ألن دوا�� ا�جاملة أملت عل��ن بأن يمسكن عنھ حيال أمينة وكر�مت��ا"

 أو يقّدم الراوي من خالل التعليقات وصفا مل�ان أو �عر�فا بھ: 

 
 .28مصدر نفسه، ص ال - 1
 .283مصدر نفسه، ص ال -2
 . 139مصدر نفسه، ص ال -3
 . 414، 283، 120، 89. وانظر منه: ص ص133مصدر نفسه، ص ال -4
 .52 -51مصدر نفسه، ص ص ال -5
 .260مصدر نفسه، ص ال -6
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ب�� ظاهره بدالة و�اطنھ حانة يفصل بي��ما  حانوت ك–"قصد بدالة كست�ا�ي عند رأس السكة ا�جديدة  

 . 1ووقف عند مدخلها" -حانوت صغ��

أّ��ا غالبا ما توضع ب�ن عالمات   ما يمكن قولھ �� مثل هذه التفاصيل املؤداة بخطاب الراوي التعليقّي 

 
ّ
ا�ح� الراوي  صوت  يفصل  الذي  الطبا�ّ�  ا�حاجز  عبارة عن  فت�ون  تان، 

ّ
املط أبرزها  ممّ��ة  اء عن  طباعّية 

ف لتقديم احتماالت �حدث  
ّ
ق امل�ّ�ر املفّسر. ثّم إّن مثل هذه التفاصيل نادرا ما �انت توظ

ّ
صوت الراوي املعل

ّما ولكيفّية وقوعھ وغالبا ما �انت تأ�ي توضيحا لسلوك ال�خصّيات وتصّرفا��ا وتحليال لألحداث ولنفسّيات  

 . 2األفعال واألقوال ع�� حيا��ا ومشاعرهاال�خصّيات وم�ّ�رات أفعالها وأقوالها وا�ع�اس هذه 

ل ��ا التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن"، فنقول إّ��ا ت�ون      
ّ
نجمل القول �� األنماط ا�خطابّية ال�ي تتش�

باألنماط ا�خطابّية الثالثة وصفا وسردا وأقواال. فإّما أن ي�ون التفصيل قائما �� الرواية بالوصف، وعندئذ  

املفّصل بذكر ال��يء موضوع التفصيل واإلملام بما يمكن أن يوصف بھ من �عوت وأحوال    ��تّم الواصف

د منھ من جزئّيات وعناصر صغرى َيطالها الذكر إ�غاال �� اإل��ام بمطابقتھ مع  
ّ
وهيئات و�ما يمكن أن يتول

 الواقع. 

في ا�حدث  إ��  املفّصل  فيعمد  بالسرد  الرواية   �� قائما  التفصيل  ي�ون  أن  صغرى  و�ّما  أفعال  إ��  فّتتھ 

ھ يجرى بمرأى من املتلّقي وأمامھ
ّ
ال منھ ما �شبھ املشهد املمسرح وا�حّ�ن حّ�ى ل�أن

ّ
يتا�عھ من بدايتھ    ،مشك

ل �عَده ا�حد�ّي أو زمنّيتھ.  ،فراغات انقطاع أوإ�� ��ايتھ دون 
ّ
 ودون أن يوجد ما يمكن أن �عط

قائما �� ما تتلّفظ بھ ال�خصّيات من أقوال وما يجري بي��ا من تبادالت قولّية    ي�ون التفصيل�ّما أن  و  

م إ��    ا�خطاباتو وحوارات، أو ما يجري �� دواخلها من أقوال �املونولوغ  
ّ
غ�� املباشرة ا�حّرة. فيعمد املت�ل

قت باألحداث أو باألوصاف. و��ون التف
ّ
صيل �� هذا اإلطار  تضم�ن ما يقولھ �عضا من التفاصيل ا�جزئّية �عل

 جار�ا كذلك �� خطابات الراوي التعليقّية وهو كث�� �� هذه الرواية.  

 تفاصیل مفّعلة في البرنامج السردّي:  -4

للتفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن" شأ��ا ا�خصوص املمّ��، رأيناه �� طبيعة هذه التفاصيل أّوال و��      

�خطابية ال�ي تتحّقق ��ا التفاصيل ثانيا، و�� أهمّي��ا ودورها السردّي  كيفّيات بنا��ا �� الرواية، و�� األش�ال ا

 �� مب�ى ا�ح�اية. 

فإّن حضور التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" حضور وظيفّي، إذ إّ��ا ت�ون ف��ا ضامنا من الضمانات  

�� تنظيم الفضاء   التفصيلة جزءا �سهم  التحّوالت السردّية. فتغدو  ا�ح�ائّي و�� ترتيب  ال�ي �سب��ا تنشأ 

الرواية وتب�ن عن جانب من   بناء   �� مت 
ّ

ال�ي تحك عناصره، و�� وظيفة تكشف جانبا من اآلليات ا�خفّية 

ا�خطط السردّية ال�ي فّعلها الراوي �� �شكيل عوالم نّصھ الروائّي، و�قناع متلّقيھ ��ا، و�شو�قھ ملا يرو�ھ من  
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ھ ا�ح�اية، و�متعھ بتتّبع مسارا��ا. فهذه الوظيفة عل��ا املعّول  أحداث وما �سرده من ح�ايات وملا تؤول إلي

لل��امج   ف��ا واملوّجهة  الفعل  ا�حّفزة ع��  البناء والتشكيل، والعوامل   �� اة 
ّ

املتوخ الفنّية  عبة 
ّ
الل �� كشف 

 السردّية وممكنات السرد �� الرواية.

ك  ضرورّ�ة وال يمكن حذفها أو القفز عل  -��ذا–�غدو التفصيلة  
ّ

ھ �غيا��ا يختّل بناء ا�ح�اية وتتفك
ّ
��ا، ألن

األحداث و�نفرط عقدها، وال ت�ون ثّمة م�ّ�رات قوّ�ة لوجودها. ف�ي مّما يمنح ا�ح�اية التماسك ويسبغ عل��ا  

فة لإلخبار عن العالم املروّي واإل��ام بالواقع من التفاصيل الثانوّ�ة  
ّ
املعقولّية. فإذا �انت التفاصيل املوظ

��  (امل سردّيا  توظيفا  ف 
ّ
توظ ال�ي  التفاصيل  ندرج  أن  يمكن  نا 

ّ
فإن بارت)،  روالن  بلغة  غات 

ّ
واملبل تّممات 

 . 1التفاصيل األساسّية �� الرواية

ضرورّ�ا، عليھ �عقد الراوي تحّوالت ح�ايتھ وتطّورها ونمّوها وهذا ما    الرواية أمراالتفاصيل �� هذه  �عّد  

التبش�� أو الفاتحة،  هما  نراها مجّسدة �� جانب�ن أساس�ن �� هذه الرواية، ال�ي    قصدناه بالوظيفة السردّية

ارة" سردّية تتحّقق �� ا�ح�اية �� ما  تن�ئوالتحف��. ف�ي ف��ا إّما أن  
َ

يأ�ي من أحداث  ، فت�ون عبارة عن "ِ�ش

ةع�� ما ُ�سّ�ى �� السردّيات "الفاتحة"، و�ّما أن ت�ون  
ّ
حق من األحداث و�نبثق، ع�� ما يمكن    عل

ّ
ع��ا ينتج الال

 أن نطلق عليھ التحف�� السردّي. 

م��ما  وجدنا  وقد    األّول  النوع  ع��  نطلق  أن  يمكن  القصر�ن"،  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل  من  نوع�ن 

زةوالثا�ي   التفاصيل الفاتحة
ّ

 .2التفاصيل ا�حف

 التفاصيل الفاتحة:-

الفاتحة   السردّيات   �� عليھ  يطلق  ملا  معادال  �انت  القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� التفاصيل  من  كث��ا  إّن 
3Amorce  ع�� ما سيحدث وما سي�ون    إذا لم تكن �� نفسها فاتحة. توضع ف��ا التفصيلة 

ً
�البذرة، قر�نة

 ع�� س��ورة استداللّية  
ّ
 عليھ. �حيح أّن إدراك املتلّقي هذه الوظيفة ال ي�ون إال

ً
من أمر ال�خصّيات وعالمة

حق، و�نظر �� العالقات  
ّ
يقيمها بالذي سبق من أحداث والذي تالها م��ا ليوازن �� ما بي��ا و�ر�ط السابق بالال

 إرهاص بما يأ�ي ونبوءة تدخل �� إطار إس��اتيجّية الراوي  بي��ا ليكتش 
ّ
ف أّن التفصيلة �� ا�ح�اية ما �� إال

 �� �شو�ق املتلّقي، و�� إح�ام بنائھ ا�ح�اية ومنحها ما يلزم من التماسك واال��جام. 

واحد تفصيلة  ع��  ال��ك��  تّم  وزوجتھ،  ا�جواد  عبد  أحمد  السيد  ب�ن  العالقة  ر 
ّ

�عك سياق  من  ففي  ة 

 جسده و�� "القلب" وجعلها أبناؤه محور ا�حوار الذي دار بي��م �� غياب أّمهم:  

 
 . 19-18مصدر نفسه، ص ص ال -1
ن -2

ٔ
وصلنا البحث في التفاصيل في رواية زينب إلى ا

ٔ
بعضا من التفاصيل في رواية "زينب" كالمصباح والمنديل، وردت "مّيتة" ولم ا

حم
ٔ
نظر: ا

ٔ
 ، مرجع مذكور. ٕانشائية التفاصيل في رواية زينبد الناوي بدري تفّعل في الحكاية ولم يكن لها عالقة بالبرامج السردّية، ا

شرنا في كـتابنا -3
ٔ
ّن جيرار ج"سرديات الراوي والروائّي" ا

ٔ
و غير قابلة  يإلى ا

ٔ
ة بنفسها ا

ّ
نات يمّيز الفاتحة من اإلعالن ويراها بذرة غير دال

خرا وبطريقة استعادّية، وتخ
ٔ
 متا

ّ
ّن قيمتها ال تكون معروفة إال

ٔ
ضع لكـفاءة القارئ وقدرته على حّل الشفرة السردّية. للفهم وا

حمد الناوي بدري،   ,P , Op, Cit,Figures III Gérard, Genette : .111 :انظر
ٔ
، الالذقية،  سرديات الراوي والروائّي وانظر: ا

 . 139، ص 2016، 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط سورية
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 .1"وت�لموا كث��ا عن "قلب" أب��م فاتفقت �لم��م ع�� أنھ قلب خّ�� رغم ثورتھ وحّدتھ"

ؤول إليھ أمر ا�خالف ب�ن الزوج�ن ونتائجھ. وقد  يوا�حقيقة أّن الراوي �ستشرف ��ذه التفصيلة ما س

رت بھ التفصيلة وترجم �عفو الزوج وأمره بإرجاع زوجتھ إ�� بي��ا �عد أن �ان قد طردها منھانت�
ّ

 .2ى بما �ش

 كذلك �ان أمر "النارجيلة" ال�ي رآها ياس�ن ح�ن �ان �عود أّمھ �� بيت زوجها: 

حول   خرطومها  التف  نارجيلة  عليھ  وضعت  بخوان  فالتقى  املرآة  تار�ا  تحرك  بصره  أن  عنقها  "بيد 

 . 3�الثعبان"

لنبوأت�ن: األو�� مص�� األّم. والثانية مص�� أموال األّم �عد مو��ا. والنبوءتان   لت 
ّ
والنارجيلة تفصيلة مث

مستدّل عل��ما �عبارة (التف خرطومها حول عنقها �الثعبان) وهو ما أثار �� نفس ياس�ن الدهشة واإلن�ار  

ق بمص�� أّمھ الذ 
ّ
ي ينتظرها وهو املوت، وأثار ثانيا الهيجان والتقّزز مّما ينتظر ثرو��ا  أّوال وخاّصة �� ما يتعل

" عل��ا الزوج واحتكرها لنفسھ
ّ

 . 4�عد مو��ا وما ستؤول إليھ، و�ان قد "التف

فت توظيفا تبش��ّيا �انت فيھ التفصيلة �� الرواية فاتحة ملا يل��ا من  
ّ
غ�� أّن من أبرز التفاصيل ال�ي وظ

لت جانب القبح �� املوصوف الذي هو زوجة ياس�ن ليلة  أحداث هو املندي
ّ
ل. فهو التفصيلة الوحيدة ال�ي مث

 زواجھ م��ا:

 "وخيل إليھ أن الغالم �غالب رغبة �� معاودة الكالم فسألھ �� ��يء من القلق: 

  !هات ما عندك. ال تخف

ط
ّ

 !رأي��ا تخرج منديال ثم تتمخ

د الفعلة عن عروس �� ر�ق فتن��ا فما تمالك ياس�ن أن �حك  والتوت شفتاه تقززا �أنما ك�� عليھ أن تن

 قائال:

 �حد هنا عال، ر�نا يجعل العواقب سليمة.  -

 .5ألقى نظرة كئيبة ع�� الفناء ا�خا�� إال من الطا�� وصبيان"

املقام مقام حوارّي ب�ن أخو�ن ياس�ن وكمال أخيھ األصغر �سألھ فيھ عن عروسھ �� محاولة منھ لي�ّون  

ة ع��ا ترضيھ وتر��ي لهفتھ للقائھ ��ا. غ�� أّن ما ضّمنھ الف�ى كالمھ من تفصيلة املنديل �ان خارجا عن  صور 

��سياقھ غ�� مالئم   ي�ون فيھ    لھ  أن  يفرض  احتفا�ّ�  الظاهرّي لألقوال واألحداث. فاملقام مقام  املستوى 

�� أ �� املظهر وامللبس و�� األفعال وا�حر�ات و�� األقوال  ق 
ّ
الكمال والتمام. وهذا ما  التأل ع�� درجاتھ من 

يجعل من التفصيلة �� بداية التصر�ح ��ا أمرا غر�با باعثا عن السؤال عّما دعا الطفل ومن خلفھ الراوي إ�� 

 
 .203الرواية، ص  -1
 .209مصدر نفسه، ص ال -2
 .410مصدر نفسه، ص ال -3
 مصدر نفسه، الصفحة نفسها.  ال -4
 .283مصدر نفسه، ص ال -5
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ذكرها وال��ك�� عل��ا. و�أ�ي ا�جواب تدر�جّيا مع تطّور ا�ح�اية وتقّدمها، لتفّك مغالق هذه ا�ح��ة وتنكشف  

يكتشف ياس�ن الزوج �� ما �عد حقيقة الزواج والزوجة ويساوره امللل و�أخذ بھ القلق   نبوءة املنديل ح�ن

. فيخيب أملھ �� ما  2، وأّن الزوجة �� ا�حقيقة "شر�ة ز�ت خروع"1والقرف، و�درك أّن "الزواج أك�� خدعة"

ق زوجتھ: 
ّ
 �ان يحلم بھ نفسھ عن الزواج، و�نت�ي بھ األمر إ�� أن يطل

 .3م��وجا، طلقت منذ شهر تقر�با""لست 

تقف ال�خصّية واملتلّقي من ورا��ا، ع�� حقيقة املنديل ووظيفتھ �� ا�ح�اية. وهو ما يجعلھ مختلفا    

ال من وظيفتھ �لّيا عن املنديل �� رواية "ز�نب"، إذ �ان ف��ا  
ّ
   .سردّيةال معط

زة:-
ّ

 التفاصيل ا�حف

الثانية   السردّية  الوظيفة  التفصيلةلتفاصيللو��  تصبح  وف��ا  بالفعل    .  للقيام  لل�خصّيات  محّفزا 

األحداث   تحّول   �� مهّما  عامال  ل 
ّ
تمث ا�جانب  ا�ح�اية. و�� من هذا   �� وجودها  ة ع�� 

ّ
وعل لألحداث  وم�ّ�را 

را فاعال �� رسم مالمح حياة ال�خصّيات وأطوار تجر���م ومنعطفا��ا �� الرواية. 
ّ
 وتطّورها ومؤث

لة بأنف خدي
ّ
 جة. يقول الراوي �� وصفھ إّياه: هكذا �انت التفصيلة املش�

رة منھ ولكن ليس  
ّ
"ورثت عن أّمها عين��ا الصغ��ت�ن ا�جميلت�ن، وعن أب��ا أنفھ العظيم، أو صورة مصغ

إ�� القدر الذي �غتفر لھ، ومهما يكن من شأن هذا األنف �� وجھ األب الذي يناسبھ و�كسبھ جالال م�حوظا  

 .4فقد لعب �� وجھ الفتاة دورا مختلفا"

رت  
ّ
أث والنقد    ��ف�ي تفصيلھ  لل�خر�ة  لها فيھ مجلبا  �انت  إذ  العائ�ّ�  ال�خصّية داخل وسطها  حياة 

عائشة5والتنّدر بأخ��ا  مقارنة  الزواج   �� ر 
ّ

تتأخ وجعل��ا  الفتاة،  زواج  فرص  صت 
ّ
وقل وجهة  6.  ووّجه��ا   ،

ة األو�� لهذه األحداث  مخصوصة ف��ّوجت ح�ن تقّدم ��ا العمر من أخ زوج أخ��ا. فاألنف ب�خام 
ّ
تھ �ان العل

م �� مساره، و�ان ا�خلفّية  
ّ

وتحّوال��ا والسبب القادح ملا عاشتھ ال�خصّية من تجر�ة واملوّجھ لھ واملتحك

 .7الت��يرّ�ة لهذه التحّوالت والدافع القوّي لكث�� من تصّرفات ال�خصّية وسلوكها وانفعاال��ا وعواطفها

 
 . 306مصدر نفسه، ص ال -1

 . 306مصدر نفسه، ص ال -2

 .408مصدر نفسه، ص ال -3
 . 29مصدر نفسه، ص ال -4
 هذا ما نجده مثال في ما قاله ياسين في حوار دار بينه وبين خديجة:  -5

لته: "فلحظته 
ٔ
 خديجة بهزء وسا

نت بين يديه؟؟-
ٔ
 لم لم تلق بدفاعك هذا وا

جابها قائال.
ٔ
 فانقلب الشاب مقهقها حتى ارتّجت كرشه ثم ا

دافع به عن نفسي عند الضرورة". ال-
ٔ
 كي ا

ً
وال

ٔ
نفك ا

ٔ
 .182: مصدر نفسهيلزمني مثل ا

 وما بعدها. 274مصدر نفسه، صالانظر -6
شد-7

ٔ
ختها"  يقول الراوي: "ولعل خديجة كانت ا

ٔ
 . 152مصدر نفسه، ص الالجميع شعورا بالحرج لوقوفها للمرة الثانية عثرة في سبيل ا
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�ان لها مثل هذه الوظيفة السردّية قارورة ا�خمر واملصباح، وتفاصيل ا�خادمة    ولعّل أهّم التفاصيل ال�ي

 ا�جسدّية. �� أشياء صغ��ة ولكّ��ا �انت حاسمة �� �غي�� وجهة حياة ياس�ن وقلب مسارها رأسا ع�� عقب. 

� ا�جسد.  فقارورة ا�خمر ال�ي تناولها لم تجعلھ ��دأ أو يأوي إ�� فراشھ بل حّركت فيھ نوازع الشهوة ّإ�

ر �� "زنو�ة":
ّ

 و�ان قد فك

 �� [...] [...] جمحت بھ رغبة �� العر�دة  "آوى ياس�ن إ�� حجرة النوم وهو ع�� حال من السكر شديدة 

ا�حب رغبة جنونية    �� دمھ ا�خمور فرغب جسده  بھ  �عب��ا عن شعور وهاج هاج  إال  يكن  ا�حقيقة فلم 

ن يجد مطلبھ؟ هل يتسع لھ الوقت؟.. زنو�ة؟ ماذا يحول بينھ  �جزت إرادتھ عن شكمها أو مالطف��ا، ولكن أي

 . 1و�ي��ا؟ طر�ق قص��، �جعة قص��ة، ثم �عود فينام نوما عميقا هادئا"

إذن تفصيلة ا�خمر (القارورة) دفعت بياس�ن إ�� أن يتحّرر من ضوابط العقل وأن يبحث عن تلبية نداء  

لت إحدى ثنائّيت�ن غر�زتھ ا�جنسّية. و�ان الذهاب إ�� زنو�ة إم�
ّ
انّية انفتحت عل��ا ممكنات ا�ح�اية، وش�

 النفتاح مسار األحداث وتوج��ها:

 إم�انّية الذهاب إ�� زنو�ة                                               شرب ا�خمر 

أّن هذه اإلم�انّية ستل�� بمجّرد وجود تفصيلة   
ّ
أخرى ستفعل فعلها �� حسم املسار ا�حد�ّي. و��    إال

 تفصيلة املصباح:  

"وعندما خطا خطوت�ن متجها إ�� الباب ا�خار�� �� آخر الفناء، جذب عينيھ نور ضئيل ينبعث من سراج  

ع�� وضم أمام حجرة الفرن فألقى عليھ نظرة ال تخلو من استغراب ح�ى ع�� قر�با ع�� جسم منطرح ع��  

 .2األرض"

ل بداية انفتاح املشهد  فت
ّ
ن��ا من اإلدراك الذي سيمث

ّ
فصيلة املصباح فتحت زاو�ة رؤ�ة ال�خصّية ومك

ن من أن ينفتح إدراك ال�خصّية ع�� تفاصيل صغرى جديدة تحسم  
ّ

ع�� سلسلة جديدة من األحداث. ومك

 اختياره وقراره. يقول الراوي عنھ:

رأسھ مرة أخرى صوب النائمة فأمكنھ أن يتبي��ا    "وهم بمواصلة الس�� ولكن ثمة ��يء استوقفھ فعطف

من موقفھ [...] رآها مستلقية ع�� ظهرها ثانية ساقها اليم�ى ال�ي رسمت �� الهواء بحافة ا�جلباب امللتصقة  

ال�ي   �� ظلمة الفرجة  الركبة ثم غرقت  ي��  ال�ي الحت عار�ة فيما  اليسرى  بالركبة هرما قائما عن فخذها 

 . 3ب ب�ن الساق القائمة واألخرى املمدودة"تحسر ع��ا ا�جلبا 

التفاصيل   فجاذبّية  ياس�ن.  ال�خصّية  حياة  مسار  توجيھ   �� رئيس  دور  لها  سي�ون  التفاصيل  وهذه 

لت مدار إدراكھ و�ؤرة اهتمامھ وحسمت ترّدده ب�ن اإلقبال ع�� ا�جسد واإلدبار عنھ، وغّيبت  
ّ
ا�جسدّية ش�
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الوا�� املنضبط بقوان� العقل  ن األسرة والعرف االجتما�ّ� والقي�ّي و�انت م�ّ�را قوّ�ا ال��يارها مقابل  عنھ 

 سيطرة نوازع ا�جسد، ودفعت بھ إ�� أن ينطرح ع�� ا�خادم:

 وهو ينبطح فوقها"
ّ
 . 1"وما يدري إال

فينكشف أمره بصياح ا�خادم، ووصول األب واكتشافھ ابنھ ياس�ن بفضل ضوء املصباح، ليقّرر �عدها  

 يزّوجھ:أن 

 "و�ل�جة جافة أمره:

 ! قررت أن ت��وج..-

ودهش ياس�ن دهشة لم يكد يصّدق معها أذنيھ. �ان يتوقع سبا ولعنا فحسب ولكن لم يخطر لھ ع�� 

ھ سيسمع قرارا خط��ا �غ�� مجرى حياتھ 
ّ
 بال أن

ها" 
ّ
 . 2�ل

 وظائف التالية: فاعلّية التفاصيل �� السرد نخ��ل ما سقناه من األحداث �� ال وح�ى نتبّ�ن

                           بحثھ عن زنو�ة                     اشتداد شهوتھ إ�� ا�جنس                         ياس�ن ا�خمرتناول  

  عل��ا فقدانھ العقل وارتماؤه                        اكتشافھ جسد ا�خادم                          قراره الذهاب إل��ا 

 قراره تزو�جھ...                      اكتشاف األب أمر ابنھ                     صياحها          

لة �� قارورة ا�خمر واملصباح وجسد ا�خادم �انت �� ا�حاسمة �� �شكيل  
ّ
فالوا�ح أّن التفاصيل ممث

.    ا�ح�اية �� هذا املقام وتأثي��ا ��ذه األحداث
ً
 و��اية

ً
واختيار ال��نامج السردّي األمثل واملناسب ل�ح�اية بداية

واالختيار �ع�ي بدوره �� وجهھ اآلخر إلغاء إم�انّية أخرى �ان يمكن للسرد أن ينفتح عل��ا. و�مكن توضيحھ 

 ��ذه ال��سيمة: 

 

سقط                                                   البحث عن املرأة          
ُ
ل وأ

ّ
ل�� وُعط

ُ
 برنامج زنو�ة أ

ّعل �� ا�ح�اية                                                                                       
ُ
 برنامج ا�خادم ف

 

ن ياس�ن من رؤ�ة جسد ا�خادم وانفتح لھ ا�جال واسعا بدافع من الرغبة    فلو ال تفصيلة
ّ

املصباح ملا تمك

ح�اية    �� ّعلت 
ُ
ف ال�ي  غ��  إم�انات  ع��  تفتح  أخرى  ح�اية  لھ  و�انت  "زنو�ة"  العاملة  بيت  ل��ور  ا�حتدمة 

و  اإلم�انّية  هذه  الراوي  اختيار  فهُم  املتلّقي  عن  لغاب  التفاصيل  ولوال  عن  الرواية.  وغاب  األخرى.  �عطيل 

 ويشّرع وجودها. ف�انت  
َ

ا�ح�اية منطق اال��جام واملعقولّية، أو �خلق لها الراوي منطقا آخر ينتظم األحداث

لت م��ا هذه الرواية. 
ّ
 ح�اية أخرى غ�� هذه ال�ي �ش�
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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لة �� املصباح وقارورة ا�خمر وجسد ا�خادم، �ان  إّن اجتماع امل�ّونات املفّصل  
ّ
لها دور حاسم  ف��ا املمث

�� تحديد اختيار ياس�ن و�� قطع ترّدده ونفي إم�انّية ذهابھ إ�� "زنو�ة. و�ان لهذا دوره �� رسم مالمح ا�ح�اية  

ف�ي أشياء صغ��ة �ان مثلها مهمال سردّيا �� رواية "ز�نب"، ولكن �ان لها    وتوج��ها، انطالقا من هذه األشياء.

بّرر  ط لھ من    �� رواية "ب�ن القصر�ن" شأن آخر 
ّ
�� ا�ح�اية وحضورها ف��ا. وهو أمر مخط بقّوة وجودها 

الراوي مح�وم بوجهة نظره. و�� �� هذه الرواية وجهة نظر مادّية (وضعّية) موضوعّية. وهو ما يمكن أن  

 نفّصل القول فيھ �� ما ي�� من هذا البحث. 

 تفاصیل محکومة برؤیة مادّیة موضوعّیة:  -5

ز�نب مح�ومة برؤ�ة مثالّية أساسها امليل إ�� الشطط �� �ّل ما يصدر ع��ا    �� رواية التفاصيل    إن �انت  

من أح�ام واعتماد مبدإ االنحياز، فإّما أن ي�ون ال��يء املفّصل فيھ جميال و�ّما أن ي�ون قبيحا. و�� أقرب  

ل من عٍل.  
ّ
القصر�ن" تصدر  ّن التفاصيل �� رواية "ب�ن  فإإ�� أن ت�ون رؤ�ة شاعرّ�ة حاملة ترصد ال�ون املمث

عن وجهة نظر مخصوصة يحاول ف��ا صاح��ا أن ي�ون موضوعّيا وفقا ملا يالئم ما هو محتمل وجوده ��  

الواقع مل��ما بقوانينھ ومقتضياتھ. يظهر ذلك من وجوه كث��ة طبعت التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن"  

ع، وتن�ع إ�� الدقة والشمول، و�حكمها  وأكسب��ا خصائص جعل��ا تفاصيل: تخ�� عن العالم، وتوهم بالواق

 منطق اال��جام. و�� ما ي�� تفصيل لهذه ا�خصائص.  

 تفاصيل تخ�� عن العالم: -

بكّم هائل من  �شهد    املتلّقي  يزّود  أن  القصر�ن" هو  "ب�ن  رواية   �� الراوي  هّم  بأّن  أمثلة  ما سقناه من 

ق األمر بال�خصّيات
ّ
باألشياء. فال توجد �خصّية من ال�خصّيات    وباألمكنة أ  وأ  املعلومات واألخبار. �عل

لها بوصفھ   ُينتقى  الذي  العلم  باسم  بدءا  ولھ هوّ�ة ممّ��ة   
ّ
إال أو صغ��ا،  كب��ا  ا�ح�اية   �� �ان دورها  مهما 

التفصيلة األو�� ال�ي تخّصص لل�خصّية، وصوال إ�� مظاهرها ا�جسدّية وأحوالها النفسّية، واألفعال ال�ي  

 ��ا، واألقوال ال�ي ��ا تنطق، والدوافع إ�� هذا الفعل أو ذاك، أو إ�� هذا القول أو ذاك.ت��ض 

 من ياس�ن وفه�ي وكمال وهم إخوة �� هذه الراو�ة ممّ��ين �� �ّل ��يء  
ّ
إّن التفاصيل �� ال�ي تجعل كال

واجتماعّية مختلفة  وكذلك بالنسبة إ�� أخت��م خديجة وعائشة. �ّل من هؤالء لھ طبيعة خلقّية ونفسّية  

 وليس ثّمة ما يوّحد بي��م رغم القرابة الدموّ�ة.

. وكذا  1فعائشة مثال ورثت أنفها عن أب��ا وعين��ا عن أّمها، وخديجة ورثت عين��ا عن أب��ا وأنفها عن أّمها

 األمر بالنسبة إ�� ياس�ن وكمال. يقول الراوي عن ياس�ن:

مع    -بحكم الزمن  -جلبابھ الفضفاض كقر�ة هائلة إال أن مظهره لم يتعارض "وقد بدا بجسمھ املكتن� ��  

 .2قسامة وجهھ األسمر"
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 و�قول عن أخيھ كمال: 

.. ا�جسم النحيف الصغ��، الرقبة الطو�لة الهز�لة األنف الكب��، الرأس ! "ر�اه.. لم ت��ك عيبا إال أبرزتھ

 . 1ال�خم، العينان الصغ��تان"

العمر بي��ما (ياس�ن كهل وكمال طفل صغ��)، ورغم �و��ما أخو�ن، ثّمة حرص من الراوي  رغم فارق    

 ع�� أن ي�ونا متمايز�ن تمايزا يبلغ حّد التناقض أو التضاد.

ومهما �انت درجة التقارب حاصلة ب�ن ال�خصّيات، فال بّد أن يضيف الراوي تفصيلة أو أك�� يخ�� ��ا  

 وا�حة الهوّ�ة:  عّما يجعلها ممّ��ة من غ��ها  

"�ان إبراهيم وخليل أشبھ بالتوأم�ن لوال فارق السن، ع�� أّن اختالفهما بدا أقل من القليل بالقياس إ��  

 .2اختالف عمر��ما وا�حق أنھ لوال قصر شعر إبراهيم ولوال شار�ھ املفتول، ملا �ان ثمة ما يم��ه عن خليل"

األخو     ب�ن  العمر  فارق  أّن  الراوي  رأى  من  ح�ن  ببعض  أردفھ  بي��ما،  التمي��  �غرض  يفي  ال  �ن 

التفاصيل ال�ي �ع�ن ع�� أن ي�ونا �خصّيت�ن متمايزت�ن مختلفت�ن يدركهما املتلّقي دون بذل جهد، ففّصل 

 فارقت�ن ب�ن ال�خصّيت�ن.عالمت�ن  هماوالشارب وجعل�� اختالف الشعر  

س ف��ا �� ما يخّص هوّ���ا، وال تداخل مع  إّن بالراوي حرصا ع�� أن ت�ون ال�خصّيات وا�حة ال لب 

 ع�� آلية التفصيل والتدقيق، وذكر األجزاء الذرّ�ة  
ّ
غ��ها �� شأن من الشؤون. ولم يكن هذا متاحا للراوي إال

ل م��ا هذه ال�خصّية أو تلك وال�ي تجعل م��ا عاملا متمايزا من غ��ه.
ّ
 ال�ي تتش�

ما �شمل  وال �شمل وظيفة اإلخبار توضيح هوّ�ة ال 
ّ
�خصّيات و�كسا��ا سمة تمي��ّية توضيحّية، و�ن

ث بھ من أشياء. فتغدو لها  
ّ
بفضل ما ينتقيھ لها الراوي املفّصُل من تفاصيل يخّصها  -كذلك األمكنة بما تؤث

أو    -��ا والك��  الضيق،  أو  واال�ساع  االنخفاض،  أو  والعلو  القرب  أو  البعد  حيث  من  الوا�حة  أ�عادها 

والهام  أو  الصغر،  �سيطة  مستطيلة،  أو  (دائرّ�ة  الهندسّية  أ�عادها  لها  كذلك،  و�غدو،  املركزّ�ة.  أو  شّية 

بة، مسقوفة أو غ�� مسقوفة ، متعّددة أو مفردة). وت�ون لها ألوا��ا املمّ��ة (ملّونة أو غ�� ملّونة، مضيئة  
ّ

مرك

لقيمّية (قديمة أو جديدة، ثمينة أو مظلمة، واتجاها��ا، توجد ع�� يم�ن أو ع�� �سار). وتكتسب أ�عادها ا

ق ببعدها الك�ّي والكيفّي (متعّدد كث�� أو غ�� متعّدد قليل). يقول الراوي: 
ّ
 نفيسة أو تافهة) و�ّل ما يتعل

"ولشد ما �ان ال��و موسوما بطا�ع بلدي جذاب بكنبا��ا املتالصقة املزركشة الناعمة املوحية بالنفاسة  

ا�جانب�ن ع��  املمتدة  املعدة    وا�خالعة  والوسائد  الشلت  تكتنفھ  الست  ديوان  يقوم  حيث  الصدر  ح�ى 

ل�جوقة. أما أرضھ املستطيلة فمفروشة ��جاد متعدد األلوان والش�ول، وع�� �ونصول يتوسط ا�جناح  

يتوسط سقف   منور  قمة  يتد�� من  غ�� مصباح �خم  الفناي��،   �� الشموع منغرسة  أقيدت   [...] األيمن 

 . 3سطح الدار تفتح �� الليا�� الدافئة و�غلق بأضالف زجاجية �� ليا�� ال��د"  ا�حجرة ذي منافذ ع��
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داخلّيا   نامية  تخّصها،  تفاصيل  من  يورده  ما  بفضل  األشياء  يجعل  ذكر   1فالراوي   �� بتوّسعھ  وذلك 

التناسب ��  كيفّيات ترتي��ا وتنظيمها، واإلملام بأش�الها وألوا��ا، وااللتفات إ�� عالقة �عضها ببعض ودرجة 

 ما بي��ا والتناسق (طا�ع بلدي جذاب).  

ما �شمل م�ّ�راِت وجود هذه األشياء ��ذه   
ّ
ال يطال اإلخبار فقط ا�جوانب الهندسّية أو ا�جغرافّية، و�ن

الطر�قة أو ��ذه الكيفّية أو تلك، وطرَق استخدامها، ووظائَفها �� عالق��ا بذا��ا أو بال�خصّيات، و�لَّ ما  

 دها االستعما�ّ� الوظيفّي.  يّتصل ببع

و�صبح امل�ان بتفاصيلھ عنوانا لل�خصّية يخ�� عن هوّ���ا و�حّدد من�ل��ا االجتماعّية و�كشف أحوالها   

 النفسّية وعواطفها. 

هكذا يمكن القول إّن أهّم م�ّون�ن سردّي�ن شمل��ما وظيفة اإلخبار وخّصهما الراوي بكث�� من التفاصيل  

ر�ن" هما ال�خصّيات وامل�ان. ال�خصّيات �� ما ت��ض بھ من أفعال وما توصف بھ من  �� رواية "ب�ن القص

ث بھ من أشياء من مستواها الك�ّي 
ّ
صفات وما تنطق بھ من أقوال، واألمكنة �� ما تتمّ�� بھ من أ�عاد وما تؤث

ما يجعلهما ممّ��ين  والكيفّي. فلم يكن الراوي ليفّوت ع�� نفسھ فرصة ليشملهما بتقار�ر توّ�ح هوّ���ما ب

 جلّي�ن. 

واملالحظ، كذلك، أّن هذه الوظيفة اإلخبارّ�ة تط�� �� بداية ا�ح�اية �� هذه الرواية، ح�ى إذا أشرفت  

ق باملروّ�ات  
ّ
ص حضورها وتضاءل، ذلك أّن الراوي �ان حر�صا ع�� أن يزّود املتلّقي بما يتعل

ّ
ع�� ��اي��ا تقل

� هذا ا�جانب حّقھ من التفصيل والتدقيق  من معلومات وتفاصيل توّ�ح هوّ���ا
ّ
ھ و�

ّ
. فإذا ما اطمأّن إ�� أن

ولم �عد �� حاجة إ�� اإلخبار عنھ، وأّن عاملھ املروّي أصبح قابال ألن ُ�عقل وُ�درك ما دام �ّل ��يء أصبح، ��  

وأ املروّ�ات  يخ�� عن  أن  انصرف عن  متلّقيھ،  و��ن  بينھ  قت 
ّ
توث الصلة  وأّن  �� تقديره، معلوما،  يفّصل  ن 

 عناصرها. فتك�� حينئذ �عاليق الراوي، و�حضر تفصيلھ �� م�ّ�رات أفعالها وأقوالها. يقول: 

ولكن    -ال �حصانة �ح��ا فحسب-"وا�حق أ��ا لم ترتح الستدعا��ا أبدا أل��ا من ناحية لم تلق طبيبا قط  

 .2أل��ا نجحت �� مداواة ما ألّم ��ا من توّعك أو انحراف بطبعها ا�خاص"

فألّن الراوي �ان قد عّرف ��ذه ال�خصّية (زوجة السيد أحمد عبد ا�جواد) �� ما سبق من ا�ح�اية، وألّم  

بتفاصيلها ا�جسدّية �� ما يخّص العين�ن واألنف ولون البشرة، وفّصل �� ما اعتادت فعلھ وأحاط �عالق��ا  

�ّ�ر إ�� العودة إ�� مثل هذه التفاصيل، �غ��ها من ال�خصّيات من قبيل زوجها وأبنا��ا وا�خادم، لم �عد لھ م

 والتفت إ�� ت��ير ما يصدر ع��ا من أفعال و�عليلها.  

 
و نمّو داخلّي انظر:  -1

ٔ
و المفّصل فيها نمّو خارجّيا ا

ٔ
شياء الموصوفة ا

ٔ
ن يكون لال

ٔ
 للتوّسع في كيفّية ا

Philippe, Hamon, Un discours contraint, Paris in, Poétique, n : 16, 1971. P : 433. 
J, M, Adam, et Petitjean, Le texte descriptif  : Poétique historique et linguistique textuelle, Paris, Nathan, 
1989, P : 130 

 حيث يتحّدثان عّما يسّميانه شجرة الوصف.
 .168مصدر سابق، ص الرواية، -2
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 د. ا
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بالتعر�ف بال�خصّيات.   قا 
ّ
�� آخر ا�ح�اية متعل التفصيل  �ستث�ي من هذا مناسبات قليلة ونادرة ورد 

جرى األحداث فتذكر  ولهذا م�ّ�ره ألّن التفاصيل �� مثل هذه املقامات ت�ون رهينة دخول �خصّية جديدة م 

ل الراوي لُيتبع دخولها بما ُيج�� هوّ���ا. فيذكر �ّل ما من شأنھ أن يوّ�حها للمتلّقي، مثلما  
ّ

ألّول مّرة و�تدخ

. أو ي�ون ره�ن دخول �خصّية من ال�خصّيات م�انا جديدا لم يأت  1حدث هذا مع �خصّية خليل شوكت

ت بھ خديجة  الراوي ع�� ذكره �� ما تقّدم من ا�ح�اية. فيض
ّ
طر إ�� تقديمھ والتعر�ف بھ �امل�ان الذي حل

ثت بھ من عناصر
ّ
 . 2ح�ن تزّوجت والسّيما بيت نومها وما تأث

ف من العناصر الصغرى ال�ي �عتقد أّن   
ّ
ق بالتفاصيل، هو أن يكث

ّ
هّم الراوي �� هذه الرواية �� ما يتعل

املروّي من �خصّيات   العالم  أن تجعل  الواقع  من شأ��ا  مت�امال مستجيبا لشروط  وأمكنة خاّصة، عاملا 

ومنطق وجود األشياء فيھ وحدو��ا. فالتفاصيل من هذا ا�جانب لها وظيفة أن تخ�� عن العالم، وأن تزّود 

 املتلّقي بالقدر ال�ا�� من املعلومات مّما يجعلھ قادرا ع�� الفهم واإلدراك. 

ن" أن يخ�� عن ذاتھ، أو أن يضّمن ا�ح�اية ف��ا ما يّتصل �س��تھ  ولم يكن هّم الراوي �� رواية "ب�ن القصر�

"ز�نب". ف�ّل ما أورده طّي ا�ح�اية �� هذه  �� رواية    هو معتمدشأن ما  ا�خاّصة أو أجزاء من حياتھ وتجار�ھ  

الرواية واشتملت عليھ من تفاصيل مهما �عاظم حضوره خّص بھ ما يدور حولھ وما يحيط بھ من عوالم  

ي�ون لذاتھ فيھ حضور. وهذا ما يمكن أن يندرج �� ما يطلق عليھ الذين اشتغلوا با�خطاب الواق�ّ�   دون أن

للرسالة"   املنتج  الفعل  "اّمحاء  أو  التلّفظّي"  "االّمحاء  خصائصھ   Le geste producteur duو�ضبط 

 message3 مة مّما تتلّفظ بھ و�توارى حضور
ّ
ها خلف العالم الذي  ، حيث ُيف��ض أن تحتجب الذات املت�ل

أو أن   تخ�� عنھ، إذ ليس من مشموالت ا�خطاب الواق�ّ� ،وا�خطاب الروائّي جزء منھ، أن يخ�� عن الذات

 فيھ ظهور. Instance d’énonciation4ي�ون لعون التلّفظ 

ثة �� و�ظّل هذا الشرط قابال للنقاش وال سّيما إذا ما فتحنا مجال ا�جدل ع�� ما أقّرتھ املنا�ج ا�حدي

  
ّ
ي�ون لها حضورها �� ما    أن مقار�ا��ا ل�خطاب من قبيل املقار�ات التلفظّية والتداولّية. فال يمكن للذات أال

 . 5تتلّفظ بھ مهما �ان نوع امللفوظ ومهما �انت ا�خانة التصنيفّية ال�ي يندرج ضم��ا أو يصّنف

ص مستوى حضور الذات �� مثل هذا ا�خطاب إ�� حدوده الدنيا و�صل إ�� مستو�ات ي�اد ال  
ّ
قد يتقل

يظهر ف��ا أثر للذات �� ما تنتج ح�ايات وما تن�ج من تفاصيل، ولكن إذا ما �ان هذا �شمل ا�حضور املباشر  

ّققا و�ن �ان �ش�ل مضمر  للذات �� ملفوظها، فإّن أثرها �� ملفوظها ي�ون حاصال ووجودها فيھ يظّل متح

 
 .278مصدر نفسه، ص ال -1
 .280مصدر نفسه، ص ال -2

3-Philippe, Hamon, Un discours contraint, Paris ; in, Littérature et réalité, éd, Seuil, 1971, P : 133. 
4-Ibid.,139. 

Paris, Librairie L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Orecchioni-Catherine Kerbrat ,      انظر:-5
Armand  :170  P lin, 1980,Co 
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ق أساسا بالتمثيل و�طبيعة ال��يء موضوع التمثيل و�طرق البناء والتشكيل    1غ�� صر�ح وغ�� لسا�ّي 
ّ
يتعل

 وغ��ها.   

ق بالتفاصيل فإّن الذات ال تنفّك حاضرة �� ما تنتقيھ من عناصر مفّصل ف��ا و�� األوصاف  
ّ
و�� ما يتعل

لناه و�ّيّنا فيھ فساد  ال�ي تحملها ع�� هذه العناصر وتكيّ 
ّ
فها ��ا وتخرجها عل��ا. ففي املثال الذي كّنا قد حل

 إذا عّدلنا داللة  
ّ
التشبيھ من جهة املشّبھ (ياس�ن) �� عالقتھ باملشّبھ بھ (الفيل) وعدم مالءمتھ للسياق إال

م ا�جن��ّي،  االف��اس  من  آخر  نوع  إ��  ا�حيوا�ّي  االف��اس  مع�ى  من  بھ  وعَدلنا  بحضور  االنقضاض  ���ي  ا 

الراوي �� ما يرو�ھ و�� الصورة ال�ي تخّ��ها لل�خصّية ياس�ن والصورة ال�ي تخّ��ها ل�خادم. فقد عمد �� قولھ 

إ�� انتقاء صورة ساخرة منّفرة ملن رآه مخالفا لقيمھ    2التفصي�ّ� "وانقض عل��ا �أنھ فيل ينقض ع�� غزال"

�ن أوالها شرب ا�خمر وثاني��ا االعتداء ا�جن��ّي ع�� ا�خادمة. وموقفھ األخال�ّ� مخ��قا قيم ا�جماعة من جهت

و�� املقابل انتقى صورة ل�خادمة قائمة ع�� ا�جميل و�ا�جميل مجّسدا �� العنصر املشّبھ بھ "الغزال" وما  

�اءة  يحملھ �� املوروث الثقا�ّ� وامل�ج�ّي املر�وز �� ذهن املتخاطب�ن من دالالت تق��ن با�جمال األنثوّي وال�

من   هذا  التصورّي  خطابھ  متلّقي  لينّفر  ط 
ّ
يخط هذا  �ّل   �� والراوي  واالطمئنان.  ا�حماية  إ��  وا�حاجة 

 ال�خصّية ياس�ن و�جّيشھ لينتصر ل�خادم املسكينة ال�ي �� �� مقام ال�ائن الضعيف. 

ما نجد ا
ّ
ملداخل إ�� آثاره وال يتحّقق حضور الراوي �� الرواية فقط بالوصف أو �� املشاهد الوصفّية و�ن

�� ما يروي من أحداث وما يفّصلھ من أفعال بّينة جلّية. يقول مثال �� حديثھ عّما اعتادت الزوجة أمينة  

رة من الليل إ�� من�لھ مخمورا: 
ّ

 فعلھ مع زوجها عند عودتھ �� ساعة متأخ

ع�� الكنبة، وعادت    "وملا تدانت املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت ا�جبة عنھ وأطبق��ا �عناية ثم وضع��ا

تناول   ح�ن  ع��  ا�جبة،  فوق  لتضعھ  نفسها  بالعناية  تدرجھ  وجعلت  ونزعتھ  القفطان  حزام  ففكت  إليھ 

 . 3السيد جلبابھ فارتداه وهو يتثاءب وجلس ع�� الكنبة ومد ساقيھ مسندا أقذالھ إ�� ا�حائط"

لع املروّي ل
ْ
ھ عّما يحدث ب�ن الزوجة والزوج �حظة  فليست غاية الراوي �� ما يرو�ھ �� هذا املشهد أن ُيط

ما ليضّمنھ  
ّ
موقفھ من هذه العالقة األسرّ�ة املشّوهة ا�ح�ومة بمنطق    -كذلك-عودتھ من سهره فحسب، و�ن

وال   الزوجّية.  وواجب  شر�كھ  ورا��  حدوده  واح��م  األسرّ�ة  بواجباتھ  ال��م  الزوج  فال  واالسعباد.  الذ�ورة 

نت إ�� حقوقها ود
ّ
افعت ع��ا وطالبت ��ا وساءلت زوجها واحتّجت عليھ. فالتفصيل �� األحداث  الزوجة تفط

موّجھ �� األخ�� لنقد الزوج لغطرستھ ونزوعھ "الب��ي�ّي" ونظرتھ االستعالئّية �� عالقتھ بزوجھ. وموّجھ كذلك  

أصول العالقة    لنقد الزوجة لطاع��ا "العمياء" ورضاها �عبودّي��ا من خالل ما تقوم بھ خدمة لزوج لم يح��م
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ٔ
، دار  الالذقيةسورية،  إالحالي والجمالي،ا
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أكمل وجھ  لھ ع��  لتلبيتھ  أن تجهد نفسها  للزوج يجب  إّياه حقا مشروعا  بھ واعتبارها  ذها 
ّ

الزوجّية، وتلذ

 . 1و�الطر�قة ال�ي ير�د

م و�كشف حضوره ��    -إذن-ثّمة
ّ
موقف ُ�ستقى من التفصيل ويعّ�� بوضوح عن املقصد ا�ج�ّي للمت�ل

مة منھ.  ملفوظھ مهما �ان ا�خطاب �� ظاهره خط
ّ
ابا واقعّيا نّزاعا إ�� املوضوعّية و��� محو آثار الذات املت�ل

وثّمة دائما ما يكشف عن هذه الذات و�دفع إ�� تأّول حضورها �� ملفوظها مهما اّدعت ا�حياد خالفا ل�خطاب  

كب�� إ��  يحتاج  ال  وأب�ن  وأج��  أو�ح  مة 
ّ
املت�ل الذات  حضور  فيھ  ي�ون  الذي  الرومنطيقّي  تأو�ل   الروائي 

 واج��اد. 

ومّما �عضد حضور الذات �� ما ترو�ھ ا�خطاباُت التعليقّية املباشرة ال�ي يف�ح ف��ا الراوي عن موقفھ  

ب تأو�ال وال اج��ادا. وهذا ما كّنا أبّنا  
ّ
مّما هو مفّصل فيھ. وهو حضور �� مثل هذه املقامات مباشر ال يتطل

 .2عنھ �� موضع سابق من هذا البحث

  يمكن القو 
ّ
ل إّن الراوي لم يكن من مشموالتھ أن يلتفت إ�� ذاتھ ويعّ�� عن تجار�ھ ومكنونات نفسھ إال

ما �ان ُيفهم من خطاباتھ التعليقّية أو ما يمكن أن يتأّولھ املتلّقي من طرق اإل�شاء والتشكيل. و�ّن الظاهر  

ة اإلخبار. فجهد الراوي وا�ح �� املهيمن بالنسبة إ�� ا�خطاب التفصي�ّ� �� رواية "ب�ن القصر�ن" هو وظيف

ل �� التفصيل.  
ّ
أن يزّود املتلّقي بكّم هائل من املعلومات واألخبار خارج إطار الذات، ع�� آلّية أساسّية تتمث

 وهذا ما يفتح القول ع�� الوظيفة اإل��امّية للتفاصيل أو عالقة التفاصيل بالواقع.   

اقع: -  تفاصيل توهم بالو

صاال وثيقا ��  
ّ
ات ��ا  أو تّتصل  واإل��ام    الوظيفة اإل��امّية.تنسّل من الوظيفة اإلخبارّ�ة وظيفة أخرى 

بالواقع هو أن يجعل الراوي املتلّقي مطمئّنا إ�� أّن ما ُيروى ليس كذبا أو اختالقا أو محض خيال وتصّور، 

ما حدث فعال وما يمكن أن يحدث أو أن    وأن يجعلھ �عتقد أّن هذا الذي يرو�ھ هو من الواقع أو من قبيل 

ي�ون من الواقع، وأّن الراوي ليس سوى ناقل أم�ن لهذا الذي حدث ومخ�� عنھ. إذن هو ضرب من العقد  

 يوجده الراوي بينھ و��ن متلّقي خطابھ ع�� آلّية التفصيل. تضمن هذه الوظيفة اإل��امّية وتحّققها. 

 
ن تعلن نوعا من   -1

ٔ
ول من معاشرته، ا

ٔ
وهذا ما فّصل فيه الراوي صراحة في خطابه التعليقّي. يقول: "وقد خطر لها مّرة، في العام اال

مر االعتراض المؤدب عل
ٓ
نا رجل، اال

ٔ
ذنيها وقال لها بصوته الجهوري في لهجة حازمة: "ا

ٔ
مسك با

ٔ
ن ا

ٔ
ى سهره التواصل فما كان منه إال ا

ديبك" فتعلمت من هذا الدرس وغيره مما  
ٔ
ن تدفعيني إلى تا

ٔ
ية مالحظة، وما عليك إال الطاعة، فحاذري ا

ٔ
قبل على سلوكي ا

ٔ
الناهي، ال ا
نها

ٔ
طاعت،  -العفاريتحتى معاشرة  -كل شيءتطيق  لحق به ا

ٔ
ن يحمر لها عين الغضب، فعليها الطاعة بال قيد وال شرط، وقد ا

ٔ
إال ا

ن الرجولة الحقة واالستبداد والسهر إلى ما بعد  
ٔ
ن تلومه على سهره ولو في سرها، ووقر في نفسها ا

ٔ
وتفانت في الطاعة حتى كرهت ا

 . 8: مصدر نفسهمنتصف الليل صفات متالزمة لجوهر واحد". ال
 . 28 -27ص ص  نفسه، ر المصدرانظ -2
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 Impératifsيل��م الراوي بحدود الواق�ّ� و�الضرورات الواقعّية  وهذا االعتقاد والتصديق يتحّققان ح�ن  

réalistes1 ّ��ا�جما با�حتمل  �عضهم  �سّمھ  ما  فلك   �� يدور  ��  2Vraisemblable esthétiqueمّما  وهو   ،

 ��ذه التفاصيل. ف�ي من أهّم ما يمكن أن ي�ون ضامنا ألثر الوا  -وال سّيما الواقعّية-الرواية  
ّ
قع  ال ي�ون إال

والذي يجعل الراوي واملتلّقي يّتفقان ع�� أّن ما يقّدم من    3Garant le réel�� النّص أو الذي يضمن الواقع  

 مروّ�ات هو من صميم الواقع أو املمكن وا�حتمل.

تتحّقق هذه الضمانة ح�ن يجعل الراوي متلّقيھ مّتفقا معھ ع�� أّن ما ينتقيھ من مروّ�ات هو من قبيل  

أو م��ا    الواق�ّ�  كث��ة،  ��ا  يتوّسل  آلّيات  ع��  و��ون  وا�حتمل.  ��ااملمكن 
ّ
ودق التفاصيل  وم��ا    شمول 

مالءمة التفاصيل ملا  فيما بي��ا، و�� ما بي��ا والعوالم املروّ�ة داخل الرواية، وم��ا اال��جام ب�ن التفاصيل  

 داخل إطار املالءمة ب�ن اللغة وا�خارج. هو من خارج الرواية

ة والشمول:  -
ّ
للراوي �� رواية "ب�ن القصر�ن" قدرة ع�� االلتفات إ�� تفصيالت  تفاصيل تن�ع إ�� الدق

ث ��ا املشهد ا�ح�ائّي. وظيف��ا األساس اإل��ام بأّن املشهد �ّ� حقيقّي، أو هو جزء من الواقع.  
ّ
دقيقة يؤث

ى ف��ا بأنماط ا�خطاب جميعها   من سرد ووصف وأقوال، يّتصل بامل�ان أو  وهذا وروده كث�� �� الرواية. ُيؤدَّ

 باألشياء أو بما تأتيھ ال�خصّيات من أفعال وأعمال. 

فامل�ان �غدو واقعا ال بما يطلق عليھ من أسماء تتطابق وما هو متحّقق عيانا خارج ا�خطاب فحسب،  

ث ��ا. ف�ي ال�ي تدفع املتلّقي  
ّ
ل م��ا و�ؤث

ّ
إ�� أن يتوّهم أّن ما يروى لھ  ولكن بتلك ا�جزئّيات الدقيقة ال�ي يتش�

 ليس اخ��اعا. يقول الراوي: 

"و��� هذا خلفت �عض متعلقات البيت أثرا �� نفسھ استجابت لھ عهدا طو�ال من صباه كعش يمامة �� 

أع�� املشر�ية املتصلة بحجرة مر�م الذي تبدو حافتھ فوق ركن املشر�ية امللتصق با�جدار كقطع من محيط  

القش والريش و�لوح منھ أحيانا ذيل اليمامة األم أو منقارها كيفما اتفق وضعها فيتطلع  دائرة �شتبك حولھ  

 . 4إليھ"

استيقاظ السيد أحمد عبد ا�جواد  -يرد هذا املقطع �� سياق حد�ّي يمكن اختصاره �� الوظائف التالية:  

ثورة الزوج وغضبھ ورفضھ الطلب  -إخبار زوجتھ إّياه برغبة ابنھ فه�ي �� خطبة ابنة ج��انھ  -من نوم القيلولة  

انھ-خروج الزوجة من حجرة النوم -
ّ
إرسال فه�ي أخاه كمال إ�� بيت ابنة ا�ج��ان -مغادرة الزوج البيت إ�� د�

 عودتھ إ�� البيت.-التقاؤه بمر�م و�بالغھ الرسالة -دخول كمال املن�ل -

 
1- Roland Barthes, Effet de réel, Op, Cit, P :84- 8   

  OP. Cit. P ,lectures du détail,  Naomi Schor  .128:وهذا ما تحيل عليه نعومي شور. انظر: 
 Naomi Schor ,نعومي شور. انظر. وهذا ما تحيل عليه Op, Cit, P ,Effet de réelBarthes,  Roland  170:- 171.انظر -2

:128.  . OP. Cit. Pdu détail lectures 
3- OP. Cit. P :128. 

 .   127 -126الرواية، ص ص  -4



حمد الناوي بدري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الرواية الواقعّية التفاصيل
ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)361( 

اسّية وال هو من الوظائف الثانوّ�ة فهو  ال عالقة لھ مباشرة باألحداث األس  -إذن-فالُعش �� أع�� املب�ى  

وعالقتھ   بامل�ان  للتعر�ف  املقام  هذا   �� ترد  املبلغات.  بارت  روالن  عليھ  يطلق  ما  وتحديدا  القرائن  من 

الثانوّ�ة   الوظائف  من  ي�ون  أن  يمكن  مّما  فهو  منھ.  ره 
ّ

تذك قد  �ان  وما  كمال   Catalyses1بال�خصّية 

وصفّي   "نتوء"  هو  أو  متلّقيھ  الهامشّية،  ��ا  يحاصر  املصداقّية  من  ضر�ا  يرو�ھ  ما  ع��  الراوي  بھ  يضفي 

ليجعلھ مطمئّنا إ�� أّن ما يرو�ھ حقيقة. دليل ذلك أّن التفاصيل تأ�ي �� هذا املقطع شاهدا أو مثاال (كعش  

طفول��ا،     يمامة ��...) انتقاه الراوي من جملة أمثلة كث��ة وتخّ��ه م��ا وأبقى عليھ تذكرة لل�خصّية بما��ي

 �� ح�ن أسقط غ��ه املدلول عليھ بأداة التشبيھ (كعّش).  

ة والصغر ليس  
ّ
كذلك ت�ون األشياء. فثّمة حرص من الراوي ع�� االلتفات إ�� جزئّيات متناهية �� الدق

 أن ترّ�خ املشهد �� الواقع، وتمنحھ مز�دا من القدرة ع�� اإل��ام بھ: 
ّ
 لها إال

ھ ولثم خدها. ثم رأى فتاتا من اللب املتسرب من زاو�ة فيھ قد التصق بخدها.  "أدنت وجهها منھ فمد شفتي 

 . 2فأزالھ بأناملھ �� حياء"

ترّ�خ   أحوال،  من  ذلك  تبع  وما  إلزالتھ،  ال�خصّية  تصّرف  وكيفّية  اللب"  "فتات  بـ  ق 
ّ
يتعل ما  ف�ّل 

ّيات حّية من �حم ودم. و�نت�ي  ال�خصّيات �� واقع ممكن، وتكس��ا ما يجعلها قر�بة جّدا من أن ت�ون �خص

 دورها �� هذه ا�حدود. وتختفي من ا�ح�اية ولن ي�ون لها ف��ا ذكر �عد ذلك. 

 و مال�س ال�خصّيات �� األخرى مشمولة ��ذا ا�حكم. يقول الراوي: 

تناول   [...] القفطان  إليھ ففكت حزام  [...] وعادت  ا�جبة  املرأة منھ �سط ذراعيھ فخلعت  تدانت  "وملا 

 . 3د جلبابھ فارتداه ثم طاقيتھ البيضاء فلبسها"السي

فـ (ا�جّبة، وحزام القفطان، وا�جلباب، والطاقية ا�حمراء)، أشياء لها صلة وثقى بالواقع الذي تتنّ�ل فيھ  

الرواية وتحيل عليھ. بل إّ��ا �� األداة �� هذه اإلحالة والوسيلة ال�ي تجعل من �خصّية مثل السيد أحمد 

ا يرتديھ �خصّية مشا�لة ومحتمل وجودها �� الواقع. ف�ي مّما يضمن اإل��ام بالواقع و�ر�ط  عبد ا�جواد بم

 ا�جسور ب�ن اللغة وما تنقلھ وتخ�� عنھ حّ�ى ل�أّن ال�لمات �غدو أشياء. 

م ملّمة ب�ّل التفاصيل ال�ي يمكن أن  
ّ
إّن ما يمكن قولھ إّن ثّمة نزوعا قوّ�ا إ�� أن ت�ون ع�ن الناظر املت�ل

ال�ي  ي �� الصغر  املتناهية  �� ما ترصده منھ ومن جزئّياتھ  �ون عل��ا امل�ان و ما يمكن أن يحتو�ھ، دقيقة 

 أن يصّدقها ع�� أّ��ا جزء من الواقع وأن يطم�ّن إ�� أّ��ا حقيقة 
ّ
�عتقد الراوي أّن متلّقي ح�ايتھ ال يمكن إال

 ذ رأينا أّن الراوي ف��ا مّيال إ�� التأليف واإلجمال.  أو جزء من ا�حقيقة. وهذا ما لم �عهده �� رواية "ز�نب" إ 

 
و الفرعّية، انظر:  -1

ٔ
ساس والثانوّية ا

ٔ
,Introduction à l’analyse  Roland, Barthesللتوّسع في مفهوم الوحدة السردّية اال

: 20. , PParis, in, Poétique du récit, éd, Seuil, 1977 ,structurale du récit 
حمد الناوي بدري، 

ٔ
، رسالة ماجستير مرقونة، إشراف محمد راهيم الكونيالمنظور السردي في رباعية الخسوف ٕالبوانظر كذلك: ا

 .27 -26، ص: 1999مهدي الغزالي، كلّية التربية، جامعة قاريونس، 
 .129الرواية، ص  -2
 .  12مصدر نفسه، ص ال -3
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غات أو متّممات  
ّ
ة والشمول عند القرائن من مبل

ّ
وال يقف نزوع الراوي �� رواية "ب�ن القصر�ن" إ�� الدق

ما يتجاوزه إ�� ما ُيطلق عليھ الوظائف الثانوّ�ة  
ّ
لة �� امل�ان وعناصره، و�ن

ّ
مجّسدا �� أفعال    Catalyses1ممث

رّمم ��ا الوظائف األساس: جز 
ُ
سند إ�� ال�خصّية ت

ُ
 ئّية صغرى �

"واتجهت املرأة إ�� املرآة وألقت ع�� صور��ا نظرة فرأت منديل رأسها الب�ي منكمشا م��اجعا وقد �شعبت  

خصالت من شعرها الكستنائي فوق ا�جب�ن فمدت أصا�عها إ�� املقدمة فحل��ا وسوتھ ع�� شعرها وعقدت  

 . 2وعناية وم�حت براحت��ا ع�� صفح�ي وجهها"طرفيھ �� أناة  

مّد  ف��ا،  صور��ا   �� نظرها  املرآة،  إ��  املرأة  جاه 
ّ
(ات صغرى  وظائف  من  يحتو�ھ  بما  املقطع  هذا  ل 

ّ
�ش�

براحت��ا ع�� صفحة وجهها) جزءا من   املنديل، م�حها  أصا�عها و�سو�ة خصالت شعرها، عقدها طر�� 

ا�ح�اي ��ا  انفتحت  أساسّية  الرواية. و��  وظيفة  �� هذه  أمينة واستعدادها  ة  الزوجة  وظيفة استيقاظ 

. و�� هنا وظائف متّممة أو ثانوّ�ة ألّ��ا تتنّ�ل �� سياق تأثيث حدث  الستقبال زوجها �عد عودتھ من السهر

ر هو مس 
ّ
ر �غيا��ا بناء ا�ح�اية العاّم، ولكّن الذي يتأث

ّ
توى اإل��ام  أك�� أو وظيفة أساسّية. ولو حذفناها ملا تأث

لة �� ما يمكن  
ّ
بالواقع، لذا �ان ع�� الراوي ليعّمق هذا املستوى، اإلملاُم بمثل هذه التفاصيل الدقيقة ممث

 أن تقوم بھ الزوجة الستقبال زوجها. 

هكذا يمكن القول إّن الراوي �� ما يرو�ھ مل��م بحدود الواقع وشروطھ بما يضمن اإل��ام بأّن ما يقّدمھ  

لغو  ماّدة  ��  من  ة 
ّ
الدق والشمول.  ة 

ّ
الدق االل��ام  هذا  وجوه  من  و�ّن  ومستنده.  الواقع  مرجعھ  ح�ائّية  ّ�ة 

ل العناصر موضوع التفصيل من  
ّ
م �شطة �� تمث

ّ
الوصف والشمول �� السرد. فقد �انت ع�ن الناظر املت�ل

أو أن يحدث مهما    موصوفات وأحداث. فال ي�اد يفو��ا ��يء وال حركة وال حدث وال قول مّما يمكن أن يوجد

العناصر املفّصل ف��ا. وهذا مّما هو   ب�ن  �� إطاٍر من اال��جام    مشمول بوظيفة صغر شأنھ وقّل حجمھ 

 اال��جام دائر �� فلكھ. وهذا ما يمكن توضيحھ الحقا. 

ومّما يقّوي اإل��ام بالواقع املالءمة ب�ن التفاصيل �� عالقة �عضها  تفاصيل يحكمها منطق اال��جام:  -

ضر��ن:   ع��  الرواية  هذه   �� وهو  اال��جام.  منطق  يقتضيھ  ملا  وفقا  ا�ح�ائّي  بال�ون  عالق��ا  أو  ببعض 

واال��جام ب�ن التفاصيل  داخل العوالم املروّ�ة وهو ا��جام داخ��،   اال��جام ب�ن التفاصيل فيما بي��ا

اقع خارج الروايةوا قة �� الو
ّ

 .لعوالم املروّ�ة داخل الرواية والعوالم املتحق

دائما ع�� أن يناسب ب�ن التفاصيل واملقام الذي تتنّ�ل    الضرب األّول من اال��جاميحرص الراوي ��  

امل�ا� ا�حّ��   �� يجاورها  مّما  �غ��ها  التفاصيل  �� عالقة  ننظر  ح�ن  د هذا 
ّ

يتأك ا�ح�اية.  داخل  الذي  فيھ  ّي 

 يحتو��ا. يقول الراوي: �شغلھ والذي 

 
1-Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale du récit, Op, cit,  P: 21. 
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"�� األرض أ�وام من الفواكھ وا�خضر ا�جافة قد كساها الغبار: الفرماس والرمان اليا�س وغرائر القمح  

و�طائن التمر وجرار الز�ت وجلود السمن وقصادر ال�حمة وفوق ذلك طاسات مختلفة األحجام، يتخذها  

 . 1ال الثوم وأزواج القرنيط"رب الدار م�اييل، و�� ا�حائط أش�

توجد مراكمة لألشياء، ولكن هذه األشياء تبدو متناسقة ليس فيما بي��ا و��ن املمكن وجوده �� الواقع،  

ولكن �� ما بي��ا و��ن امل�ان الذي يحتض��ا وهو د�ان "السيد أحمد عبد ا�جواد"، والفضاءات ال�ي �شغلھ  

قة ع�� ا�جدران. ف�ي تفاصيل يص�ح جميعها ألن منھ �ّل تفصيلة سواء أ�انت موضوعة ع�
ّ
� األرض أم معل

 أو غر�ب أو خارج عن  
ّ
ي�ون من قبيل "البضائع" املمكن تداولها �� مثل هذا الد�ان وليس بي��ا ما هو شاذ

ع. وقس ع�� ذلك األشياء ال�ي توجد �� أماكن أخرى �املطبخ أو املق�ى أو "الصالون" أو بيوت النوم أو 
ّ
  املتوق

ّصل ف��ا �� الرواية
ُ
. ف�ي دائما مالئمة للم�ان الذي يحتو��ا موائمة لھ. ومثلما  2غ��ها من الفضاءات ال�ي ف

التار��ّ�  أو ا�حّ��  الزم�ّي  بي��ا و��ن ا�حّ��  التفاصيل وامل�ان الذي يحتو��ا، يالئم كذلك،  ب�ن  الراوي  يالئم 

 الذي ينّ�لها فيھ: 

�سبب ا�حصار  -ودجاجات محمرة وأرز وأتمت أطباقها ال�ي حرمت من ا�خضر"وقدمت لهم األم حساء  

 .3بج�ن وز�تون ومش، وأحضرت عسال أسود بدال من ا�حلوى" -املضروب حول البيت

ث ��ا وجبة الغداء ال�ي قّدم��ا األّم ألفراد العائلة الذ�ور،  
ّ
�سياق زم�ّي    �انت مح�ومةفالعناصر ال�ي تتأث

ل بال
ّ
لت ��ا خارج ما اعتادت العائلة تناولھ و�عّودت بھ. فغابت ا�خضر عن  فرض أن تتش�

ّ
عناصر ال�ي �ش�

ستبدل العسل با�حلوى. وم�ّ�ر ذلك ا�حصار الذي يفرضھ  
ُ
ع�� ال�ّ� الذي يقع فيھ بيت    ل���األناملائدة، وا

السيد أحمد عبد ا�جواد. وهذا ما يجعل من العناصر املفّصل ف��ا مالئمة للسياق الزم�ّي الذي توجد فيھ،  

الواقع،   من  ي�ون  ألن  وقابلّيتھ  صدقھ  درجة  حيث  من  الراوي  يقّدمھ  بما  واثقا  املتلّقي  يجعل  بدوره  وهو 

   ومطمئّنا لھ.

مة ال�ي من شأ��ا أن توهم بالواقع، يتحّقق �� العناصر املفّصل ف��ا، وأحوال  وجھ آخر من وجوه املالء

ال�خصّيات. فثّمة مراعاة بّينة من الراوي ملا يتناسب ونفسّية ال�خصّية من التفاصيل، �� حاالت الغضب  

�� ما بھ    أو الفرح أو ا�خوف أو املرض. فإذا �ان السيد أحمد راضيا عن زوجتھ التفت الراوي إ�� التفصيل

ي�ون مدخال من مداخل الشعور بالفرح واالرتياح والطمأنينة من قبيل التفصيل �� مظاهر األّ��ة من مال�س  

قھ �� ذلك بما يضفي عليھ م�حة من ا�جمال واالرتياح: 
ّ
 الرجل وأشيائھ وكيفّية �عاملھ معها وتأن

مة عر�ض املنكب�ن �خم ا�جسم ذا كرش  "ثّم اق��بت املرأة لتن�ع عنھ مال�سھ، و�دا �� وقفتھ طو�ل القا

تا ع�� رفاهّية ذوق و�خاء"
ّ
 .4كب��ة مكتن�ة اشتملت عل��ا جميعا جّبة وقفطان �� أناقة و�حبحة دل
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ل مركز اهتمام الزوجة  ال هذا  يتضّمن   
ّ
شاهد تفصيال لهيئة السيد أحمد عبد ا�جواد ولباسھ الذي يمث

�ان  و �� حالة انبساط وارتياح مادّي وجسدّي ونف��ّي. و�ذا ما  وه  ،وعناي��ا بھ ح�ن عودة زوجها من السهر

ز حواسها ع��  
ّ

السيد �� حالة غضب، حصر الراوي اهتمام الزوجة �� ما يمكن أن ي�ون مبعث خوف، فت��ك

 صوت الرجل يرعد و�ز�د أو ع�� "العصا" وما تحدثھ �� أذ��ا من أصوات وقرقعة:

 1ض الصالة.""وترامى إ�� أذن��ا وقع عصاه ع�� أر 

ال�ي اس��عت     تلك  ال��ف والغ�ى)  (اللباس والعطور والكرش ومظاهر  التفاصيل من قبيل  فقد غابت 

اهتمام   ز 
ّ

وترك للسياق،   
ً
مناسبة أعاله  الشاهد   �� ��االنتباه  بال�خصّية    الراوي  موصولة  غ��ها  تفصيلٍة 

لة �� "وقع العصا". ولم يخطر ببال الزوجة غ�� ما ير 
ّ
تبط بالعنف والعقاب وا�ج��وت والغلظة.  نفسها ممث

�� ال�ي أخطأت ح�ن عصت أوامره وتجاوزت نواهيھ. و�� ال�ي �ستحّق العقاب. والسيد أحمد عبد ا�جواد 

هو من ينّفذ ف��ا العقاب. واألداة �� العصا الغليظة ال�ي لم يصلها م��ا سوى الصوت وما يث�� الرعب ��  

ل �� سياق آخر مناقض السياق الذي تقّدم و�الئم غضب السيد أحمد  نفسها وا�خوف. ف�ي تفصيلة تتن�ّ 

عبد ا�جواد من تصّرف زوجتھ و�الئم نفسّية زوجتھ أمينة املذعورة من رّدة فعل زوجها �� هذا املقام من  

 ا�ح�اية.

متنع  وأّما إذا �انت ال�خصّية �� غيبو�ة غ�� قادرة ع�� إدراك التفاصيل ال�ي من حولها، فإّن الراوي ي

 بال�خصّية وال��اما  
ّ

عن أن يفّصل ويسكت عن ذكر األشياء ال�ي تحيط ��ا مالءمة منھ للمقام الذي يحف

 بمستوى إدراكها األشياء ووع��ا ��ا: 

ال�جادة   ع��  املنقوشة  الغر�بة  الصور  �عض  ع��  مثبتت�ن  عيناه  �انت  غيبو�ة،   �� و�أنھ  فه�ي  "بدا 

 . 2الفارسية دون أن تر�ا شيئا."

هذه املالءمة ب�ن ال�خصّية وما يوجد حولها من تفاصيل ع�� سائر ال�خصّيات �� رواية "ب�ن تنطبق    

السعادة   حاالت  عن  يب�ن  ما  م��ا  وخّص  هيأتھ  ع��  الراوي  ز 
ّ

رك فرحا  �ان  إذا  مثال  فـ"ياس�ن"  القصر�ن" 

ز  
ّ

ورك العظيم.  وا�جسم  املشية  كنوع  والغ�ى  املر�ط    ع��  -كذلك-والطمأنينة  املناسبة  الصغرى  أشيائھ 

ة العاجّية والطر�وش الطو�ل واملال�س األنيقة.
ّ

 يقول الراوي:   استعمالها ب�حظات الفرح وا�حبور �املنش

"�ان شأنھ إذا سار أن �س�� متمّهال �� هوادة ورفق، مختاال �� �جب وزهو، �أنھ ال �غفل �حظة عن أنھ  

ا -لفائض حيو�ة وفحولة، وهذه املال�س األنيقة اآلخذة حظها  صاحب هذا ا�جسم العظيم وهذا الوجھ 

من العناية، إ�� منشة عاجية ال تفارق يده صيفا وشتاء، وطر�وش طو�ل مائل يمنة ح�ى ي�اد يمس   -وأك��

 .3حاجبيھ"
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وموضعها   القهوة  ع��  الراوي  ز 
ّ

رك وامللل،  والقلق  اليأس  حاالت  ياس�ن  �خصّية  �ع��ي  �انت  ما  و�ذا 

ّ� وش�لها الهند��ّي وشّ��ها بما يالئم نفسّية هذه ال�خصّية الراغبة �� الصمت واال�عزال والهروب،  ا�جغرا�

 الغارقة �� التشاؤم واليأس وا�عدام األفق اآلمل:

"تلك القهوة ال�ي تقع تحت سطح األرض �أ��ا كهف منحوت �� جوف جبل مسقوفة بر�وع ال�� العتيق، 

 . 1ضيقة املقابلة و�اح��ا ال�ي تتوسطها نافورة صامتة"منعزلة عن العالم بحجرا��ا ال

وجود حرص من الراوي ع�� املالءمة ب�ن األشياء املفّصل ف��ا �� ما بي��ا، واملالءمة بي��ا    - إذن-من البّ�ن  

ف فيھ. قد نجد
ّ
  و��ن وظيف��ا االستعمالّية �� الرواية. فالتناغم حاصل دائما ب�ن التفاصيل واملقام الذي توظ

امل�ا�ّي   ا�حّ��  و��ن  بي��ا  ما   �� التفاصيل  ب�ن  بالتناسق  تذهب  ال  مراكمة  ولكّ��ا  التفاصيل  لهذه  مراكمة 

ده وتقّو�ھ. ف�ّل تفصيلة لها موضعها ا�خاّص  
ّ

ما تؤك
ّ
والزما�ّي الذي �شغلھ أو �� ما بي��ا و��ن ال�خصّيات، و�ن

لها وظيف��ا �� منظومة التفاصيل ال�ي تجاورها. وليس  ��ا �� ا�ح�اية، والذي يجب أن ت�ون فيھ. و�ّل تفصيلة  

م��ا ما يفيض عن ا�حاجة أو يخرج عن سياقھ التداو�ّ�. وهذا ما لم نجده �� رواية ز�نب وما لم يتحّقق ف��ا  

 ، وما ال يتحّقق �� الرواية ا�حديثة. 2�� مواضع كث��ة

�� جميعھ يّتصل بوجوه املالءمة ب�ن التفاصيل  إّن ما تقّدم يخدم وظيفة اإل��ام �� النّص و�ضم��ا. وهو 

�� عالقة �عضها ببعض، و�� عالق��ا �عناصر امل�ّونات ا�ح�ائّية �� الرواية أي بي��ا و��ن ما ي�ون من صميم  

النّص. ومّما يقّوي هذه الوظيفة ضرب آخر من ضروب املالءمة نجده ب�ن التفاصيل داخل النص الروائّي  

ل  نفسھ و��ن ما يوجد خ
ّ
الضرب الثا�ي من  ارجھ مّما �ان من الواقع أو من ا�حتمل وجوده فيھ وهذا ما يمث

غة وا�خارج. ي�ون الراوي فيھ حر�صا ع�� املطابقة بي��ما ما  ��    وهو متحّققاملالءمة.  
ّ
إطار املناسبة ب�ن الل

منط من  هو  وما  موجود  هو  ملا  النقل  شروط  اح��ام  من  ذلك  يقتضيھ  بما  ومل��ما  التفاصيل  أمكن  ق 

ق  
ّ
�عل أاملعروضة.  أ  واألمر باألماكن  الراوي  بال�خصّيات  وباألشياء  ب�ن  �� هذا هو املش��ك  . واملعّول عليھ 

الواقع    �� اشتغالها  منطق  حيث  ومن  طبيع��ا  حيث  من  املعروضة  التفاصيل  تخّص  معارف  من  واملتلّقي 

 وكيفّياتھ.

�� تحليل طبيعة     الراوي �� وصف ال�خصّيات نحا تفصيلھ من�� الشمول، وما رأيناه  فإذا ما فّصل 

ما  
ّ
و�ن ال�خصّيات،  واحد من حياة  ت�ون بجانب  املستوى ال  د ذلك و�دعمھ. ف�ي من هذا 

ّ
يؤك التفاصيل 

التو  لتحقيق ضرب من  الراوي  بخ��ها وشّرها. فثّمة س�� دؤوب من  �ّل  �شمل جميع جوان��ا  �� ذات  ازن 
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ٔ
شرنا في بحثنا في التفاصيل في رواية زينب إلى انعدام التناسب بين التفاصيل في الرواية والسياق الذي تتنّزل فيه، وا

ٔ
ا

حمد الناوي بدري: 
ٔ
و كالشذوذ عن القاعدة. انظر ا

ٔ
، مرجع ٕانشائية التفاصيل في رواية زينبمثل هذا التناسب فإّنه يكون نادرا ا

 مذكور.
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، مراعاة ملا يمكن أن ي�ون بھ اإل�سان ��  1�خصّية، إذ غالبا ما �ان يب�ي تفاصيلھ با�جميل والقبيح معا

 الواقع وما يفرضھ وجوده من توازن إذا ما اختّل وجود هذا اإل�سان �� ال�ون. 

ة من أفعال. فيجعل  و�ذا ما فّصل الراوي �� أفعال ال�خصّيات ال��م �� تفصيلھ ما يناسب ال�خصيّ 

ل�ّل م��ا دائرة فعل محفوظة، ال تختلف عّما هو من الواقع أو من املمكن وجوده �� الواقع. فِلرّب األسرة  

مهاّمھ، ولألّم مهاّمها ول�خادم مهاّمها. وليس ألحد م��م أن يخرج عّما يختّص بھ من أفعال وأعمال. يقول  

 الراوي: 

ثم عادت و��   ا�خادم دقائق  متقارب  "وغابت  �� سلم  لھ فدخل ور�� وراءها  وأوسعت  تقول "تفضل" 

الدرجات. انت�ى بھ إ�� دهل�� ثم فتحت لھ بابا �� مواجهتھ انتقل منھ إ�� حجرة مظلمة فظل واقفا ع�� كثب  

�عينيھ و��   �عود حاملة مصباحا، وتتبعها  ثم و��  ا�خادم و�� تجري،  أقدام  إ��  املدخل وهو ينصت  من 

ة وتقف عليھ لتشعل املصباح الكب�� املد�� من السقف ثم �عيد الكر��ي إ�� موضعھ  تضعھ وسط ا�حجر 

 . 2وتحمل املصباح الصغ�� و�غادر ا�حجرة قائلة �� أدب: "تفضل با�جلوس يا سيدي"

ز الراوي �� هذا املقتبس ع�� املظهر األنثوّي ل�خادم أو ع�� أو غ�� ذلك مّما تختّص بھ املرأة من  
ّ

لم يرك

ما التفت إ�� ما بھ ت�ون ا�خادم خادما �� ما هو من املألوف �� الواقع  
ّ
قبيل الوقوف ع�� مواطن جمالها، و�ن

م واملتلّقي الذي �� ذهنھ.  
ّ
واملشا�ل لھ وفقا ملا يفرضھ الواجب واملتعارف عليھ �� مثل هذا السياق ب�ن املت�ل

ختّص ��ما �السرعة �� اإلنجاز واإلتقان ��  فحصر مجال اهتمامھ �� جوانب أساس ت�ون ��ما ا�خادم وت

العمل والتفا�ي فيھ وا�حذر من ا�خطأ واألدب واللياقة واللباقة والطاعة واإلرشاد واالل��ام بتقديم ا�خدمات  

والقدرة ع�� تحّمل أعباء العمل و�حساسها بأّ��ا أقّل درجة من مخاط��ا. وهذا ج�ّ� وا�ح من خالل األعمال  

 راوي إ�� ا�خادم �� هذا املقتبس ومن خالل أقوالها ال�ي وّجه��ا للزائر ا�خاطب.ال�ي أسندها ال 

محافظا ع�� ما يمكن أن ي�ون �� الواقع. فلألب صفاتھ ولألم صفا��ا،    -كذلك-ونلفي وصف ال�خصّيات  

� صفاتھ وللمر�ض صفاتھ، وليس لهذه النماذج أن تخر 
َ
ج ع�� ما  و"للعاملة" صفا��ا ول�خادم صفا��ا وللمعا�

 عّما اعتاده املتلّقي �� الواقع:
ّ

 هو متواضع عليھ، أو أن �شذ

أدرك   ما  فوق  التغي��  من  أدركھ  وجھ  الذقن،  ح�ى  ببطانية  اشتملت  إذ  وجهها  إال  م��ا  يبدو  يكن  "لم 

العين�ن، جف �عد اكتناز واستطال �عد استدراة و�حب �عد تورد وشف جلده الرقيق عن عظام الفك  

 . 3بارزة فبدا صورة للرثاء والعناء"والوجنت�ن ال

تب�ن التفاصيل �� هذا الشاهد عن صورت�ن نمطّيت�ن لل�خصّية، ما �انت عليھ من نظارة ملمح وتوّرد  

املوصوفة   ال�خصّية  تم����ا  �انت  ال�ي  املهنة  طبيعة  استوجب��ا  الصورة  وهذه  واكتنازه.  واستدارتھ  وجھ 

 
حمد الناوي بدري: -2

ٔ
ثر إاليديولوجيا في بناء الفاعل  وهذا من شروط الخطاب الواقعّي وما ُتبنى عليه جّل عناصره الحكائّية. انظر: ا

ٔ
ا

د  الذات في الرواية العربية،
ٓ
ويلّية كلّية اال

ٔ
  49. ص، 2017اب والعلوم اإلنسانية، صفاقس، دار محمد علي الحامي، مخبر المناهج التا

 وما بعدها. 
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ٔ
 د. ا
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ال�خصيّ  هذه  عليھ  أصبحت  وما  تخرج  (عاملة).  أن  �شأ  ولم  ال��اية.  ع��  العمر وشارفت  ��ا  تقّدم  ح�ن  ة 

بّد   وال  مواصفا��ا  لها  ت�ون  أن  للعاملة  بّد  فال  معتاد.  نموذ�ّ�  هو  عّما  ا�حالت�ن   �� ف��ا  املفّصل  الصفات 

للمشرف ع�� املوت أن ت�ون لھ مواصفاتھ. وقد توّ�حتا من خالل ما فّصل فيھ الراوي بما يالئم املنطق  

 تواضع عليھ. امل

ثّمة ال��ام من الراوي بمحا�اة املنطق الناظم للعالقات األسرّ�ة وتراتبّي��ا. يبدو هذا �� �ّل ما تقوم بھ   

� فيھ نظاما تحافظ عليھ فال تحيد عنھ:
ّ

 ال�خصّيات إذ تتو�

بكه  �ستأثر  تزال  مطلعھ وال  منذ  شبا��ا  صاحبت  الساعة. عادة  هذه   �� توقظها  ال�ي  العادة  ول��ا.  "�� 

تلقن��ا فيما تلقنت من آداب ا�حياة الزوجّية. أن �ستيقظ �� منتصف الليل لتنتظر �علها ح�ن عودتھ من  

سهرتھ فتقوم ع�� خدمتھ ح�ى ينام. وجلست �� الفراش بال تردد لتتغلب ع�� إغراء النوم الدا��، و�سملت 

 . 1� هدى عمود السر�ر"ثم انزلقت من تحت الغطاء إ�� أرض ا�حجرة ومضت تتلمس الطر�ق ع�

قھ ��ا من صفات هو من صميم ما يمكن أن تفعلھ زوجة  
ّ
فما أسنده الراوي من أفعال إ�� الزوجة وعل

"مثالّية" تنت�ي إ�� الطبقة الغنّية �� مجتمع محافظ وما يمكن أن تّتصف بھ: أن تقوم بما ير��ي زوجها وأن  

قاء لغضبھ وما يمكن  
ّ
أن ينجّر عنھ من �عنيف أو طالق وطرد، إذا ما خالفت  تّتصف بما �ستحسنھ م��ا ات

 هذه القواعد ولم �عمل ��ا.  

املوجود   تحا�ي  صورة  ع��  ُمخرجة  بالواقع،  عالق��ا   �� القصر�ن"  "ب�ن  رواية   �� األخرى   �� واألشياء 

 ومنخرطة �� النظام الذي يحكمھ واأل�ساق ال�ي تضبطھ و�شا�لھ. يقول الراوي ع�� سبيل املثال: 

"و�ان يتوّسط الصينية النحاسية الالمعة طبق كب�� بيضاوي باملدمس املق�� بالسمن والبيض و�� أحد 

والفلفل   والليمون  با�ج�ن،  صغ��ة  أطباق  صفت  اآلخر  الطرف  و��  الساخنة،  األرغفة  تراكمت  أطرافھ 

 . 2ا�خلل�ن والشطة وامل�ح والفلفل األسود، فهاجت بطون األخوة �شهوة الطعام"

األشياء املفّصل ف��ا والظرف الزم�ّي الذي تتنّ�ل فيھ : إفطار عائ�ّ� صبا�ّ� من حيث املأ�والت  الءم  تت 

طرق    والواقع منوحجمها ونوعها وكيفّية تنظيمها وتقديمها. بل ت�ون املالءمة ب�ن هذه العناصر املفّصل ف��ا  

ق 
ّ
 وتناول الطعام: بكيفّية األ�لأخرى تتعل

جمودهم متجاهل�ن املنظر ال��يج الذي أنزل عل��م �أنھ لم يحرك ف��م ساكنا، ح�ى   "ولك��م حافظوا ع��

يتبع   ترتيب   �� األرغفة  إ��  األيدي  فامتدت  "�لو"  يتمتم:  ثم شطره وهو  فتناولھ  إ�� رغيف  يده  السيد  مد 

 . 3السن، ياس�ن ففه�ي ثم كمال، وأقبلوا ع�� الطعام مل��م�ن أد��م وحياءهم"

املفّصل ف��ا �� الرواية لها نظامها الصارم الذي ال بّد ألفراد العائلة من أن يل��موا بھ . يبدأ   فطر�قة األ�ل

بضبط النفس وعدم التسرع ومغالبة الشهوة ثم اح��ام ال��اتبّية األسرّ�ة وفقا لنظام األسرة التقليدّية: األب  
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واألدب.   با�حياء  و�نت�ي  فاألصغر،  فاألصغر  األك��  فاألخ  ��  أّوال  بھ  املعمول  الطعام  آداب  منطق   �� ھ 
ّ
و�ل

 ا�جتمعات التقليدّية ويشا�لها. 

وقس ع�� ذلك �ّل عمل أو فعل يقع �� دائرة العائلة، إذ ال بّد أن يح��م نظاما معّينا يحا�ي نظام حدوثھ  

ت�ون  أن  من  ل�خادم  بّد  فال  أحمد،  السيد  عائلة  أفراد  استيقاظ  كيفّية  مثل  و�ماثلھ.  الواقع  من    ��  أّول 

 . 1�ستيقظ يل��ا الزوجة فالزوج فاألبناء واحدا فواحدا فاألخوات، �ّل بحسب من�لتھ �� األسرة وحسب عمره

ھ بھ  
ّ
والراوي �� هذا يفّصل وفقا ملا هو محتمل وجوده مل��ما درجة من ا�حياد تلزمھ بنقل ما يتصّور أن

جعل املتلّقي �شّك �� أّن ما ينقلھ ليس من الواقع  �عّمق مستوى اإل��ام ب�ّحة ما ينقل، وصدقّيتھ ح�ى ال ي 

 وال صلة لھ بھ. 

اقع،   بالو يوهم  إخراجا  القصر�ن  ب�ن  رواية   �� التفاصيل  إخراج   �� اال��جام  مظاهر  أّن  ومن 

مرحلة الشطط واملبالغة ا�جوانب املرصودة من ال�خصّيات ا�جسدّية م��ا والنفسّية ال يبلغ ��ا الراوي  

بمقدار منطقّي معقول ومضبوط. فثّمة دائما ما  واملراحل القصوى  نلفي �ّل تفصيلة م��ا مقّدرة  ما 
ّ
، و�ن

يكبح جماح هذا ا�جمال والوسامة أو الكمال والتمام. وثّمة دائما ما "�عقلن" هذه العاطفة أو تلك بما هو  

ك الراوي لها أن �ستبّد  من جوهر نقيضها. فغالبا ما يتنازع ال�خصّيات �� الرواية نازعان متناقضان. وال ي�� 

نوع من اإلقدام، وا�جرأة يخّفف من   يداخلھ  �غلب عل��ا. فا�خوف مثال  نف��ّي  أو  ��ا شأن جسدّي واحد 

 غلوا��ا �عض من الضعف والفتور:

"خارت قواها �� الصالة فارتمت ع�� طرف كنبة و�لماتھ القاسية ا�حاسمة ت��دد �� باط��ا. ليس الرجل 

ك�� عليھ أن يصّدق أن ي�ون هذا املص�� األسود نصي��ا    -ال؟ [...] بيد أن قل��ا ع�� امتالئھهازال وم�ى �ان هاز 

املقدور إليما��ا ال��ائّي با� الذي حفظها �� وحد��ا الغابرة من العفار�ت نفسها، ولثق��ا برجلها ال�ي تأ�ى أن  

 . 2ت��ار"

ال�خصّية   نفس   �� يحدثھ  التوازن  من  ضر�ا  الراوي  فها  يوجد 
ّ
و�لط ا�خوف  مشاعر  من  كث��ا  يذيب 

  الواقع وما فيجعل خوف الزوجة �� حدوده املمكنة ح�ن يخلطھ ���يء من الطمأنينة �ستمّدها من عوالم  

(هللا،   بھ  وتؤمن  فيھ  �عتقد  مّما  منظور 
ّ
والال الغيب  عوالم  ومن  بزوجها)،  (عالق��ا  عليھ  واعتادت  ألفتھ 

 والعفار�ت). 

 مخلوطا هو اآلخر ���يء من ا�حزن واأل��ى: والسرور ي�ون  

يخل   لم  ولكنھ  �جيب  مسكر  �سرور  فيھ  أبدا-"ويشمل  ر�اح    -كحالھ  تتبع  كما  يتبعھ  أ��ى  ظل  من 

 .3ا�خمس�ن مشرق الشمس"
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حالتان    فالتقاطب  تتناوب  ال�خصّية  داخل  وخارجها.  ال�خصّية  داخل  بھ  نظفر  الشاهد  هذا   ��

وهو   ال�خصّية  وخارج  غلوائھ.  من  فيخّفف  يتبعھ  الذي  واأل��ى  ال�جيب  املسكر  السرور  متقاطبتان: 

ر فيھ وال ت��كھ ع�� حالتھ . وهذه ا�حالة ليست
ّ
  العنصر املشّبھ بھ ثمة شروق لطيف تتبعھ ر�اح قيض تؤث

ت ع�� ذلك العبارة ب�ن  
ّ
ما �� ا�حالة الطبيعّية املألوفة عند ال�خصّية. دل

ّ
عارضة بالنسبة إ�� ال�خصّية و�ن

 ال استثناء. 
ً
 املع��ضت�ن (كحالھ أبدا). مّما يجعل التوازن �� مشاعرها قائما طبيعة

 والرغبة �� االنتقام يداخلها �� األخرى نوع من الرغبة �� االمتالك والشهوة:

يجد نحوها أحيانا ما �شبھ الرغبة �� االنتقام، وأحيانا أخرى نوعا من الكراهية املتقطعة و�ن لم يكف  "

 .1عن الرغبة ف��ا ب�ن هذا وذاك"

باع  
ّ
واإلقبال ع�� ا�حياة وماله��ا ي�ون هو اآلخر بمقدار قادر ع�� أن �عصم من الغلواء والتطّرف �� ات

ف ا�جسد.  دوا��  وطاعة  النفس  �� مستوى  شهوات  و�جعلها  الن�وات  ليعقل هذه  ل 
ّ

يتدخ أن  للعقل  بّد  ال 

 وسط ال تحيد عنھ. هذا ما �ان مثال مع السيد أحمد عبد ا�جواد �� عالقاتھ مع املرأة. يقول عنھ الراوي: 

  - بكرور األيام-"��ذه البواعث العضو�ة وحدها تزوج أول مرة ثم ثا�ي مرة، أجل أثرت عاطفتھ الزوجية  

ديدة هادئة من املودة واأللفة ولك��ا ظلت �� جوهرها جسدية شهوانّية، وملا �انت عاطفة من هذا  �عناصر ج

دافقة-النوع   وحيو�ة  متجددة  قوة  أوتيت  إذا  ��   - خاصة  انطلق  فقد  واحد  لون  إ��  �ستنيم  أن  يمكن  ال 

م ير �� أية امرأة إال  مذاهب العشق والهوى �الثور الهائج، �لما دعتھ صبوة استجاب لها �� �شوة وحماس. ل

جسدا، ولكنھ لم يكن يح�ي هامتھ لهذا ا�جسد ح�ى يجده خليقا حقا بأن يرى و�لمس ويشم و�ذاق ويسمع،  

شهوة �عم ولك��ا ليست وحشّية وال عمياء، بل هذب��ا صنعة، ووّجهها فن فاتخذت لها من الطرب والف�اهة  

خيالھ   ي��كز  لم  ولذلك   [...] و�طارا  جوا  املضاجعة -النشيط  والبشاشة   �� بنظراتھ،  السلطانة  يل��م  وهو 

 .2�� أفان�ن من أحالم اللهو واللعب والغناء والسمر" -إ�� هذا ا�حد-ونحوها ولكنھ تاه 

ال باإلخبار �سوق من خاللھ الراوي ما بھ �عّرف ��خصّية أحمد عبد  
ّ

ل هذا املقطع عمال لغوّ�ا مشك
ّ
يمث

ثنا ع��  أساسا  قائم  وهو  ��ا ا�جواد.  ل 
ّ
�ش� ال�ي  اللغوّ�ة  األعمال  طبيعة  من  أساسا  تبدو  متقاطبة.  ئّية 

ا�خطاب. ف�ي ال تخرج عن عمل�ن اإلثبات والنفي. أو عن منطق "�حيح ولكن"، أو "�عم ولكن"، أو ا�حكم  

 
ّ
ت  واالستدراك. وهذا بّ�ن انطالقا من الوسائل ا�حجاجّية ال�ي اعتمدها �� خطابھ والقائمة أساسا ع�� آليا

 من مثل:   الشاهد صر�حة�عديلّية كث��ة. وردت �� مواضع من هذا 

 ولك��ا ظلت �� جوهرها جسدية شهوانّية.                            عناصر جديدة هادئة من املودة واأللفة -

 ا�جسد.ولكنھ لم يكن يح�ي هامتھ لهذا                               لم ير �� أية امرأة إال جسدا -

�� أفان�ن من أحالم اللهو  [...]  ولكنھ تاه                           يل��م السلطانة بنظراتھ، �� املضاجعة ونحوها  -

 واللعب والغناء والسمر. 
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 باعتماد صفات قائمة ع�� التضاّد والتقابل، من قبيل:  ضمنّيةو�انت �� مواضع أخرى منھ  

 جديدة. �عناصر  -كرور األيامب– [القديمة]أثرت عاطفتھ الزوجية -

 جسدية شهوانّية. ولك��ا ظلت �� جوهرها املودة واأللفة ...هادئة من -

 ليست وحشّية وال عمياء. �عم ولك��ا شهوة -

 أو باعتماد أفعال قائمة �� األخرى ع�� التضاّد والتقابل: 

 يرى و�لمس ويشم و�ذاق ويسمع. ح�ى يجد [السيد أحمد عبد ا�جواد ا�جَسَد] خليقا حّقا بأن  -

��ا هو السيد أحمد عبد ا�جواد ووجھ   �� هذا املقام مبنّية للمجهول فإّن املقصود  واألفعال إن �انت 

النظر وا�جلد واألنف    التقابل قائم ف��ا من مدخل تقابل األعمال ووسائل اإلدراك وا�حواّس املفّعلة ف��ا:

 واللسان واألذن. و�� وسائل من شأ��ا أن ي�ون اإلدراك املتحّقق ��ا �جسد املرأة إدرا�ا متوازنا شامال. 

�� الشاهد أعاله، باعتماد م�جم داّل ع�� التحّول والتنّوع    - كذلك-  التعديلّية الضمنّيةوتحّققت اآلليات  

، من مثل: (البواعث، أول مرة، ثا�ي مرة، أثرت، بكرور األيام،  وعدم الثبات ع�� وجھ واحد أو حالة واحدة

هذب��ا   مذاهب،  انطلق،  واحد،  لون  إ��  �ستنيم  أن  يمكن  ال  دافقة،  حيو�ة،  متجددة،  جديدة،  �عناصر 

البحث عّما   صنعة، ووّجهها، فاتخذت). وهو ما يجعل ال�خصّية ال �ستقّر ع�� حال واحدة. ف�ي دائمة 

 والت�امل. يحّقق لها التوازن 

ما يمكن قولھ هو إّن ك��ة هذه التقاطبات ا�جّسدة بآلّيات �عديلّية كث��ة �االستدراك واملقابلة وامل�جم  

�سهم �� أن يب�ي �خصّية متوازنة �سّ�� جسدها وعواطفها وفقا ملن�ج منضبط بمواز�ن العقل و�حدوده  

م  ينحو دائما من�� الوسطّية و�جانب ما عداه. فالسّيد أحمد  
ّ

عيد ا�جواد �خصّية �شت�ي �عم ولكّ��ا تتحك

�� شهو��ا وتكبح جماحها فال تجعلها "وحشّية عمياء". وهذا من شأنھ أن يرّ�خ انتماء ال�خصّية إ�� املشا�ل  

ويعّمق ا��جامها مع ما يمكن وجوده خارج الرواية من نماذج �شرّ�ة تن�ج �� عالقا��ا و�� عواطفها ن�جا  

ن منطقة وسطى ��تدي ف��ا بما يمليھ العقل �عيدا عن الشطط واملغاالة. و�حيد ��ا  وسطا يبحث دائما ع

 عن أن "�ستنيم" إ�� هذا ا�جانب أو ذاك. 

فال بّد من أن يوجد الراوي �� ذات ال�خصّية ضر�ا من التقاطب �� املشاعر واألحاسيس يحّقق لها توازنا  

طفة تذهب ��ا إ�� حدود مثالّية قصّية. ف�ّل شعور مس�ون  �� العواطف يجّن��ا اإل�غال �� أن �ستبّد ��ا عا

برديف لھ يجعلھ أقرب إ�� املعقول املنطقّي إذ ال تطّرف �� املشاعر وال غلّو ف��ا مثلما هو األمر �� الرواية  

 الرومنطيقّية. 

د   
ّ

موضوعّية،   ما تقّدم أّن التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن فعال مح�ومة برؤ�ة مادّية و�وجهة نظر يؤك

ما ��تّم باإلخبار عن العالم و�س�� لبناء مح�ّي  
ّ
ال ��تّم باإلخبار عن الذات وما يخّص الوجود الفردّي، و�ن

سم ��ا التفاصيل �� هذه  
ّ
�شا�ل بتفاصيلھ ما هو موجود خارج الرواية و�وهم بھ. و�ّن السمة األساس ال�ي تت

ة �� انتقاء 
ّ
ة والشمول. الدق

ّ
التفاصيل والقدرة ع�� التقاط ا�جزئّي. والشمول با�حرص ع��  الرواية �� الدق

ثة ��ا. و�ّن هذه التفاصيل سم��ا  
ّ
عدم ترك فراغات �� ا�ح�اية، ف�ّل زاو�ة من زواياها مملوءة بالتفاصيل مؤث
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  اال��جام. وهو قائم ب�ن التفاصيل نفسها و قائم بي��ا و��ن ما تحيل عليھ من عوالم خارج الرواية.  -كذلك-

وأقوال.   أفعال  من  ��ا  ق 
ّ
يتعل وما  وال�خصّيات  صفات،  من  ��ا  ق 

ّ
يتعل وما  واألماكن  األشياء  هذا  يخّص 

فالتفاصيل   معها.  متطابق  ا�ح�اية  خارج  العوالم  منطق   �� منخرط  الوجود  بقوان�ن  مرهون  فجميعها 

أنا  فقا للمعادلة التالية: ر حس��ا أن تج��د لنقل الواقع أو اإل��ام بمصداقّية ما ُيح�ى و ظمح�ومة بوجهة ن

اقع أعرضھ كما هو وفقا إلم�انّيات   اقع أعيد إنتاجھ دون �شو�ھ، وهذا هو الو الراوي أقول هذا هو الو

غة ال�ي تخّول نقلھ بتفاصيلھ
ّ
ي أن يقّوم  . الل

ّ
خذو�بقي للمتلق

ّ
اقف.   وأن يت  املو

� التفاصيل أقرب إ�� أن ت�ون مرهونة بأح�ام  جعل  
ّ

طبقا ملا �سمح بھ طبيعة العنصر    1العقلهذا التو�

. وطبع  2املفّصل فيھ، �عيدا عن االنفعال ووجوه التذو�ت، إذ �انت التفاصيل ف��ا مرهونة بأخالق القلب

من   ي�ون  بأن  يوهم  ما  ورصد  الواقع  إ��  االلتفات  ع��  ساعد  ما  وهذا  املوضوعّية  من  بضرب  التفاصيل 

والتعميم   اإلجمال  ب 
َ
وجان وجعل  الواقع.  ��ا.  وأغناها  الرواية   �� التفاصيل  حضور  من  ف 

ّ
وكث والتأليف. 

التفاصيل قائمة باألنماط ا�خطابّية جميعها من سرد ووصف وأقوال. وهو ما لم نجده �� رواية ز�نب إذ �ان  

 التفصيل ف��ا قائما أساسا بالوصف وليس باألفعال أو باألقوال. 

أن ت�ون املساف � استوجب 
ّ

التو� الراوي  ومثل هذا  بالتفصيل �خصّية �ان أم  ب�ن العون املضطلع  ة 

نفسھ و��ن العناصر املفّصل ف��ا قر�بة، أو توهم بأّ��ا كذلك. وهو ما من شأنھ أن يتيح التفصيل و�يّسر  

ن  
ّ
يم� مّما  جميعھ  وهذا  وصغر.  حجمها  ضؤل  مهما  ا�جزئّيات  تتّبع  ع��  قادرة  الع�ن  و�جعل  إليھ  السبل 

ا هذا  ب�ن  ب�ى العالقة 
ُ
ت فبالتفاصيل  الثقة.  مستوى  ويعّمق  بي��ما  املصداقّية  درجة  و�قّوي  واملتلّقي  لعون 

 جسور الثقة و��ون املفّصل جديرا بثقة املتلّقي وأهال لها.     

 الخاتمة:  -6

أمكن لنا أن ندرس التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" من مداخل فرض��ا اإلش�الّيات ال�ي انطلق م��ا 

البحث ورام اإلجابة ع��ا. فنظرنا �� طبيعة هذه التفاصيل و�� كيفّيات بنا��ا ومنطق اشتغالها داخل النّص  

الرواي  �� ��ا  تتش�ّل  ال�ي  ا�خطابّية  األنماط   �� وحّققنا  ا�ح�اية  الروائّي.   �� التوظيفّية  وجوهها  وقار�نا  ة. 

مة �� انتقاء التفاصيل و�� طرق بنا��ا �� ح�اية الرواية و�شكيلها ف��ا.  
ّ

 وحاولنا تحديد وجهة النظر املتحك

 
1- Philippe, Van Tieg : Le romantisme français, Op, Cit, P : 11.   

 وهذا ما نجده في ما يصّرح به بلزاك في ما يخّص عالقة الفّن بالعقل وبالقلب، إذ يقول:
» ’art possède du cerveau et non du cœurL  «   :انظر 

Jean Rousset : Forme et signification, essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Librairie 
José Corti, Cérès édition, 1996, P : 8.  

 انظر المرجع نفسه، والصفحة نفسها. -2
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باألنماط ا�خطابّية   ب�ى 
ُ
ت �� رواية "ب�ن القصر�ن"  التفاصيل  إل��ا أن  ال�ي توّصلنا  النتائج  أبرز  و�ان من 

والوصف واألقوال أو ا�حوارات. وهذا ما لم يكن متّيسرا �� رواية ز�نب، إذ �انت التفاصيل    الثالثة: السرد 

 متحّققة بالوصف.   -إن وجدت-ف��ا 

ق ذلك بال�خصّيات  
ّ
لت التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" بما هو من طبيعة ا�حياة املادّية. �عل

ّ
وقد �ش�

ز ع�� النوا�� ا�جسدّية خاّصة، و�ن    أو األماكن أو األشياء. فإن فّصل الراوي ��
ّ

ق بال�خصّيات رك
ّ
ما يتعل

ھ  
َ
ب ما هو منتم إ�� الثقا�ّ�، ذلك الذي يوجده اإل�ساُن و�فعُل فعل

ّ
ث بھ من أشياء غل

ّ
تناول امل�ان وما ُيؤث

قة ع�� أسطح امل 
ّ
نازل،  فيھ فيصّ��ه مفارقا جوهره الطبي�ّ� البكر كنبات اللبالب والياسم�ن وا�حدائق املعل

 أو الصباحات ال�ي تندلق ع�� نوافذ البيوت وأصوات املآذن. 

� فاعلّي��ا �� �و��ا عنصرا أساسا من  
ّ

ثّم إّن التفاصيل حاضرة �� هذه الرواية حضورا الفتا فاعال. تتج�

�ّ�ر أداور ال�خصّيات ومصائرها. رأينا  
ُ
حسم ال��امج السردّية وت

ُ
وّجھ مسارات ا�ح�اية وت

ُ
ذلك من  خاللھ ت

خالل تفاصيل كث��ة �� الرواية (القنديل، جسد ا�خادم وغ��هما) إذ لم ترد �� ا�ح�اية اعتباطا ولم توجد  

ما �ان لها دورها �� البناء العاّم ل�ح�اية. ول
ّ
لم توجد ف��ا بماهي��ا تلك و�أثرها    وف��ا مّجانا أو عفو ا�خاطر، و�ن

 واية "ب�ن القصر�ن". ل�انت لنا ح�اية أخرى غ�� ال�ي تضّمن��ا ر 

ت�ون  والتفاصيل �� هذه الرواية تظّل صادرة عن وجهة نظر �س�� ألن ت�ون �� ما ترصد موضوعّية. وأن  

عن أهواء النفس وانفعاالت الذات. وقد ظّل الراوي �� ما يروي و�فّصل مح�وما بوجهة نظر شمولّية   بمنأى 

الدنيوّي   �� ومنغرسة  باليومّي  مرتبطة  ولكّ��ا  االختبار  �لّية  قابال  للمعاينة  خاضعا  ي�ون  ما  ع��  وقائمة   

مة �� التفاصيل �� رواية "ز�نب" .  
ّ

 والتجر�ة خالفا ملا �انت عليھ الرؤ�ة املتحك

و�ّن ارتباط التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن" باليومّي وا�غراسها �� الدنيوّي ساعد ع�� الذهاب �عيدا �� 

حا بالتفاصيل إ�� التدقيق والتجزيء ثانيا، وجعل السرد �� الرواية أقرب إ��  التفصيل واإل�غال فيھ أّوال ون

 روح الن�� أو ما �عّ�� عنھ بن�� ا�حياة املادّية ثالثا. 

هو    التفاصيل بماوما يمكن أن نختم بھ البحث �� التفاصيل �� رواية "ب�ن القصر�ن" أّن ارتباط هذه  

التفصيل و  إ��  ف��ا  الراوي  ف��ا و�شكيلها عن و�� جما�ّ� موضو�ّ�  مادّي، ونزوع  التفاصيل  تركيب  صدور 

ورؤ�ة وضعّية، هو ما حدا ��ذه الرواية إ�� أن ت�ون رواية واقعّية تختلف عن غ��ها من الروايات وال سّيما  

 الرومنطيقّية م��ا. 

بحثية مختلفة،   ما أوصلنا إليھ البحث �� التفاصيل �� رواية ب�ن القصر�ن و�� غ��ها �� سياقاتيجعلنا   

ب�ن  ا�جوهرّ�ة  الفروق  ندرك  أن  خاللھ  من  �ستطيع  للتصنيف.  صا�ح  وجيھ  مدخل  التفاصيل  بأّن  نقّر 

جاهات الفنّية ال�ي تنخرط ف��ا هذه الرواية أو تلك �الرواية الرومنطيقّية والراو�ة  
ّ
الروايات والوقوف ع�� االت

 أو التجر�بية.  و الرواية ا�حديثة الواقعّية 
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 جمالّیات المطالع عند أبي نواس:

 من اإلزراء بالطلل إلی اِالحتفاء بالخمرة

 
The aesthetics of the openings according to Abu Nawas: From 

slandering the monument to celebrating wine. 
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 عند أبي نواس:  المطالعجمالّیات 

 من اإلزراء بالطلل إلی اِالحتفاء بالخمرة 

 
 

 : صملخّ ال

ال �� الوقفة  
ّ
نروم �� هذا العمل بيان مالمح ثورة أ�ي نواس ع�� ميسم اس��الل القصيدة العر�ّية متمث

فحاولنا الكشف عن األسباب العميقة ال�ي تقف وراء هذه الثورة م��ز�ن عالق��ا با�جدل الّدائر    الطللية.

ال  �� ا�جديد  وأنصار  القديم  أنصار  شمل  ب�ن  الذي  واإلحداث  البدعة  بمفهوم  و�االرتباط  العّبا��ي  عصر 

 .األدب كما شمل قبلھ ا�حياة الدينّية

  �� فهادنھ  لل، 
ّ
الط ع��  ثائرا  دوما  يكن  لم  نواس  أ�ي  �ون  إ��  انتباهنا  املدروسة  القصائد  لفتت  لقد 

ق األمر بإرضاء ا�خليفة فنظم أبياتا تحا�ي نظم ال
ّ
  .قدامى مب�ى ومعا�يمناسبات كث��ة إذا ما �عل

هدفنا من هذه الدراسة هو اإلضافة ملا سبقها من دراسات تناولت شعر أ�ي نواس بالّدرس و�حثت ��  

القصيدة   �سيج   �� أهمّية  من  لھ 
ّ
تمث فلما  املقّدمة  ع��  عملنا  قصرنا  إذ  ونحن  ف��ا،  التجديد  مظاهر 

 .ومضامي��ا

 .ا�خمر�ة –العصر العبا��ي  –الطللّية  املقّدمة  –التجديد   :فاتيح امل �لماتال

Abstract : 

In this work,  we aim to explain the features of Abu Nawas’ revolution against the prelude of 

the Arabic poem, represented by the "standing on the ruins".  So, we tried to reveal the deep 

reasons behind this revolution, highlighting its relationship to the controversy between the 

supporters of the old and the supporters of the new in the Abbasid era and the connection to 

the concept of heresy and events that included literature as it included religious life before it.  

The studied poems drew our attention to the fact that Abu Nawas was not always a rebel, 

so he calmed him on many occasions if it came to satisfying the Caliph, so he composed 

verses that mimic the systems of the ancients with structure and meanings. 

Our aim in this study is to add to the previous studies that dealt with the poetry of Abu 

Nawas by lesson and examined the aspects of renewal in it. 

Key words: Renewal - Al-Talliya Introduction (standing on the ruins) - Abbasid Era - Al-

Khamriya (bachic poems). 
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 : تمهید  -1

نواس حركة تمّرد ع�� النواميس الفنية والتقاليد الشعر�ة املعروفة ال�ي دأب الشعراء    �ي�عت�� شعر أ

 اِ العرب القدامى ع�� 
ّ
للّية و�� سّنة   .باعها منذ العصر ا�جاه��ت

ّ
وقد تجّسم هذا التمّرد �� رفض الوقفة الط

 
ّ

متجذ االس��الل  شعر�ة  ميسم  بأّ��ا  عرف 
ُ
� العر�ية  املدّونة   �� يحرص    ،املمّ��رة  ال�ي  الشعر�ة  والديباجة 

  .ح��امها وا�حافظة عل��امقّصُد القصيد ع�� اِ 
ّ

ن ظرفية مرتبطة  فت للنظر �� ثورة أ�ي نواس أ�ّ والال
ُ

�ا لم تك

كما أّ��ا لم    ،واختياًرا فرديا واعًيا  ،ابل �انت اتجاها شعر�ا ثابت   ،من مراحل مس��تھ الشعر�ة  معّينةبمرحلة  

ثورة هادئة  ولم تّتصف بأّ��ا    ،مجّرد نزعة تجديد عابرة أفرز��ا تحوالت العصر �� القرن الثا�ي لل�جرة  تكن

األ  ع��  الوقوف  من  الالذعة  ال�خر�ة   �� صاح��ا  ي��ّدد  لم  مستفّزة  ساخرة  عارمة  �انت  بل  طالل  مهادنة 

االستخفاف من  و والتعر�ض بالشعراء املقلدين    ،وازدراء هذا املرسم الشعري   ، رسةوالب�اء ع�� الديار الدا

عادا��م وتقاليدهم �� عصر َعَرف تحوال كب�ً�ا ��  �و   عيشهم  ذلك بحياة األعراب �� ال�حراء و�نمط�ل  وراء  

ر�ة  وهو العصر العبا��ي الذي شهد تطورات اقتصادية واجتماعية وحضا   ،أساليب ا�حياة وطرائق العيش

الفرس   ،غ�� مسبوقة باألعاجم والسّيما  العرُب  ام��ج  أّيما اختالط  ،إذ  ��م  �� حياة    ،واختلطوا  وا�غمُسوا 

مقبل�ن    ،الّدعة واللهو واالستقرار با�حواضر الك��ى مثل �غداد و دمشق و البصرة و غ��ها من املدن الك��ى 

  .حياة ا�جديدة �� املأ�ل وامللبس واملعماربنمط ا�  ع�� مجالس اللهو م�جب�ن با�حضارة ا�جديدة متأثر�ن

وا�عكس هذا التأثر با�حضارة الوافدة ع�� �ل مجاالت ا�حياة بما �� ذلك األدب وخصوصا الشعر فظهرت  

ل�ّ� كبش فداء لهذه    .سالمي واألموي فنون وأغراض جديدة لم يألفها شعراء العصر�ن اإل 
ّ
و�ان املشهد الط

 ف  ،ال�جمة ع�� عمود الشعر
ّ

عر �� أغراض  إذا �ان �شار بن برد هو املبادر بخوض مغامرة التجديد �� الش

فإّن أبا نواس �ان أك�� منھ جرأة �� مهاجمة هي�ل    ،الغزل وال�جاء والش�وى وَرسم لنفسھ مسل�ا طر�فا

للّية باالس��الا�عد شأوا وأعمق أثرا من خالل  أالقصيدة القديمة و 
ّ
فما ��    ا�خمري.  لستبدالھ للمقّدمة الط

أبرز مالمح ثورة أ�ي نواس؟ وما �� خلفيا��ا وُم�ّ�راُ��ا؟ وما عالق��ا با�جدل الدائر ب�ن أنصار القديم وأنصار  

 لالتجديد؟ وكيف س�� هذا الشاعر  
ّ
ل�ّ�؟ و��� أي حّد وف

ّ
ق ��  ��سيخ املطلع ا�خمري ع�� أنقاض املطلع الط

ة الشعر�ة العر�ية �عد القرن الثا�ي لل�جرة؟ هذا ما �س��  ذلك؟ وما أثر املنجز الشعري النوا��ي ع�� املدون

النواسيّ  للثورة  ا�حقيقية  الدوافع  عن  الكشف  محاولة  عنھ  لإلجابة  الدراسة  ��  هذه  عميقا  والبحث  ة 

 . ةة وا�حضار�ّ جتماعيّ ة واِال ا��ا النفسيّ خلفيّ 

  :الثاني للهجرة الّصراع بین الّتقلید والّتجدید في الّشعر العربي في القرن   -2

واملع�ى الذي نرمي    .مة البارزة لعصر أ�ي نواس�عت�� الصراع ب�ن أنصار التقليد وأنصار التجديد الّس 

ھ خروج عن ال��اث الذي   ،إليھ بالتقليد هو تتبع القديم واالحتذاء بھ
ّ
ألن التّمرد ع�� القديم ُينظر إليھ ع�� أن

�ان ا�خروج ع�� التقاليد النقدية والسنن الشعر�ة  قد  و   .ليھال ّبد من اح��امھ وتقد�سھ وعدم التجاسر ع

ا�جمهور  ح�ى  أو  النقاد  قبل  من  سواء  قو�ة  فعل  ردود  خاضع    ،يث��  الشعر  املقاييس  إ��  ألّن  من  جملة 

"وأْسَمْوُه عموًدا ألّن من�ج القصيدة يتناول سطحها من جهة    ،الشعردها عمود حّد املضبوطة واملعاي�� ال�ي 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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وعا��ا وترتيب سردها ع�� نحو َما ُحِمَل برواية ابن قتيبة من أ��ا تبدأ باألطالل مشتب�ا بالنسيب  تنّوع موض

الطر�ق    �� يلقاُه  ما  الشاعر  األول�ن" فيذكر  ا�حقوق عند  إيجاب  أو ما �س�ى  املمدوح  إ��  بالرحلة  ردف 
ُ
وت

ِب�ً�ا ع�� براعتھ ال
ْ
ن

َ
قاد ع��  ما اصط�ح �عض النّ   وهو   ،1فنّيةويعمد إ�� �شبيھ ناقتھ ببعض ا�حيوان �سلية وت

و�عض الشعراء يتبع املديح بخاتمة من    .ثم يصل إ�� املديح و�ھ يختم القصيدة  ،�سميتھ باملقّدمة الفنية

ومن أهم الشروط توفر عنصري القافية والوزن اللذان ال ينب�� ألي �ان   ،ا�حكمة كما فعل زه�� �� معلقتھ

 .ألّن �ل خروج هو انحراف عن املن�ج الذي سطره النقاد ،ا�خروج ع��ما

من معا�ي التقليد أيضا أن ي�ون الشعر متقّيًدا بأغراضھ املعروفة التقليدية ال�ي �عارف ع�� أهمي��ا  و  

ا��جاما مع مفاهيمھ   الغزل ومعانيھ    امة،العالعرب  �� غرض  أن يتصرف  يمكن  العبا��ي مثال  اعر 
ّ

فالش

و�ذا �ان �عض الشعراء األمو��ن قد حرصوا ع�� اح��ام    .بنية القصيدة املدحية  ولكنھ ال �ستطيع أن �غّ�� ��

اعا��م  وأضافوا إل��ا �عض إبد  هذه التقاليد الفنّية ولم َيحيُدوا ع��ا بل واصلوا ترسيخها وتكريس انتشارها

والّرحلة املقّدمات  تنويع  القصيدة    ،��  بنمط  االل��ام  تخلصوا من  قد  األول  العبا��ي  العصر  فإّن شعراء 

للّية وما يل��ا
ّ
ألّن الغاية األساسّية من هذا التقليد لم �َعْد ذات قيمة ما دامت    ،القديمة وخاّصة املقّدمة الط

�سان إ�� ا�حياة والوجود  عميق �� تطّور نظرة اإل  ل ذلك أثرو�ان ل�  .أغلب القيم االجتماعية �� �غّ�� مستمّر 

ر �� التار�خ وال يزال متواصال إ�� يومنا    ، عاّمة  بصفة والشعر والفن  
ّ

ألّن الّصدام ب�ن القديم وا�جديد متجذ

وقد يحمل التجديد �� طّياِتِھ عناصر معادية لل��اث رافضة    .هذا وهو ضرورة تار�خّية وحتمّية اجتماعية

جديد ي�ون    قرار بأّن �ّل ومن نافلة القول اإل  .مة روح ا�حاضرء ولك��ا ال تخلو من الطرافة ومال  ،عض قيمھلب

غامض �� بدايتھ ينفر منھ ا�جمهور لذلك ال بّد من التأكيد ع�� أن خروج أ�ي نواس لم يكن تمرًدا ع�� جوهر  

للّية  ولكّنھ �ان ثورة ع�� عمود الشعر وخصوصا املقدمة ،الشعر القديم
ّ
غ�� أنھ حافظ �� املقابل ع�� . الط

ل�ّ� �� 
ّ
ھ ال��م باملشهد الط

ّ
  ، �� مصر واألم�ن مدحياتھ للرشيد ثم ل�خصيبالكث�� من القوان�ن القديمة بل إن

فيھ   املعتاد  باللفظ  املع�ى  �عّ�� عن  أن  الشاِعِر  ع��  يفرُض  �ان  الشعر  عمود  ألّن  رأينا   �� م�ّ�ر  أمر  وهذا 

وهذا الشرط ينفي عنھ صفة االبداع و�جعلھ يكتفي ب��ديد ما قالھ األولون فيفقد أسلو�ھ    .املستعمل �� مثلھ

 يتجاوز الشاعر  � ال�ي تضمّ ومن أبرز املعاي�  .و�تحّول إ�� مجّرد صًدى لآلخر�ن  ،ا�خاص
ّ
��ا عمود الشعر أال

 َ�ْستخدم الّصور الشعر�ة املبتدعة أو ا�جديدة أو ال�ي لم يجر عل��ا . و املع�ى املعروف إ�� آخر غ�� مألوف
ّ
أال

 ي�جأ إ�� الغموض  .العرف والعادة
ّ
 ينقل الشعر عن    ،فالشعر �ح تكفي إشارتھ كما يقول البح��ي   ،وأال

ّ
وأال

دون و�� مقدم��م أبو نواس.  ملتداول معناه ا
ّ
وهذا    ،وهذه الّضوابط وغ��ها �� ال�ي ثار عل��ا الشعراء املول

وُيع�ي ��موم الفرد ومشاغلھ   ،ليس عقوقا شعر�ا بقدر ما هو دعوة الرتياد أفق إبدا�� جديد يتسم بالتحّرر 

ا�حبوب  .الراهنة وصف  عن  �عدل  ا�خمر�ة  مقّدماتھ   �� ��  و   ،فهو  ا�خمريستغرق  إل��ا   ،وصف  والّرحلة 

باطن    �� التجار واش��اها ودف��ا  أحُد  تخّ��ها  ثّم  نوح  منذ قوم  �انت معروفة  أّ��ا  تقط��ها وكيف  ومراحل 
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األرض و�قيت هناك أزمانا والناس يبحثون ع��ا ف�ان مطلع القصيدة مسرًحا الستعراض براعتھ �� الثورة  

لل.
ّ
 ع�� الط

  :مشهد الّطللّيدوافع ثورة أبي نواس علی ال  -3

 
ّ
ل�ّ� وتتنوّ ة ع�� االِ ورة النواسيّ تتعدد دوافع الث

ّ
   ،ع أسبا��اس��الل الط

ّ
ق ��خصية فم��ا ما هو نف��ي يتعل

لھ عالقة بذائقة العصر الذي    جتما�� حضارّي وم��ا ما هو اِ   ،الشاعر وميوالتھ الفنية ومزاجھ ال�خ��ي

ھ أ�ي  هذا العامل تأث�� كب�� ع�� توّج ل ن نرّجح أن ي�ون  ونح   .األدبية  ھعاش فيھ ومقاييسھ ا�جمالّية وقيم 

ل هو تّيار محافظ متشّبث بالّسنن الشعر�ة  �ن األوّ تجاه�ن شعر�ّ فالعصر العبا��ي عرف اِ   .نواس الشعري 

 
ّ

 القديمة و�عمود الش
ّ
  ،والعروضّيةامل�جمّية  و ل��ام �شروطها الهي�لّية  ق بھ من بنية القصيدة واِ عر وما يتعل

 
ّ
رات  دون لواءه و�� مقّدم��م النوا��ي الذي يرى أّن مسايرة تطوّ والتيار الثا�ي هو الذي َحَمَل الشعراء املول

بنية القصيدة  �� ومن هذا املنطلق �انت قصائده مساحة لنقد    .العصر وقوان�ن ا�حياة �ستوجب �غي�ً�ا 

 
ّ

 الش
ّ
ُضھ لهذا ال��وتو�ول    ،املكرورون املألوف ويعيدون  دين الذين يج�ّ� عراء املقل

ْ
عرّي فرف

ّ
هو �� جوهره   الش

عري والتبعّيةرفض للتقليد وازدراء لِال 
ّ

 ال ي�ون اإل   و�صرار ع�� أن  ،ج��ار الش
ّ

عري �� العصر العبا��ي  بداع الش

أبو نواس إّن ما س��  تكرار ممجوج وصًدى ألصوات خلت.  اِ   تحقيقھإ��    مجّرد  افتتاحيّ هو  ات  ستحداث 

   ،ا�عة من الّراهنة ن شعر�ّ 
ّ
  .أّن الشعر مس��ة إبداعّية متواصلة متجّددة ليس لها اكتمالبھ يؤمن  وذلك ألن

لذلك رفض    .ر القصيدة وليس عالمة كمال عل��افالوقوف ع�� األطالل هو مجّرد مرحلة من مراحل تطوّ 

قْيٌد   ھ 
ّ
ألن بالطلل  الهوس  هذا  اإل شاعرنا  ومدخل  ع��  للفن  وتحنيط  و لبداع  املشاعر  لتصّنع  عن  ا�حديث 

الزائفة والدفقات الوجدانية املصطنعة ال�ي يج��د الشاعر املقلد �� إبرازها للتقّرب من ممدوح يجزل لھ  

لت ع�� مّر العصور  لذلك هّدم بثورتھ األطالل ال�ي تحوّ   .العطاء أو مستمع�ن �شهدون لھ بالفحولة الشعر�ة

وال ُبّد من التأكيد �� هذا السياق    .�حياة العر�ية القديمةإ�� ما �شبھ الصنم املقدس الذي يخ��ل طبيعة ا

 
ّ

الش عند  يرتبط  ل�ّ� 
ّ
الط االس��الل  أّن  الغزل  ع��  حدود  عند  تقف  ال  عديدة  قضايا  بمعا�جة  العر�ي  اعر 

ة  بل تتجاوزُه إ�� قيم أخرى �� قيم ا�حياة القبلية والبداو   ،والب�اء ع�� الّديار أو ا�حديث عن ا�حبيبة الّراحلة

تقبيحها  �� ي��ّدد  نواس وال  أبو  يكرهها  أمور  ال��حال و��  خلفّية شعو�ية    �سببور�ما حدث ذلك    .وحياة 

د �عض 
ّ

و�ما أّن الشعو�ية �� نزعة عرقّية عنصر�ة ظهرت �� العصر العبا��ي تحّقُر العرب   الّنّقاد.مثلما أك

  وت
ُّ
ْع��من شأ��م و حط

ُ
معاناة    إ��ظهور هذه الن�عة  ويعود    ،من شأن غ��هم من األعاجم والسّيما الفرس  �

ما آل األمر 
ّ
لعباسي�ن بمساعدة أهل فارس علت أصوات  ا  إ��  املوا�� من االزدراء والظلم �� العهد األموي فل

عر�ّية غ��  أصول  إ��  ينتمون  مّمن  وساسة  ومفكر�ن  وأدباء  شعراء  من  دين 
ّ
بامل  املول ب�ن يطالبون  ساواة 

وقد ت�ون هذه املطالبات ذهبت سدى ولم تجد آذاًنا    . و�ة تحت راية اإلسالمضمختلف األجناس واألعراق املن

من العرب    ،الّسلطة  صاغية  غ��  تفضيل  هدفها  دعوة  ش�ل   �� تجسمت  مة 
ّ
منظ حملة  إ��  األمر  فتطّور 

شعو�ية لم تكن محّددة املعالم لها  وهذه ال  .املنحدر�ن من شعوب أخرى �الفرس والروم ع�� أبناء الوطن

شعائر وا�حة الّسمات بل �انت تختفي تحت قناع التقية �حار�ة أرستقراطية العرب، بل إن هناك َمْن  
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للّية
ّ
الط املقّدمة  ع��  نواس  أ�ي  ثورة  ا  أرجع  الشعو�يإ��  قولھ  ،لدافع  وم��ا  شعره  من  بأمثلة  : 1مستدال 

 (البسيط) 

 ُ�َساِئلَعاَج الشقي ع�� َرْسٍم  
ُ
ـــ ـــــــــ ــــــــو�ج ُھ  ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ِد ـــــــــــــ

َ
ل َعْن خمارة الَبل

َ
 ت أْسأ

ى َحَجًرا  �ال ير�
َ
 وال شفى َوْجَد َمْن َيْصب هللا َعْيَ�ْي َمْن َب�

ُ
ــــــ ـــــــــ  وتد و إ��ــــــــــــــــــــ

وا ذكرت ديار الَ�ّ� ِمْن أس
ُ
 قال

َ
  ٍد ـــــــــــ

ُ
 َدّر َدُرك ق

َ
ـــــــال  دـــو أســــــــــــ ْل ِ�� َمْن بنــــــــــــــــــــ

ْيٌس و لّفهُ 
َ
ـــــــوَمْن تميٌم و َمْن ق ـــــــاألع لْيَس  مُ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ  من أحدـــــــــــــ

ّ
 ار�ب عند �

  

إذ يرجح أّن أبا نواس    ،2فهذه النصوص قد تحمل طا�عا شعو�يا كما رأى ذلك الناقد مصطفي الشكعة 

قد جعل من شعو�يتھ مذهًبا « للتعر�ض ب�ل واقف ع�� رسم أو�اك ع�� دمنة مس��دفا من ذلك النيل من  

 
ّ
من شأ��م » وتفس�� هذا القول أّن دعوة النوا��ي إ�� التجديد �� مقّدمة    العرب محاوال ال�خر�ة ��م وا�ّحط

مبدًعا شاغًرا  باعتباره  منھ  تصدر  لم  دفعھ    القصيدة  شاعرا شعو�يا  باعتباره  صدرت عنھ  ما  بقدر  فّناًنا 

ا ال شك فيھ أّن هذه األح�ام ال تخلو من  مّم   حماُسُھ للقضّية السياسّية إ�� التحامل ع�� الفن الشعري،

هذه ال��مة ألّن    مبالغة و�عسف ألن بضعة أبيات ال يمكن اتخاذها دليال قاطعا ُيدين الشاعر و�ثبت عليھ

أقل حّدة �� تحليلھ    3دائما خاضعا للتأو�ل والقراءات املتعّددة وقد �ان الدكتور طھ حس�ن  الشعر يبقى

هب أ�ي نواس الشعري فهو ير�ط ب�ن مظاهر التجديد فيھ و��ن عناصر الّصدق الف�ي
ْ

ذ
َ
ف��ى أّن    ،وتقييمھ ِمل

ا�حاضرة بحيث ي�ون الشعر    الشاعر أراد أن يتخذ �� الشعر مذهبا جديًدا وهو التوفيق ب�ن الشعر وا�حياة

مرآة صافية تنعكس ف��ا ا�حياة غ�� أن طھ حس�ن �عود فيصنف مذهب الشاعر قائال « ليس مذهبا شعرّ�ا  

ھ عر�ي و�مدح ا�حديث ال  
ّ
حْسُب إنما هو مذهب سيا��ي أيضا يذمُّ القديم ال ألنھ قديٌم ، بل ألنھ قديم وألن

َ
ف

فار�� ھ 
ّ
وألن حديث  ھ 

ّ
ألن بل  حديث،  ھ 

ّ
الشعو�ّية  ألن العرب مذهب  الُفرس ع��  تفضيل  إذن مذهب  فهو  ي، 

�ان    .4املشهور» بل  شعو�يا  سياسيا  يكن  لم  للتجديد  دافعھ  أّن  فيعت��ون  نواس  أ�ي  عن  املدافعون  أما 

�� العصر العبا��ي �� ا�حياة  التطور  فهو و�ن ذكر �� شعره كسرى وحضارة    ،ضرورة فنّية م�ّحة ملواكبة 

ب املفاخرة ب�ن حضارة العرب والفرس و�نما للموازنة ب�ن حضارة فرضت نفسها ع��  الفرس فليس من با 

ليس    �اف��ى �� مذهب أ�ي نواس شعو�ّية لك�  5أما الدكتور شو�� ضيف  .العقل العر�ي و��ن ما��ي العرب

ھ ال يوازن ب�ن خشونة البدو وحضارة الفرس كما يصنع �  ،كشعو�ية �شار بل �� «من لون آخر
ّ
شار  ذلك أن

و�نما يوازن ب�ن تلك ا�خشونة و��ن ا�حضارة العّباسّية املاّدية وما يجري    ،�ن ا�حقيقي�نيّ وغ��ه من الشعو�
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تكّرر    ف��ا من خمر ومجون �ان �عكف عل��ا
ُ
ع�وفا» و�أخذ ذلك عنده ش�ل ثورة جامحة ع�� الُوقوف امل

 تاع با�خمرة.إ�� امل وا�حز�ن بالّرسوم واألطالل و��اء الّديار ودعوة حاّرة

ھ حاول أن يخرج أبا نواس من دائرة الشعو�ّية    واملالحظ أّن موقف شو��
ّ
ضيف ال يخلو من اإلنصاف ألن

 .العنصرّ�ة املمقوتة ولو بصفة جزئّية

  :تجلیات الثورة علی االستهالل الّطللّي -4

للّية- 
ّ
�� القصيدة العر�ية القديمة قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبيئة    الّبد من اإلشارة إ�� أّن الوقفة الط

و  القبلّية�ال�حراو�ة  ا�حياة  صورها  ،تفاصيل  وتنّوعت  أش�الها  �عّددت  أك��    . وقد  من  نواس  أبو  ويعت�� 

ل��ّ 
ّ
عادا��ا  نبذ حياة البداوة والتخلّص من �ل  إ��  وهو صاحب الدعوة الصر�حة    ،الشعراء عداًء للمقطع الط

ومن األمثلة ع�� ذلك �خر�تھ من الوقوف ع�� الطلل و��اء الّر�وع ووصف آثار الر�اح ��ا يقول  ، وتقاليدها

 (الوافر)  :�� ذلك

َل �سف��ا ا�جنوب 
َ
ال

ْ
طوب وتب�� َدِع األط

ُ
 1َعْهَد جّدِ�َ�ا ا�خ

 (البسيط)   :ار ا�حبيبة يقول �� ذلككما لم ي��دّد �� الّ�خر�ة من الّدعاء بالّسقيا ونزول املطر ع�� بقايا دي 

َياِء و الّس 
ْ
ْ�ِ� الَعل

َ
ـــــــــــ َسْقًيا ِلغ ِل َمّي با�جرد  َندـــــــــــــــــ

َ
ال

ْ
ْ�ِ� أط

َ
 َوغ

ْد 
َ
ْنت ق

ُ
ع َوَ�ا صبيب الّ�َحاِب إن ك

َ
� 

َ
ال

َ
 ُجَدَت اللوى ف

ُ
 ِد ــــــــــــــــــــ

ا ُعَدت الُبـ
َ
 إذ

ً
َدة

ْ
 �سقيا َبل

َ
ـــــــــ ال بِ  ـــــــــــــــ

َ
ْت ز�ادة الك

َ
ان

َ
َداُن �

ْ
 2دـــــــل

لل، 
ّ
اِء ع�� الط

َ
 ف�ان ِمَن �حظة الُب�

ُ
 ( املنسرح)  :إذ يقول َساِخًرا أما ��كمھ الذي ال ُيوَصف

 تُجْد بالُدُموع ل�جرد ال تبك َرْسًما بجانب الّسند   
َ
  3و ال

ال�ي ��ا يقاوم العر�ي العدم والفناء �� الفيا�� املقفرة فإّن   وِ�َما أّن الّناقة �� سفينة الّ�حراء والوسيلة  

ِف ازدراءه لها و�بدو ذلك �� قولھ: (الوافر) 
ْ

 أبا نواس لم ُيخ

ّل لراِكب الَوْجَناِء أْرًضا 
َ

 4النجيبة والنجيبتخبُّ ��ا  وخ

  :مذموم ال خْ�َ� فيھ و�تِ�ُح ذلك ِمْن ِخالل البيت الشعري املوا��أّما نبا��ا فهو اآلخر 

ٌح 
ْ

�
َ
ٌر و ط

ْ
ْبُ��ا ُعش

َ
ٌد ن

َ
�ُ� َصْيِدَها َضْبٌع و ِذيٌب  ِبال

ْ
 5وأك
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ل�ّ� هو مناسبة يتذكر ف��ا  
ّ
يس��جع ذكر�اتھ ا�جميلة وزمان  و لشاعر العر�ي حبيبتھ  او�ما أن املشهد الط

ِفي استخفافھ    ،املرأةْسَم  االوصل ذاِكًرا  
ْ

لل وع�� َمْن �ان    ،تلك ال�حظةبفإّن الشاعر ال ُيخ
ّ
وُر ع�� الط

ُ
إذ يث

 (الطو�ل)  1مقيًما بھ وذلك وا�ح �� قولھ

عوب َدِع الّرْ�َع َما للّرْ�ع فيَك نصيُب 
َ

 و ما إن سبت�ي ز�نب و ك

 (البسيط) :2أو قولھ

رْب إ�� ِهْنِد 
ْ
ط

َ
 ت

َ
� و ال

َ
ْي�

َ
َرْب ع�� الوْرِد من َحْمراء �الورد و  ال تبك ل

ْ
 اش

كما �ان أبو نواس يت��م من نزعة الّتطّ�� والتشاؤم ال�ي �انت سائدة �� األوساط القبلّية والرا�خة ��  

لُّ الشعراء وا�خطباء ع�� لْعِنھ و�براز ما ي��تب عن ظهوره    ،الضم�� ا�جم��
َ
ودليلها غراب الب�َن الذي اتفق �

 (املنسرح) : 3ب وأحزان يقول �� ذلكوعن صوتھ من مصائ

راِب ِ�َ�ا 
ُ
ْز من الغ حرَّ

َ
َرِد  إْن أت ْن َمَفّرِي ِمْنُھ إ�� الصُّ

ُ
 َيك

 : (السريع) 4أو قولھ �� قصيدة أخرى 

راَب 
َ
َعْن غ

ْ
ًضا لھ اوال

ْ
ْؤِم  لَبْ�ن ُ�غ

ُ
 الش

ُ
ُھ َداعية

ّ
 فإن

ع��   َصّبُھ  فقد  الشاعر  ثورة  من  ُر 
َ
األْوف الّنصيُب  لل  أما 

ّ
الط الوقوف ع��  َمّجُد 

ُ
ت ال�ي  القبلّية  املنظومة 

 لھ يقول �� ذلك
ّ
ا من�وًدا ال حظ  :(البسيط) ويعت�� الواقف ع�� آثار الّديار شقي�

ــــــــــــَعاَج الشقي ع�� َرْسٍم سائل ِد ـــــــــــــو�ج ھ ــــــــــــــ
َ
 ُب أْسأل عن خمارة الَبل

 ال َدرَّ َدّرك قل �� من بنو أسد؟ يب�ي ع�� طلل املاض�ن من أسد

ـــوَمْن تميم و َمْن قيس ولّفه  5ليس األعار�ب عند هللا ِمْن أَحِد  ما؟ـــــــــــــــــ

عة- 
ّ
و�� ركن قاٌر    .و من العالمات ا�َحاِضَرِة دائما داخل املقدمة الشعر�ة عند أ�ي نواس �خر�تھ الالذ

مع�ّ   و�نيتھ ع���� مضمون شعره   باعتبارها  ال�خر�ة  الشاعر  استخدم  �ة عن موقف فكري  السواء وقد 

 ثقا�� وحضاري يقول �� ذلك: (ال�امل) و 

لل ا�حيل وَعْن َهَوى 
ّ
ْدِح األ  اعدل َعن الط

َ
 زند�ْعِت الِدياِر و وْصِف ق

َعِر�َب 
ْ
َها َمَع ُبْؤِسه  ودِع ٱل

ّ
ل

َ
 َوخ

َ
ـــــــ اء م ا ـــــــــــــــــ

َ
 الشق

َ
َحاِرٍف أِلف

ُ
ـــــِ�  6زندـــــــــــــــــــ

ُھ منَ�جًما َمَع مقتضيات الّزمان وامل�ان-  صَّ
َ
 بالتمّرد    ،لقد حاول الشاعر أن يجعل ن

ّ
 يتحقق ذلك إال

َ
وال

بلغ وقد  القديمة  والثقافية  الشعر�ة  النواميس  نواس  ع��  أبا  جعلت  مبلغا  التجديدية  الن�عة  ُض  ف رْ يت 
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ا�خالية واملنازل  األطالل  يصفون  الذين  الشعراء  إ��  �ج  ، االستماع  يتعّمد  العر�ية    اءوهو  القبيلة 

 (البسيط)  :واالستخفاف بنظمها : يقول �� ذلك

ٍد دان منازهھ 
َ
ا لكنَّ  َما شئت ِمْن َبل

ً
اذ

َ
خ

ْ
بيالٍت وأف

ُ
 .1فيھ ق

فهم ينفتحون ع�� مظاهر    .استغرابھ من هذا التناقض الذي يتخبط فيھ العربصراحة عن  وهو �عّ�ُ�  

ِت من جهة
َ
َجاال

َ
ا� �� جميع  الّدعة والتأنق   �� الفارسية املوغلة  البذخ والرفاه واالستقرار والتقاليد    ،حياة 

َسا��م القبلّية و�حافظون ع�� العصبّية الدّمو�ة ال�ي
ْ
  ،لعصر ا�جاه�� من جهة أخرى إ�� ا�عود    و�فتخرون بأ�

َتھُ 
َ
ا َما أثار َحفيظ

َ
   ،وَهذ

َ
ھع�� هذه الن�عة العرقّية العنصر�ة خصوصا و   تمّرد ف

ّ
من املوا�� الذين فرض عل��م    أن

َسب َجِديَدْيِن إ�� االنتساب 
َ
� عن هو�تيھ األو�� وقبول هو�ة و�

ّ
وهذا ما ي�ّ�ر   .قبيلة عر�ية لالحتماء ��ا والتخ�

فهو ينظر إ�� هذا    .مثل االنتساب لقبائل نزارّ�ة مّرة و�منية أخرى   ،اب قبلّية عر�ّية�سّدد الشاعر ب�ن عّدة أتر 

 : (الوافر) 2ھومن ذلك قول ،هانة �ل ما هو عر�ي قب�� قديمإالّسلوك نظرة اس��زاء تجعلھ ُيّمعُن �� 

ِر األلباَن �شر��ا ِرَجاٌل 
َ
صيُب  ذ

َ
 َرقيُق الَعْيش عندهم خ

اك ُح  إذا راب ا�حليُب فبْل عليھ  
َ
َما �� ذ

َ
 وُب ـــــــــــــــــوال تحُرْج ف

 واملالحظ أّن الشاعر ينتقي أساليَبُھ �� الّدعوة إ�� التمرّ 
ّ

عر�ة القديمة فهو يك�� من  د ع�� القوالب الش

ّل ، َعّدِ ، َدْع ... ] واملالحظ أّن هذا األسلوب  
َ

ْبِك ، خ
َ
ل�ي مثل : األمر و الن�ي من قبل [ ال ت

ّ
شاء الط

ْ
أساليب اإل�

ُل مْن نزعة خطابية ُموّجهة  
ْ

آلخر رّدا ع�� نزعة القدماء �� مخاطب��م للّصديق ُمْفَرًدا أو مثّ�ى ��  إ�� اال َيخ

مرئ القيس الكندي وغ��ه من شعراء املعلقات، و�ذا �ان امرئ القيس هو سيد  ا صائدهم ع�� غرار فواتح ق

لل فإّن أبا نواس هو سيد ا�حدث�ن �� وصف ا�خمرة  القدامى
ّ
عقيمة    ھلذلك يرى رؤ�ة سلف   ،�� وصف الط

 
ً
   ،عديمة ا�جدوى متحّجرة

ّ
ي َ�ْعِ�ي با�حياة و يتألّن الفن الش

ّ
ا��ا  عري ا�حقيقي هو الذ

ّ
ن �� ا�حديث عن ملذ

ّ
فن

مر ويساير عصرهُ 
ّ

ورأى    .ورأى الذات �� املتعة  ،فالنوا��ي إذن رأى ا�حياة �� ذاتھ ال �� اآلخر  .و�� مقّدم�َ�ا ا�خ

�خلفاء فقد �ان يصاح��م اوهو و�ن نادم الوجهاء و   ،لذلك �ان يقارع �ل مناوئ لفلسفتھ  .املتعة �� ال�أس

اح  فهو يحّب َمْن يجود عليھ بالرّ   ،�خمر العنصر ا�جامع �� عالقاتھ باآلخر�نو�ان ا  .بما يحقق لھ مص�حتھ

وذلك من    ،أو يزرى عليھ شر��ا وهو ال يخفي ميلھ للفرس وتفضيلھ لهم  و��جوه  من يحرمھ م��ا  �بغضو 

 : (ال�امل)  .3منطلق شعو�ي عر�� وكذلك إلجاللهم ل�خمرة و�عظيمهم لها يقول �� هذا السياق

ُف 
ْ
َفُس أن

ْ
ن

َ
اُرهم �� ِعِشَرٍة معُدومُ   ٍس ـــــــــــــــــــ وِلفارِس األْحَراِر أ

َ
خ

ً
 وف

 َعَر�يَّ  
ً
ــــــــــــ و�ذا أناِدُم عصَبة ــــــــ  ــــــــــــــــ

ً
ِميُم  ة

َ
ار ت

َ
 َبَدَرْت إ�� ِذكر الَفخ

ْوَسَها  
َ
ْت ق ْيٍس َو عدَّ

َ
 ُسبيْت تميُم و َجْمُعُهْم َمْهُزومُ  وَعَدْت إ�� ق
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ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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وَن ِمْن  
ُ
َفى ع�� أَحٍد َمنُسوب الّ�خر�ة الكب�� الذي ُيبِديھ الشاعر من الَعرب الس�ارى الذين يجَعل

ْ
وال يخ

وقبائلهم وأحَساِ��م  بأصولهم  اِر 
َ

لالفتخ  
ً
مناَسبة فعل   ،ُسكرهم  خالل  من  مھ 

ّ
و��ك الّرجِل  م  ت�جُّ و�ت�ُح 

يفقد  أف�.  «ُسِبيْت» ال  الذي  الفار��ي  عكس  للو��  فاقًدا  �ان  إذا   
َّ
إال ُر 

َ
َيْفخ ال  العر�ي  بنفسھ  اّن  عتداَدُه 

 
ُ

ْمر عامال من عوامل اإل   ،ومن ثّمة  .و�تار�خھ وحضارتھ مهما �انت املواقف والظروف
ّ

بداع  فالشاعر �عت�� ا�خ

والعقل  ،لهامواإل القلب  تروي  ال�ي  ا�خمرة  ابن  والفيا��  ،فالشعر  ال�حاري  ابن  لل 
ّ
الط ُ�عدُّ  ح�ن  إ��ا    .�� 

 من خالل الصراع ب�ن القديم وا�جديد.  ،جدلّية البقاء والفناء

  :الّطللّیة إحالل المقّدمة الخمریة محّل المقدمة   -5

ل��ّ 
ّ
 كب��ا من خالل ثورتھ ع�� االس��الل الط

ً
انحاز بالنص الشعري إ�� املقدمة    ،أنجز أبو نواس ُعُدوال

َ
ف

 لھ: (املنسرح) يبدو ذلك �� قو  ،ا�خمرّ�ة بما ف��ا من عناصر ا�حياة ا�حديثة

م �ْ ال تبك رَ  
َ
ـــِــــ َو�ّز آثاَرُه َيُد الق ًعا َعَفا بذي َسل  دم ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــوُ�ْج ِبَنا نجت�� ُمخ 
ً
 1�سيُحَها ر�ْح َعْن�ٍ� َضِرمُ  ّدَرة

ُھ للتمّتع بخمرة �عبق م��ا رائحة طّيبة كرائحة العن�� 
َ

ُھ يناِشُد الشاِعَر البا�ي ع�� األطالل إ�� أْن يرافق
ّ
  ، إن

�جس واألس 
ّ
ثم يواصل �� التغ�ي بالورود والر�اح�ن والّزهور ال�ي تك�� �� دساكر �غداد وحدائقها مثل الن

فھ من األعراف ا�جاهلّية ا�خرافية مثل التطّ�� من الغراب والُبوم  
ّ
يِح والقْيُصوم ُمْ��ًزا تأف

ّ
محّقًرا للَعْرفج والش

ذ با�خمر وو   فيّمم
ّ

َر أ�حان للتلذ
ْ
ط

َ
هذا �ان دأب الّنوا��ي �� معظم   ،صف مذاقها و جمال �شو��اوْجَهُھ ش

ا ع�� ضرورة إتباعھ واأل   ،أشعارهِ  راض عن حياة البْيداء والّ�حراء متعلًقا باملدينة ومبا�جها : يقول  عُمِ�ح�

 : (السريع) 2أبو نواس

ْل ع�� الّدار بت�ل
َ

ــــــــابخ َما لَد��ا َرْج  يم  ـــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــف ــــــــ ـــــــــ  ُع �ّسِليم ــــــــ

راَب الَبيْ  
ُ
ــــوالَعْن غ ـــــــــ ــــــــ    ِن ـــــــــــــــــــــــ

ُ
ُھ داِعَية الش

ّ
ُھ فإن

َ
ًضا ل

ْ
 وِم ـــــُ�غ

 ُصوِم ـقيْ و واآلِس َعْن شيح    ِس َعْن عرفج ـــَوُ�ْج إ�� الن�َج  

ُد إ�� ا�خ
ْ
ــــــــَواغ ــــــــ ْمَتنِ  ها ــمر بآيينـــــــــــــ

َ
 ِم ــْع َعْ�َ�ا ِلتْحر�ـــــــــــــــــــال ت

ْ�ِ�َها  
َ
ْمَر إ�� غ

َ
َمْن َعَدا ا�خ

َ
ِلي ف

َ
 ًحا َعْ�َن َمْحُروِم ــــــــــــــــــــَعاَش ط

داخلها إ��  و إّن تأّمل ديوان أ�ي نواس يجعلنا �ْستنِتُج بُيْسٍر كثافة حضور ا�خمر �� مقّدمات القصائد  

النواسية للقصيدة   
ً
 ممّ��ة

ً
ا�حضور سمة التحوّ   ،درجة أصبح معها هذا  خالل ذلك عن  �عّ�� من  ل  إذ هو 

ا ساعدُه ع�� نحت تجر�ة جديدة  وهو م   ،ص الشعري �عكس بدوره ع�� النّ االكب�� الذي عرفھ ا�جتمع والذي  

واال  با�خمرةتنفتح ع�� عالم غ�� مسبوق هو عالم مجالس األ�س  ال�ي   ،حتفال  القصائد  عكستھ مطالع 

للا
ّ
ُھ االس��الل ا�خمري   ندثر ف��ا الط

ّ
و�ذا �انت ا�خمرة حاضرة �� أشعار ا�جاهلي�ن ع�� غرار ما   .وحّل محل
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بي نواس 
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�� بداية معلقة عمرو بن �لثوم �� أشعار العصر األموي   ،نجدُه  فإ��ا ال تتجاوز بضعة    ،وموجودة كذلك 

وال يمكن اعتبارها ظاهرة فّنية شاملة �س��دف �غي�� بنية النص الشعري    ،و�� متفرقة هنا وهناك  ،أبيات

ھ «َدَعا بقّوة إ��فإّن اإل   ،العر�ي كما نّص عل��ا عمود الشعر
ّ
  ضافة الكب��ة ال�ي قّدمها ا�حسن بن ها�ئ �� أن

ھ أحّس أّن هذا التقليد لم َ�ُعْد يالئم ا�حضارة ا�جديدة بما  
ّ
التجديد �� عمود الشعر وجاهز ��ذه الّدعوة ألن

الت ا�حاصلة ��  وهذا دليل ع�� أّن الشاعر قد رصد التحوّ   ،1جاءت بھ من ضروب الطرب وألوان الفتنة»

فَصاِح َعّما يخا�ج الشاعر وما  قادرة ع�� اإل   وأدوات �عب��ية  ،تجاها شعر�ا مناِسًبااواختارها   ،صلب ا�جتمع

ا�جتمع  �� الشعري   .�عتمل  النّص  بداية  تزّ�ن  لم يكن مجّرد حلية  ا�خمري  نواس   ،فاملطلع  أبو  بل جعلها 

غراق �� وصفها للّرد ع�� تضطلع بمهام جسيمة تصل إ�� حّد ا�جدل الكالمي فهو �ستخدم صورة ا�خمر واإل 

 ،ظام وهو من كبار املت�لم�ن الذي المھ ع�� شرب ا�خمرار النّ وتحديًدا ع�� زعيمهم إبراهيم بن سيّ  املع��لة

وهذا �عكس تفرًدا وطرافة يقول    ،درجة التعليل الفلسفي وا�حّجة الكالمّيةإ��  فأجابھ الشاعر إجابة ترتقي 

 (البسيط)   :2�� ذلك

ـــــــــــ لتلك أب�ي و ال أب�ي ملن�ل  ماءُ ــــــــــ�انت تحل ��ا هند و أس ة ـــــــــــــــــــ

ـــــــــحاشا لدرة أن تب�ي ا�خيام له  اءُ ـــتروح عل��ا اإلب وأن ا  ــــــــــــــ
ّ

 ل و الش

ْن يّد�� �� العلم فلس  
َ
 حفظت شيًئا و غابت عند أشياء  فة  ــــــــــــــــفُقْل ِمل

 ن إزراءُ ـــــــــــــــــــفإّن حظركھ �� الدي ن كنت امرأ َحرًجا  ال تحظر العفو إ 

ا باألح�ام والفتيا    ح�ن�� أ�ي نواس    3وهذا يتطابق مع رأي ابن املع��
ً
ِق�ً�ا، َعارف

َ
ا ف

ً
اَن َعاِمل

َ
ھ «�

ّ
قال عنھ إن

القرآن ومنسوخھ ومحكمھ   نا�خ   
ُ

�عرف ا�حديث،  حفظ ونظر ومعرفة بطرق  باالختالف، صاحب  بص�ً�ا 

 : (الطو�ل) 4ومتشا��ھ» و�واصل تأكيد موقفھ �� قصيدة أخرى قائال

ْفر  
َ
� ِدَمٍن ق

َ
 و َما �ي ِمْن عشق فأب�ي ع�� ال�ْجر َبكْيُت و ما أب�ي َع�

ا عن نبينا   
َ
 فذاك الذي أْجرى دمو�� ع�� النحر  و لكن حديث جاَءن

ا   
َ
ْرب ا�خْمِر و الن�ي َجاَءن

ُ
َ�ى َعْ�َ�ا بكيُت ع�� ا�خمر بتْحر�م ش

َ
ا ن مَّ

َ
ل

َ
 ف

م�ن �� هذين البيت�ن اللذين �عّ��ان عن نزعة التحّدي وتمجيد  و�ختم الشاعر استخفافھ بالفقهاء واملت�ل

 ا�حر�ة: (املتقارب) 

 َعْيٍش  
َ

ذيذ
َ
َها إٍن أَرْدَت ل

ْ
ذ

ُ
خ

َ
َداِم  ف

ُ
 وال �عدل خلي�� بامل

وا 
ُ
ْل  َحَرام؟و�ْن قال

ُ
ِكْن اللذاذة �� ا�َحَراِم    َحَراٌم!ق

َ
 5ول
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للّية مرتبطة بمعا�ي الرحيل والب�ن والَ�ْجر ال�ي تؤّدي إ�� ا�حزن والب�اء
ّ
  ،و�ذا �انت املرأة �� املقّدمة الط

فإ��ا �� االس��الل ا�خمري عنصر سعادة وفرٍح واحتفال ألّن التقرب إل��ا ي�ون ب�أس من ا�خمر يقول �� 

 : (البسيط)1ذلك

ُرهُ 
ُ

ك
ْ
ذ

َ
ي َهو�ُت حبيًبا لْسُت أ

ّ
  إ�

ّ
ــ تبادر َماُء العْ�ِن ينس إال  ِكُب ـــــــــــــــ

ت ليَتِ�ي القس أو مطران بْيعتِھ  يا 
ُ

 أولْيَتِ�ي عْنَدُه االنجيُل و الك
ُ
 ُب ــــ

ْنُت قْرَ�اًنا يقّر�ُ  
ُ

ْمَرِتِھ أْولْيَتِ�ي ا�ح ھُ ــــــــــــــــأولْيَتِ�ي ك
َ

 بب ــــــأو �أَس خ

ا�حب ومجاال للتأمل ومناسبة  مشاعر  لقد أصبحت ا�خمرة �� االس��الل الشعري مناسبة للتعب�� عن  

و��ذا ت�ون ا�خمرة أداة لتحقيق ا�خالص    ،تحقيق التحرر من قيود الزمان وامل�انإ��  لفهم الذات والس��  

 . �سانومقاومة القلق الوجودي باعتبار أن الزمن هو العدو ا�حقيقي لإل

 أبي نواس للمشهد الّطللّي: مهادنة   -6

لل ولم يّدخر أي جهد �� ال�خر�ة منھ ومن أهلھ و 
ّ
  ، بأسوأ الصفات  وصمھأعلن النوا��ي حرً�ا ع�� الط

و�برام ص�ح ظر�� مع هذه السنة الشعر�ة ألّن الرجل ال    ولكّنھ �ان مضطّرا �� كث�� من األحيان إ�� مهادنتھ 

ن إ�� أن االل��ام  ،  �عوزه الذ�اء
ّ
�ذا الركن رمز من رموز ا�حضارة العر�ية وما يتعلق ��ا من العصبّية �وقد تفط

وقد �ان مدر�ا بأّن ا�خلفاء    ،باء وغ��هاغلاالقبلّية واإلعالء من قيم البداوة وا�حماسة والبطولة وقيم الكرم و 

املقّدمة ويعظمون قدرها ��ذه  �علق األم  ،يتمس�ون  إذا  بالرشيدوال سّيما  العناصر    ،ر  ��ذه  التمّسك  ألّن 

د حكمهم، و�بدو كذلك أّن خلفاء ب�ي العباس لم ي�ونوا  
ّ
يخدم مصا�حهم و�حقق االستقرار لدولهم و�وط

ر�ن  
ّ
�انوا مضط ولك��م  الدولة  �� مفاصل  الفار��ي  العنصر  �غلغل  كث��ا عن  اراض�ن  ��  إ��  معھ  لتحالف 

الثوراتيتخلصون منھ �عد إخضثّم    ،مرحلة أو�� أ�ي مسلم ا�خراسا�ي وال��امكة أحسن    . اع  �� مثل  ولنا 

للّية    ،لذا فإّن الشاعر عليھ أن يمدح أولياء �ْعمتھ مثل الرشيد واألم�ن  .دليل ع�� ذلك
ّ
وأن يل��م بالوقفة الط

 إ�ذ �ان ذلك من باب " التقية الشعر�ة " ذلك أن  و   ،اتھ�� مدحيّ 
ّ
قد    باع من�ج القدماء �� األدب والشعرت

  .اصطبغ بصبغة أرستقراطّية سياسّية هدفها دعم الذوق الرس�ي وتكريس املصا�حة ب�ن الشعراء وا�خلفاء

ھ إغواء  
ّ
وهكذا نجُد أبا نواس يبدأ مدحھ للرشيد العبا��ي بمقّدمة تقليدية قص��ة يذكر ف��ا األطالل و�أن

  «الرشيد  العز�ز بن سهل ا�حار�ي أّن   لفاظُھ ب�ل حذر فقد ُروي عن عي��ى بن عبدأو�ان يتخّ�ُ�    ،ل�خليفة

ُر �� �شبيب مدحھ قبلة وال غمزة»
َ

 .2�ان ال �سمع من الشعر ما فيھ رفث أو هزل، و�ان ال ُيذك

 يقول أبو نواس �� مدح الرشيد (الطو�ل) - 
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بي نواس 
ٔ
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 1ال تردادي ��ا و عنائيــــــــــــوقد ط  لقد طال �� رسم الديار ب�ائي

ْيت ناق�يفّما َبَدا ِ��    عن الدار و استو�� ع��َّ عزائي    اليأُس َعدَّ

ول ثوائيـــــــــــــعل ھُ ــــــإ�� بيت حان ال ��ّر كالبُ  
ُ
 ّي و ال ينكرون ط

ن املاِدُح هذه اِملْدَحِة  وا�خمر ��و�بدو أن الرشيد قد ساَءُه ذكر ا�حان  
ّ
  وتفط

ً
ع قائال

َ
 : 2لألّمر فاندف

َل هاُروًنا ع�� ا�خلفاء  تبارَك َمْن َساَس األُموَر �علمھ   ضَّ
َ
 وف

مَجاَراة التيار حفاظا ع��  إ��  ولكّنھ مضطر    ،إّن هذا الّرضوخ ال �ع�ي أّن أبا نواس قد تراجع عن مواقفھ

مدح الّساسة ليس كمدح غ��هم �� عصر ُعدَّ فيھ املدح ِمْن    ذلك أّن   ،عالقاتھ وضمانا ملوّدة أولياء �عمتھ

ستعاضة منُھ �� أي زمن م��ى و�ان من التقاليد املتبعة  ابل «لقد صار �� ذلك العصر أك��    ، أشهر األغراض

  .3�� قصيدة املدح وقوف الشاعر �� مس��لها ع�� األطالل وتذكر األيام ا�خوا��»

لكّنھ قبول    ،نجدُه �� ديوان أ�ي نواس من قبول للوقوف ع�� األطالل أحيانا ما يمكن أنهذا قد ي�ّ�ر لنا   

فهو يذكر ذلك صراحة مش�ً�ا إ�� أّن ا�خليفة طلب منھ    ،فرضتھ الضرورة وأدبيات التعامل مع امللوك ال غ��

ل��ّ 
ّ
الط املشهد  يح��م  ب  ،أن  ذلك  عن  مع�ً�ا  مرغما  الطلب  يلّ�ي  هو  وها  ا�خمر  ذكر  يتجّنب  ي��وأن  : 4ما 

 (الطو�ل)

ْفَرا 
َ

َل و الدمن الق
َ
ال

ْ
ْمَرا أِعْر ِشْعَرك األط

َ
خ

ْ
 فقد طال َما أْزَرى ِبِھ �عتك ٱ�

ْعِت الطلول مس 
َ
مْ  لٍط ـــــــــــَدَعاِ�ي إ�� �

َ
ُھ أ

َ
ْن أُجوَز ل

َ
 َرا ـــــــــتضيق ذرا�� أ

ْد  اعةــــــــــــــفسمعا أم�� املؤمن�ن و ط  
َ
ْنَت ق

ُ
ًبا َوعَو�ْن ك

َ
 جشمت�ي َمْرك

ْ
 َرا ـــ

ل�ّ� ما هو إال تنازل ظر�� سرعان ما يتجاوزه للعودة  
ّ
ما �ان عليھ من  إ��  ولكّن رضوخ الشاعر للمشهد الط

القديمة للنواميس  و   ابألقد وجد    .ثورة ورفض  أمام واقع جديد  القوالب  انواس نفسھ  أّن مثل هذه  قتنع 

 : (الرمل) 5�ستوعب تجر�تھ الشعر�ة فعّ�� عن ذلك ��خر�ة مر�رة قائالاملت�لسة ا�جامدة ال يمكن أن 

ْن يب�ي ع�� َرْسٍم َدَرْس  
َ
ْل مل

ُ
اَن َج  ق

َ
ْو �

َ
ْس ـــــــــواِقًفا ما َضرَّ ل

َ
 ل

ِبْح كرخية مثل الق ى َجاِنًباــــــــــــــــــأترك الر�ع و سلم 
َ
 بْس ـــــــواْصط

فاظ �عيدة عن الت�لف  ل�ا لغة وا�حة األال�ي وظفها �� ثورتھ ضّد الطلل أ�ّ والطر�ف �� لغة أ�ي نواس  

ة األوزان و�بدو ذلك �� قول  ،بل لنقل إّ��ا تق��ُب كث�ً�ا من اللغة اليومّية  ،والتعقيد
ّ
: (مجزوء  6ھإضافة إ�� رق

 الرمل) 
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 فاْسِقِ�ي طاب الصبوُح  غّرد الديك الصّدوح 

 ِدى القبيُح ــــــــــَحسًنا عنّ  واْسِق�ي َحّ�ي تَراِ�ي

 تذِكُر نوًح 
ً
ْهَوة

َ
اَد ال اــــــــــــــق

َ
وًح ــــح�َن ش

ُ
َك ن

ْ
 فل

ف�َ�ا و 
ْ

خ
ُ
ْحُن ن

َ
ت ِطيُب ِر�ٍح  يأ�ي ن

َ
 ف

َ
 ُفوُح ــــــــــ

 :نتائج ثورة أبي نواس علی األطالل  -7

ة  ة العر�يّ نة الشعر�ّ ها�ئ املدوّ �ان من نتائج هذه الثورة أن ظهر غرض شعري جديد أثرى بھ ا�حسن بن  

باِ أال وهو غرض ا�خمر�ّ  �� نفوس شار��اات  أوان��ا وأثرها  ف�ي   .عتباره شعرا منذوًرا لوصف ا�خمرة وذكر 

و�� بأضوا��ا و�شعاعها كع�ن الديك تارة    ،خمرة مث��ة مشرقة ت��يء حيثما وجدت �� البيت أو �� ا�حانوت

و فقاقيعها كحّبات الّدروح�ن تختلط باتارة أخرى،  و�الورد  
ُ
ْعل

َ
ر الشاِعُر مجلس األ�س و�ل  وصوّ .  ملاء تفور و�

ْرٍب ونادل وَساٍق أو ساقية �� أسلوب شعري ي��ز نزعة التجديد والطرافة من آن واحد
َ

  . ما يتعلق بھ من ش

جديد ��  "إن أبا نواس �� شعره ا�خمري �ان يرمي إ�� غرض�ن أحدهما االع��اف با�: يقول طھ حس�ن �� ذلك

 .1"خر االع��اف با�جديد �� ا�حياةاألدب واآل 

فصورة   ،بنية النص الشعري عرفت تحوال هاما �� القرن الثا�ي لل�جرة مع أ�ي نواس وهكذا يتب�ن لنا أّن 

القدامى  ا�خمرة الشعراء  من  غ��ه  لدى  صور��ا  عن  تختلف  والرؤى    .عنده  املشارب  اختالف  ذلك  ومرد 

أّن   ،واملرجعيات منطلق  من  املتوارثة  السنن  �عض  مع  وقطع  جديدا  طر�قا  شق  قد  العر�ية    فهو  ا�حياة 

لذلك �انت    .القديمة لم �عد صا�حة لعصره فتب�ى قيما جديدة مصدرها ا�حياة الفارسية وليست العر�ية

واس س�� إ��  فأبو ن   .سلطة التحول والرغبة �� التحديد مرتبطة بأ�عاد تار�خية وتحوالت اجتماعية وثقافية

  �� ت�ون  وال  بر�قها  تفقد  ال  ح�ى  واملألوف  السائد  عن  مختلفة  جديدة  هو�ة  العباسية  القصيدة  إكساب 

أن تجديد أ�ي نواس �ان مسايرة ومحاذاة    2الدكتور محمد مندور   ى و�� هذا السياق ير   .قطيعة مع عصرها

أما الدكتور    .الطلل بأخرى تتغ�ى با�خمرة  �ل ما فعلھ هو استبدالھ لديباجة شعر�ة تمجد  وأّن   ،للن�ج القديم

الثا�ي لل�جرة إذا �ان  اهد رة ف��جع هذه الثورة "إ�� التطور الكب�� الذي حدث �� مفهوم الشعر �� القرن 

 .3الشعراء �ستغلون بداية قصائدهم للتعب�� ا�حّر عن أنفسهم ومشاعرهم ونوازع حيا��م"

ما يتصل    ورموزه املوروثة القديمة من طلل وناقة و�حراء و�ّل ليد  قنواس متجاوزا للت  وهكذا يبدو أبو

  ،معرضا عما قيل �� وصفھ من شعرو   ، رافضا هذا النمط من ا�حياة  ،ساخرا من البداوة وا�حياة البدو�ة  ،��ا

فالرجل ال    .وهذا �ستوجب طر�قة �عب�� جديدة  .داعيا إ�� استبدالھ �عوالم أخرى متناغمة مع روح العصر

�جد  و إنھ يرفض العودة إ�� البدايات األو�� واألصول،    .وال يكمل ما بدأه أسالفھ بل يبدأ  .سؤّس يرث بل ي

وتجر� ا�خاصة  وحياتھ  ذاتھ   �� ��    .الفردية  تھ األصل  ال  وهمومها  والذات  وأصوا��ا  اللغة   �� يتجذر  فهو 
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و�نما يفتتح طر�قا أخرى    ،وا��مفهو ال يحتذي ��م وال يكرر كالمهم وال يتبع خط  هذا،ل  .الناطق�ن ��ا ومورو��م

لعالم وا�حياة. لقد أراد ب�جومھ  ل�شقها وسط زحام الشعر، إنھ �ش�ل من تجر�تھ صورة طر�فة ومتفّردة  

الشعر الذي كرسھ عمود  النموذج  تحطيم  العر�ية  القيم  �� مدونة �خمة    ، ع�� منظومة  والذي تجسد 

 الزالت منذ ا�جاهلية فالعصر اإلسالمي فاألموي فال
ّ

س��الل  االِ   عري تقر�با. إّن عبا��ي تكرر نفس النص الش

ا�خمري عند أ�ي نواس �ان مجاال للتجديد واإلبداع وفضاء للتعّبد والتبتل ونحت الكيان وتحقيق الذات  

والدينوالتحرّ  وامل�ان  والزمان  املوروثة  والتقاليد  العادات  قيود  من  القلق    ،ر  مواجهة  سالح  كذلك  و�� 

و�� ثورة لم   ،درجة الثورة الشعر�ةإ�� وجھ الزمن. إن ما أنجزه ا�حسن بن ها�ئ ير�� �� مود الوجودي والصّ 

حالل ا�حدث محل  إألنھ يمتلك وعيا بضرورة  ،تكن عفو�ة بل خطط لها الرجل ونوى امل��ي ف��ا إ�� ال��اية

  ، قدمات شعر�ة جديدة وصفات وصور ومشاهد لم يألفها الناس من قبلف�ان لھ السبق �� ابت�ار م  .القديم

 . و�يئتھ ا�حضار�ةثقافة عصره  إّياها ألهمتھ 

أبو  أثارها  ال�ي  ال�جة  أّن  و��تكھ وخالعتھ  والرأي عندنا  مجونھ  �سبب  ليست  حول    ،نواس  �انت  بل 

مها
ّ
للّية ال�ي حط

ّ
قواعد شعر�ة  ألّية  د  و ى أنھ ال وج أ ر لقد    . وحول الفنون الشعر�ة ال�ي ابتكرها  ،املقدمات الط

�ان حّرا �� اختيار املقدمة ال�ي يرتض��ا  لشعره سواء �انت خمر�ة أو  ف  .ملزمة وثابتة تفرض عليھ اتباعها

  ، ما فعلھ �� الكث�� من نصوصھ  غ��ها، بل هو حّر �� الولوج إ�� غرضھ الشعري دون مقدمات وهو   غزلية أو 

إ��  وح�ى �� املواقف ال�ي �ان يخضع ف��ا    ،�جوما ودون تمهيد أو مقدمات  حيث �ان ي�جم ع�� املوضوع

إ��  حن�ن  �شّدهم  ممدوح�ن  من  التقرب   �� ورغبة  مجاملة  ذلك  يفعل  �ان  فقد  ل�ّ� 
ّ
الط املشهد  نواميس 

ولكنھ رغم ذلك �ان ال يخفي ت��مھ من هذا العبء الثقيل و�� كث��    ، األطالل لنيل جوائزهم واتقاء �خطهم

 (الطو�ل) :1يقول �� إحدى قصائده مع��ا عن هذا املع�ى ،األحيان لم يكن يلزم نفسھ بطاعة ا�خلفاء من

 و�ن كنت قد جشمت�ي مركبا وعرا  فسمًعا أم�� املؤمن�ن وطاعة 

ما إن يذكر الديار الدارسة ح�ى �عوج بناقتھ إ�� بيت ف  ،ألول�نلوح�ى عندما يذكر األطالل فإنھ مخالف  

وهذا دليل ع�� أنھ �ان ينظم قصائده بحر�ة    ،ا�حان حيث ال ��ّر الكالب وال تنكر عليھ طول الثواء والبقاء

فإذ�ار ثورة    .جعلها ب��اء ال مقدمة لها دون خشية من سلطانيختار لها من االستقالل ما �شاء أو  �مطلقة و 

التقليدي    ظِم فهو قد خرج عن نظام النّ   . أو التقليل من شأ��ا حكم فيھ الكث�� من التج�ي والوهمأ�ي نواس  

 
ً
  وليس كما قال الناقد محمد مهدي البص�� الذي يقول "لم يكن أبو   ،ع�� من�جھ ح�ى ال��اية  ا وظل محافظ

 .2ائلھنواس �� يوم من األيام مجّددا و�نما �ان مقلدا ماهًرا" وهذا رأي مردود ع�� ق 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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 خاتمة: ال  -8

ل�ّ� ودوافعھ إ�� ذلك 
ّ
حاولنا بيان املعا�ي ال�ي �ان الشاعر  و  ،تتّبعنا مراحل ثورة أ�ي نواس ع�� املطلع الط

وقد أَدت بنا دراستنا إ��    .هدفنا هو الكشف عن مقاصده ما استطعنا إ�� ذلك سبيال  ،يرفضها و�نفر م��ا

أ�ي نواس وتصميمُھ و��حاحھ ع�� إحالل املقّدمة ا�خمر�ة م�ان االس��الل   النتائج أهمها رغبة  جملة من 

ل��ّ 
ّ
  ھ زد ع�� ذلك ميل  ،وال�خر�ة من طبيعة ا�حياة العر�ية البدو�ة ال�حراو�ة ب�ل م�ونا��ا وتفاصيلها  ،الط

لإل ال وحضار�وا�ح  الفرس  شأن  من  درجة عالء  إ��  يصل  حّب  ِمْن  ل�خمرة  يكّنونُھ  وما  حيا��م  ونمط  �م 

ركنا قاّرا �� بنية النّص الشعرى النوا��ي الذي  و   ،لذلك أ�حت ا�خمرة رمزا من رموز التجديد   .التقد�س

   ،عرف تحوالت عميقة ع�� مستوى الش�ل واملضمون 
ّ
ق �عدد معّ�ن من القصائد بل ت�اد  واملسألة ال تتعل

فهو عندما يتحّدث عن ا�حياة العر�ية وعن املقّدمة    .ة ع�� مجمل املنجز الشعري النوا��يت�ون سمة طاغي

 
ّ
تتش� مت�املة  ثقافّية  منظومة  من  حديثھ   �� ينطلق  للّية 

ّ
الرجل  الط انتماء  من  األساسّية  عناصرها  ل 

ش�لت ��  خصوصية �شأتھ وعالقاتھ ومواقفھ ال�ي �إ��  إضافة    ،واستفادتھ من مع�ن حضارت�ن وثقافت�ن

والرفاه البذخ  وحياة  ساُمح 
ّ
بالت يتسم  اجتما��  ��    . محيط  ا�خمرة  صورة  طرافة  �ستغرُب  لذلك فنحن ال 

ات  يومرّد ذلك اختالف الرؤى واملرجع  .ا عن صور��ا لدى بقّية الشعراء العربتختلف اختالفا �ليّ   ال�يشعره  

��ن زمن الشعراء  و   ضمنّية ب�ن زمنھالقارنة  ملا لقد أقام الشاعر ما ُ�شبھ    .ا�حضار�ة والفكر�ة بينھ و�ي��م

للّية و�قدسو��ا
ّ
وانت�ى إ�� خالصة مفادها أّن ا�حياة العر�ية القديمة    .القدامى الذين يمجدون الوقفة الط

�ا ثمرة  ُمقًرا �� اآلن ذاتھ بقيم جديدة مختلفة تماما عن حياة ال�حراء مش��ا إ�� أ�ّ  ،لم �عد صا�حة لعصره

لذلك �انت رغبة التجديد عنده مرتبطة    .ية مصدرها ا�حياة الفارسية وليس الثقافة العر�يةتراكمات معرف 

   .اجتماعية وثقافية  تحوالتو   بأ�عاد تار�خية 
ّ
ة خاصة  دين إ�� منح القصيدة العر�ية هو�ّ لقد س�� زعيم املول

جاذبي��ا وفعالي��ا وأكتس��ا  �عيًدا عن القوالب ا�جاهزة واملوروثة والنمطّية السائدة ح�ى ال تفقد بر�قها و 

  .فعالية وقدرة ع�� التجدد واالختالف تماشيا مع الواقع املتغ��

 حاجة إبداعيّ   ل ا�خمري �� املنجز الشعري النوا��ي جاء لسّد الس��االِ   إّن - 
ّ

ولي�ون عنصر    ،اعرة لدى الش

الشعر�ّ  قر�حتھ  لتفتيق  ا�خصبةإلهام  ثمّ   ،ة  ف�ي  ومن  قناع  إ��  تحو�لها  تجديد  ة  من  ير�د  ما  إ��  يوظفھ 

وليس    .�ةة �ان ا�خمر أحد سما��ا املم�ّ نطالق تجر�ة شعر�ّ فهو �علن من خاللها اِ   .ر نخراط �� �سق التطوّ واِ 

  ،حدث �� الواقعينقلھ كما  وت  �اعكس سلوك صاح��ة  آاملقصود بالتجر�ة الشعر�ة أن يتحول النص إ�� مر 

وهو ما جعلھ يدين    .�ي وطرح بدائل ف��ا من ا�جدية والطرافة الكث���شاء الفف�حة لإلأن ي�ون (الّنّص)  بل  

متداح  "ال بصر لهم باِ ابن قتيبة    وح�ى شعراء البالط العبا��ي الذين قال ف��م  صراحة،  الشعراء املقلدين

اِ   .  1"خلفائنا العبارة  الّس مستفلقد أراد من خالل هذه  الشعري  لطة وعطف قلو��م ع�� مذهبھ  الة رجال 

�ون ب�ن زمن  هؤالء ال �عرفون رغبات ا�خلفاء وال ين�جمون مع مقتضيات تلك ال�حظة وال يم�ّ   ًحا إ�� أّن ملمّ 

 
حمد محمد شاكر، دار المعارف، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  - 1

ٔ
 . 49. ص 1982تحقيق ا



بي نواس 
ٔ
 و د. منصور الحارثي  د. سماح حمديـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جمالّيات المطالع عند ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)391( 

واالستقرار والرفاه  ا�حضارة  زمن  و��ن  والو�ر  والشتاء  ا�حجر     "1"املدر 
ّ
   قوالتأن

ّ
يتطل زمن  حداثة  وهو  ب 

أّن   .ةشعر�ّ  القديم والتّ   و�ما  النقاد والعلماء    اسطوة كب��ة وشأن وسلطة وخصوصً قليد �انت لهم  أنصار 

ما جعل   وهو  ،دون �� التعصب للقديم وا�جاهرة بالعداء ل�ل ما هو جديدفهم ال ي��دّ   ،والرواة وأهل اللغة

  :ابن قتيبة ��خر م��م قائال

غم ذلك  ولكن ر   2�انوا �ستجيدون الشعر ال�خيف لتقدم قائلھ و�رذلون الشعر الرص�ن ل�ونھ محدثا" "

  :3يمعُن �� ال�خر�ة م��م قائال نواس دّب التجديد و�دأ ينشر و كسب أنصارا ومر�دين وهو ما جعل أبا

ْن لها َساِمًعا ُمطيَعا - 
َ

َضع * َوك
ْ

ا زمان القرود فاخ
َ

 َهذ

   اوقد �ان لها تأث��   لقد بنيت نزعة أ�ي نواس الشعرّ�ة ع�� الّرفض والثورة، 
ً
  ع�� الشعر العبا��ي  ا م�حوظ

إ�� طاقة    ،ك�ل إ�� درجة تحّول معها  بينھ و��ن مناوئيھ �شتُد حينا و�خفت حينا آخر  الن�اع  ولم يزل هذا 

عر خصوصا نحو االختالف عن السائد ونحو التجديد والتطّور واإلشعاع
ّ

 .تحّرك األدب عموما والش

عصر العبا��ي قّوة دافعة  لقد �ان لظهور الشعراء املولدين وانتشارهم وك��ة أشعارهم وال سيما �� ال- 

جتماعية مثل نفوذ ال��امكة وانتشار العادات  �� ذلك ك��ة الدوافع واملؤثرات اال   مساعده  ،�حركة التجديد

وهو ما �ساهم �� ت�و�ن تّيار شعري مناهض لشعر ا�جاهلية ومناوئ    ،والتقاليد املرتبطة بالثقافة الفارسية

ة �� بدايات قصائده ع�� حساب  مات ا�خمر�ّ حتفائھ باملقّد ال  للبداوة جّسمھ أبو نواس خ�� تجسيم من خال

واأل املقّد  االنطفاء   �� جذو��ا  بدأت  ال�ي  للّية 
ّ
الط ضرورة    ،فول شيئا فشيئامات  �ستوجب  ا�حياة  فحداثة 

.ع�� أّن الكالم ع�� زعامة أ�ي نواس  �ان أبو نواس علمها �� القرن الثا�ي لل�جرة ،واقتضاًء حداثة �� الشعر

 4ذه ا�حداثة الشعرّ�ة ال �ع�ي ر�ادتھ، ذلك أّن بذور ا�حداثة قد ظهرت منذ القرن األّول مع شعراء عديدينله

األ   �� بالتجديد  الزمن عالقة  ذلك   �� لتجديده  �ان  األ ورّ�ما   �� حدث  مثلما  الالحقة  ظهور  زمنة  ندلس من 

طبيعة   و  األ�س  بالغزل ومجالس  أساًسا  املرتبطة  األ للمو�حات  نقلة   ،ندلسيةا�حياة   �� ساهم  ما  و هو 

 هذا.  يومنا إ�� آثارها حاضرة  تزال مانوعية للقصيدة العر�ية مب�ى ومع�ى 
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 :ردّي في القّصة القصیرةخصائص الخطاب الّس 

 من حکایات هذه الربوع أنموذجا

 
Characteristics of Narrative Speech in The Short Story: 

“From the Tales of these Areas” a model 
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 : ردّي في القّصة القصیرةخصائص الخطاب السّ 
 من حکایات هذه الربوع أنموذجا  

 

 : صملخّ لا

  راسات األدبّية املعاصرةردّي بأهمّية بالغة �� الّد حظي ا�خطاب الّس 
ّ
�ي وضعت األسس العاّمة لتحليل م�ّوناتھ  ال

سانّية �� ومظاهره. ول�ن انقسم الّدارسون قسم�ن �� مستوى مقار���م لهذا ا�خطاب ب�ن مهتّم بالّس و�نياتھ  
ّ
ردّية الل

 
ّ
اللّية ال�ي تمحورت حول الُب�ى ردّية الّد رد، و��ن مهتّم بالّس �كيبّية والعالئقّية املتحّققة ب�ن عناصر الّس مستو�ا��ا ال�

ل ا�خطاب وصوال إ�� ت
ّ
نا سنعمد �� قراءتنا لنموذج حديد أهّم قواعده الّس العميقة ال�ي �ش�

ّ
ردّية ووظائفها، فإن

يتھ
ّ
�ل  �� ا�خطاب  ��ذا  إ�� اإلحاطة  تو�س   �� القصصّية  املدّونة  �عد   من  لم  إذ  فكرّ�ة وداللّية،  وأ�عادا  فنّيا  بناء 

عضوّ�ة القصص وحدة  صورة   �� ل 
ّ
تتش� قصصّية  ودفقات  فة 

ّ
مكث �حظات  أصبحت  بل  سرد،  جامعة    مجّرد 

�امل ملتون النصوص من خالل جملة من  ناسق والتّ �ختلف م�ّونا��ا. وهذا من شأنھ تحقيق ش�ل من أش�ال التّ 

الّد التّ  والعالقات  تخيي�ّ� فاعالت  منظور  من  انطالقا  للنّص  ال�لّية  البنّية  ل 
ّ
�ش� ال�ي  ا�جزئّية  األبنية  ب�ن  اخلّية 

 خالل عالقة جدلّية مع البعد الدال�ّ�.  وضمن مسار سردّي وتصّور جما�ّ� يتبلور من 

 البناء الفّ�ي واأل�عاد الفكرّ�ة والداللّية.  -املدّونة القصصّية �� تو�س -ردّي ا�خطاب الّس  :مفاتيح �لمات

Abstract : 
Narrative discourse has been of great importance in contemporary literary studies which 

laid the general foundations for the analysis of its components, structures and manifestations. 

In their approach to this discourse, scholars have been divided in two main streams: those 

interested in the linguistic narrative with its compositional and relational levels among the 

narrative elements, and those interested in the semantic narrative that revolves around the 

deep structures that make up the narrative discourse in order to define its fundamental bases 

and functions. In our approach to a model from the Tunisian narrative literature, we will deal 

with this discourse as a whole artistic structure with its intellectual and semantic dimensions. 

Stories are no longer mere narratives, but dense moments and narrative flows that form an 

organic unity which combines its various components. This could achieve a form of harmony 

and complementarity of the text bodies through a set of interactions and internal relationships 

between the partial structures that make up the overall structure of the text from an imaginative 

perspective and within a narrative process and an aesthetic conception that crystallizes 

through their dialectical relationship with the semantic dimension. 

Key words: Narrative discourse- Tunisian narrative literature- artistic structure with its 

intellectual and semantic dimensions. 

 حامد آمال د.



مال حامدد.   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــردّي في القّصة القصيرة  خصائص الخطاب السّ 
ٓ
 ا
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 : المقدمة  -1

السردّية. فرغم ك��ة    األدبّية  غ��ه من األجناس  تمّ��ه عن  سم بجماليات 
ّ
يت ن��ّي  أدب  القص��ة  القّصة 

سم كغ��ه من  
ّ
يت  

ّ
أدبّيا مستقال فإّ��ا استوت جنسا  السرد،  �� مستوى م�ّونات  الرواية  تقاطعها مع جنس 

رد. وقد حظي هذا الفعل اإلبدا�ّ� باهتمام  �ه �اإليجاز واالخ��ال وكثافة الّس الفنون الن��ّية بخصائص تم�ّ 

ل الكتابة القصصّية �� تو�س فّنا أدبّيا حديثا تمتّد جذوره إ�� بدايات القرن  . و رد ا�حديثةنظرّ�ات الّس 
ّ
تمث

ا�جموعات القصصّية  العشر�ن. وقد شهد هذا ا�جال اإلبدا�ّ� زخما �� مستوى مدّونتھ النصّية إذ بلغت  

 
ّ
الث يز�د عن  ما  األد�ّي  ا�جنس  هذا  ضمن  و�دايات    ،الثمائةاملنشورة  العشر�ن  القرن  مستوى  امتّدت ع�� 

   .األلفّية ا�جديدة
ُ
ت األدبّيةهذا دون اعتبار النصوص القصصّية ال�ي �

ّ
 والّصفحات    شرت �� ا�جال

ّ
قافّية  الث

لت هذه ا�جموعات تّيارا  .1ل�جرائد
ّ
 ،كما تباينت فّنيا��ا وأسالي��ا ومضامي��ا.  ت أدبّية وفكرّ�ة مختلفةوقد مث

جاها��ا ال�ي توّزعت ب�ن الوط�ّي وال��ا�ّي والواق�ّ� والتار��ّ� وال�جائ�ّي. وقد بنت القّصة  
ّ
إضافة إ�� تباين ات

من ثقافتھ ومعارفھ  فمقروئّي��ا ال تكتمل دون استفادة املتلّقي  .  القص��ة �� تو�س أواصر وثيقة مع قار��ا

إضافة أن ال مجال للوقوف ع�� دالال��ا   ،2وخ��اتھ لإلحاطة بالنّص القص��ّي �� جميع جوانبھ فهما وتأو�ال

الّس  النّص  حقيقة  مقار�ة  دون  معان��ا  لقراءة  وعمق  أساسّية  مفاهيم  بوصفها  م�ّونا��ا  مقار�ة  ع��  ردّي 

 .3همھ وتأو�لھالنّص وف

   :جموعة القصصّية من ح�ايات هذه الر�وعردّي للما�خطاب الّس  -

ال�ي وضعت األسس العاّمة لتحليل   راسات األدبّية املعاصرةردّي بأهمّية بالغة �� الّد ّس حظي ا�خطاب ال 

مهتّم   ب�ن  ا�خطاب  لهذا  مقار���م  مستوى   �� قسم�ن  الّدارسون  انقسم  ول�ن  ومظاهره.  و�نياتھ  م�ّوناتھ 

بالسردّية  ردّية  بالّس  مهتّم  و��ن  السرد،  عناصر  ب�ن  املتحّققة  والعالئقّية  ال��كيبّية  مستو�ا��ا   �� سانّية 
ّ
الل

 
ّ
ال العميقة  الُب�ى  حول  تمحورت  ال�ي  الّس الداللّية  قواعده  أهّم  تحديد  إ��  وصوال  ا�خطاب  ل 

ّ
�ش� ردّية  �ي 

نا سنعمد �� قراءتنا للمجموعة القصصّية من ح�ايات ه
ّ
ذه الر�وع إ�� اإلحاطة ��ذا ا�خطاب  ووظائفها، فإن

يتھ
ّ
 .�� �ل

عّد هذه ا�جموعة    ح�ايات هذه الر�وعو من  
ُ
صداره  إمجموعة قصصّية للقاّص والروائي أحمد مال. و�

   2018األّول ضمن الفّن القص��ّي. وقد صدرت �� طبع��ا األو�� سنة  
ّ
كما   .4عالمقافة واإل عن دار املنتدى للث

ادة  9201أصدر �� أواخر سنة  
ّ
إضافة إ�� ثالث روايات ومجموعة قصصّية لم   ،5روايتھ األو�� ا�حّب �� رق

نشر �عد. وقد ت�ّونت هذه ا�جموعة القصصّية من أر�ع وعشر�ن قّصة ع�� امتداد  
ُ
حدى وثمان�ن ومائة  إت
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النّ  ب�ن  توّزعت  قراء��اصفحة  إ��  وسنعمد  وقصرا.  طوال  تراوح  مختلف  �ش�ل  بن  ،صوص  مستوى  ية  �� 

يا��ا  استقراء م�ّونات نصوصها قصد استكشاف خاصّ ب   ،ردّي الذي صيغت وفقھ فنّيا وداللّياخطا��ا الّس 

ملا يمتلكھ الفّن القص��ّي من مقّومات فنّية وأ�عاد داللّية مّ��تھ عن غ��ه    ،ا�جمالّية وتحديد سما��ا الفكرّ�ة

وجعلتھ موضع بحث من قبل املنا�ج النقدّية املعاصرة البنيوّ�ة واألسلو�ّية    ،من األجناس األدبّية من جهة

 والسيميائّية من جهة أخرى.  

 البناء الفّني:   -2

 ��تّم مقار�ة النصوص القصصّية من هذا ا�جان 
ّ
�ي اعتمدها القاّص  ب بتحديد أهّم التقنّيات الفنّية ال

والتماسك والوحدة العضوّ�ة لعناصره. فالنصوص القصصّية   ح�ى ُيتاح لھ اخراج نّص سمتھ اال��جام

ب�ى بناء سردّيا ُ�ش��ط فيھ تماسك مختلف م�ّونا��ا �ش�ل يحّقق اكتمال العالم القص��ّي. وُيعّرف البناء  
ُ
ت

ھ "
ّ
ھ تحليل يتعامل مع التقنّيات  الفّ�ي بأن

ّ
عبة الفنّية ألن

ّ
التحليل الذي يتناول هي�ل البنية بكشف أسرار الل

�ستخدمها   ل  ،1  الكتابة"ال�ي 
ّ
   ليمث

ّ
الش البناء  أزمنة،  هذا  أمكنة،  من  م�ّوناتھ  بمختلف  القص��ّي  �ل 

الفّ�ي إ�� جزئ�ن: البناء  �خصّيات، أحداث، سرد، حوار و�ناء لغوّي. وسنقّسم هذا ا�جزء ا�خاّص بالبناء  

 القص��ّي والبناء السردّي. 

 : البناء القصصيّ  -2-1
ل �� هذا العنصر البنية ا�ح�ائّية �� مستوى العناصر ا�حّققة لسردّية النّص القص��ّي. وتت�ّون  

ّ
سنحل

ث  هذه البنية من "مجموعة من العناصر ال�ي تتفاعل �� ما بي��ا وتتآزر �� مجملها لتشكيل جملة األحدا

 
ّ

خصّيات داخل امل�ان أو ا�حّ�� الذي ُ�عّد بؤرة البنية السردّية. والزمن الذي  السردّية ال�ي تقوم ��ا ال�

وأحدا��ا  القّصة  مجر�ات  �ّل  وفقھ  الزمان،    ،2"تتحّدد  امل�ان،   �� البنائّية  امل�ّونات  هذه  ل 
ّ
لتتمث

 ال�خصّيات واألحداث. 

 : المكان -2-1-1
رد القص��ّي وعنصرا هاّما �� عملّية القّص. فعناصر القّصة  أساسّيا من م�ّونات الّس ُ�عّد امل�ان م�ّونا  

يحّقق   عنصر  وهو  ا�حبكة.  مسار   �� م 
ّ

وتتحك القص��ّي  الفعل  توّجھ  م�انّية  رات 
ّ

ملؤش تخضع  القص��ة 

مجموعة    �� امل�ان  و�كتسب  ا�ح�ائّية.  امل�ّونات  سائر  مع  عالقات  من  ين�جھ  ما  خالل  من  ن  مأهّميتھ 

الر�وع بدور وظيفّي منحھ معان ودالالت    ح�ايات هذه  فنّيا قصصّيا يضطلع  م�ّونا  باعتباره  هاّمة  م�انة 

ال�خصّيات �حركة  املناسب  االطار  وتوف��  س��ورتھ  وتحديد  ا�حدث  �شكيل   ��   .ورموز مختلفة. فساهم 

  �� األمكنة  الر�وعوتختلف  هذه  ح�ايات  القصص  من  أشمل،  باختالف  م�ان  ��   يجمعها  ُحّدد  وأوسع 

بـ    العنوان 
ّ
ال الر�وع"  ل هوّ�ة م�انّية مركزّ�ة"هذه 

ّ
تمث التو�سّية.  ،  �ي  البالد  الغر�ّي من  ا�جنوب  ��ا  و�قصد 

 
 .15، ص1999يمنى العيد: تقنّيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، بيروت، دار الفارابي،  -1
    .125، ص1998، 1عبد الملك مرتاض: نظرّية الرواية، دار الّثقافة، ط -2
يضا: -

ٔ
دبي، المركز الثقافّي العربّي، طميد ح انظر ا

ٔ
   .55، ص 2000، 3لحميداني: بنية النّص السردّي من منظور النقد اال
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األمكنة   �عّددت  ولقد  إليھ.  وتنت�ي  الفضاء  هذا  مجتمعة  ل 
ّ
�ش� أخرى  أماكن  امل�ان  هذا  من  وتتناسل 

صوص  طارا م�انّيا لعدد من النّ إفحضرت منطقة أّم العرائس    ،واختلفت حسب طبيعة األحداث وتنّوعها

قّصة   األرملة–مثل  الرّ   -ابن  اليوم  ذلك  ض��   �� املنجمّية  القر�ة  العرائس  أّم  مقفر "�انت  شبھ   . 1"ة�ي�� 

ودارت �عض أحداث   .2"إ�� البلدة الطّيبة أّم العرائس  "ساق�ي القدر ذات عام  -إ�� سّيدة لن أ�ساها -وقّصة  

   -كتاب الر�اضيات–ة  قصّ 
ّ
قل رمزّ�ا  �� منطقة الرديف "ووصلنا إ�� سوق الرديف البلدة النظيفة وذات الث

بي��ا قّصةإوجعل قفصة    .3"واجتماعّيا وتار�خّيا  لبعض نصوصھ من  تجارّ�ة  - طارا  إ��    -مساحة  "سافرت 

 .4"ر�عاء إقفصة �� يوم 

ا�جزائر وتحديدا منطقة �سكرة ال�ي دارت ف��ا �عض   فن�ى   .وتمتّد �عض القصص م�انّيا إ�� خارج تو�س

ار مساء إ��  " و   "ولكن وجهتھ �انت ا�جزائر وتحديدا مدينة �سكرة  - ابن األرملة–أحداث قّصة  
ّ
"وصل ب�

اتو ع�� طرابلس  "وح�ن بدأت ضر�ات النّ   -سنوات �جاف-طرابلس �� أجزاء من قّصة    نرى و  .  5"مدينة �سكرة 

بل  -عائد من دمشق   -ودمشق �� قّصة    .6"و�حوزتھ أز�د من خمس�ن ألف دينارالغرب فّر  
ُ
"سافر إ�� دمشق. ق

 .7"��ا. وحصل ع�� منحة للدراسة هناك بجامع

عّدة أمكنة تنضوي جميعها ضمن  من    من هذه الر�وعح�ايات  البنية امل�انّية �� مجموعة    ت�ّون كما ت

ثنائّيات   ش�ل   �� مستو�ا��ا  اختلفت  أمكنة  و��  للنصوص.  القص��ّي  العالم  ر 
ّ
يؤط الذي   �

ّ
الك� الفضاء 

  ضدّية. فنجد:

 :  األماكن المغلقة -2-1-1-1
 . 8"سقوفهالألفراد الذين يقطنون تحت  �� األماكن ال�ي "�عكس قيم األلفة ومظاهر ا�حياة الداخلّية  

لت �� الغرفة �� قّصة  
ّ
"�انت الغرفة طو�لة وت�اد ت�ون بال عرض و�ان با��ا أزرق    -إ�� سّيدة لن أ�ساها– وتمث

ل بحياء ب�ن شقوقھمتداعّيا وأشّعة ش
ّ
ر الصّ�ي موقف    . 9"مس أفر�ل تتسل

ّ
وقد تحّولت الغرفة إ�� م�ان لتذك

   - �� انتظار الطبيب-املغلق �� قّصة    السّيدة معھ ح�ن تجاهلھ ا�جميع. وتجّسد امل�ان
ّ
�ي �� قاعة االنتظار ال

 
ّ

 �انت مجاال الس��جاع ذكر�ات خمس�ن سنة استحضر من خاللها الش
ّ
�ي  يخ عبد الكر�م قّصة حّبھ للهانّية ال

 التقاها من جديد و�� �جوز سبعينّية.  

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -1

ٔ
 . 8ا

 . 28، ص المصدر نفسه -2
 .111، صالمصدر نفسه -3
 .  93، صالمصدر نفسه -4
 .18، ص المصدر نفسه -5
   .90، ص المصدر نفسه -6
 . 91، ص المصدر نفسه -7
   .57، ص2011محبوبة محمدي: جماليات المكان في قصص سعيد حورانه، دمشق، منشورات الهيئة العاّمة السورّية للكـتاب،  -8
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -9

ٔ
 .  28ا
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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 :  األماكن المفتوحة -2-1-1-2
ساع وا�حرّ�ة. وقد �عّددت �� مج

ّ
   من ح�ايات هذه الر�وع موعة  تو�� عادة باال�

ّ
�ي واختلفت األحداث ال

 -ابن األرملة–طارا لها. فنجد البطحاء �� قّصة  إ�انت  
ّ
ل هذا امل�ان حلبة للن

ّ
�ال ب�ن شباب البادّية  . وقد مث

 
ّ

ار االبن الذي لم يكن منافسا هّينا. فانتصر عليھ ليظفر  والش
ّ
ة الذي أطاح با�جميع باستثناء ب�

ّ
اب ا�ُحزق

لت ��  بقلب  
ّ
حبيبتھ ال�ي اش��طت ع�� من تقبلھ زوجا أن يطيح بجميع ا�خصوم �� صراع حقيقي. كما تمث

 
ّ

حاد العاّم التو���ي للشغل �� قّصة  الش
ّ
وقد حمل هذا  -وأّم العرائس دماء أبكت الرديف-ارع أمام مقّر االت

 .امل�ان/ الشارع دالالت الثورة واملطالبة با�حرّ�ة والكرامة

ف رموزا لغوّ�ة تضطلع بوظائف فنّية    ،1خييلامل�ان بناء لغوّي ذه�ّي يخضع ألغراض التّ ورغم أّن  
ّ
وُ�وظ

وتحيل ع�� دالالت فكرّ�ة، فإّن أحمد مال جعل ألحداث قصصھ أطرا م�انّية تحيل ع�� العالم ا�خار�ّ� بما  

ورد ذكرها �� سياق  هو معطى موضو�ّ� وحقيقّي. وتراوحت هذه األماكن ب�ن أطر حاضنة ل�حدث وأخرى  

األحداث. و�ستمّد هذه األماكن واقعي��ا من أسما��ا �أّم العرائس، الرديف، قفصة، املتلوي، صفاقس، ب��  

عي�ن فت  .ا�حفّي وحفوز من والية الق��وان راسما بذلك صورة للواقع موهما القارئ باحتمال وقوع األحداث

امل�ا بواقعّية  اإل��ام  ع��  نصّيا  �عمل  ا"امل�ان  يحتضن  الذي  ال�ي كما    .2"�حدثن  الوثيقة  العالقة  د 
ّ

يؤك

ا  يّ يخلق عاملا خيال  �اتبفال  .3"من املمارسة لهذا الواقع نوع  املتخّيل  "ين�جها األدب مع الواقع �ش�ل يثبت أّن  

��  عادة خلقھ تخييلّيا و �شكيلھ من جديد عإيرتبط بالعالم املرج�ّ� ارتباطا وثيقا. و�تحّقق ذلك من خالل  

بات الفّن القص��ّي. فامل�ان �� القّصة القص��ة ليس هو امل�ان املرج�ّ� ا�خار�ّ�،  
ّ
غة بطر�قة تخضع ملتطل

ّ
الل

ل م�انا قصصّيا �ستمّده  بل هو امل�ان القص��ّي الذي أبدعھ القاّص وصاغھ صياغة فنّية
ّ
. فال�اتب �ش�

ھ �� اآلن ذاتھ يختلف عنھ اختالفا جوهرّ�ا
ّ
  .من الواقع غ�� أن

النّ    �� امل�ان  حضر  ع��  ل�ن  دّل  داللّيا  �عدا  اكتسب  ھ 
ّ
فإن جمالّيا،  فّنيا  م�ّونا  باعتباره  القص��ّي  ّص 

الذي ُيحّد مساحة وتركيبا ليحضر فعال واعيا �ستع�ن بھ القاّص للتعب�� عن    لإلطارتجاوزه املفهوم الضّيق  

فسّية، االجتماعّية  الالت امل�انّية النّ أث�� ا�جما�ّ� من خالل عدد من الّد فيمنح أحداثھ التّ شواغل وقضايا.  

 ع��  ا  فرسم أمّ وقد استعان أحمد مال بامل�ان عنصرا مقار�ا للواقع والتار�خ    .4"والسياسّية
ّ

لعرائس رمزا داال

اب�ن دليل ع�� هذا
ّ

 املع�ى. املستوى التار��ّ� والو�� الوط�ّي. ولعّل استشهاد الش

و�تجاوز امل�ان داللتھ ا�جغرافّية نحو داللة أوسع تالمس البيئة �� مفهومها الشامل من أ�خاص ووقائع  

ل  وعادات وتقاليد وقيم. فيتّم بذلك استحضار البعد امل�ا�ّي للقّص  
ّ
�� مستو�يھ اإل�سا�ّي وا�جتم�ّ�. ويش�

  ياغةالر�ف أحد األمكنة األساسّية ال�ي ساهمت �� �شكيل األحداث و�� رسم ال�خصّيات القصصّية وص

 
ردن، دار الكنـدي للّنشـر والتوزيـع، كاصدانظر: سليمان  -1

ٔ
سـاليب السـردّية، اال

ٔ
 . 127، ص2003: عالم الـنّص: دراسـة بنيوّيـة فـي اال

 . 424، ص 2000د حسين حسين: شعرّية المكان في الرواية الجديدة، مؤّسسة اليمامة الصحفّية، خال -2
داب،  العيد: في معرفة النّص، بيروت،يمنى  -3

ٓ
  .5، ص1999دار اال

ردن، دار الكندي للّنشر والتوزيع، طمنصور  -4
ٔ
 74، ص1999، 1نعمان نجم الدليمي: المكان في النّص المسرحي، اال
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�جموعة   القص��ّي  العالم   �� متمّ��ة  م�انة  يحتّل  فهو  وتقاليدها.  وعادا��ا  هذه  مفاهيمها  ح�ايات  من 

 . الر�وع

ح الر�ف ليعكس معا�ي البساطة واستسالم أهلھ ل�خرافة. فبدا امل�ان حامال  ويعمد القاّص إ�� نقل مالم

  -ابن األرملة–ملعتقدات ا�جتمع الر�فّي كما تجّسد ذلك وا�حا �� قّصة 
ّ
�ي ُوصفت ف��ا ز�ارة أها�� القر�ة  ال

 
ّ

"�انوا    -زردة  -قّصةبائح. ونجد نفس التصّور ��  والقرى ا�جاورة ملقامات األولياء الصا�ح�ن م�حو��ن بالذ

وا�حاج  أحمد  ا�حاج  هما  وحفيدان  سليمان  سيدي  هو  كب��  جّد  الصا�ح�ن:  هللا  أولياء  من  صا�ح    أر�عة 

تيان ا�خوارق را�خا �� األذهان "وال أ���ى  إو�ان االعتقاد �� قدر��م ع��    .1"ورا�عهم سيدي ع�ّ� بن عبيد

مّما يحيل ع��    ،2مشايخنا الذين يمل�ون مصفاة تصّفي مياه األمطار"كالم جارتنا الطّيبة العّمة غزالة عن  

 .فك�� وسذاجة التصّور �ساطة التّ 

�جموعة   القص��ّي  العالم  داخل  امل�ان  صورة  الر�وعتنّوعت  هذه  ح�ايات  قراءة  من  قار�ناها  وقد   .

ر �جمالّية م�انّية  وتحليال وتأو�ال. فوقفنا ع�� امل�ان �� �عده املرج�ّ� الواق�ّ� و�� �عده التّ 
ّ
خيي�ّ� �ش�ل أط

يالء أهمّية  إمالئمة �حركة ال�خصّيات ولس��ورة األحداث. واهتّم القاّص �عالقة امل�ان بال�خصّيات دون  

   �جزئياتھ وصفاتھ �ش�ل دّل ع�� البعد الدال�ّ� الرمزّي للم�ان اطارا حاضنا لألحداث وال�خصّيات.

 :  مانالزّ  -2-1-2
ردّي يؤّسس  أحد أهّم امل�ّونات الفنّية للقّصة القص��ة، وعنصرا فاعال �� بنا��ا الّس   �عت�� البنية الزمانّية

م�ّي  وتخضع تقنّية النظام الزّ   لعالقات مع سائر عناصر العالم القص��ّي مّما يمنح النّص تماس�ا وا��جاما.

رد لننتقل من  تداخل األزمنة �ش�ل يحّقق تجاوز نمطّية الّس   رد ا�حديثة القائمة أساسا ع��لتقنّيات الّس 

لھ املقاطع السردّية �� حاضر الّس 
ّ
تمث لھ املقاطع    رد إ�� ا�ح�ّي مستوى ا�ح�ي األّول الذي 

ّ
ا�ي الذي تمث

ّ
الث

ل البنية الّس الّس 
ّ
  لر�وع من ح�ايات هذه اردّية زمنّيا �� مجموعة  ردّية املق��نة بالزمن املا��ي. وسنقرأ �ش�

   رد:منّية ومستوى حركة الّس �� مستوى املفارقة الزّ 

 :  منّیةالمفارقة الزّ  -1- 2- 1- 2
وتقوم ع�� مقارنة نظام ترتيب األحداث ��    .3رد مع زمن القّصةمنّية مفارقة زمن الّس ُيقصد باملفارقة الزّ 

  �� مال  أحمد  �عمد  و  القّصة.   �� تتا�عها  بنظام  القص��ّي  تجاوز ا�خطاب  إ��  القصصّية  زمن    مجموعتھ 

إ�� املستقبل. ويستبدلھ   ا�حاضر  املا��ي نحو  بما هو زمن منطقّي �س�� وفق �سلسل متتال من  ا�ح�اية 

املقابل    �� و�ؤّسس  الّتتا�ع  رتابة  ع��  بذلك  فيتمّرد  سق. 
ّ
مت كرونولو�ّ�  لتسلسل  خاضع  غ��  سردّي  بزمن 

   مستو�ات مختلفة:  ��ت ال�ي برز مانّية �جمالّية نصوصھ ع�� املفارقة الزّ 
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من السردّي  منّية. �عتمده ال�اتب �خرق �سلسل الزّ ردّية الزّ قنّيات الّس أحد أهّم التّ  ُ�عّد :  االس��جاع  -أ

رد ا�حاضر واستدعاء املا��ي بمختلف درجاتھ القر�ب منھ والبعيد. فاالس��جاع يقوم  ع�� قطع زمن الّس 

الّس إع��   مسار  للنّ يقاف  أحداث سابقة  املا��ي الستحضار  إ��  والعودة   رد 
ّ
ال ف�ّل  قطة  القّصة.  بلغ��ا  �ي 

ل، بالنسبة  
ّ
اللھ ع�� أحداث  رد، استذ�ارا يقوم بھ ملاضيھ ا�خاّص. و�حيلنا من خّس إ�� ال"عودة للما��ي �ش�

وقد حضر هذا األسلوب �� عدد من قصص ا�جموعة. وانقسم    .1"قة عن النقطة ال�ي وصل��ا القّصةساب

  ردّي املا��ي إ��:ردّي ا�حاضر با�حدث الّس حسب عالقة ا�حدث الّس 

ر    -ابن األرملة-هو اس��جاع يمتّد إ�� ما قبل بداية القّصة. وتحّدد �� نّص  :  االس��جاع ا�خار��ّ  -
ّ

بمؤش

ل �� ح�اية ثراء  
ّ
ل �� أواخر ا�خمسينات. وتحّدد بمستو��ن. أّما املستوى األّول فتمث

ّ
زم�ي سردّي تمث

ار قبل أن يتسّبب أحد الفاسدين �� نفوق �ّل مواشيھ مّما نتج عنھ �غّ�� حال األسرة ووفاة  
ّ
والد ب�

للعمل ار 
ّ
ب� قدوم   �� ل 

ّ
فتمث ا�ي 

ّ
الث املستوى  وأّما  حسرة.  البسكري    عائلها  الّتاجر  ان 

ّ
د�  �� صا�عا 

عام�ن   �عد  ان��ت  بي��ما  حّب  قّصة  و�شوء  العمل  صاحب  ابنة  فتحية  ع��  �عّرفھ  ثّم  ا�جزائرّي. 

ار  
ّ
��رو��ما من القر�ة وزواجهما �عد أن أبدت عائل��ا الرغبة �� تزو�جها من ابن عّمها. ثّم �عّرض ب�

ع��ا وفاتھ وترّمل فتحية ا�حامل باب��ما. كما تضّمنت  �عد أشهر قليلة إ�� حادثة سقوط �� عملھ نتج  

�جاف–  قّصة قبل    -سنوات  كمال  حياة  عن  ا�حديث  خالل  من  خارجّيا  جانفي   14اس��جاعا 

ملا يز�د عن ا�خمس�ن  -�� انتظار الطبيب -وتوّجهھ نحو ليبيا للعمل. وامتّد هذا االس��جاع �� قّصة  

 
ّ

جوز الهانية بومعروف ال�ي أحّ��ا وهو اليزال شاّبا ح�ن شّيد  يخ ع�� هوّ�ة ال�عاما ح�ن �عّرف الش

من�ال ألسر��ا. ولم تتجاوز عالق��ما مجّرد الّنظرات واالبتسامات و�لمات قليلة وح�ن عاد �خطب��ا  

 .وجد قومها يحتفلون �عرسها 

نّص  :  الداخ��ّ  االس��جاع -  �� عليھ  و�ستدّل  القّصة.  لبداية  الحق  ماض   �� ل 
ّ
األرملة-و�تمث   -ابن 

ار االبن �عد وفاة والده وما �عّرض لھ من قسوة من قبل عش��ة والده. وأصبح �� السا�عة  
ّ
بوالدة ب�

ل��احم �عد سّت سنوات كبار مال�ّي املاشية. واحتوت   من عمره راعيا بمقابل لدى أهل املضرب 

زواج    -ماتمقا  -  قّصة حول  برأ��ا  صديق��ا  عمران  الطبيب  زوجة  رت 
ّ

ذك ح�ن  داخلّيا  اس��جاعا 

تا ما  الطبيب  بنت  ي�ي 
ّ

"أخ اق��حتھ قبل سنوات  الذي  ما  ابن��ما  ف �سيط �شهق 
ّ
ولد موظ خذش 

بح�اية �عيم سّيد العش��ة الذي فّرت بھ عّمتھ    -��اية ظالم  -وتحّدد هذا االس��جاع �� قّصة    .2"ي�حق

 وهو  
ّ
 ال يزال رضيعا �� الل

ّ
�ور من حجور أّمها��م وفصل رؤوسهم  يلة ال�ي قّرر ف��ا الوردي افت�اك الذ

�� سّد   � حماي��ا. وقد ساهم االس��جاع 
ّ
إ�� فارس الذي استغاثت بھ فتو� عن أجسادهم. و�جأت 

 
ّ
ال الّس الثغرات  إ�ي يخلقها  ا�حاضر ع�� فهم مسار األحداث وتفس�� دالال��ا، إضافة  ضاءة  إ��  رد 

 
ّ

وازن خصّية بإبراز مالمح تحّولها ب�ن املا��ي وا�حاضر. وحّقق ع�� املستوى الفّ�ي التّ جوانب من ال�

 . تابة وا�خطّيةم�ّي �� النّص ع�� تجاوز الرّ الزّ 
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ع حدوثھ �� القّصة.    خاصّية ح�ائّية  هو:  االستباق  -ب
ّ
وتقنّية فنّية زم��ا املستقبل تتضّمن ما هو متوق

عّد "هذه االستشرافات بمثابة تمهيد أو  ف��وي أحداثا سابقة عن أوا��ا.  
ُ
ولهذا البعد الزم�ّي دور وظيفّي إذ �

القارئ ع��  ارد. فت�ون غاي��ا �� هذه ا�حالة حمل  توطئة ألحداث الحقة يجري اإلعداد لسردها من طرف الّس 

ع حادث ما أو التكّهن بمستقبل إحدى ال�خصّيات، كما أّ��ا قد تأ�ي ع�� ش�ل إعالن عّما  
ّ
ستؤول إليھ  توق

 .1"مصائر ال�خصّيات

ار �� قّصة  �وعمن ح�ايات هذه الرّ وقد �عّددت مواطن االستباق �� مجموعة   
ّ
ع ب�

ّ
  - ابن األرملة  -. فقد توق

ة سيق 
ّ
 أّن انتصاره ع�� ا�ُحُزق

ّ
 وده إ�� قلب ح��ّية ال

ّ
فولة. وقد تحّقق ذلك الحقا �عد أن أطاح  �ي أحّ��ا منذ الط

بخصمھ "وليل��ا زارتھ و أّمها بمن�ل لم �عد �وخا. وجلست ح��ّية ع�� مقر�ة منھ. و�كالم كسر مأثور سلوك  

ار بح�اية قسم ح��ّية: سأتزّوج من يصرع ا�جميع. وأعلم��ا بأّن ابن��ا    ،الّناس
ّ
أعلمت والدة ح��ّية والدة ب�

ارا يصرع ا�جميعر 
ّ
ملمحا استشرافّيا ح�ن تنّبأت    -إ�� سّيدة لن أ�ساها  -وتضّمنت قّصة    .2"أت �� املنام ب�

نجاحھ وانقطاعھ عن الدراسة "باش    يدة ال�ي عطفت ع�� الطفل بمستقبلھ عندما أبدى تخّوفا �عدمالّس 

� أستاذ وتقّر��� بن�ي
ّ
ق  .3"تنجح وتو�

ّ
�ي هللا �� دراس�ي  وهو ما تحّقق "و�عد سنوات حدث ما استشرفتھ...وف

لت املفارقات الزّ  .  4"ودّرست ابن��ا
ّ
ردّية لنصوص مجموعتھ  منّية ال�ي صاغ وفقها القاّص البنية الّس لقد مث

 القصصّية شكال من 
ّ
ي للزّ أش�ال خرق الن

ّ
   من، وتجاوز ترتيب وقوع األحداث �� زمن القّصة.سق ا�خط

 :  منيّ اإلیقاع الزّ  -2- 2- 1- 2
ال �� �سريع الّس 

ّ
رد ع��  يتحّدد اإليقاع الزم�ّي بتقنّيات سردّية اختلفت �� مستوى وظيف��ا ب�ن �عدين تمث

 .ردّية ع�� تقنّية الوقفة من جهة أخرى ا�حركة الّس  و�بطاءتقني�ّي ا�خالصة وا�حذف من جهة، 

   :ا�خالصة -أ
ّ
الت أش�ال  من  ل شكال 

ّ
��  تمث االيجاز  فيتّم  أجزا��ا.  �عض   �� القّصة  ي�حق  الذي  سريع 

اد زم�ي ُيقاس باألشهر  ف��ات زمنّية يرى القاّص أّ��ا غ�� ذات أهمّية. فيخ��ل وُ�جمل ما جرى ع�� امتد

ف عند التفاصيل. في�ون زمن الّس والّس 
ّ
رد أقصر من زمن الوقائع.  نوات �� بضع أسطر دون توق

   -سارح سمونة  -  و���ز ذلك �� قّصة
ّ
 ال

ّ
ئيسّية من بي��ا عالق��ا  خصّية الرّ �ي تروي جوانب من بخل ال�

من مر�� إ�� مر��. و�تحّمل القّر  برعاة مواش��ا "يق��ي الرا�� جميع الفصول وهو يقود مواش��ا  

ھ  
ّ
بأن سمونة  تقنعھ  املطاف  ��اية  و��  والّتعب  وا�جوع  ا�حياةوا�حّر  قيد  ع��  بالبقاء  لها   . 5"مدين 

فالقاّص اختصر �� هذا املقطع فصوال أر�عة وما ُعرف ف��ا من �عب ومعاناة دون تفصيل ألحداث  

وتحّدد اإلجمال �� نفس القّصة �� موضع آخر �� مقام خطبة بدور البن   تدوم ع�� امتداد العام.

فخاضوا �� نتائج ا�حرب العاملّية األو�� وتحّدثوا عن    .عش��ة بوجّرارة "و�ان حديث ا�حاضر�ن متنّوعا
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 و��    .وأخ��وا عن مجتمع ذ�وري و�يئة ذ�ورّ�ة ....والكباش وا�جمال  ا�خيل
ّ

وما أخ��وا عن األنوثة إال

املفعو��ّ مق بموقعها  ذة والت�اثر  ��نة 
ّ
لل القاّص    .1"مصدرا  ��  األ جماال  إفقّدم  ا�خوض  حاديث دون 

   .تفاصيلها

ت وقصص-وتضّمنت قّصة
ّ

عنصرا موجزا "أسمع برحالتھ إ�� أورو�ا و�أصدقاء من جنسّيات    -كيس مجال

و   يزورونھ إفر�سّية  هذه    .2"نقل��ّية  بتقديم  القاّص  دون  واكتفى  املنصف  خالتھ  ابن  عن  العاّمة  املعلومة 

�عي��ا. لبلدان  تحديد  رحالتھ وال  �� قصّ  حديث عن  طو�لة  ا�خالصة سنوات  شملت    -مقامات-  ةوضّمت 

 
ّ

أّما صديقھ سعد فقد نجح  ا.  نجابو�  زواج  و عمالا فتخّرجف  خصيت�ن دراسة مراحل مختلفة من حياة ال�

تخّرج سعد وانتدب طبيبا عاّما لدى وزارة ال�ّحة و�� ذات العام   ،لطّب ّجھ لدراسة ابامتياز �� الب�الور�ا ووُ 

  .3"عمران ولدا وأنجبت زوجة سعد بنتاتزّوجا...أنجبت زوجة 

ف لتسريع وت��ة الّس    ا�حذف:  -ب
ّ
وظ

ُ
رد من خالل تجاوز ف��ات زمنّية دون االشارة  ا�حذف تقنّية فنّية ت

 
ّ
حذف ع�� عدم القدرة ع�� االل��ام بتتّبع سرد الزمن الكرونولو�ّ� ضمن  �ي حدثت ف��ا. و�دّل ا�إ�� الوقائع ال

�� قّصة الفنّية  التقنّية  القاّص سنوات وأشهر من األحداث. و�رزت هذه  ي محدود. فيل��  ن��ّ حّب  -  حّ�� 

   -مغار�ي
ّ
ر عل��ما االرتباط نتيجة عوائد خمسينات القرن املا��ي اال

ّ
 �ي تروي حّب تو���ّي �جزائرّ�ة �عذ

ّ
�ي  ل

ترفض مصاهرة األباعد. ورغم زواج �ّل م��ما وعود��ا إ�� بلدها �عد استقاللھ، فإّن حّ��ا ظّل عالقا �� ذاكرتھ.  

سقاط ف��ات زمنّية طو�لة ُعّدت �عشر�ن سنة  إشقيق��ا. وعمد القاّص إ��    و�عد عشر�ن سنة �سّ�ى لھ رؤ�ة

 
ّ

حذفا إذ لم ُيفّصل   -مقامات–كما تضّمنت قّصة   خاللها.خصّيات  لم ُيفّصل أحدا��ا وما شهدتھ حياة ال�

 القاّص سنوات الّد 
ّ
سبة إ�� عمران الذي أعلن نجاحھ �� الب�الور�ا وتوّجهھ إ�� �لّية الطّب  راسة ا�جامعّية بالن

األعو التّ إ��  مباشرة  انتقل  و  "ومّرت  طبيبا  بتعيينھ  مختّصا صر�ح  طبيبا  ثّم  طبيبا  وأصبح  هذا   .4"ام  ففي 

   شارة إ�� ما وقع ف��ا.ذف يقفز القاّص ع�� سنوات طو�لة دون اإل ا�ح

التّ   :فةالوق  -ج التقنّية  هذه  ل 
ّ
الّس تمث مسار   �� ف 

ّ
انقطاع وق إ��  يف��ي  �ش�ل  الوصف  واعتماد  رد 

شكال من أش�ال الوقف "اق��بنا من املشايخ وشّد�ي لونان قباب    -زردة-منّية. وتضّمنت قّصة  ��ورة الزّ الّس 

شديدة ا�خضرة وجدران ناصعة البياض. و�ال شّك، فإّن ا�خضرة �انت ترمز إ�� ا�جّنة، أّما البياض  وأبواب 

 
ّ
ھ يرمز إ�� القلوب البيضاء والت

ّ
 .5"ّجل حضورها ب�ن واقف وجالس وماّر سامح. و�انت حشود هائلة ��فإن

قّصة      - وافتتحت 
ّ
الط انتظار  تأط��ّي   -بيب��  بدور  اضطلع  وصفي  القاعة    بمشهد   ��" حقة 

ّ
الال لألحداث 

عشرون نفرا ب�ن مر�ض ومرافق. وهم من أعمار مختلفة، فأصغرهم طفلة �� حدود عامها الّسا�ع وأك��هم  

ف الّس  .6"بع�نشيخ و�جوز �� حدود الّس 
ّ
ت وقصص -رد �� قّصة كما توق

ّ
ح�ن عمد القاّص إ��   -كيس مجال
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رفقة   الذي قدم  االنجل��ّي  ا�حامي  تو�ي  الّس وصف  خالة  وابن  موني�ا  االنجل��ّي  زوجتھ  ا�حامي  "�ان  ارد 

الّس  ��ج�ي  ورّ�ما  حمار�ي  �سع  قص��ا  سرواال  و�لبس  ا�جسد  يلبس  عظيم  املشاكسة...و�ان  القرناء  وداء 

عينا يفتح  الوجھ  سم�ن  أحمر  و�ان  ر�عة.  لرجل  جّبة  ي�ون  أن  يمكن  ثّم    قميصا  األخرى  يفتح  و�ال�اد 

 .1"�غمضها

جاهات زمنّية مختلفة ساهمت ��  امتّدت   
ّ
من    ثراء مستوى ا�ح�يإقصص من ح�ايات هذه الر�وع �� ات

يقاعھ �ش�ل ساهم �� صياغة العالم القص��ّي. وقد ُوسمت البنية الزمنّية بالّتداخل  �خالل تنويع الزمن و 

�ش�ل  والتّ  الزّ قاطع  رتابة  اكسر  الزمنّية  املفارقات  خالل  من  ا�خطّية  �سق  وتجاوز  الس��جاعّية  من 

ساعا ومدى بإبطاء الّس واالستباقّية. و 
ّ
ا�خالصة وا�حذف �ش�ل    رد ع�� الوقفة و�سريعھ ع�� تقني�يّ تباينت ا�

 أّسس لبني��ا الزمنّية من جهة، وضمن تماسك بني��ا ا�ح�ائّية من جهة أخرى.  

 :  الشخصیّات -2-1-3
البناء   �� ت�و�ن  عّد ال�خصّيات عنصرا هاّما وأساسّيا 

ُ
القص��ّي ملا تن�جھ من عالقات وروابط مع  �

ل صور��ا  
ّ
مختلف امل�ّونات الفنّية. و�� عنصر مشارك �� األحداث يختلف حضورها سلبا وايجابا. وتتش�

ولد من وحدات املع�ى. 
ُ
ت الواردة ع��ا �� النّص �ش�ل يجعل م��ا وحدة داللّية  من خالل األفعال واألقوال 

�ى �� تأدّية معا�ي  أساسّية ملا تحملھ من مع  رد بنّيةعطا��ا م�ان��ا �� الّس �ل�خصّية و ومن ثّم "تّم االنتباه إ�� ا

النّص  �خصّيات    .2"وأف�ار  �عّددت  الر�وعوقد  هذه  ح�ايات  مختلفة  من  إ�سانّية  �خصّيات  ف�انت   .

تصّرفا��ا. و�مكن  متباينة �� مستوى انتما��ا االجتما�ّ� والثقا�ّ� والقي�ّي �ش�ل ا�عكس ع�� أساليب عيشها و 

 مقار�ة هذا العنصر الفّ�ي حسب: 

 :أنواع الشخصّیات  -2-1-3-1
 مكن تصنيفها ع�� مستو�ات مختلفة: ي 

تباينت ال�خصّيات �� مستوى كثافة ا�حضور ع�� امتداد مساحة القّص   مستوى كثافة ا�حضور: -أ 

  فتفّرعت إ��:

الرئيسّية - الّد :  ال�خصّية  وفق  صّنف 
ُ
الّس ت  �� إل��ا  املسند   ور 

ّ
ال� ف�ي  ارد.   خصّية 

ّ
مركز  ل تحتّل  �ي 

ردّي الذي يتمحور حولها. فت�ون مدارا لألحداث، ��ا ترتبط  كثافة القّص، إذ ��يمن ع�� ا�خطاب الّس 

القص��ّي.  العمل  وحدة  لتحقيق  عل��ا  وُيعتمد  للنّص.  ا�ح�ائّي  البعد  ُيحّدد  خاللها  ومن  األفعال 

 
ّ
الط بحضورها  عليھ  ُ�ستدّل  أّولهما  مستو��ن:  خالل  من  ال�خصّية  هذه  مساحة  وتتحّدد  ع��  ا�� 

�ا �� األحداث. وقد جعل ال�اتب ل�ّل نّص قص��ّي �خصّية رئيسّية  القّص، وثان��ما بمدى مساهم�

ار االبن ال�خصّية املركز �� قّصة  لها حضور مركزّي ع�� امتداد الّس 
ّ
ل ب�

ّ
. وقد  -ابن األرملة-رد. فمث

تبلور   و  أفعالھ  �عرفھ من خالل  القارئ  إ�� جعل  تقديمھ ع�� تحديد مالمحھ. وعمد  القاّص  أغفل 
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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فتجّسد حضوره وقد اق��نت بھ صفة الفاعلّية  .  خالل القّصة وتطّورها بتطّور أحدا��ا  صورتھ تدر�جّيا 

 
ّ
�ي توّزعت ب�ن مستوى فردّي وآخر جما�ّ� مثبتا قدرتھ �� صنع ا�حدث واملساهمة فيھ. أّما الفردّي  ال

جما�ّ� ف��ز  فبدا �� نجاحھ �� تحّدي ظروفھ االجتماعّية السّيئة ليصبح ع�� �سطة من الّرزق، وأّما ا�

ار األب رفضا  
ّ
ب� �عد هرو��ا مع  ال�ي رفضت رجوعها  والدتھ  للبحث عن عائلة  إ�� �سكرة  توّجهھ   ��

معھ   الرجوع  قبلوا  الذين  وأخوالھ  وجّدتھ  جّده  املرحلة  هذه   �� شاركھ  وقد  عّمها.  ابن  من  لزواجها 

�حدث واملشاركة �� تطّوره والـتأث��  ملقابلة أّمھ ولّم شمل العائلة. فبدا بطال ايجابّيا قادرا ع�� صنع ا

 �� ال�خصّيات القر�بة منھ. 

نّص     �� الرئيسّية  ال�خصّيات  سمونة -و�عّددت  أدوارها   -سارح  طبيعة   �� اختلفت    ،وتباينت  كما 

. ف�ي من جهة سمونة ال�ي بدت �خصّية فاعلة ساهمت �� بناء ا�حدث وتطّوره. هاوطبائع  �اصفا�

صفت بالبخل حّد ال 
ّ
تقت�� �ش�ل جعلها �ستغل الرعاة. و��، من جهة أخرى، �خصّية عبد  فقد ات

 
ّ
�ي تمّ��ت بقدر��ا ع�� صنع ا�حدث واملشاركة فيھ. و�رز ذلك �� كث�� من املواقف لعّل أهّمها  ا�جيد ال

   ح�ن أصّر ع�� اصطحاب بدور رغم رفض والد��ا.

الثانوّ�ة - رؤ�تھ  :  ال�خصّية  أ�عاد  الستكمال  القاّص  فها 
ّ
إضاءة  يوظ  �� مساهم��ا  خالل  من  الفنّية 

 �� حّ�� ضّيق. و�مكن  ف�وتنفعل باألحداث من حولها دون أن ت�ون فاعلة  .  ال�خصّية الرئيسّية
ّ

�ا إال

سارح  -االستدالل �عدد من ال�خصّيات لتحديد �عض صفا��ا ومالمحها. ف�خصّية بدور �� قّصة  

   -سمونة
ّ
إال حيا��ا  تفاصيل  وال  أ�عادها  حّدد 

ُ
ت الصّ لم  �شكيل   �� �ساهم  الذي  بالقدر  ال�لّية    ورة 

��ما القّصة   �� حضورها  ارتبط  ت�ن 
ّ
الل الرئيسّيت�ن  فإّن    .لل�خصّيت�ن  ثانوّ�ة،  �خصّية  أّ��ا  فرغم 

ظهار �خصّية البطل وتوضيح �عض معاملها وسما��ا.  إردّي �ان بارزا �ش�ل أتاح لها  حضورها الّس 

أحّ��ا �� البداية سماعا دون أن يراها وتواصل معها ع�� �غمات    فمن جهة، ارتبطت �عبد ا�جيد الذي

رت ع�� عبد  النّ 
ّ
اي. و�عد أن �انت �عت��ه مجّرد راع ال يليق بذات املال والّدل هفت روحها إليھ. وقد أث

ق ��ا �ش�ل  
ّ
جا�ّي وحّددت مواقفھ. فتحّدى والد��ا الرافضة الرتباطهما لرغب��ا ��  إيا�جيد الذي �عل

تزو�ج ابن��ا لصاحب مال. و ارتبطت، من جهة أخرى، بوالد��ا بأن تصّدت لشراسة معامل��ا لعبد  

النّص   داخل  حدثّيا  منعرجا  ل 
ّ
مث كما  بدور.  �خصّية  من  جانبا  املوقف  هذا  أضاء  وقد  ا�جيد. 

 القص��ّي. 

 مستوى   -ب
ّ
 مو و الالن

ّ
   بات:ث

ّ
 مو و الثبات وتوّزعت ب�ن: خصّيات �� مستوى النّ تباينت ال�

قّدم للقارئ تدر�جّيا ع�� امتداد القّصة. و�� ال�ي تتفاعل مع : ال�خصّية النامّية -
ُ
  األحداث وتتطّور ت

ار االبن شاه بتطّورها.
ّ
د ع�� هذا  فتتمّ�� بفاعلي��ا وحرك��ا داخل ا�حّ�� ا�ح�ائّي. ولعّل �خصّية ب�

 الصّ 
ّ

ال� من  مع  نف  صراعھ  خالل  من  ا�ح�ائّي  ا�حّ��  داخل  وحركتھ  بتطّوره  تمّ��  فقد  خصّيات. 

قا  
ّ
�عل القّصة. وهو ما تحّقق من خالل تطّور�ن مهّم�ن  ��اية  صورتھ مع  لتكتمل  وا�جتمع  األحداث 

 . با�جانب�ن اإل�سا�ّي و االجتما�ّ� واملادّي 
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 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)405( 

ار االبن ُ�عامل بقسوة من قبل أبناء عش��ة والده. و�انوا ينادونھ   
ّ
أّما اجتماعّيا و��سانّيا فقد �ان ب�

بابن ال�ّجالة. وح�ن شهد وضعھ املادّي �غّ��ا "الحظ أّن ل�جة البعض تجاهھ بدأت تتغّ��. فعبارة ابن  

ال�ي    ال�ّجالة 
ّ

تخف بدأت  يومّي  �ش�ل  �سمعها  �ان    .1"�ان  أن  والدتھ  و�عد  �حبة  وحيدا  منبوذا 

"يا سّيد�ي هذا حفيدك  الزمن  �عد عقدين من  ببسكرة  أّمھ  أهل  تواصل مع  الغر�بة املستضعفة، 

ار رائحة أّمھ وهو يحتضن جّدتھ. وسرعان ما  
ّ
التو���ّي. قدم لز�ارتنا قال ا�حاج مسعود. واشتّم ب�

مسعود   ا�حاج  أسرة  أفراد  من  كب��  �عدد  املن�ل  سقيفة  بالدموع  ازدحمت  الفرح  وام��ج  وأقار�ھ. 

وق إ�� فتحية"
ّ

  . 2و�التعب�� عن الش

سّت  و�عد  وعن�ت�ن.  �عاج  ثالث  يمتلك  أصبح  أن  إ��  بمقابل،  راعيا  �ونھ  من  تدّرج  فقد  مادّيا  وأّما 

صار يزاحم كبار مال�ّي املاشية عددا. وأصبح ع�� �سطة من    ،سنوات من العمل لدى أهل املضرب

  رفا ع�� راعي�ن.زق وغدا مشالرّ 

الثابتة -  :  ال�خصّية 
ّ
ال ال�خصّية  البناء  ��  داخل  تنمو  ��اي��ا وال  إ��  القّصة  بداية  تتغّ�� من  �ي ال 

ا�ح�ائّي. فت�اد ت�ون ثابتة �� مواقفها وسلوكها. تأخذ نمطا واحدا فال تحتاج إ�� وصف أو استبطان.  

واحدة ال �غّ��ها السرد. لم يكن لها موقف  �انت ذات صبغة    -ابن األرملة-ف�خصّية ا�جّدة �� قّصة  

ارا األّب. وال �علم شيئا  
ّ
ار األّب "�انت ا�جّدة ال �عرف ب�

ّ
من رفض زوجها رجوع ابن��ما �عد هرو��ا مع ب�

بمج  لها  �سمح  ما  ا�خيال  من  تملك  وال  ابن��ا.  حفيدها عن  اب 
ّ

الش هذا  أّن  تصّور  يكن   .3"ّرد  فلم 

�� مستوى   �� قّصة  حضورها مهّما  األّب  سان–مسار األحداث. كما بدت �خصّية زوجة 
ّ
الل   -جرح 

ثابتھ ال تنمو بنمّو األحداث إذ اكتفت بمشاركة الطفل الب�اء عند سماع اس��زاء ا�جار�ن    �خصّية

 برغبة والده �� ا�حاقھ باملدرسة.  

 : طرق تقدیم الشخصّیة   -2-1-3-2
�خ  تقديم   �� واحدة  بطر�قة  مال  أحمد  القاّص  يل��م  الطرق  لم  �عديد  إ��  بل عمد  صّيات قصصھ، 

   وتنويعها:

   الطر�قة التمثيلّية: -أ
ُ
عرف أيضا بالطر�قة املباشرة. و��تّم ف��ا القاّص بتقديم �خصّياتھ ع�� وصفها  �

 
ّ
ل هذا األسلوب �� التقديم هو الط

ّ
ا�� ع�� أغلب قصص ا�جموعة. و�قوم ع��  لغوّ�ا وصفا خارجّيا. و�مث

 ا  -دعاء املظلوم- ة �� مستوى مالمحها ا�خارجّية ومثال ذلك ما ورد �� قّصة اإلحاطة بال�خصيّ 
ّ
  تصف�ي وُ ل

صف جانب من طباعهما. وهو وصف ساهم  ف��ا ال�خصّيت�ن وصفا جسدّيا بتحديد �عض مالمحهما. كما وُ 

وأثبت شكال من  �� إضاءة جانب من جوانب ال�خصّية. وأحال بطر�قة غ�� مباشرة ع�� صفا��ا و أفعالها.  

�ا. و�انت زوجة األّب ذات حّس إ�سا�ّي  أش�ال الّتماثل ب�ن الصّ 
ّ
ا قاسّيا مق�

ّ
فات وال�خصّيات. فاألّب �ان فظ

�ن متقاطع�ن خلقة وخلقا. �انت نحيفة  
ّ
مرهف جعلها تحنو ع�� األطفال اليتامى "�ان بو�الة والعطرة خط

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق -1

ٔ
 . 12، صا

 . 22، ص المصدر نفسه -2
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -3

ٔ
 . 22ا
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ر �شّدة حس��ا أيّ 
ّ

ر بح�ايات عن األهوال  ام الرّ و�ان بدينا. و�ان وجهها ُيذك
ّ

واء. و�ان وجهھ مخيفا دميما. ُيذك

  -سارح سمونة  -وخّصص القاّص مقطعا وصفّيا لتقديم �خصّية قّصة   واألغوال. �ان جلفا و�انت رقيقة.

ووضعها املادّي "مات    1من خالل ضبط وضعها االجتما�ّ� "�انت �جوز أرملة �عيش بر�ف من أر�اف بالدنا."

ومستوى    .2"وأمواال ال تح��ى بمقاييس زما��ا  رك لها والبن��ا الوحيدة مئات رؤوس األغنام والعن�زوجها وت

 
ُ
�ة ولو حايلت  .3"د�� سمونة اسمها "و�انت ت

ّ
ا�جاحظ ل��ك �خصّيات    ومستوى طباعها "و�انت بخيلة مق�

ال نصوصا  س����ا  من  �ستلهم  ومتون  بأسانيد  أخبارا  لها  وألفرد  جانبا  تنضب  بخالئھ  وال  دالل��ا  تخبو   

ت بال�خصّية �� مختلف جوان��ا �ش�ل وظيفّي ألّ��ا مّهدت لألحداث ال�ي �انت   .4"حالو��ا
ّ
و�� تفاصيل أمل

   مدارا لها.

عرف بالطر�قة غ�� املباشرة. و��تّم بتصو�ر العالم الّد     التحليلّية:الطر�قة    -ب 
ُ
� 

ّ
خصّيات ع��  اخ�ّ� لل�

ف القاّص هذه الطر�قة �� عدد من قصص ا�جموعة من ذلك نّص  
ّ
قّصة  -كشف جان��ا النف��ّي. وقد وظ

جّدا الّس   -حّب قص��ة  فيھ  استبطن  فتاة. فصّور  الذي  أحّب  الذي  الف�ى  أعماق  �وامن  �ع��يھ من  ارد  ما 

ب�ن ا�حّب وا�حزن "علق ��ا وصار يحزن ح�ن ال يراها. ويستعيض عن غيا��ا   مشاعر وأحاسيس تراوحت 

والرّ  القصص  و�الّد بقراءة  يجعلهاوايات  أن  نصيبھ  عاء  من  ع��    .5"هللا  لعا 
ّ
مط بأحالمھ  ح�ى  عليما  و�ان 

ا ع��  و��ّجعھ  أحالمھ.  ف��ّين  ليلة.  �ّل  تزوره  "وصارت  و�هواجسھ  و�وفاء  لدراسة.  ينت�ي  ال  بحّب  عده 

ما هّم باالع��اف لها بحّبھ "و�ان    .6"سرمدّي 
ّ
وكشف عن جوهر ال�خصّية وما �ع����ا من خوف وهواجس �ل

ما هّم ببّ��ا ش�واه ارتبك. وقرع خوف الفقد أعاليھ وأسافلھ. وا
ّ
 .7"�غرست أشواك من أخصميھ إ�� أصمغھ�ل

ة تحديد سلوك ال�خصّية وردود أفعالها مّما ساهم �� بناء مالمحها و ت��ير  وأتاحت هذه الطر�قة التحليليّ 

 و التعّرف ع�� أ�عادها.   سلوكها وتصّرفا��ا 

  
ّ
الت ل ال�خصّية أحد أهّم عناصر 

ّ
عّد م�ّونا أساسّيا وفاعال ��  تمث

ُ
� شكيل الفّ�ي للنّص القص��ّي، إذ 

مجموعة    �� ال�خصّيات  و�عّددت  وتطو�رها.  األحداث  الر�وعتجسيد  هذه  ح�ايات  صورا    من  وتباينت 

بتفاصيلها   الفنّية. فاهتّم  بلور رؤ�تھ  مال ��خصّيات قصصھ �ش�ل  وأنماطا وصفات. وقد أحاط أحمد 

واستبطانا وصفات  للتّ حياة  صاغها  فنّية  �خصّيات  بوصفها  ��ا  واستعان  وأحاسيس  .  أف�ار  عن  عب�� 

ل مفهوما تخييلّيا
ّ
ل وجودا واقعّيا بقدر ما تمث

ّ
�عتمدها    ،8ومواقف معّينة. فال�خصّية القصصّية ال تمث

ة صياغة  فسيّ اللة. فتتّم صياغ��ا �� مختلف أ�عادها االجتماعّية والنّ ال�اتب �� ش�ل رموز قصد توليد الّد 

 
 .58، ص المصدر نفسه -1
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -2
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -3
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ٓ
 ا
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فنّية، لذلك قّدم القاّص �خصّيات قصصھ من جميع جوان��ا وصّور مختلف أ�عادها. ف�انت عنصرا فنّيا  

دا للداللة من جهة أخرى. 
ّ
لت عنصرا مول

ّ
 ساهم �� صنع ا�حدث وتطّوره من جهة، ومث

 :  الحدث  -2-1-4
ل ا�حدث م�ّونا محورّ�ا �� بنية الّس 

ّ
ھ  رد. فهو أساس فّ�ي ال مجال لصياغة  يمث

ّ
القّصة دونھ. وُيعّرف بأن

سم بالوحدة الّدالة وت
ّ
وُيعّد ا�حدث   .1"تالحق من خالل بداية ووسط و��اية"سلسلة من الوقائع املّتصلة. تت

. وتتفاوت األحداث �� مجموعة  أهّم عناصر البناء القص��ّي فيھ تنمو املواقف وتتحّرك ال�خصّياتأحد  

   من ح�ايات هذه الر�وع
ّ
شكيل البنيوّي. كما تباينت  من نّص إ�� آخر �� مستوى األهمّية الختالف دورها �� الت

حّب -�� مستوى الكّم ب�ن نصوص ا�جموعة. فنجد من القصص ما قام ع�� حدث واحد رئي��ّي مثل قّصة 

ا  -مغار�ي العوائد  لكن  املشاعر  بادلتھ  جزائرّ�ة  المرأة  تو���ّي  رجل  حّب  حدث  ع��  انبنت  ��  ال�ي  لسائدة 

 خمسينات القرن املا��ي ا
ّ
�ي ترفض مصاهرة األباعد حالت دون تحّقق مرادهما. وما ورد من أحداث أخرى  ل

قھ ��ا رغم ارتباط �ّل م��ما ورسوخها  
ّ
�� القّصة، كمرضھ نتيجة رفض زواجهما وما قالھ ف��ا شعرا ون��ا و�عل

قة با�حدث الرئي��يّ �� ذاكرتھ رغم رجوعها إ�� وط��ا �عد استقالل ا�جزائر،  
ّ
ل أحداثا ثانوّ�ة متعل

ّ
ما تمث

ّ
  .إن

ل حدثھ الرئي��ّي األّول    -ابن األرملة-  نّص قصص أخرى ع�� أك�� من حدث رئي��ّي مثل  وقامت  
ّ
الذي مث

ار و فتحّية الذي نتج عنھ هرو��ما من القر�ة وزواجهما. ثّم 
ّ
�� النمو داخل النّص    ا�حدثيبدأ قّصة حّب ب�

ار/االبن  نحو أحداث أخرى ع�� قدر من األهمّية �عد وفاة الزّ دّرج ع�� الزمن  القص��ّي بالت
ّ
وج وانجاب ب�

الرّ  أن يصبح ع�� �سطة من  لم يحل دون  أّن ذلك  أبناء عش��تھ، غ��  تلّقى معاملة قاسية من  زق.  الذي 

ار/االبن صاحب م�انة مادّية ملزاحمتھ كبار مال�ّي 
ّ
املاشية، واجتماعّية    و�تطّور ا�حدث الدرامّي ليص�� ب�

خذ البطل قرار التوّجھ  
ّ
بھ ع�� خصم شرس ومخيف. لتنت�ي القّصة بحدث رئي��ّي آخر �عد أن ات

ّ
�عد �غل

كما تضّمنت قصص ا�جموعة أحداثا    . نحو �سكرة با�جزائر بحثا عن عائلة والدتھ �عد عقدين من الزمن

النّص.  �� بنية ا�حدث وس��ورتھ  �� تجسيد  سهم 
ُ
� القّصة    ثانوّ�ة  إ�� جانب    - ابن األرملة-ففي نفس  نجد 

ثراء ا�حدث األسا��ّي مثل مصارعة  إا�حدث الرئي��ّي ا�حدث الثانوّي الذي يكتسب أهّميتھ من خالل دوره ��  

ب�ن أهلھ من جهة �� �عز�ز م�انتھ  ار/االبن ل�حزقة وانتصاره عليھ الذي �ان سببا 
ّ
وأتاح لھ، من جهة    .ب�

 ھ اأخرى، الفوز بحبيبت 
ّ
�ي �انت مدار تنافس ب�ن جّل أبناء العش��ة. و�انت قد اش��طت ع�� من تقبلھ زوجا  ل

حقيقّي. صراع   �� ا�خصوم  بجميع  يطيح  ��   أن  الثانوّ�ة  األحداث  �عض  جوانب  إوساهمت  �عض  ضاءة 

ار/االبن
ّ
الصا�ح�ن من ذلك ذكر�ات طفولتھ مع ح��ّية ومساعدة والد��ا ألّمھ، وز�ارتھ لألولياء   �خصّية ب�

م��ا ما يمكن االستغناء عنھ دون أن تتسّبب �� حدوث أّيام ا�جمعة ملشاركة الزّوار ذبائحهم. و�� أحداث  

   خلل �� البناء العاّم للقّصة.

بنية    �� �شكيل  ل م�ّونات محورّ�ة 
ّ
تمث فنّية  تقنّيات  اعتمادا ع��  صاغ أحمد مال نصوص مجموعتھ 

أو أحداث    �ح�اية دون أمكنة محّددة أو أزمنة معّينة ودون �خصّيات فاعلةالسرد القص��ّي. فال وجود  

 
على للثقافة، ط جيرالد  -1
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ل �سيجا سردّيا يقوم ع�� تفاعل  
ّ
ترصد الوقائع. وتت�امل العالقة بنائّيا ب�ن عناصر املادة ا�ح�ائّية لتش�

 خطا�ّي مزجا وتنويعا ب�ن م�ّونا��ا األساسّية ضمن �شكيل بنيوّي سمتھ اال��جام والتناسق.  

 بناء الّسردّي: ال  -3

 :ردالسّ  -3-1
تجسيد األحداث القصصّية. وقد اق��ن  رد م�ّونا هاّما من م�ّونات البناء القص��ّي. وُيعتمد لُ�عّد الّس 

الّس الّس  �عنصر  تنظيم  رد   �� ل 
ّ
فيتمث األّول  أّما  القص��ّي:  العالم   �� أساسي�ن  بدور�ن  يتكّفل  الذي  ارد 

قص��ة هناك عناصر تنتظم داخلها من خالل �خص مهّمتھ  "ففي القّصة الهذا العالم وعناصره  م�ّونات  

م يروي ا�ح�اية و�دعو  اوي. فالرّ تنظيم هذه العناصر وتقديمها للقارئ. وهذا ال�خص ُيد�� الرّ 
ّ
اوي هو مت�ل

 
ّ

م هو الرّ املستمع إ�� سماعها بالش
ّ
ا�ي    .1"ارد أو الّس   اوي �ل الذي يرو��ا بھ. وهذا املت�ل

ّ
ل �� روايتھ  وأّما الث

ّ
فيتمث

 
ّ

خصّيات وتحديده لعالقا��ا. فهو "ينقل األحداث من زوايا متنّوعة.  لألحداث تصو�را ومراقبة ووصفھ لل�

وقد ي�ون واحدا من �خوص القّصة. وقد ي�ون ناقال يح�ي ما سمعھ وحفظھ. وقد ي�ون باحثا �ستق��ي 

من ح�ايات هذه  ارد �� مجموعة صور الّس وقد �عّددت  .2"خيوط و�فحص العلل ويعا�ج األحداثأطراف ا�

   :الر�وع

 : الخارجيّ  اردالسّ  -3-1-1
القّصة للمروّي لھ و�صّور األحداث   �سرد   .3ينت�ي إل��ا. وُيعّد غر�با ع��ا وال ا�ح�اية هو سارد من خارج  

�  الغائب. و�متلك حرّ�ة التّ  بضم�� و�صف ال�خصّيات
ّ

ف ع��  العلم، إذ يتعرّ نّقل زمانا وم�انا. وهو سارد ك�

ارد رؤ�ة خارجّية فت�ون درجة معرفتھ أك�� من ال�خصّية  ويعتمد هذا الّس   .4دواخل ال�خصّيات ومصائرها

وُيعتمد �� قصص    من ح�ايات هذه الر�وعالسرد �� مجموعة   ع�� هيمنتھ الغائب صوت ا�ح�ائّية. و�فرض

 - �� انتظار الطبيب  -عائد من سور�ا  -سنوات �جاف  -سارح سمونة  -حّب مغار�ي  -بداهة  -مثل "ابن األرملة

ة"  -مقامات -قّصة حّب قص��ة جّدا
ّ
 . مهنة غ�� شاق

ف��ما اعتمد  نموذج�ن من قصص ا�جموعة  املستوى  �� هذا  القاّص أحمد مال ساردا من    وسنقارب 

رتھ ع�� تتّبع  خارج القّصة. يمتلك القدرة ع�� تقديم ال�خصّية ووصفها وتحديد عالقا��ا، إضافة إ�� قد

ا األحداث وتأط��ها زمانّيا وم�انّيا، �عاقبا وتداخال. و  ال�اتب لقّصتھقد  ساردا خارجّيا    -��اية ظالم  - ختار 

 
 . 95، ص2002لبنان، مكـتبة ناشرون،  -روتلطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، بي -1
يضا: -

ٔ
   انظر ا

 . Yves Reuter: Introduction à L’analyse du roman, Paris, édition Bordas, 1991, P 37. 
داب،  -2

ٓ
 . 18، ص2006عبد الرحيم الكردي: الراوي والنّص القصصي، القاهرة، مكـتبة اال

يضا:  -
ٔ
عبد هللا إبراهيم:   -.3، ص2001نس، مركز النشر الجامعي، محمد الباردي: إنشائّية الخطاب في الرواية العربّية، تو -انظر ا

 . 11، ص1992لعربي، بيروت، المركز الثقافي العربي، السردّية العربّية: بحث في البنية السردّية للموروث الحكائي ا
3- Gérard Genette : Figures III, Paris Seuil, collection. « Poétique », 1972, P 252  

 . 48-47انظر: حميد لحميداني: بنية النّص السردي، مرجع سابق، ص  -4
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ّ

الش حياة  ليتتّبع  العلم   �
ّ

ك� سارد  موقع  ا�خصوم  يحتّل  شّرهم  من  �سلم  لم  الذين  وأوالده  الوردي  يخ 

ي البالد جنو�ا ووسطا وشماال. فبعد صراع دموّي  واألصدقاء "�انت أخبار الشيخ الوردي قد بلغت أقا��

ألّيام.   بالّدماء  ندّية  الّنصال  ت 
ّ
ظل ��م.  ل 

ّ
و�ن� خصومھ  ��حق  أن  استطاع  عمومتھ،  ب�ي  ضّد  ولسنوات 

 1."يب لھ الولدان و�تضعضع لھ الّ�خر ودفنت ا�جثث �ش�ل جما��...واق��ف من مو�قات الذنوب ما �ش 

ف
ّ
سعت مرابضھ   ال�اتب وقد وظ

ّ
ر "ا�

ّ
ضم�� الغائب صيغة أساسّية لسرده. وراوح فيھ ب�ن غائب مفرد مذك

  وثقل أبيضھ وأصفره. وجّهز كتيبة جند للغزوات. ونكث عهودا مع قبائل ساعدتھ ح�ن �ان مستضعفا.  
ّ

و�ث

وخارجها القبيلة  داخل  إ�� درجة  ،2"الرعب  قر�بة  ال�جوز  خيمة  "و�انت  ث 
ّ
�ان    و��ن غائب مفرد مؤن ھ 

ّ
أن

و��ن    ،3"ال�جوز بصوت خفيض �شبھ عزف ناي  �سمع كالمها وتنا�� إ�� مسمعھ صوت فتاة تخاطب جّد��ا

ر
ّ

مذك جمع  الشيخ   غائب  آل  غ��  ع��  ف��ا  الصّيد  ومحّجر  بالطرائد،  ��ّج  أرضا  يقتحمون  ثمانّية  "�انوا 

لهم بالّ�حب"
ّ
 .4الوردي. و�انت قهقها��م تخ��ق سماء ال تظل

. فتجّول �� أرجاء  ل�خصّيات ارد املوقع الذي �سرد منھ لينتقل بحرّ�ة ب�ن األماكن وااستغّل الّس ولقد  

خالل  العلم من   �
ّ

ك� و�دا ساردا  الظالم.  الشيخ  اآلخر�ن من  للقارئ مواقف  لينقل  خارجها  القبيلة وح�ى 

 
ّ

ال� بقّية  دواخل  إ��  استبطان  بالنسبة  والكره  ا�خوف  ف��ا  ام��ج  ال�ي  ظلم  الأولئك  خصّيات  طالهم  ذين 

الطمأنينة   وغابت  ا�جميع.  ميسم  ا�حذر  و�ان  واألباعد.  األقارب  نفوس   �� حقيقّيا  �ابوسا  ل 
ّ
"ومث الشيخ 

ومشاعر   .5"نّية اغتصبھ سّيد الزمان وامل�ان وا�عدم االحساس بإ�سانّية اإل�سان. ف�ّل ما يقول ��ذه اإل�سا

سل وحرق الزرع و�وار الّتجارة. وسمع  بالنسبة إ�� زايد ابن الشيخ "سمع د  ا�خجل
ّ
عاء ع�� والده بقطع الن

ط عل��ا ظلم من قبل والده.  
ّ
دعاء بالّنماء والّس�� وال��كة واملطر لعش����ا...وتيّقن زايد أّن هذه العش��ة قد سل

 .6"تاحھ خجل ب�ونھ ابن الشيخ الوردي و�دأ يج

ھ  ارد ا�خار�ّ� الرؤ�ة من خلف.  واعتمد هذا الّس  
ّ
ف�انت درجة معرفتھ أك�� من ال�خصّيات، إذ تبّ�ن أن

ھ بحاجة  يدرك أف�ارها وما يجول بخاطرها. ف
ّ
أمعن �� وصف مشاعر �خصّية زايد ونقل أف�اره "و أدرك أن

ل إ�� خافق ملّم. وترّج  
ّ
إ�� فهم العالم من حولھ و��� فهم نفسھ. ورأى �� جميع م�ّونات هذا امل�ان أنوارا تتسل

ائھ و�خوتھ نموذجا ُيحتذى �� فهم الوقائع و�سي��ها و�� رؤ�ة  ن يرى �� والده الشيخ الوردي وأشّق عقال �ا

لآلخر" لقّصة    ،7دونّية  مال  أحمد  اختار  الر�وع -كما  هذه  ح�ايات  يتجاوز    -من  خارجها  من  ساردا 

منة و�خصّيات وأحداث  و�تعامل مع العالم القص��ّي ب�ّل م�ّوناتھ من أمكنة وأز   .درا�ا وعلماإال�خصّيات  

� العلم. فتّم توظيف الّس من موقع الّس 
ّ

رد املوضو�ّ� ع�� ضم�� الغائب الذي �ستدّل عليھ بجملة من  ارد ك�

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -1

ٔ
 .  147ا

 ، الصفحة نفسها. در نفسهالمص -2
 .151، ص المصدر نفسه -3
 .  163، صالمصدر نفسه -4
 .148، صالمصدر نفسه -5
 .  153، صالمصدر نفسه -6
 .157-156ص  المصدر نفسه -7
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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ر -األفعال "ظّل 
ّ

جھ -عاد - ذهب -يتذك
ّ
ارد ع�� مسار األحداث فروى ووصف  قاده..." وقد سيطر هذا الّس  - ات

القّصة.   �� ي�ون مشار�ا  أن  رافق �خصّي�ّي   من وجهة نظره دون  إذ  متعاقبة  بأحداث سنوات  ملّما  و�ان 

إ�� سّن الشباب "وح�ن شّبا صار   .1"بولدين أزهر�ن �� مستوى املالمح القّصة منذ �شأ��ما "خرج ع�� الدنيا

أصغرهما  س��ة  �ستحضر  ال�ون وح�ن  �خالق  شكرا  يديھ  يرفع  أك��هما  س��ة   �� ينظر  قيمة    ح�ن  ر 
ّ

يتذك

و��� سّن الكهولة "وأنت يا شقيقي ورائحة والدّي بلغت األر�ع�ن و�عض من �� سّنك    .2"الص�� ع�� االبتالء

 .3أصبح جّدا"

 : ارد الداخليّ السّ  -3-1-2
ب الّس يق��ن  السارد شاهدا ع�� األحداث  ا�خطاب  ي�ون  أن  إّما  الذي يحيل ع�� مستو��ن:  الذا�ّي  ردّي 

في�ون ساردا مشار�ا �� األحداث    .4ن ي�ون �خصّية رئيسّية �� القّصةف��ا، و�ّما أ  ينقلها دون أن �شارك

القص��يّ  ا�حدث  بناء   �� الفاعل  بوظيفة  ��  الذي   يقوم  تّمت  أشياء  ذاتھ وعن  م عن 
ّ
املت�ل فيھ  "يتحّدث 

أّن  أي  عنھ هنا املا��ي،  يتحّدث  ما  و��ن  بينھ  مسافة  الّس  .  5"ك  الصوت  تمّ��  ا�جموعة  والحظنا   �� ردّي 

 
ّ

األنا/ال� صوت  هو  ومركزّي  أسا��ّي  بصوت  األحداث  القصصّية  تروي  ال�ي  األحداث   �� املشاركة  خصّية 

 
ّ

م. فتحضر ال�
ّ
خصّية �� قصص أحمد مال �� مستو��ن: مستوى ال�خصّية الرئيسّية ال�ي  بضم�� املت�ل

ل ا�خاّصة من جهة، ومستوى الّس تتجّسد صوتا فاعال �� بنية القّصة من خالل سرد تجر���ا  
ّ
ارد الذي يمث

ارد �� عدد من القصص مثل "إ�� سّيدة  ال�خصّية/ الّس   -وقد حضر األنامن جهة أخرى.    صوتا ناقال ل�حدث

ت وقصص  -مساحة تجارّ�ة  -زردة  -دماء أبكت الرديف وأّم العرائس  -سانّ◌ جرح الل  -لن أ�ساها
ّ

  - كيس مجال

غ  - كتاب الر�اضيات
ّ
  -يوم قّر   - هدّية جّدي   -نطحت�ي بقرة  -من ذكر�ات عيد االض��  – ة العر�ّية  مدّرس الل

ال معا البنية القصصّية.
ّ

 دعاء مظلوم". فتوازى ا�ح�ي الذا�ّي مع ا�خطاب القص��ّي ليشك

سان–قّصة    نقارب �� هذا املستوى و 
ّ
ل ف��ا الّس   -جرح الل

ّ
"فهو �خصّية من   ارد الفاعل الرئي��يّ ال�ي مث

ف�ان �خصّية ح�ائّية موجودة داخل  ،6"ھ وعن عالقاتھ بال�خصّيات األخرى يح�ي عن نفسال�خصّيات 

 
ّ
الل تلك   ��" م 

ّ
املت�ل ضم��  سردها   �� �عتمد  والدي.  ا�ح�ي  وفقر  يت�ي  بكيت  صامتا.  ب�اء  طو�ال  بكيت  يلة 

د مخاطبة القارئ  وهو ضم�� أتاح للسار   .7"رحا تفّوه بھ جاران شقيقان تجاهھ و�كيت أك�� كالما مهينا وجا 

عب�� عن نفسھ مباشرة. فروى قّصة التحاقھ باملدرسة للمّرة األو�� �عد أن �ان قد يئس من ذلك �سبب  والتّ 

 
حمد مال: من حكايات هذه الربوع، مصدر سابق، ص -1

ٔ
 . 119ا

 . 119، ص المصدر نفسه- 2
 . 124، صالمصدر نفسه -3
   انظر: -4
  .49حميد لحميداني: بنية النّص السردي، مرجع سابق، ص  -

- Gérard Genette, Figure III, ibid., P-P 238-239 . 
 .197ص ،1989، 1التبئير)، بيروت، المركز الثقافي، ط -السرد -يقطين: تحليل الخطاب الروائي (الزمنسعيد  -5
 .233يمنى العيد: في معرفة النّص، مرجع سابق، ص -6
حمد مال: من حكايات هذه الّربوع، مصدر سابق، ص -7

ٔ
 . 34ا
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فقر والده. و�ّ�ن عمق أثر موقف ابن جاره "وسمح �� أحدهما برؤ�ة مال�سھ وأدواتھ، ولشّدة ا�جا�ي بكتاب  

�ختان.  
ّ
وظّل   .1"ا. وعدت باكّيا إ�� والدي وزوجتھ وا��ال ع�ّ� ضر�القراءة المستھ ف��ر�ي وقال ��: يداك مت

ال كتاب  بفتح  هممت  ما 
ّ
�ل و�عد عقود  أنا  "وها  ذاكرتھ   �� را�خا  املوقف  كّفي  هذا  أتفّقد  ألفي�ي  نصوص 

ر �� ا�حاقھ باملدرسة. فللمدرسة    .2"وأصا���
ّ

ذين �خرا من والده "إّياك أن تفك
ّ
كما روى قسوة ا�جار�ن الل

وهو موقف   3."�سرحلنا بالشياه يا�� ولد ذهبّية متاع قراية رانا معمل�ن عليھ باش "وأردف كب��هما:   أناسها.

ر البنھ �ّل لوازم الدخول إ�� املدرسة. 
ّ
 جعل الوالد يحرص ع�� أن يوف

الّس  البؤرة    .األحداث برؤ�ة ذاتّية مصاحبة  ارد و�قّدم  ُ�عّد هو  إذ  فمعرفتھ مساو�ة ملعرفة ال�خصّية، 

ردّية األساسّية ال�ي من خاللها يرى و�نقل العالم القص��ّي. فيصف من خالل هذه القّصة ما عاشھ من  الّس 

�ار قرفصت �� م�ان عال يكشف املنطقة  ألم وانتظار ح�ى تحّقق أمل التحاقھ باملدرسة "وعند منتصف ال�ّ 

ها آمال أن  
ّ
اعات طو�لة  أرى والدي قادما من �عيد. وكدت أيأس من ذلك. وتحت شمس خر�فّية بقيت س�ل

تعّ�� ال�خصّية عن نفسها �ش�ل يدّل ع�� أّ��ا مدار ا�ح�ي من جهة، و أّ��ا  ف  .4"ولم أشعر بجوع أو عطش

 . رد من جهة أخرى القائم بفعل الّس 

فوقد  
ّ
ر ال�ي نتبّي��  وظ

ّ
كنت �� السا�عة  ا من خالل املزاوجة ب�ن املا��ي"�� سرد األحداث وسيلة التذك

واآلخر   ا�ح�ن  ب�ن  أسمع  وكنت  عمري  أّياممن  �عد  باملدرسة  سألتحق  �ي 
ّ
و�عد    .5"أن أنا  "وها  وا�حاضر 

��ة الذاتّية. وقد هدف من ذلك إ��  ليمازج النّص �� جانب من جوانبھ جنس الّس   ف�ان سردا ذاتّيا  ،6عقود..."

  .يرو�ھ واالستدالل عن واقعّية عاملھ القص��يّ االقناع بصدق ما 

ال�اتب ع�  الّس   اردّس لل� صورت�ن  اعتمد  با�شطار  أو ما ُ�عرف  الّس   .7اردظاهر وخفّي   �� ل األّول 
ّ
ارد  تمث

 ّ�
ّ

ك� �ان  الذي  وأحداث    ا�خار�ّ�  وأزمنة  أمكنة  من  القص��ّي  العالم  م�ّونات  بمختلف  محيطا  العلم 

ل�ا �حرّ�ة ا�حركة، ملّما بأدّق التفاصيل، و متعّرفا ع�� أخفى الدوافع، وعاملا  ات. فبدا ساردا ممتيّ و�خص

مصائر   ع��  لعا 
ّ
ومط بھ  �شعر  وما  تقولھ  وما  ال�خصّية  مشاعر  ومستبطنا  واألف�ار،  األفعال  بحقيقة 

الّس   �� ا�ي 
ّ
الث ل 

ّ
وتمث فال�خصّيات.  للقّصة.  الرئيسّية  ال�خصّية  نفسھ  هو  �ان  الذي  الداخ�ّ�  ي�ون  ارد 

ال داخل ا�ح�ي. يقّدم رؤ�ة سردّية ذاتّية لألحداث تحّدد نظرتھ إ�� العالم القص��ّي الذي يرو�ھ.  
ّ
 ساردا ممث
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 : البناء الداللّي -4

طار بيئة محّددة �عكسها �ش�ل فّ�ي يحيل عل��ا قراءة  إ تنشأ القّصة القص��ة وتتطّور لدى �ّل قاّص ��   

وتأو�ال للواقع ع�� تصو�ره وطرح قضاياه برصد مسار �غّ��اتھ �� ش�ل ظواهر ذات أ�عاد مختلفة. ف�انت  

خلقا لواقع تخيي�� يرتبط �عالم الواقع ارتباطا وثيقا و�قّدم صورة عن    من ح�ايات هذه الر�وعمجموعة  

�عّد .  ا�جتمع ��  هذه ا�جموعة القصصّيةدت تيمات  ول�ن  ل 
ّ
، فإّ��ا تالقت ضمن مرجع ن��ّي واحد يتش�

خييل ي��ل من مرجعّيات مجتمعّية مختلفة اجتماعّية وسياسّية واقتصادّية  طار العالم املسرود. ففعل التّ إ

لت بالنسبة إ�� املتخّيل معطى قبل
ّ
ي. قّدمها ال�اتب ع�� رؤ�ة وتصّور ذاتي-وفكرّ�ة مث �ن لينقل نظرتھ إ��  ن��ّ

� ب�ن ثنايا عمل  واقعھ ومجتمعھ ع�� فعل التّ 
ّ

دا بذلك عالقة األدب بالواقع الذي يتج�
ّ

خييل القص��ّي مؤك

.  و�� عالقة منتجة لدالالت عميقة تن�ج أواصر متينة بمستو�ات النّص القص��ّي ا�ختلفة فّ�ي سردّي.

   بي��ا: ونقارب من من ح�ايات هذه الر�وعختلفت دالالت قد او 

   الداللة االجتماعیّة: -4-1
ل البعد االجتما�ّ� بنية عميقة داخل ا�جموعة القصصّية. فقد رصدنا دالال��ا ع�� امتداد متو��ا  

ّ
مث

�� مظاهرها  النّ  اليومّية  ي��ل تفاصيلھ من مالمح ا�حياة  صّية. فبدت أغلب القصص ذات من�� اجتما�ّ� 

 
ّ
ال اإل�سانّية  ووا�حة    ال�اتب �عرضها�ي  ومواقفها  �سيطة  قصصّية   بلغة 

ّ
ال� مع  خصّيات  تتناسب 

لها �عض األلفاظ العامّية. وتتكّرر �� ثناياها األمثلة الشعبّية. و  القصصّية.
ّ
 تتخل

هدّية    -  أحمد مال ظاهرة الفقر �� كث�� من مواضع مجموعتھ. فحضرت هذه الداللة �� قّصة  �طرحو  

وضعهم املادّي امل��ّدي لدرجة �جزهم عن شراء حذاء "وذات صباح من أّيام  ارد  ال�ي صّور ف��ا الّس   -جّدي 

اطي "شرماطة" ولكّن�ي لم أف�ح �� ايالج قدمي 
ّ
نوفم�� و�ان ال��د قاسّيا، أمرت�ي والد�ي بانتعال حذائي املط

الذها ع��  حجمھ...وأج��ت  ص 
ّ
فتقل املن�ل  خارج  قائظ  صيفّي  يوم  ذات  �سيناه  فقد  داخلھ.  إ��  اليم�ى  ب 

 
ّ

اطي بقدمي الش
ّ
و�عد امتالكھ �حذاء، لم    .1"ل و�فردة "شالكة بوصبع" �� يمي�يما املدرسة بفردة حذائي املط

يكن حكرا عليھ بل انتقل �عده إ�� أخواتھ "انتعلتھ لعام�ن وظّل كما هو. ثّم انتقل إ�� أقدام شقيقات ثالث  

ال�ي يصّور ف��ا عالقة    -نطحت�ي بقرة-املرأة �� ا�جتمع �� قّصة  كما يرسم صورة   ،2��...وصمد ألعوام ثمانّية"

ت ��  املرأة بالرّ 
ّ
جل من خالل ح�اية زهراء مع زوجها الذي يصغرها سّنا والذي �ان عاطال عن العمل. فتول

عا  املسؤولّية املادّية للبيت وللعائلة. ورغم ذلك �انت تتعّرض للعنف املادّي الذي يمارسھ عل��ا ركال وصف

التوّرم �عين��ا وشفت��ا وعن سّن اختفى من ف��ا. أجابت: نطحت�ي إولطما "سأل��ا   حدى زميال��ا عن ذلك 

ت البقرة تنطحها �عد أن باعها �علها بألف دين
ّ
وهو ما يحيل ع�� ما �عيشھ املرأة من استغالل    .3"اربقرة...وظل
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 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)413( 

�ع��  وال  حقوقها  يمنحها  ال  ذ�ورّي  مجتمع  ظّل   �� الرجلواضطهاد  مع  بمساوا��ا  ال��امها  ف  إ��  إضافة   ،

   من عنف مادّي ومعنوّي. مت أمام ما تتعّرض لھالصّ 

لت �� رغبة االبن وراثة والده وهو ال يزال ع�� قيد ا�حياة.    -بداهة  -تضّمنت قّصة  و 
ّ
داللة اجتماعّية تمث

حدى  إاول بلوغ غايتھ خالل فبدون م��اث لن يحصل ع�� تقاعد مر�ح وستظّل أحوالھ تراوح الشّدة. وقد ح

الّد  وّدعوا  لوالده  أصدقاء  عن  "أخ��ه  الثمان�ن  قارب  الذي  لوالده  زار  ز�اراتھ  أو  بجلطات  أصيبوا  أو  نيا 

� عن سّن دون الّس 
ّ
والده دخلت �� غيبو�ة  بع�ن. زهرة سنينة ل أجسادهم املرض ا�خبيث. طارق ا�جّزار تو�

أسابيع  التّ   .1"منذ   �� منھ  رغبة  الشيخ  والده  االبن دون مراعاة ملشاعر  م 
ّ
من  يت�ل منابھ  ليمنحھ  عليھ  أث�� 

 . العقارات مّما يدّل ع�� الن�عة املادّية ال�ي طغت ع�� العالقات اإل�سانّية

   -مقامات–وعرض ال�اتب �� قّصة  
ّ
 بقّية االجتماعّية من خالل العالقة اظاهرة الط

ّ
�ي جمعت ب�ن عمران ل

ذين تصادقا منذ الطفولة. ودفعت ظروف ا�حياة ب�ّل م��ما �� طر�ق مختلف عن اآلخر. فعمران  وسع
ّ
د الل

واستمّرت   طبيبا.  سعد  أصبح  ح�ن   �� والده،  وفاة  �عد  ألسرتھ  عائال  فا 
ّ
موظ ليصبح  الدراسة  عن  انقطع 

ق ببعضعالق��ما �عد زواجهما وانجا��ما لولد و�نت أصبحا شديدي التّ 
ّ
مّما دفع زوجة عمران  هما �عضا  عل

ي�ي بنت    ،2إ�� القول "ما حالهم يا ر�ت ��ار أوخر يوخذو �عضهم"
ّ

لتتلّقى ا�جواب الذي أحز��ا حّد الب�اء "أخ

ف �شهق ما ي�حقالطبيب  
ّ
و�عد مواصلة عمران لدراستھ وتخّرجھ طبيبا غّ��ت زوجة    .3"ما تاخذش ولد موظ

م الوضع االجتما�� �� طبيعة    4ا ال نزّوجهما"سعد رأ��ا "كر�متنا ونجلكم متوائمان ملاذ
ّ

مّما يدّل ع�� تحك

 العالقات.

 : الداللة التاریخیّة -4-2
   -دماء أبكت الرديف وأم العرائس-برزت �ش�ل خاّص ضمن قّصة  

ّ
�ي تمحورت حول أحداث ا�خ�� سنة  ال

تو�س    1984 ا�خ�� ومشتّق إر  إث ال�ي شهد��ا  أسعار  مضاعفة  ا�ح�ومة  حركة  اتھ.  قرار  واجهتھ  قرار  وهو 

هذه   صّورت  بجزئّيات  القّصة  أحاطت  وقد  عنھ.  �اجع 
ّ
بال� للمطالبة  ا�جمهورّ�ة  واليات  جميع  عّمت  رفض 

اختالف   ع��  ا�جتمع  شرائح  جميع  وانخراط  الشوارع،  اجتاحت  ال�ي  �املس��ات  تو�س  تار�خ  من  املرحلة 

واإل  املارك��ّي  فضّمت  العرو انتماءا��م  والقومّي   سالمّي 
ّ

الش لغضب  ا�ح�ومة  ومواجهة  �عنف  �ّي،  عب 

عبية.  فانتشرت اآللّيات العسكرّ�ة �� الشوارع للتصّدي ل�حركة 
ّ

 الش

ر �� قّصة  ار��ّ� ع�� فعل التّ كما حضر البعد التّ  
ّ

ح�ن تحّدث ا�حاج مسعود عن �جوء    -ابن األرملة-ذك

بدأت فر�سا �� إبادة   1954فاتح من نوفم�� آالف األسر ا�جزائرّ�ة إ�� منطقة ا�حوض املنج�ّي. فبعد ثورة ال

بعت سياسة األرض ا�حروقة مّما دفع األها�� إ�� حركة نزوح قسرّي 
ّ
 . شعب بأكملھ وات
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ومفارقات    ا�جزئّيات  التقاط  �عتمد  سردّي  �سق  وفق  التو���ي  للمجتمع  صورة  مال  أحمد  رسم  لقد 

 اليومّي ا
ّ
 اللة و �ي يقّدمها �� ش�ل ومضات غنّية بالّد ل

ّ
فجمع النّص  �م��. ف�انت قصصا نابضة با�حياة.  ال�

القص��ّي ب�ن ا�خيال والواقع �� كشفھ عن جوانب من ا�جتمع. ول�ن زاوج ال�اتب ب�ن الواق�ّ� وا�خيا�ّ�، 

 
ّ
فاصيل واألحداث والوقائع وال�خصّيات،  ا�� ع�� القصص. فهو �ستمّد منھ �عض التّ فإّن الواقع هو الط

 إخييل ع��  ذلك الواقع لتشكيل عاملھ القص��ّي عن طر�ق فعل التّ ثّم �عيد بناء  
ّ
ال� نسيق  �كيب والتّ عادة 

 وفق ترتيب �ستجيب ألهدافھ ويعّ�� عن مواقفھ وأف�اره.

 الخاتمة:   -5

تمّ�� بناءها بالّتماسك    �وعمن ح�ايات هذه الرّ تبّ�ن �عد دراسة مختلف امل�ّونات السردّية �� مجموعة   

ة العضوّ�ة ل��ابط عناصره القصصّية تدّرجا و نموا ضمن �سيج لغوّي أسلو�ّي ساهم ��  وقيامھ ع�� الوحد

ناسق  اكتمال خصائص القصص بناء فنّيا وأ�عادا فكرّ�ة وداللّية. فقد حّقق أحمد مال شكال من أش�ال التّ 

ل   اخلّية ب�ن األبنيةفاعالت والعالقات الّد �امل ملتون نصوصھ من خالل جملة من التّ والتّ 
ّ
ا�جزئّية ال�ي �ش�

البنّية ال�لّية للنّص انطالقا من منظور تخيي�� وضمن مسار سردّي وتصّور جما�ّ� يتبلور من خالل عالقة  

�� مجموعة   القّصة القص��ة  الدال�ّ�. فلم �عد  البعد  الر�وعجدلّية مع  مجّرد سرد، بل    من ح�ايات هذه 

ص  �� ل 
ّ
تتش� قصصّية  ودفقات  فة 

ّ
مكث �حظات  م�ّونا��ا.  أصبحت  �ختلف  جامعة  عضوّ�ة  وحدة  ورة 

�عاضدها �� ذلك ما تراكم لدى ال�اتب من تجارب حياتّية ومن التصاق باليومّي املعيش و التقاط للمواقف  

حظات قصد تجسيد مالمح الواقع نقال ونقدا 
ّ

قصد البحث عن البديل الذي يؤّسس ملستقبل أفضل. و وال�

تصو�را   القصصّية  ا�جموعة  السياسّية واالجتماعّية  فبدت  تناقضاتھ  ب�ّل  ا�جتمع  �عكس  للواقع ومرآة 

 . ةواالقتصاديّ 

لت
ّ
صّية القصصّية �� تو�س ال�ي بدت  نموذجا من املدّونة النّ   �وع من ح�ايات هذه الرّ مجموعة   لقد مث

أسئلتھ بتطّور الو��    تو�غّ�� فعال إبداعّيا تمّ�� بخصائصھ الفنّية والفكرّ�ة ع�� حّد سواء �ش�ل أثبت تطّوره  

أواصر   ر�ط  ع��  ا�جتمع  �شهدها  ال�ي  للتحّوالت  عاكسة  إبداعّية  ممارسة  ف�ان  و�واقعها.  الكتابة  بفعل 

وثيقة بالواقع �� مستوى تحّدياتھ وتناقضاتھ. فنقلت نصوصھ مالمح ا�جتمع التو���ي �� حراكھ وتحّوالتھ  

وا واالقتصادّية  واالجتماعّية  القّصة  السياسّية  ف�انت  فنّيا.  �شكيلها  ع��  لعواملھ  وارتيادا  كشفا  لفكرّ�ة 

 القص��ة فّنا مالمسا للواقع وم��جما ملعطيات ا�حياة �ستكشف عتم��ا بحّس فّ�ي مرهف.

 

 

 

 

 



مال حامدد.   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــردّي في القّصة القصيرة  خصائص الخطاب السّ 
ٓ
 ا
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 دیوان "لیس یعنیني کثیرًا"ل سیمیائیة مقاربة

 للشاعر محمد إبراهیم یعقوب

 
A Semiotic Approach of the Collection "It Doesn't Concern 
me much" Compiled by Poet Mohammed Ahmed Yaqoup 

 



ة نقد وتنوير  
ّ
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ٔ
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 دیوان "لیس یعنیني کثیرًا"ل سیمیائیة مقاربة

 للشاعر محمد إبراهیم یعقوب 

 

 
 

 : صملخّ ال

   ��تّم 
ً
�عني�ي كث��ا "ليس  ديوان  بمقار�ة  البحث   هذا 

ّ
للش �عقوب مقار�ة سيميائيّ اعر محمّ "  إبراهيم  ة  د 

 
ّ
و�براز    ،فيھ وكشف ما هو ضم�يّ  ، ة والرموز ا�ختلفة �� الديوان�س�� للوقوف ع�� أ�ساق العالمات واألدل

 األيقونات املتعّد 
ّ
 ل م��ا تجر�ة الشاعر. دة ال�ي تتش�

ع��    اعتماًدا،  الّديوان  هذا  قصائد  شفرات  تفكيك  أجل  من  إجراءً   الّسيميائي  املن�جحث  االب  اختار  وقد

صية  يميائية بدراسة هذه العتبات النّ املقار�ة الّس   حيث ��تّم   ،بالعنوان والغالف واإلهداء  ابدءً   ما هو داّل   �ّل 

مهمّ  عالمات  للّد بوصفها  النّ ة  عالم  إ��  سيميائيّ   واإلنتقال  ص،خول  رصد  إ��  أخرى  مرحلة  األسماء  ��  ة 

 
ّ

و وال� اهتّم   ورموز،  دالالت  من  تحملھ  ماخصيات  وامل�ان  كما  الزمان  سيميائية  بدراسة  أيضا    ،البحث 

�ل هذا من أجل كشف    ،ة وسيمياء األلوان�ىي و��� سيمياء الصورة الفنيّ والتفت إ�� سيمياء الفضاء النّ 

 أ�عاد التّ 
ّ

 جر�ة الش
ّ

 .راععر�ة للش

 . تحليل سيميائّي  -رموز  -دوال -شاراتإ -ة سيميائيّ  :فاتيح امل �لماتال

Abstract : 

This research aims to semiotically approach the collection "it does not concern me much" 

compiled by poet Mohammed Ahmed Yaqoub. It aims to study the patterns of signs, evidences 

and various symbols of the Collection to explore what is implied and highlight the multiple icons 

in which the poet's experience was formulated. The researcher selected the semiotic method 

to decipher the codes of the poems of this Collection depending on every sign beginning with 

the title, cover, and dedication. The semiotic approach focuses on studying textual threshold 

as they are important signs to enter into the text world. The research studies the semiotics of 

names, characters and their connotations and symbols. The research also focused on studying 

the semiotics of time, place, textual space, image and colors in order to explore the dimensions 

of the poetic experience of the poet. 

Key words: semiotics-indices –connotations-symbols -semiotic analysis . 

 د. سعید بن عبد الله القرني



"ل  سيميائية  مقاربة
ً
 د. سعيد بن عبد هللا القرني ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديوان "ليس يعنيني كـثيرا
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 ة: مقدم  -1

 للشاعر محمد إبراهيم
ً
مقار�ة سيميائية"    -   1�عقوب  ُ�ع�ى هذا البحث بمقار�ة ديوان "ليس �عني�ي كث��ا

عها وتتيح للباحث استجالء دالال��ا وس��  صوص ع�� تنوّ حيث �عد السيميائية ا�جال األرحب لتفس�� النّ 

   اللغو�ة  وغ��فالسيميائية أو علم العالمات علم يدرس أ�ساق العالمات اللغو�ة    أغوارها.
ّ
  ،ورموز   ةأ من أدل

 م�ي واملتواري منھ.والتقاط الضّ ص  مثلما يتيح الغوص �� أعماق النّ 

  �� مهندس��ا الكبار    بفكر  مهيبا  ون�جا  كب��ا  شأوا  بلغتوقد    املباحث السيميائّية  تطّور   حّفزناوقد    هذا

  ومحمد   كيليطو  الفتاح  وعبدمرتاض وسعيد يقط�ن    امللك  وعبد  الغذامي  عبد�:    طرز   منالعالم العر�ي  

...  مفتاح  كراد  بن  ه  ،وسعيد  إجراء  ديوانع��  ع��  السيميائي  املن�ج    من   نفيد   أن   وآثرناشاعرنا    ذا 

  عالم ��    لإلبحار  ��يئة العّدة واألدوات السيميائية ال�افية  قصدالنظرّ�ة واإلجرائّية    تھونتاجا  مستخلصاتھ 

.  أصقاعھ  ومعاطف  تثنياتھ  ��  واآلبقة  العميقة  ومعانية  الغامضة  دالالتھ  ع��  القبض  إ��  س��وال   النّص   هذا

�� حقيقة األمر ع��    وما بالدراسة واالستقصاء    تناول إقتبالنا    إال  والتمحيص،  والفحص  ،ديوان شاعرنا 

   تجر�تھ   باغتناءمتعالية    لثقة
ّ
   لت �� دواو�نھ ا�خمسة ال�ي صدرت لھكما تمث

ّ
  العزلة   تراتيل،  2001  لرهبة الظ

  2015  -محل الدراسة– وان ليس �عني�ي كث��ا  ودي  ،  2013ليس كما تظن    األمر،  2010  مّروا  من   جمر،  2005

  عمق  ��  الثاو�ة  الّدالالت  تحصيل  قصد  تأو�لهاتتيح للباحث    سيميائّيةوما يكتن�ه من عالمات و�شارات ورموز  

 . امللفوظ

ثم الولوج إ��    راسةللّد   انظر�ّ   مدخال  باعتبارهاع�� مفهوم السيميائية    نقف  واقتضت طبيعة البحث أن

 اآلتية: باحث ميائي للديوان بمقار�ة امل حليل السيّ التّ 

 األول : سيميائية العنوان واإلهداء والغالف.  املبحث -

  املبحث -
ّ

 . خصياتالثا�ي : سيميائية األسماء وال�

 موز. وال والرّ الثالث : سيميائية الّد  املبحث -

 مان وامل�ان. : سيميائية الزّ  الرا�ع  املبحث -

 �ىي.ا�خامس: سيميائية الفضاء النّ  املبحث -

 ة. ورة الفنيّ السادس: سيميائية الصّ  املبحث -

 ة األلوان.السا�ع : سيميائيّ  املبحث -

الّد   اختيارنا  إّن  خلو  �ع�ي  ال  املباحث  س لهذه  من  دالليّ ييوان  أخرى.ميائيات  أّن   ة  ال�عد    كما  الدارسة 

   �ّل القارئ باستقصاء  
ّ
 ة �� الّد ييميائواهر الّس الظ

ّ
دليل  راسة هو التّ أّن هدف الّد   ذلك  يا��ايوان ورصد تجل

الّس  ع��  الّد يميائيّ واالستشهاد   ات 
ّ
الظ تلك  ع��  التّ الة  وعدم  االختصار  إ��  إضافة  مباحث  وّس واهر،   �� ع 

 راسة. الّد 

 تائج.ن أبرز النّ ل البحث بخاتمة تتضمّ ذيّ  وقد

 
، ط. دار االنتشار العربي، بيروت  -1 ول –محمد إبراهيم يعقوب، ديوان ليس يعنيني كـثيراً

ٔ
 م. 2015ى، لبنان، الطبعة اال
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عدُّ السيمي
ُ
 من أبرز املنا�ج النّ   Semioticsائية  �

ّ
 رحبً   اواسعً   ال أفًق قدية ا�حديثة ال�ي تمث

ً
ملقار�ة    اومجاال

 النص واستجالء معانيھ وس�� أغواره. 

الّس  الّس و�عرف  أو  العالماتيميائية  بـ علم     ،يميولوجيا 
ّ
واألدل العالمات  أ�ساق  يدرس  الذي  العلم  ة  أو 

   ،موز ا�ختلفةوالرّ 
ّ
 ملا تمث

ً
ة �� عملية تفس�� املع�ى، سواء �انت العالمة منطوقة أو  لھ العالمة من أهميّ نظرا

منطوقة دالليّ   ،غ��  عالقات  عن  الكشف  ��دف  مرئيّ وذلك  غ��  النص  ة  أعماق   �� الغوص  طر�ق  عن  ة 

ل  يميائيةالّس   إّن "    ،اري منھم�ي واملتو والتقاط الضّ 
ّ
  العالقة   إبراز  مع  ظاهر  اءو�ن  ضم�يّ   بناء  وفق  الّنص  تحل

  البناء  أما  الفاعل�ن،  ب�ن  العالقة  و�براز  الوظائفي  بالبناء  فيھ  االهتمام  فيقع  الّضم�ي  البناء  أما.  بي��ما

اهري 
ّ
غوي   باملستوى   فيھ   االهتمام  فيقع   الظ

ّ
شا�ل  للّنص  الل

ّ
  البناء   إ��  فاذالنّ   أّن   املالحظة  مع  واألسلوب  �الت

 . 1إال بمر اللغة" يتّم  ال الّضم�ي

الّس   وقد بدأت إرهاصات املن�ج 
ّ
الل العالم   يميائي ع�� يد 

ّ
الش "  غوي    –  1857  دي سوس��  فرديناند ه�� 

�� وجود علم جديد اق��ح لھ اسم "سيميولوجيا"1913 كننا، فھ بقولھ: «يموعرّ   ،"، ح�ن أعلن عن رغبتھ 

ل فرًعا من علم النّ   اة، علمً الئل داخل ا�حياة االجتماعيّ يدرس حياة الّد   ار علمً إذن، أن نتصوّ 
َّ
فس  قد ش�

ة  اإلغر�قيّ   Sêmaيمولوجيا من  ي هذا العلم بالّس فس العام، وسوف �سّ� من علم النّ   اا�� فرعً و�التّ   ،االجتما��

   ليل. إّن و�ع�ي الّد 
ّ
يمولوجيا  ات ليست سوى فرع من هذا العلم العام، والقوان�ن ال�ي ستكشفها الّس سانيّ الل

 ست�ون قابلة ألن تطبّ 
ّ
 .2سانيات»ق ع�� الل

�ان    فقد  ،يمولوجيامن الّس   ادي سوس�� نظر إ�� اللسانيات بوصفها جزءً   عر�ف أّن و�فهم من هذا التّ 

 
ّ
ة  ة، وقد ت�ون عالمة بصر�ّ ة أم صناعيّ ة، طبيعيّ غ�� منطوق  مة منطوقة أيطمح إ�� علم يدرس العالمات �اف

  ة، و�ّل ة أو ذوقيّ ة أو شميّ أو ملسيّ 
ّ
 م��ا �ش�

ّ
 ��ا.اب فك شفر ل أيقونات تتطل

ر بھ دي سوس�� واستوى ع�� يد العالم األمر��ي "شارل ساندرس ب��س" الذي  
ّ

ن�ج هذا العلم الذي �ش

 . 3سيموطيقا"أعلن �� محاضراتھ �� جنيف عن ظهور علم جديد �س�ى "

  ة، ولذلك يمكن ة �انت أم غ�� لغو�ّ علم يدرس جميع أ�ساق العالمات لغو�ّ   -عند ب��س –"السيموطيقا"  و

الّس 4ةأي علم بوصفھ دراسة عالماتيّ   مقار�ة الباحث  «أّن . وهذا ما جعل  إ��  بنكراد يذهب   يميائي سعيد 

 .5محدودة من العالمات»ر ب��س يمثل أمامنا باعتباره شبكة غ�� ال�ون �� تصوّ 

 
 17، ص 1977خلدون الشمعة، النقد والحرية، منشورات اتحاد الكـتاب العربي، دمشق،  -1
فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة: عبد القادر قنيني، ط. إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة  -2

ولى، 
ٔ
 . 88م، ص 1987اال
خرين،  -3

ٓ
 . 16م، ص 1987االتجاهات السيمولوجية المعاصرة، ط. إفريقيا الشرق، حميد الحمداني وا

ولى،  –منذر عياشي العالماتية وعلم النص، ، ط. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  -4
ٔ
 . 15م، ص2004المغرب، الطبعة اال

دب المغربي، ط. دار ا مفاهيمها وتطبيقاتها، –سعيد بنكراد،السيميائية  -5
ٔ
 .5سوريا، ص  – لحوار، الالذقية مكـتبة اال
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فنجد من    موّحد يدور حول علم العالمات،  تمحورت حول مفهوم  �افإ�ّ   يميائيةدت �عر�فات الّس �عّد   ل�نو 

   �ا «علم ��تّم �عرفها بأ�ّ 
ّ
حديد يجعل  عليمات، وهذا التّ غات، أنظمة اإلشارات، التّ بدراسة أنظمة العالمات، الل

 . 1ة»يميائيّ من الّس  امن اللغة جزءً 

    يرى هناك �عر�ف آخر  و 
ً
أّن السيميولوجيا : «ليست ..غ�� ذلك العلم الذي يبحث �� أنظمة العالمات أيا

 .2�ان مصدرها»

ة  العامّ   املبادئ السيميائية تتناول    عر�ف عن �عر�ف رومان جاكبسون الذي يرى «أّن وال يختلف هذا التّ 

�ّل  بنية  عل��ا  تقوم  "3اإلشارات»  ال�ي  ذهب  بينما  أّن .  إ��  إي�و"  أو  السيميائيّ   أم��تو  العالمات  «علم   �� ة 

 .4ة»أو�ليّ ��ورات التّ الّس 

ن محلل النّ يميائية إ�� أ�ّ ة الّس وترجع أهميّ 
ّ

ة لتعر�ف  ص من تقديم مجموعة من األدوات العلميّ �ا تمك

 
ّ
 . 5د أو وا�حمحّد  ي إ�� مع�ى اتصا��ّ غو�ة ا�ختلفة ال�ي تؤدّ النماذج الل

 ك
ّ

 ة ب�ن العالمات والتّ جود روابط قو�ّ و   ع��د السيميائيون  ما يؤك
ّ
   أو�ل ألن شيًئا ما ال ي�ون عالمة إال

ّ
ھ  ألن

 .6ليؤّو 

الّس  املقار�ة  النّ يميائيّ و�عتمد  دراسة  الّد ة ع��  بنيتھ  خالل  بوصفھ كيانً ص من  أو    ا قائمً   اداللي�   ااخلية 

 ال نحتاج �� وصفھ إ�� معلومات خارجيّ   ،بذاتھ
ّ
 ب قت بحياة األديب، أو  ة عنھ سواء �عل

ّ
روف ا�حيطة بھ، الظ

 . 7صة لداللة النّ اخليّ يميائية ينحصر �� وصف األش�ال الّد ة، ما دام موضوع الّس األحداث املرو�ّ بأو 

يميائي عليھ أن يضع  حليل الّس اللة، فالذي يضطلع بالتّ ة الّد ديّ يميائي مع �عّد حليل الّس وال يتعارض التّ 

«أّن  ي�ون    نصب عينيھ مبدأ  أن  الدارس�ن جملة واحدة دون  يتناولھ طائفة من  الواحد قد  األد�ي  النص 

«
ً
 أو مستنكرا

ً
 .8ممتنعا

بخالف املنا�ج    ،م��ا إ�� ا�خارج  ل��تّد   لّداخليةا   األد�ي  الّنص   بنية  تفكيك  ع��  الّسيميائي   البحث  ويعمل

 . داخلھ  إ�� الّنص خارج من  أي باالتجاه املعاكس  صم��ا النّ   يرتّد  ال�ي خرى األ  قدّيةالنّ 

 
بي ريد السيميائية، ترجمة: ، منشورات عويدات، لبنان،  -1

ٔ
نطوان ا

ٔ
 . 95م، ص 1984بيير غيرو، ا

 . 9م، ص 2003مدرسة باريس، ترجمة: رشيد بن مالك، ط. دار المغرب، وهران، الجزائر،  –جون كلود، السيمياء  -2
 .156م، ص 1989لبنان،  –محمد الولي ومبارك حنون، ط. دار توبقال، بيروت رومان ياكبسون قضايا الشعرية، ترجمة:  -3
حمد الصمعي، ط. المنظمة العربية للترجمة، لبنان،  -4

ٔ
 . 13م، ص 2005إمبرتو إيكو السيميائية وفلسفة اللغة، ، ترجمة: ا

5- Semiotics for Beginner, by Daniel Chandler 
 . 13العالماتية وعلم النص، ص منذر عياشي،  -6
ولى،  -7

ٔ
 . 17م، ص 2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ط. دار الحكمة، الجزائر، الطبعة اال

ين ليالي؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -8
ٔ
 .18م، ص1993عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ا
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 : األول: سیمیائیة العنوان والغالف واإلهداء   المبحث  -3

  �عاظم   قدة وتحليلها، وم��ا العنوان والغالف واإلهداء. و صيّ يميائية بدراسة العتبات النّ املقار�ة الّس   ��تّم 

ھ    ص،ودالالتھ وصلتھ بالنّ   تھع�� ماهيّ   الوقوف  محاوالت  خالل  من  بالعنوانوالّدارس�ن    الّنقاداهتمام  
ّ
ألن

 
ّ

ل «الش
ّ
 يمث

ّ
 .1ص»خول إ�� عالم النّ ة للّد هبيّ فرة الذ

�عنوان    ام كتابً 1987وا بدراسة العنوان، إذ أصدر عام  قاد الذين اهتّم وُيعدُّ "ج��ار جينيت" أحد أبرز النّ 

   Seuilsعتبات  
ّ
النّ ات للعتبات  العناصر امل�ّونة  إ�� دراسة  العنوان، واع��ف بصعو�ة  جھ فيھ  ّصية بما ف��ا 

ص املوازي  عنصر آخر للنّ   عر�ف نفسھ للعنوان يطرح أك�� من أّي فقال: «ر�ما �ان التّ   ھد لوضع �عر�ف محّد 

 
ّ
 .2حليل»�� التّ  اب مجهودً �عض القضايا، و�تطل

 Laاه سمة العنوان  س�ن لعلم العنونة وذلك �� كتاب سمّ قاد املؤّس " من النّ Leo Heok  "�� هوك  وُيَعدُّ 

Marque du titre،   ّاصناعي�   ان بوصفھ موضوعً اية العنو وأشار �� كتابھ هذا إ�� أهم  Object artificial   لھ

 . 3وا�جمهور  القارئ من  ي �ّل وقع بالغ �� تلّق 

النّ أو��    -إذن–العنوان  ف النّ عتبات  أو  الكتاب  ال�ي تطبع  يھ  ص، و�سمّ ص وأو�� إشاراتھ، وهو العالمة 

ئيس وا�حيطة بھ إ�� جانب ا�حوا�ىي والهوامش  ص الرّ للنّ   �ه من غ��ه، وهو كذلك من العناصر ا�جاورةوتم�ّ 

 واملقّد 
ّ
 .4ةة األيقونيّ مات واملقتبسات واألدل

النّ   – ص  فمقار�ة 
ً
  بتحليل العنوان فهو «عالمة ليست من الكتاب جعلت لتدّل ال تكتمل إال    -سيميائيا

 .5عليھ»

 أو نص مواٍز حافل بالّد   ،فالعنوان ُيدرس بوصفھ عالمة بارزة
ّ

عري ولذلك  الالت ال�ي ت�ىيء العالم الش

 .6ص»ُ�َعدُّ «ا�خطوة األو�� من خطوات ا�حوار مع النّ 

ة شديدة االفتقار، إذ ال يتجاوز حدود  ة لغو�ّ وضعيّ ع��    يدّل   -ةاحية الواقعيّ من النّ – و�ذا �ان العنوان  

   ا، وغالبً اا�جملة إال نادرً 
ّ
 ھ ع�� الرّ ما ي�ون �لمة أو شبھ جملة، فإن

ّ
الل غوي، ينجح �� غم من هذا االفتقار 

 
ّ
 .7ل واملستقبلصال نو�� ب�ن املرَس إقامة ات

ھ
ّ
 ا سيميائي� – ص وفك شفراتھ لفهم النّ  مفتاح إجرائّي  إن

ّ
 للقراءة.   القارئ ة ھ يفتح شهيّ ، كما أن

   عندو 
ّ

ونوع   ،�ل الهند�ىي لھ ، وم�انھ أو موضعھ من الغالف ا�خار��ّ دراسة العنوان يجب مالحظة الش

 
ّ
   ،صواختالف حجمھ عن م�ن النّ   ،ا�خط

ّ
لة ب�ن العنوان وامل�ن، ودراسة الصّ   ،ون املغاير الذي كتب بھوالل

 
ولى،  فوزي عيسى النص -1

ٔ
ة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة اال

ٔ
ليات القراءة، ط. منشا

ٓ
 .13م، ص 1994الشعري وا

2- Gerard Genette: Seuils, Collection Poetique aux Ed du Seuil, Paris, 1987, p. 54. 
ولى، عبد الحق بلعابد عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات االختالف،  -3

ٔ
 .66م، ص2008الجزائر، الطبعة اال

ولى،  جميل حمداوي سيموطيقا العنوان، -4
ٔ
 .3م، ص 2015الطبعة اال

ولى،  -5
ٔ
 . 15م، ص1998محمد فكري الجزار،العنوان وسيموطيقا التواصل، ط. الهيئة المصرية العامة للكـتاب، مصر، الطبعة اال

ليات القراءة، ص  -6
ٓ
 . 13فوزي عيسى النص الشعري وا

 . 22محمد فكري الجزار، العنوان وسيموطيقا االتصال، ص  -7
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ي �ع�  � ستد�� املرور بمستو��ن: مستوى خار�لعنوان ما �  تحليل سيميائّي   «أّي   كما أّن  بدراسة دالالت    ىن�ىّ

�عيًد  وتأو�التھ   
ً
أوال ح�ّ   ا العنوان  وتتبّ عن  النص  اجتماعي�   اع دالالتھ م�جمي� �  فلسفي�   اأو  تار�خي�   ا أو  ��    اأو 

تامّ استقالليّ  النّ ة   ة عن 
ّ
الث أما املستوى   .. العنوان-ا�ي  ص  الداخ��  فهو املست   -الذي يدرس ع�� سبيل  وى 

ق إ�� تحليل العنوان لي�ون بمثابة املصباح الذي ي�ىيء  طرّ ص قبل التّ بحيث ال يمكن القفز إ�� تحليل النّ 

ص  النّ   ص لھ عالقة وطيدة تر�طھ بھ، ذلك أّن نة �� النّ ص، أي أن ي�ون العنوان بنية متضمّ لنا ما يحملھ النّ 

 
ّ

 .1ص وعنوانھواحدة هما: النّ ن من نّص�ن �ش��ان إ�� داللة عري يت�وّ الش

يديولوجية كما �ش�� إ�� محتوى القصائد  إأخالقية أو اجتماعية أو    ااتھ قيمً وقد يحمل العنوان �� طيّ 

 . القارئ و�مارس تأث��ه اإلغرائي �� 

 :العنوان -3-1
 بدالالت ثر�ّ   ناجاء عنوان ديوان

ً
في  حرف النّ رها  ة تصّد جملة منفيّ   ، فهواقصره �سبي�   من رغم  الة ب م�حونا

النّ   ليس الذي قد يدّل  أو املستقبل، وقد يفيد أغراضً ع��  أو ا�حاضر  �� املا�ىي  ة مثل اإليجاز  بالغيّ   افي 

 في وغ�� ذلك. و�ثبات النّ 

في ف��ا أقوى، ور�ما آثر أن يضفي ع�� هذا  داللة النّ   �� ليس دون غ��ها ألّن ّ◌ ور�ما آثر الشاعر صيغة الن 

  ال��ّ 
ً
 ذات    القارئ د صداها �� أذن  ة ي��دّ ة أو شاعر�ّ إيقاعيّ كيب ظالال

ً
ألن جملة العنوان ليس �عني�ي كث��ا

 ينت�ي إ�� بحر الرمل. إيقاع موزون، فوز��ا فاعالتن فاعالتن

، أو ليس  ايوان إ�� محذوف، �أن ي�ون تقديره: ما حدث أو ما يحدث ليس �عني�ي كث��ً و�حيل عنوان الّد 

، بل �عنيھ  اكما �ش�� إ�� ذلك لفظة كث��ً االنفي ليس مطلًق   أو ما يحدث وهذا �ع�ي أّن   ما حدث  ا�عني�ي كث��ً 

، كما تحمل أيضا داللة النّ 
ً
 لبية. ظر إ�� ما يحدث ��ىيء من الالمباالة أو الّس بقْدر ما وليس �عنيھ �لّية

 
ً
األمر؟ أو: إ�� أي    اه: هل �عنيك هذاعن سؤال اف��ا�ىي، مؤدّ اومن ا�جائز أن ت�ون جملة العنوان جوابا

 امدى �عنيك هذا األمر؟ في�ون ا�جواب: ليس �عني�ي كث��ً 
ّ

اعر من حدث  ، وهو ما قد �ش�� إ�� موقف الش

أو أن أفقد    اأن أرحل أو أن أفارق حبيبً   احدث، فيقال ليس �عني�ي كث��ً   ن أو قد ين�حب ليشمل �ّل مع�ّ 

 ما يحدث حو�� �� الواق  اأو ليس �عني�ي كث��ً  ا،شيئً 
ّ
 ة.ع بمستو�اتھ �اف

 ص. أو�ل أو هذه االف��اضات تندرج �� إطار قراءة العنوان �� مستواه األول: خارج النّ وهذا التّ 

 
ّ
الث املستوى  العنوان وتحليلھ سيميائي� أما  لقراءة  الّد   اا�ي  املستوى  ير فهو  الذي  العنوان    فيھبط  تاخ�� 

 ص ومضمونھ. بم�ن النّ 

تجدر   اإلطار،  هذا   و�� 
ّ
أن إ��  الّد اإلشارة  قصائد   �� ليس  الّس ھ  العنوان  يوان  هذا  يحمل  ما  عشرة  بع 

ا،لم يكن  هاختيار  مّما يؤكد أّن  ،ا�خار��  ل وتفك��. بقدر ما هو اختيار مقصود جاء �عد تأمّ  اعتباطي�
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ة نقد وتنوير  
ّ
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 و�النّ 
ّ

 ظر إ�� الش
ّ
ف  صف األع�� من صفحة الغال ھ كتب �ش�ل بارز �� النّ �ل الهند�ىي للعنوان ن�حظ أن

أهّم  إ��  النّ إشارة  ليلفت  األحمر  باللون  سيميائيّ يتھ، كما كتب  إليھ كعالمة  ولي��ك  ظر  مساحة    للقارئ ة، 

 أمل والتّ واسعة من التّ 
ّ
 فك�� والت

ّ
 ساؤل عن كنھ هذا ال�ى

ّ
و�ن �ان    ،ااعر كث��ً يء أو ا�حدث الذي ال �ع�ي الش

  حوي؟ وملاذا جاء ع�� هذهجم من ا�حذف النّ اببعض الغموض النّ   اد؟ وملاذا جاء مت�ًح إ�� �ىيء محّد   يومئ

 
ّ

ا�لة من االقتصاد اللغوي؟ وهل أراد الش
ّ

 ة تلّقٍ ممكنة؟ ق أع�� فاعليّ أن يحّق  ذلك �ّل  مناعر الش

يوان قد تقود إ�� فتح  ثمة إشارات �� �عض قصائد الّد   صية، فإّن ؤخذ من املادة النّ و�ذا �ان العنوان لم يُ 

 : 1العنوان، ومن ذلك قول الشاعرمغاليق هذا 

 ما لم يقل �� الدف�� اليومّي  

 أقراص مهدئة ملا ال ُيحتمْل  

 أحمل �� ا�حقيبة  
ُ

 ما كنت
ً
 ليس �عني�ي كث��ا

 وراء ظهري  
ُ

 ما تركت

 وراء ظهري  
ُ

 ليس إال ما تركت

 �� الّس   انا ع�� جملة العنوان ليس �عني�ي كث��ً ييدأفها نحن نضع  
ّ
ر  الث من هذطر الث ه األبيات، وقد �سَّ

 
ّ

، و�ن  اما �ان يحملھ �� ا�حقيبة ليس �عنيھ كث��ً  لغز ا�حذوف من العنوان بأّن البيل إ�� فك اعر الّس لنا الش

 ، إذ البد أن نتساءل عّم ا�ان الغموض لم ينكشف تمامً 
ّ

ي أم  اعر �� ا�حقيبة؟ أهو �ىيء مادّ ا �ان يحملھ الش

 ؟د عدم اإلفصاح عنھ إ�� حمل �ىيء ما و�خفائھ و�عمّ اللة �ش�� ؟ و�ن �انت الّد مجازّي 

يرتبط بوشيجة ما    وهو عنوان داّل   2  يوان �عنوان ذاك شأنك .. ليس أك��!وهناك قصيدة أخرى �� الّد 

 
ّ

ويعزو شأنھ إليھ    ،ينفصل عن ا�خاطب  -�� القصيدة ومن خالل العنوان-اعر  مع العنوان املركزي، فالش

ق فكرة موقف  ئيس لتعمّ �� العنوان الرّ   ا مع لفظة كث��ً   -اداللي� -جملة ليس أك��  فال �عنيھ شأنھ. وتتقارب  

 
ّ
 لبية. مباالة أو الّس الال

 :3د �� سياق آخر �� قول الشاعركما نجد عبارة ليس أك�� ت��دّ 

 ليس أك�� من عناو�ن  

 امتحنت ��ا املسافة نحو حتفك 

 فاألغا�ي ال تخون  

  �� القصيدة صورة املسرح العب�يّ   للذين مضوا نرى ظالل العنوان بدالالتھ، إذ تظّل   او�� قصيدة نخبً 

 حيث يواجھ هذا العبث وهذه الفو�ىى �عدم االك��اث. 4بمفرداتھ كمعادل موضو�� للواقع

 
، قصيدة خطا في الغياب، ص  -1  . 18ديوان ليس يعنيني كـثيراً
 .77الديوان، ص  -2
غاني ال تخون، ص  -3

ٔ
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"ل  سيميائية  مقاربة
ً
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 من الّد   ايمثل فضاًء واسعً   -كما نرى –فالعنوان  
ّ
تھ إيحاءات عميقة عن صورة  الالت كما يحمل �� طيا

 
ّ

 ات الذ
ّ

 ، موازٍ ة إ�� نّصٍ د بنية لغو�ّ ل العنوان من �ونھ مجرّ اعرة ورؤ���ا للواقع ا�حيط ��ا، و�ذلك يتحوّ الش

 عن �ونھ بمثابة مفتاح إجرائّي 
ً
 يوان.لفهم نصوص الّد  فضال

 : عتبة الغالف -3-2
   ذاتھا�حال  فبدالالت عديدة،    اوكما جاء العنوان م�حونً 

ّ
اسم   ريوان، فقد تصّد غالف الّد   ��إسبة  بالن

 
ّ

 اعر املساحة العلو�ّ الش
ّ
ل  أسود  ة البيضاء بخط

ّ
ةعالمة    ليش�

ّ
 ع�� أهميّ   دال

ّ
 ة الذ

ّ
الل وحة ات. ونجد داخل 

  ، واد واالصفرارعت ب�ن البياض والّس سوم وا�خطوط واأللوان ال�ي توزّ ة لوحة الغالف مجموعة من الرّ يّ الفنّ 

أرضيّ  تميل   حيث 
ّ
الل إ��  الغالف  الرّ ة  الباهت  ،مادي ون  األسود   و�توّس   ،أو 

ّ
بالل لرجل  تجر�دي  ون  طها رسم 

وهو ينظر إ�� مجموعة أ�جار �� رسم �شكي�� تبدو    -�� حركة المباالة-يديھ �� جي�ي بنطالھ    األسود يضع 

  وتومئ  ،ة عن عالم الواقعة تحمل دالالت سلبيّ عالمات أيقونيّ   �عّد   - مجتمعة-�ا جرداء، وهذه األ�ساق  و�أ�ّ 

 يوان.للشاعر �� الّد  م اإلبدا��ّ إ�� العال

 : اإلھــداء  -3-3
 
ّ

 �� ا�جزء الّس   ا اعر مقطعً اختار الش
ً
ف��  من شعر الراحل محمد الثبي�ي لي�ون إهداء، وقد وضعھ مستقال

أّن  شك  وال  بيضاء،  صفحة  اململكة   من   �� ا�حداثة  شعر  أيقونات  من  فهو  خاصة،  م�انة  الثبي�ي  �حمد 

 وأحد أبر   ،عوديةة الّس العر�يّ 
ّ
 مل�ن لهذا االتجاه، كز شعرا��ا املمث

ّ
 ة. ة ثر�ّ ل شعره تجر�ة إبداعيّ ا يمث

الّد  صاحب  اع��از  �ع�ي  باإلهداء  الثبي�ي  بھواختصاص  لشاعر�تّ   ،يوان  عاملھ    ،ھوتقديره  مع  وتواصلھ 

 ة. معھ �� تجر�تھ اإلبداعيّ   جوالتوا� ،ھ همومھ ومعاناتھت مشارك كما �ع�ي ،اإلبدا��

 أما 
ّ

 اعر من شعر الثبي�ي فهو: اإلهداء الذي اختاره الش

 ب�ن نار�ن أفرغت �أ��ي  

 ناشدت قل�ي أن �س��يح 

رِ  اهل �عود الصبا مشرعً  
ّ
 للغناء املعط

 أو للب�اء الفصيح ..؟  

 عن معاناة الثبي�ي و�حساسھ باالح��اق وتمزّ  �عّ�� اإلهداء 
ّ

 ق الذ
ّ
من واقع  -والهروب بال�أس  ،��اات و�شظ

 ق ب�ن ماٍض مب�ج وحاضر �ستد�� الب�اء.��اق واملعاناة ال�ي أرهقت قلبھ املمزّ االح

   استدعاء نّص   وال شك أّن 
ّ
   توّحد  ع��  يحيل  نّيةل عالمة أيقو الثبي�ي يمث

ّ
تجر�ة    اعر�ن، وأّن املعاناة ب�ن الش

 الصّ  مع تجر�ة الثبي�ي، وأّن  �عقوب تتماّس 
ّ

 و�توحدان. عر��ن يم��جان وت�ن الش



ة نقد وتنوير  
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 : الثاني سیمیائیة األسماء والشخصیات   المبحث  -4

ع   رموز   وال�خصيات  سماء األ 
ّ
الشعري، وهو    ، وحضور كثيف �� النّص ثرّ�ة  ت دالال ب  منصو�ة، وتتمت

ي، كما سن�ى:  ٌل �غري يالتق��ّ
َ
غ

ْ
 َمش

 : سیمیاء األسماء  -4-1
   امقصود  اختيارهاد �� العمل األد�ي دالالت ورموز، ولذلك ي�ون  لألسماء ال�ي ت��دّ 

ّ
ل عالمات  حيث تمث

 محّد   تع�� دالال  محيلة
ّ
 ن.ف �� سياق مع�ّ دة توظ

ة نجد اسم معن  ة، فمن األسماء العر�يّ ة وغ�� العر�يّ د �� القصائد �عض األسماء العر�يّ ت��دّ   ناو�� ديوان

 : 1مضوا فيقول   لذينل اد �� قصيدة نخبً بن زائدة ي��دّ 

العب�يّ  املسرح   �� التصفيق    ترى  لذة  وتجرح  �جائي،  �حن  ع��  الذكرى  سلم  فتصعد  مهيأة   
ً
أدوارا

 وال ندماء حول الليل �� شغف، ترى معن  
ً
 ع�� ع�ازه يم��ي، ترى قدحا

ً
بالتحديق من أع��، ترى وطنا

 بن زائدة ع�� كر��ّي حكمتھ ال�ي امتحنت بألف خليفة من قبل. 

دعاء املا�ىي ليضعھ بإزاء ا�حاضر، فيستد�� مشاهد  يقوده إ�� است  الواقع بمسرح عب�يّ   �شّبھ الشاعر 

 عديدة، م��ا �خصيّ 
ّ

 ة معن بن زائدة القائد العر�ي الش
ّ
   اوجودً   اھ أوسع الناس حلمً ه�� الذي ُعرف بأن

ً
  ا وعفوا

 
ّ
اس، و�ان أحد أبطال اإلسالم، وع�ن األجواد، ولھ قصص مشهورة مع �عض ا�خلفاء، وم��م أبو  ت النّ عن زال

  ا ده بالقتل ثم عفا عنھ �حكمتھ وحسن بالئھ، فصار استدعاؤه �� القصيدة رمزً املنصور الذي توعّ جعفر  

 ل�حكمة املفتقدة �� الواقع. 

 :2د �� الديوان صورة عن��ة �� قولھوت��دّ 

 سوف ُيصلب  
ً
من أص�� سيسقط �� املفازة، من أضاء لـ عن�� الغرف القر�بة من سياج القصر حتما

 �� كؤوس الليل 

 
ّ

� إ�� ح�� آخر اعر أخرجھ من هذا ا�ح�ّ فـ عن�� هنا ليس هو عن��ة العب�ىي ذلك الفارس العر�ي، ولكن الش

 �� غرفة مظلمة. اقا�عً  اة حيث يبدو محاصرً م�حون بدالالت عصر�ّ 

 
ّ

 : 3ة ومعاصرة، فيقول ة أسماء تراثيّ ات الفاعلة عّد و�� قصيدة "أسئلة املراهن باسمھ" �ستحضر الذ

 نا �� الشمس؟!. أنا من أ -

تار�خ يجفف ك��ياء ب�ي أمية �� الطر�ق إ�� دمشق، سماء بابل تحت ظّل أصا�ع السياب ذابلة، دٌم 

 أع�ى يفكر �� ا�حس�ن ع�� طر�قتھ. 

 
 للذين مضوا، -1

ً
 .25ص  المصدر نفسه، قصيدة نخبا

تان لنهر واحد، ص  المصدر -2
ٓ
 .88نفسه، قصيدة مرا
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العر�ي-فالشاعر   الواقع  إدانة     -�� سياق 
ّ

الش الّس استد�� اسم  العرا�� بدر شاكر  ��   ياباعر  ووضعھ 

ًفا أشار إ�� اسم ا�حس�ن بن ع�� م  كما  املؤلم،سياق الواقع العرا��  
ّ
ع�� الواقع ا�حاصر    محيلةاه عالمة  إيّ   وظ

 بالف�ن واالقتتال والصّ 
ّ
الط الرّ   ائفي،راع  العر�ي  �� مواجهة املا�ىي  اهن كما  واضًعا هذا ا�حاضر اال��زامي 

 إليھ عالمة ك��ياء ب�ي أمية وسماء بابل.  تومئ

 : 1يوان اسم األديب العاملي جارثيا مارك��، كما �� قولھد �� الّد ّ◌ ��دة ال�ي تومن األسماء األجنبيّ 

-  .. 
ً
 هل نزفنا كث��ا

 �انت ستق��ي املساء األخ�� م�� 
ُ

 تذكرت

 ليلة من روايات مارك�� 

 كنا جلسنا لنفرد أسماءنا 

 ُعر�نا 

 وقتنا الزئبقّي 

ي��دّ  مارك��  مقرونً فاسم  الواقعيّ   اد  عالم  إ��  تنت�ي  ال�ي  ال�حر�ّ برواياتھ  الفانتازي  ة  العالم  ذلك  ة، 

 2املدهش
ّ

 ة. بوصفھ عالمة �� سياق تفاصيل تجر�ة جسميّ  اعر، وقد استدعاه الش

 : سیمیاء الشخصیات -4-1-1
 

ّ
عدُّ ال�

ُ
 .3يميائي عالمة من العالمات و�شارة دالةحليل الّس خصية �� التّ �

 وهناك ثالثة 
ّ

 ، و��:ردّي ص الّس عالمات داخل النّ  خصيات تبدوأنواع من ال�

1-  
ّ

املرجعيّ خصيّ ال�  ات 
ّ

ال� و��  إطار  خصيّ ة:   �� وتنضوي  مألوفة  طبيعة  ذات  عوالم  ع��  ا�حيلة  ا�ى 

أو �خصيات    ،، فقد ت�ون �خصيات أسطور�ة ماضو�ةردّي ص الّس النّ   اة املنبثق م�� ة الثقافيّ املرجعيّ 

 ة.ار�خيّ مستقطبة من األحداث التّ 

 ة: و�ش�� إ�� ذاتيّ �خصيات إشار�ّ  -2
ّ
 ف بمعزل عن العمل للتّ ة املؤل

ّ
 � املباشر. ج�

  و��ة: �خصيات استذ�ار�ّ  -3
ّ

ال �� ر�ط أجزاء النص الّس   خصيات ال�ي لها دور قوّي تلك ال�  .4ردي وفعَّ

   نا و�حتشد ديوان
ّ

  اهتّم   �خصّياتة، م��ا  اعر لها وظائف سرديّ بصور ل�خصيات ذات عالقة بتجر�ة الش

 
ّ

  كما  ،إليھ من عالمات ودالالت  تومئ ة وما  أو املالمح ا�خارجيّ   من حيث تصو�ر البناء ا�خار��ّ   �ااعر �الش

 ة. وفكر�ّ  ـ،ةوخلقيّ  ،ةواجتماعيّ  ،ةة وما تنطوي عليھ من صفات نفسيّ اخليّ بتصو�ر املالمح الّد  اهتّم 
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دب العربي، ط. دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -2

ٔ
 م. 2010ينظر: فوزي عيسى، الواقعية السحرية في اال

ولى، فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة: سعيد بنك -3
ٔ
راد، ط. دار الحوار للنشر والتوزيع، الطبعة اال
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ة قصائد عديدة تحمل عناو�ن  ثمّ فيوان،  ات الّد صيب األك�� من ب�ن �خصيّ ة املرأة بالنّ و�ستأثر �خصيّ 

قصيدة    حيث تزخر �ّل   –  109ص  ،�� امرأة ولكنو   ،  57ص  ،ة، وم��ا سيدة الولع املستث�ىات �سائيّ �خصيّ 

 عن حضلبصور ومواقف  
ً
 نساء أسهمن �� �شكيل تجر�ة الشاعر، فضال

ّ
 ور ال�

ّ
سائية �� قصائد  خصيات الن

ل أيقونة بارزة وعالمة من  ع�� ما تأّسس، يمكن القول إّن �خصيّ   و�ناءأخرى عديدة.  
ّ
ة املرأة �� الّديوان تمث

 وكثافة. ا أك�� العالمات حضورً 

 : 1��تم الشاعر برسم املالمح ا�خارجية للمرأة فيقول Holidayففي قصيدة  

 قصيدت�ن .. وتٌر يمرُّ اآلن ب�ن  

 إ�� عسٍل  
ً
 ور�ما لم أنتبھ عمدا

 ع�� طرف الشفاه ا�جانبية سال فارتبكت   

 ع�� َدَرج البنف�ج أسفل باب شق��ا  

 أضاءت موسم ا�حّ�ى  

  
ً
 أو�� أراها �� ثياب البيت طازجة

ً
ة  كما ترجو القصائد، و�انت مرَّ

 كن�ة صوفية زرقاء مثل سماء عين��ا ..  

 من خيوط   
ً
 املاء وشاال

 ت��كھ ع�� عنٍق شما�ّ�ٍ بال هدٍف .. 

 .. 
ً
 أصا�ُع �� كم�ن ال��د عالقة

 من نرٍد ع�� َدَرج البنف�ج  
ّ

 أخف
ُ

 وكنت

  !
ْ
 ليس �عرف من دوار البحر إال ما تبوُح بھ السفينة

ا�خارجيّ  بمالمحها  املرأة  ا�جاذبيّ تطّل  ذات     ،ةة 
ّ
 وتتش�

ّ
ا�جذ األن�ى  صورة   �� �شفال  اإلغراء  ذات  هها  ابة 

الطازجة  ،ةالعسليّ  البيت  أجنبيّ   ،وثياب  امرأة  إ��  سيميائية  إشارة  «و��  الزرقاو�ن  والكن�ة    ،ة»والعين�ن 

املائي  ،الصوفية ا�ح�ى    ،والشال  موسم  أضاءت  حسية  صفات  من  ذلك  شفرة    صورة  ،إّ��اوغ��  تحمل 

 
ّ
جازة باللغة اإلنجل��ية بمثابة  إل رد فعل تجاه صفات هذه املرأة األن�ى. وقد جاء عنوان القصيدة  جنسية تمث

 عالمة سيميائية إ�� طبيعة التجر�ة واملرأة وامل�ان.

وتم��ج املالمح ا�خارجية باملالمح الداخلية �� �خصية امرأة أخرى يصورها الشاعر �� قصيدة �عنوان  

 : 2�� امرأة ولكن يقول ف��ا
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 �� امرأة ولكن لم �غادر َ�ْعُد شرف��ا، جدائل  

 شعرها الصيفي قاموس طبي�� �حزن املاء، دافئة  

 تحدث نفسها �� الليل عن لغة بال أسماء، عن رجل  

 بال تار�خ ميالد، وتحزن وحدها �� الليل  

 �� امرأة ولكن ظلها ترف ثقا��، تخ�ىء وجهها  

 ن الشغف الضروري ، متعبة وفائضة عالغيمة السوداء��  

 كتابتھ كما ترجو ..  
ً
 الذي لم �ستطع يوما

 �� امرأة ولكن جازفت أق��ى من املعتاد، تقفز نحو هاو�ة  

 لتقفز نحو هاو�ة، برغم تلعثم األقداح ظلت �� حواف ال�أس  

 مؤمنة بقدر��ا ع�� التلو�ح لل�لمات ترقص وحدها �� الليل .. 

 �� امرأة ولكن .. حظها �عبان !!  

شرف��ا   �عد  �غادر  لم  عبارة   �� باستدراك  محاطة  هنا  املرأة  االحتجاب    بوصفها�خصية  ع��  عالمة 

إذ    ،تفتقدهو   إ�� الرجل  �ا محاصرة با�حزن تحّن ملالمحها الداخلية أ�ّ   استقرائنا  من  انطالقا   تبدووالعزلة، و  

ها با�جازفة والقفز نحو الهاو�ة، تحاول كسر حصار   ،محاطة بواقع ثقا�� ��تبدو    يبدو هو بال تار�خ ميالد،

   ،مقاييس األنوثة امرأة  ف�ي ب�ّل 
ّ
� الشاعر    ولك��ا سيئة ا�حظ ملا تواجهھ من عواصف وأعاص�� اجتماعية ع�َّ

 شعبية تبدو    ع��ا بصورة الفتة �� قولھ �� امرأة ولكن .. حظها �عبان!! فقد
ً
أضفى بجملة حظها �عبان ظالال

 � وامرأة  مؤلم  لواقع  وثمّ عالمة  بارزة  عيسة.  عالمة  قولھ    تومئة   �� املرأة  هذه  الغيمة    تخ�ئإ��   �� وجهها 

 ف  ، السوداء
ّ

الش بذليضعنا  �ّل   كاعر  مختلفت�ن  ثقافت�ن  إ��  تنتميان  المرأت�ن  نموذج�ن  االختالف،   أمام 

 ونموذج املرأة املنغلقة �� قصيدة امرأة.. ولكن. Holidayرة �� قصيدة نموذج املرأة املتحرّ 

   وقد
ّ
 يتوق

ّ
 ة جماعيّ ات �سائيّ اعر أمام �خصيّ ف الش

ّ
ل �� صورة بنات ال�ّ� �� قصيدة خطأ �� ة كما يتمث

 :1الغياب إذ يقول 

 �� ��ر أغنيٍة  
ٌ
ة  العمر مرَّ كما تمرُّ صبيَّ

ها معها    و�ك�� ِسرُّ

 ال��َّ  
ُ

 بنات

ْصٍد  
َ
 لم يدركن عن ق

 نذوري خلف باب الصدفة البيضاء  

 لو –لم يطرقن   
ً
 سماء البال  -َعَرضا
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 2120ديسمبر)    -(كانون اال
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 �ي يبتلَّ إفصا��  

ّمي  
ُ
 بنات ال�ّ� �عرفن الذي �عرفن من أ

 ولم يقحمن أضلعهّن  

 �� القصص ال�ي حيكت بال داِع  

اللوا�ي   ال�ّ�  بنات  ال�ي استدع��ا ذاكرتھ مع  فالشاعر هنا �ع�� عن تجر�ة ذات مالمح خاصة، تجر�تھ 

 
ّ
أيقونات �جتمعيمث والنّ   ، وقد أضفى عل��ّن ھلن  ال��اءة  أمّ   قاء، فهّن صفات  ا�حكمة وا�خ��ة من  ھ  يأخذن 

�هات. 
ّ
 عن ال�

ً
 وحدها �عيدا

 
ّ

ال�  ومن 
ّ

الذ موضعخصيات  غ��   �� ا�جّد  صورة  تطلُّ  يفّس   ولعّل   ،�ور�ة  القوّي ما  ا�حضور  هذا    أّن   ر 

الّد  ذاتيّ قصائد  �س��ة  أشبھ  تبدو   يوان 
ّ

للش فكث��ً ة  ولذلك  ا�جّد   ااعر،  صورة  �ستد��  أيقونة    ما  بوصفها 

 :1للما�ىي. يقول 

 صديقي  
ً
 ال تتخذ شغفا

 قالها جدي ومال إ�� الغياب 

 وكنت أبحث �� تراث أ�ي من اس�ي  

 �� خزانة وحش�ي األو�� بخور سيدة  

 ع�� قمصان أسئل�ي ال�ي �� الروح لم تك��  

 دمي ع�� املرآة  
ُ

 وجدت

 ع�� امرأة بال أخطاء �ا�ح�ى 
ً
 متكئا

الصّ  ا�جّد   هنا ورة  تحتشد  املا�ىي و�خوصھ: صورة  ا�حكمة    �عالمات  بلسان  أن نطق  �عد  الذي رحل 

 والنّ 
ّ

 تھ �� تراث األب ثم صورة املرأة ال�ي تبدو بال أخطاءاعر ا�حفيد الذي يبحث عن هو�ّ صيحة، وصورة الش

 ة.ة مثاليّ وتحضر عالمة أو أيقونة اجتماعيّ 

 :2وذلك �� قولھ ة أخرى �� القصيدة ذا��ا،وتطلُّ صورة ا�جد مرّ 

ات الر�ح   مسودَّ
ُ

 وجدت

 �� ورق نحا��ّي غسلت بما��ا شغفي  

 ولم أحفل بأغنية �جدي �� ا�خزانة إذ أوّدعها  

  
ً
 فجدي ليس �عرف من أنا حقا

 و�رقد �� عظامي!!  
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   مازال
ّ

ة كما �ش�� إ��  اتية حيث اإل�حاح ع�� فكرة البحث عن الهو�ّ الشاعر ي�حبنا �� سياق س��تھ الذ

ة ب�ن ا�جّد  ،حا�ىي وا�خزانةذلك عالمة الورق النّ  وحفيده، فهو �سكن �� عظامھ وال   و�ن بدت العالقة ُمنبتَّ

 � الذي طرأ ع�� ا�جتمع. غ�ّ وقد ت�ون تلك إشارة أو عالمة ع�� التّ  ،�عرفھ

بالعالمات، يقول الشاعر  ات الديوان امل�حونة  �� إحدى �خصيّ   بماياق ت��ز صورة الّص�ّي  و�� هذا الّس 

 :1 �� قصيدة �عنوان أوراق حجر�ة

ق نصفھ �� الشمس  
ّ
 األرُض تذ�ار �عل

 �ي يقف الّص�ّي ع�� هواٍء فاض من رئتيھ  

 خلف �شيده الوط�ي،  

 ال يدري �لون ثيابھ البيضاء عن ُحّ�ى حقيبتھ  

 القصيدة ..  

 فرصة أخرى لنقفز فوق السور!  

 و الّص�ّي .. أول من يراوغ �� الكالم ه 

  
ً
 هنا صياٌح مدر��يٌّ لم يقل شيئا

 كذلك  
ً
 كراريس البالغة لم تقل شيئا

 والبالد �� البالد  

 من جوانب الّس   االقصيدة جانبً   تصّور 
ّ

 اتيّ ��ة الذ
ّ

اعر �� صباه، و�� صورة ذات طا�ع مح�ّ� شديد  ة للش

تتضمّ ا�خصوصيّ  بما  بمال�سھة  الص�ّي  هذا  لعالم  و�شارات  عالمات  من  ل  ،البيضاء    نھ 
ّ
�ش� عالمة    ال�ي 

 
ّ
   ،سيميائية

ّ
 حقيبتھ، ثم وهو يقف مردًدا الن

ً
  شيد الوط�ي، و�ن جاءت الصورة ذات دواّل وهو يم�ىي حامال

 
ّ
 �ش�� إ�� الث

ً
 بات وا�جمود.سلبية

 :2ة �خصيات هامشية نقع عل��ا �� الديوان، مثل �خصية البائع أو حامل ا�حقيبة �� قولھوثمّ 

ٍر وليس ��ذه الدنيا مقام تبدو إ��   
َ

 َسف

 بائع أخذ ا�حقيبة ثم قال: 

 لصيغة الفعل املضارع  
ُ

 وما انت��ت

 �� كالم البائع الَعَر��يّ  

هنا   البائع  والنّ   -��ابرغم هامشيّ -ف�خصية  ا�حكمة  طا�ع  �ستد��  تحمل  الشاعر  جعل  ما  بوءة، وهو 

 و�نتبھ إ�� ما تكتن� بھ من إيماءات.  ،عبارتھ مرة أخرى 

 
 .120 -119المصدر نفسه، ص  1
 في الغياب، ص  2
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ة نقد وتنوير  
ّ
ّول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثالثة  -العدد العاشر    –مجل

ٔ
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 : الثالث : الدوال والرموز   المبحث  -5

الّس التّ   ��تّم  بتتبّ حليل  الّد يميائي  والرّ ع  النّ و موال   �� بارز  حضور  لها  ي�ون  ال�ي  عالمات  ز  بوصفها  ص 

 سيميائيّ 
ّ

 عري للمبدع. ة �سهم �� اكتشاف العالم الش

 وأبرزها:  ،موز وال والرّ لعدد من الّد  امكثًف  اثمة حضورً  نجد أّن  ناو�استقراء قصائد ديوان

 دالة الحقیبة:   -5-1
 ت��دّ 

ّ
الّد د دال ثنايا قصائد   �� إ�ّ ة ا�حقيبة بكثافة  الّس يوان ح�ى  طور األو�� ألو�� قصائد  �ا تطالعنا منذ 

 :1اب وذلك �� قول الشاعريالديوان خطأ �� الغ

 تبدو إ�� سفٍر وليس ��ذه الدنيا مقامٌ  

 ثم قال ا�حقيبةئع أخذ  با 

الشاعر ع�� سفٍر أو �� حالة ارتحال،    حيل، وهو ما �ش�� إ�� أّن فر أو الرّ فا�حقيبة هنا عالمة ع�� الّس 

 : 2الشاعر بما تحملھ ا�حقيبة فيقول  و�فاجئنا

  
ً
 أحمل �� ا�حقيبة ليس �عني�ي كث��ا

ُ
 ما كنت

 ما تركت وراء ظهري  

 ليس إال ما تركت وراء ظهري  

  ،د بھ �� رحلتھفا�حقيبة هنا عالمة ع�� عدم اك��اث الشاعر بما يحمل أو ي��دّ 
ّ
 و�أن

ً
  ، �� ذاتھ اھ ليس هدف

 وسائل االستعداد للرّ  أو �أّن 
ّ
 حلة �� ذا��ا. إذ الهدف الرّ  ، ة ك��ى ل لھ أهميّ حلة ال تمث

 :3وتأخذ ا�حقيبة داللة أخرى �� قولھ

 ليٌل مجازيٌّ  

 لغ�ي أنا �� املاء  فهذا األزرق املرئي �� 

 ال أحد أقاسمھ ا�حديث سوى ا�حقائب  

 افـ
ّ
ديق الوحيد الذي �شاطر  �خيص، فتص�� الصّ �حقيبة هنا تخرج عن كينون��ا من حالة ا�جمود إ�� الت

 الشاعر وحدتھ، و�� هذا داللة ع�� حالة الوحدة والفقد ال�ي تحاصر الشاعر. 

 :4الشاعروتأخذ عالمة ا�حقيبة داللة أخرى �� قول 

 ليس من قدر يوازي  

 
 . 13المصدر نفسه، ص  -1
 .18المصدر نفسه، ص  -2
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 أن تظلَّ ع�� ا�حياد مع الغياب ..  

 إذا ذهبت فكن سماء ال تفكر �� متاع اآلخر�ن  

 سوى قلب الص�ي  
ً
 إذا �عبت فال تلم أحدا

 إذا اع��فت ب�ل ��يء قبل أن تم��ي 

 فال تنس ا�حقائب فوق ذاكرة البالد  

 بأسئلة الهو�ة، أو بأغنية  
ً
 ا�ختامَ وال تثق أبدا

إ�� اكتنازها بأسرار وح�ايات    تومئة إذ  و�شغل م�انة فوقيّ   ،ة بالغةفدالة ا�حقائب هنا تكتسب أهميّ 

لبية �� قولھ ما كنت أحمل  ة وتمحو الصورة الّس ة إيجابيّ وتوار�خ وس�� وأحداث، و��ذا تكتسب صورة مجاز�ّ 

، فا�حقيبة تلك تختلف عن "ا�حقا
ً
ئب" هنا ال�ي �ع��ف بذاكرة البالد، وأسئلة  �� ا�حقيبة ليس �عني�ي كث��ا

 الهو�ّ 
ّ

ة لدى الشاعر وال�ائنة ��  في ليس ا�حببّ رت بأداة النّ رط �� األبيات ال�ي تصّد ة. و�لفتنا تكرار أبنية الش

 عنوان الديوان. 

 
ّ

اع��فت فالذهاب �عقبھ �عب    – �عبت    – رط بأفعال ذات داللة ماضو�ة متتالية ذهبت  وقد اق��ن الش

 عب يف�ىي إ�� االع��اف ومتاع اآلخر�ن فيھ مشا�لة مع ا�حقائب. والت

 :1د دالة ا�حقيبة �� قصيدة أخرى �� قولھوت��دّ 

 ليس هناك من أحد  

 اآلت�ن  بم�� �� الروح ذات حقائ 

 من مدٍن بال أسماء  

النّ ون�حظ تردّ   د حرف 
ّ

أيقونة متجذ الديوان بدءً في ليس �� صدارة األبيات، لي�ون   �� العنوان    ارة  من 

 بتضاعيف القصائد.  امرورً 

و�ش�� �� الوقت    ،و�ش�� دالة ا�حقائب هنا إ�� زائري تو�س من مدن ال طا�ع لها أو هو�ة مدن بال أسماء

 
ّ

 ات عن اآلخر�ن وعدم انخراطها معهم.ذاتھ إ�� انفصال الذ

 :2وتأخذ ا�حقيبة دالل��ا املباشرة �� قصيدة أخرى حيث يقول 

 �ا .. أخفت �� حقائ� 

 لم �ستطع أن ال تبوح  
ً
افا  ھ إ��َّ ولم تقلھباع��

  ا إلخفاء األشياء، ولك��ا صارت هنا موطنً   اية املباشرة بوصفها م�انً فـ ا�حقيبة هنا تبدو �� صور��ا املادّ 

 لإلخفاء ا�جازي واالع��اض. 

 
 .37المصدر نفسه، قصيدة تونس وحدها في الماء، ص  -1
مر على اسمها، ص  -2

ٔ
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ة نقد وتنوير  
ّ
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 :دالة الماء -5-2
 ��  املاء من أك�� الّد 

ً
ْيٍء َ��ٍّ   ا�حياةهو أصل    املاءديوان  الوال حضورا

َ
لَّ ��

ُ
اِء �

َ ْ
ا ِمَن امل

َ
ن

ْ
 1َوَجَعل

ّ
اعر  . والش

– 
ّ

  -عراء القدماءبوصفھ من أحفاد أجداده الش
ّ
 ھ �� حياة اإل�سان. �عرف قيمة املاء وما �ان يمثل

الديوان غنيّ   �� املاء   وقد جاءت دالة 
ّ

الش �� تجر�ة  بارزة  أيقونة  اعر، فقد  ة برموزها ودالال��ا، وصارت 

 : 2تجر�ة مادية كما �� قول الشاعر ع��وتحيل  ،دالة املاء شفرة خصو�ةتحمل 

 رفيقها �� املاء  
ُ

 كنت

 إذ تن��ى سر�ر��ا ع�� جسدي 

 وتن�ل لذة العرفان  

 :3عب�� ا�جازي ماء العمر �� قولھد التّ و���دّ 

 كنت وحدك، ال سوى عينيك وامرأة  

 ع�� ذات ا�جدار تمس ماء العمر �� وجع�ن  

 حيث ال وطن سوى ال�لمات بينكما  

 وحزن محتمل   

 التّ   إّن 
ّ

يوان، ووجود املرأة يبدو  ائدة �� الّد ر حالة الوحدة والفقد الّس عب�� الذي يحملھ كنت وحدك يجذ

 
ً
ف  ،نموقف مع�ّ بدة أو  ب�حظة محّد   امرهونً   اطارئ

ّ
حيث تمس    ور�ن مزدوج�ن: دور وظيفّي د   لتؤّدي   تحيث وظ

العمر املش   ،ماء  الوجدانيّ ودور  وا�حزن..اركة  والوجع  الكالم  وتبادل  أّن   مما ة  ع��  قد  التّ   يحيل  هنا  جر�ة 

 ارتبطت بـالوجع وا�حزن ا�حتمل وغياب صورة الوطن.  

قتنص �� قولھ
ُ
 : 4و�تحول املاء إ�� فريسة ت

ك الوطُن املراوغ لست فيھ ولست عنھُ  
َّ

 غش

 نموُّ لذتك الغر�بة  

 التوتر �� اقتناص املاء من �جر  

فدالة املاء تق��ن هنا بصورة الوطن املراوغ، واالنفصال عنھ، و�تلك اللذة الغر�بة �� اقتناص املاء من  

التوتر و�� صورة مجاز�ّ   �جر 
ّ

الذ �ع�� عن  اللذة خالصً ة  ا�جازي القتناص  املاء  �عالم  تلوذ  من    ا ات و�� 

 الواقع أو هروً�ا منھ. 

 
ية  -1

ٓ
نبياء: ا

ٔ
 .30سورة اال
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ٓ
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ّ
ور  و�بدو عالمة ملعان وصور كث��ة، فمن الصّ   ،�� قصائد الديوان   ة عديدةل املاء �� صور مجاز�ّ و�تش�

 :1ة للماء هذه الصورةا�جاز�ّ 

نت أورا�� ���يء من حديث املاء    لوَّ

 �� يوم خر�فّيٍ  

 لها: اذه�ي!  
ُ

 وقلت

عدم ا�حضور التام    من رغم  الة ب فتعب�� حديث املاء �عب�� مجازي �ش�� إ�� االمتالء وا�خصو�ة والفاعليّ 

 "حديث املاء" حيث اح��ز بقولھ �ىيء من حديث املاء.  ـل

 :2عب�� ا�جازي خيوط املاء �� قولھد التّ و���دّ 

 كن�ة صوفية زرقاء مثل سماء عين��ا  

 من خيوط املاء  
ً
 وشاال

 ت��كھ ع�� عنق شما�� بال هدٍف  

 شفرة ا�خصو�ة واالمتالء.  ع��اء إحالة ع بھ تلك املرأة منسوج من خيوط املفهذا الشال الذي تتلّف 

 
ّ
 ة املاء �� موضع آخر من الصّ و�متاح الشاعر دال

ّ
 :3�اثية القديمة فيقول ورة ال�

  ��  الورود ع�� املاء ليس عصيا كما ندَّ

اقفون ع�� ا�جسر    إنما يظمأ الو

ت�ن   هم مرَّ  لم يأخذوا خطوة ل�حن�ن الذي مسَّ

املاء   ع��  الورود  تراثيّ فصورة  تردّ صورة   ة 
ّ

الش  ��  
ً
كث��ا قول  دت  وم��ا  القديم،   عر 

 :4عمرو بن �لثوم

  
ً
 وطنينا و�شرب إن وردنا املاء صفوا

ً
 ويشرب غ��نا كدرا

 مرتبط 
ً
   افورود املاء قديما

ً
راع ب�ن  و�ان من أسباب الصّ   ،باملصاعب وا�خاطر  ابا�حياة، وقد �ان محفوف

 
ّ

لالقتحام    اآخر، فجاء الورود ع�� املاء رمزً   ااثية ووجهها توج��ً ورة ال��ّ الصّ اعر هذه  القبائل، وقد استد�� الش

 ا وا�جسارة وا�جرأة وارتب
ً
�� نفٌي   ا ط لفكرة صعو�ة الورود، وقرن االش��اء والظمأ    با�خصو�ة، و�� عبارة كما ندَّ

 وافتقاد ا�جسارة.  ،دد صفون با�خوف وال��ّ بالواقف�ن ع�� ا�جسر أي من يتّ 

 ما ترتبط دالة املاء باالش��اء والرّ 
ً
 : 5باملرأة، كما �� قولھ وتق��ن  ،غبةوكث��ا
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 طالء غرف��ا  
ُ

 عرفت

 صداق��ا  
ً
 صديق��ا ال�ي لم تمتحن يوما

ق ب�ن أغنيت�ن  
ّ
 تخففها من الوتر املعل

 خيبة ظ��ا بالعابر�ن ع�� ضفاف ال��ر  

  
ً
 لم يتخيلوا ماًء فمروا ع�� محن��ا خفافا

لوا ما تكتن�ه من ماء خصو�ة  �ا بمن لم يتخيّ فصورة ضفاف ال��ر ترمز إ�� خصو�ة األن�ى ال�ي خاب ظ�ّ 

 ف���وها �عا�ي محنة الفقد. 

 :ىدالة الحمّ   -5-3
 ت��دّ 

ّ
 ة ال�ي �ش�� إ�� الرّ يوان، لت�ون إحدى العالمات املهمّ ة ا�ح�ى بصورة الفتة �� الّد د دال

ّ
هوانية  غبة الش

 
ّ
 :1الصارخة، كما يت�ح �� قول الشاعرة �عة ا�جسديّ والن

 أضاءت موسم ا�ح�ى  

  
ً
 أو�� أراها �� ثياب البيت طازجة

ً
 و�انت مّرة

 كما ترجو القصائد 

 ة ال�ي اشتعلت ح�ن رآها بنعوم��ا �� ثياب البيت. اإلثارة ا�جنسيّ �و  ،فـ ا�ح�ى دالة تق��ن باملرأة

 
ّ
 :2غبة و�شتعلحيث تتأجج الرّ ة ا�ح�ى بالليل ومن الطبي�� أن تق��ن دال

 ليس لديك ما يكفي من األسماء  

 �ي تب��َّ هذا الليل با�ح�ى ورمي الن�د  

 ليس لديك ما يكفي من ا�حب 

 الذي قد �ع��تھ الر�ح  

أم والفقد، و�زجاء الوقت وا�خالص  فصورة اب��از الليل با�ح�ى ورمي الن�د ذات داللة ع�� اإلحساس بالّس 

 بالرّ 
ّ
 س غبة والت

ّ
 �د.لية بلعب الن

 :3اللة نفسها �� قولھأخرى بالّد  ى �� قصيدةد صورة ا�حّ� وت��دّ 

 مهرة تأ�ي وتذهب دون قصد ب�ن ذاكرت�ن  

ى    أسئلة نرّ�ي ظ��ا �� اإلثم مغرور�ن با�ح�َّ

 سر�رة أحرف أو�� كتبناها ع�� ا�جدران   
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 عمرا !! 
ْ

 ثم �سر�ت

 اإلثم.  –ى تق��ن بدوال أخرى: املهرة  فدالة ا�حّ� 

 ولم يقف اإلحساس با�حّ� 
ّ

   ،ات وحدهاى ع�� الذ
ّ
 و�ن

ّ
عب��  ى �� التّ رف اآلخر كما تبّد ما ا��حب ع�� الط

 بصيغة ا�جمع مغرور�ن با�ح�ى. 

 :1ونجد ارتباط داللة ا�ح�ى �سيمياء ا�جسد �� قول الشاعر

 رقم هاتفها 
ً
 لم أكن أع�ي تماما

 
ْ

  تورطها إذ امتحنت

 
ُ

 بآخر قبلة آمنت

 أشيائي ع�� العتبات ناقصة
ُ

 ثم تركت

ى  وكنت �آخر الر�اب نحو غيابة ا�ح�َّ

 ولم يأخذ حنينھ 

 : دالة القبیلة -5-4
وتقرن ا�حاضر   ،أو سيا�ىي  و�أ�ي استخدام الشاعر للفظ القبيلة بوصفها عالمة ترمز إ�� واقع اجتما��ّ 

 :2د �� قول الشاعرباملا�ىي فنجدها ت��دّ 

 ال سبيل لفك أحجية القبيلة. 

 من رأى قد ضّل 

 من أص�� سيسقط �� املفازة، من أضاء 

 
ً
 لـ عن�� الغرف القر�بة من سياج القصر حتما

 سوف يصلب �� كؤوس الليل

  ،فـ القبيلة هنا محاطة باألحجية واأللغاز واألسرار
ّ

 وهو ما دفع الش
ّ

رط ال�ي تو�� اعر إ�� تكرار أبنية الش

صوفيّ  التّ بأجواء  بدالالت  م�حونة  فالرّ ة  والوعيد،  الضّ حذير  إ��  تف�ىي  يؤدّ ؤ�ة  واإلصغاء  إ��  الل،  ي 

تؤدّ الّس  للفارس  الغرف  الهاو�ة، و�ضاءة   �� ثمَّ قوط  الهالك. ومن  إ��  فّك   ،ي  إ��  القبيلة    فالطر�ق  أحجية 

 محفوف با�خاطر واملوت.

 :3ول و��حُّ الشاعر ع�� هذا املع�ى مرة أخرى فيق

 فقلت، والب�� امتحان للقصيدة: هذه ال�حراء محن��م. 
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 وأعرف نقصهم �� املاء، مرآتان �� دمهم وال يدرون من  

، ال سبيل لفك أحجية القبيلة 
ً
 هذا الذي من ال��ر يتبعهم ��ارا

بالّس   فدواّل  موصوفة  هنا  الب��  القبيلة     –ال�حراء    –لب، 
ّ
�ل املاء،  سلبيّ نقص  دوال  مقرونة ها    ة 

   ،وا�حنة  ،باالمتحان
ّ

ثمَّ   ،وا�جفاف  ،ح وال� ومن  فّك   ،والدماء.  إ��  سبيل     فال 
ّ

تتجذ ال�ي  القبيلة  ر  أحجية 

 لبية �� مخيّ صور��ا الّس 
ّ

 اعر. لة الش

 :دالة القصیدة -5-5
 
ّ
��  لدال كثيف  حضور  القصيدة  املعا�ي    ،ديوانالة  من  ذلك  وغ��  وا�حب  واملال  با�جمال  تق��ن  و�� 

 امية. الّس 

 ما تق��ن القصيدة بالغناء واملوسيقى، كما �ع�ّ 
ً
 : 1ي أو �حظة ا�خاض� أحياًنا عن حالة ا�خلق الف�ّ وكث��ا

  
ُ

 �� أول األمر انتظرت

  ،
ُ

نت  ولم أفكر �� القصيدة مثلما خمَّ

 إذ تم��ي وت��ُك للكمان غمامت�ن  

 مسُّ أوتاري وتذهب ..! ت 

إيماءات و�يحاءات خاصة بتجر�ة    -فوق معناها املباشر-ة حملت  فـ القصيدة هنا جاءت �� بنية سرديّ 

األوتار بوصفهما من    –واق��نت بدوال املوسيقى والغناء: الكمان    ،ة �� القصيدةالشاعر مع املرأة األجنبيّ 

 ة.جر�ة ا�حسيّ ع�� التّ  ا�حيلةموز الرّ 

 ما ترتبط القصيدة باملرأة و وغالب
ً
  ،ا�جنس�ا

ّ
 :2ة عل��ما، كما �� قول الشاعروت�ون عالمة دال

 مرَّت ع�� مهٍل .. 

 قبل مجي��ا �� العمرِ  
ُ

 ارتبت
ُ

 وكنت

نة تليق بفتنة اإليقاِع    لم أكتب مدوَّ

 �� ��و القصيدة  

 
ّ
   ،كما تو�� بذلك صورة ��و القصيدة  ،حابةساع والرّ فـ القصيدة هنا مثال ل�جمال والفتنة واال�

ً
فضال

   عن ورودها �� سياق ا�ح�ي عن امرأة جذبتھ بجمالها، حيث تما�� ا�جمال األنثوّي 
ّ

عر وصارت  بجمال الش

 املرأة أشبھ بالقصيدة �� ا�جمال والفتنة. 

 - وا�حّب 
ّ

 :3ة تأ�ي وتذهب، يقول �شبھ القصيدة، فكالهما حالة شعور�ّ  -اعر�� رؤ�ة الش
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 �عض ا�حب يبقى منھ ��يء ليس يم��، حالة تأ�ي وتذهب �القصيدة. إن  -

 
ّ
 وتق��ن القصيدة كذلك بالل

ّ
 :1ةيّ ة ا�حّس ذ

 أن تم��ي إ�� جسٍد بال مع�ى 

 ع�� عينيَك  
ْ

ت  �أي قصيدة مرَّ

 دون تفحص �اٍف للذ��ا ال�ي ع��تك 

 أن ال تنت�ي لظالل سيدت�ن خائبت�ن  

 �� ذكراك..  

 أك�� فذاك شأنك ليس  

 
ّ
 �انت، فال يكفيھ مجرّ فالشاعر ينت�ي إ�� مذهب االستمتاع بالل

ً
 ذة أّيا

ّ
ة  ذة بل يرى أهميّ د ا�حصول ع�� الل

   لالنتباه  الفتال  االستمتاع ��ا إ�� أق�ىى حد. غ�� أّن 
ّ

 هو ارتباط لذ
ّ
–ذة القصيدة أو لذة النص  ة ا�جسد بل

�� رؤ�ة  -ل واالستمتاع ال�امل، ولذلك �ستوي  مهّ والتّ   أ�يفكالهما لذة �ستحق التّ   -2بحسب �عب�� روالن بارت

 
ّ

ط�� للقصيدة دون س�� ألغوارها أو استمتاع �امل بما  لقي الّس مع�ى مع التّ   مغامرة ا�جسد ال�ي بال  -اعرالش

 
ّ

 ة و�شوة. وهذه إشارة سيميائيّ تحدثھ من لذ
ّ

 اعر. ة إ�� ثقافة الش

 :3�� موضع آخر حيث يقول  د صورة القصيدة العذراءياق ت��دّ و�� هذا الّس 

 وجهة امرأة تميل ع�� حواف القلب  

  
ً
افا  لم تذهب جز

  
ً
 با��ا الور�� إذ تنساُه عصفورا

 ع�� كتف اليق�ن الغّض ..  

 ال تدري ..! 

  �أي قصيدة عذراء  

 عن هذا الذي �� القلب ينقُص أو يز�د؟! 

  ــــفـ
ّ
 هر. العذر�ة هنا صفة مش��كة ب�ن املرأة والقصيدة، إذ تحمالن طا�ع الب�ارة والط

   ولعلنا نالحظ أّن 
ّ
وهذا هو الغالب �� ثنايا الديوان، عدا    ،ابقة جاءت مفردةة القصيدة �� األمثلة الّس دال

 :4مواضع قليلة جاءت ف��ا بصيغة ا�جمع، كقولھ

 أضاءت موسم ا�ح�ى  

 
نك  -1

ٔ
كـثر، ص المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا

ٔ
 . 79ليس ا
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ة أو�   � أراها �� ثياب البيت طازجة و�انت مرَّ

 كما ترجو القصائد 

 ة. امة، و�ن اق��نت كذلك �شفرة خصو�يّ مام والفتنة التّ فدالة القصائد هنا عالمة ع�� االكتمال والتّ 

 : دالة األغاني -5-6
 
ّ
 األغا�ي .. القصائد .. ا�حب .. عالمات دال

ّ
عري  ة تضاف إ�� غ��ها من العالمات ال�ي تكشف العالم الش

 
ّ

 اعر. للش

 وثمّ 
ّ
د بكثافة ��  ة ت��دّ ة مهّم ة األغا�ي عالمة محور�ّ ة قصيدة �املة �عنوان األغا�ي ال تخون تبدو ف��ا دال

 :1ثنايا القصيدة

 ملن سّموك باسمك -
ً
 سر �� األغا�ي، ال تقل شيئا

 ثم قالوا ليس �عرف من يكون 

ة ..  -  سر �� األغا�ي مرَّ

 لتار�خ 
ً
 الزجاجال تلتفت أبدا

 فال �شف عن الغياب سوى الغياب 

 وأنت �عرف من تكون 

 
ّ
دال  األغا�ي 

ّ
الش عالم   �� األغا�ي   .. ورحابة  سعة  أك��  معان  إ��  املباشر  املادي  معناها  عن  تخرج  اعر  ة 

�ا حاضر  كران وا�جمود. إ�ّ �� مواجهة واقع ا�جحود والنّ   تھ و�منحھ حضوره الب�يّ األث��ي الذي يكسبھ هو�ّ 

 :2ويعرف من ي�ون  ،فباألغا�ي �عرف ك��ھ وكينونتھ ،لد �� مواجهة تار�خ الزجاج الهشر الصّ الشاع 

 سر �� األغا�ي ..  

 خفة املع�ى، ساللم باتجاه األزرق األبدّي  

 ضوء عن يم�ن القبلة األو�� 

 فواكھ من نصيب الشمس  

 يوميات عائلت�ن يقتسمان ظلهما  

 ع�� باب�ن من ُبّنٍ وموسيقى  

 -ملاذا نفى الشاعر ا�خيانة عن األغا�ي؟ وما العالقة  
ً
 ا�خيانة ضد األمانة،  ب�ن األغا�ي وا�خيانة؟ إّن   -أصال

 ت�ون األمانة صفة الزمة لألغا�ي.  ��ذا

 
غاني ال تخون، ص  -1

ٔ
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 و�تكرّ 
ّ
الط األمر  فعل  سّر ر  الّ�   ل�ي  العالم  بوصفها  األغا�ي  خّف ��  ومفرداتھ:  بإشعاعاتھ  املع�ى، حري  ة 

يرتقيالّس  ال�ي  األبديّ   اللم  عالم  إ��   إل��ا 
ّ

الش الّ� ة  الفواكھ  ا�خرافيّ حر�ّ فاف،  أو  ا�جنّ ة  عالم  املش��اة،  ة  ة 

 واألمان.  عيم عالمة االطمئنان العائ��ّ والنّ 

 : الرابع : سیمیاء الزمان والمکان والعالقة بینهما   المبحث  -6

الزّ  ب�ن  التّ هناك عالقة وثيقة  وال ت�اد تخلو ح�اية    ي��ما،�امل بمان وامل�ان، وهذه العالقة تقوم ع�� 

 سرديّ 
ّ
 ران األحداث.ة من زمان وم�ان يؤط

الزّ  الرتباط   
ً
اآلخرونظرا عن  بمعزل  أحدهما  وجود  وعدم  بامل�ان  أو    ،مان  الزم�ان  مصط�ح  ظهر  فقد 

د امل�ان �� الزمن دون محاولة تفضيل  د الزمن �� امل�ان، وتجّس الزم�انية و�� «�� صورها ا�ختلفة تجّس 

 .1أحدهما ع�� اآلخر»

 سیمیاء الزمن:  -6-1
الذي �شدُّ أجزاءها، كما    واية وعمودها الِفقرّي �� العمل األد�ي، فهو «محور الرّ   ا مهم�   ا من دورً ي الزّ يؤدّ 

 . 2هو محور ا�حياة و�سيجها»

 ص الرّ من ع�� النّ ة الزّ وال تقتصر أهميّ 
ّ
 كذلك إ�� النّ   ما تمتّد وائي، و�ن

ّ
 -«إنَّ اللغة  عري، بل  ص الش

ً
  - حقا

زمنيّ  أل�ّ أداة   ة، 
ّ
املقط األصوات  مجموعة من  ت�ون  أن  �عدو   �ا ال 

ّ
تمث إ�� مقاطع  تتا�عً عة  �حر�ات    ا زمني�   ا ل 

  اس ع�� أن يجعلوا لھ دالالت بذا��ا، و��ذا املع�ى ت�ون اللغة الّد وسكنات �� نظام اصط�ح النّ 
ً
الة �شكيال

  من، أو �� ا�حقيقة �شكيل للزّ كنات خالل الزّ �جموعة املقاطع أو ا�حر�ات والّس   امعينً 
ً
من نفسھ �شكيال

 .3نة»يجعل لھ داللة معيّ 

، وأو�� عالمات الزّ من تجليّ وللزّ 
ً
   ھمن في ات عديدة �� ديوان ليس �عني�ي كث��ا

ّ
ده  ار�خ الذي حّد ل �� التّ تتمث

 
ّ

   من الذي يمتّد م، وهذا الزّ 2015  –  2013يوان  اعر لكتابة قصائد الّد الش
ّ
ر أحداث  إ�� ثالث سنوات يؤط

ا،  وقصائده يوان  الّد   ة خالل تلك الف��ة.ة واالجتماعيّ ياسيّ األحداث الّس   -بصورة غ�� مباشرة -ويستد��    زمني�

 يوان، فهناك الزّ من �� الّد الزّ  و�توزعّ 
ّ
 بي�� ا�حّد من الط

ّ
 :4اعرد كما نجد �� قول الش

ترك القصيدة �� ��ار السبت قرب املقعد الغر�ي من جهة البح��ة حيث    ئ �� وسع امر ما �ان   -

 تمتحن القصيدة. 

محّد فالزّ  وكالهما  بامل�ان،  يم��ج  هنا  فقد  مان  معلوم،     ضبطد 
ّ

الّس الش ��ار   �� ا�حدث  زمن  بت،  اعر 

  بت يوم الّس   ذلك أّن   اليا،الذي �ش�� إ�� مدينة �� أس��   zell am seeى القصيدة  حديد بمسّ� هذا التّ   �رتبطو 
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ٔ
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ٔ
 . 36م، ص 2004مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ط. دار الفارس، اال
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ٔ
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ّ
ل عطلة أسبوعية

ّ
   مّما  ،ن�هحيث يخرج أهل املدينة للتّ   يمث

ّ
أمل �� ذلك امل�ان الواق�� الذي  اعر التّ أتاح للش

  ،ده قرب املقعد الغر�ي من جهة البح��ةحّد 
ّ
 دين. جر�ة بزمان وم�ان محّد رت أحداث التّ ومن ثمَّ تأط

 :1نة، كما نجد �� هذا املثالفصول الّس ن من ن بفصل مع�ّ د الزمّ وقد يتحّد 

 أورا�� ���يٍء من حديث املاِء  
ُ

نت  لوَّ

 �� يوٍم خر�فّيٍ  

 وقلت لها: اذه�ي!  

 يرتبط ا�حدث هنا بزمن ا�خر�ف الذي يو�� با�جفاف وا�جدب. 

 : 2مان بامل�ان قولھ�عكس ام��اج الزّ  ومما

 فلقد تمرُّ غزالة عر�ية �� ساعة الكسل ا�خفيفة  

 تحت ظل العمر ��  ل
ً
 أنوث��ا تماما

ْ
 م تكن �سيت

 قصيدة..  أجواء حمام الظه��ة، ثم تخ��ى أن تمّر بال 

مان بامل�ان  للزّ   ام��اج  أيضاة: ساعة الكسل ا�خفيفة أي وقت القيلولة، وهناك  ففي هذا املثال إشارة زمنيّ 

ام الظه��ة.   �� قولھ: حمَّ

 :3مان �� قولھآخر للزّ  اونجد حضورً  

 أو قد تمرُّ ع�� الضفاف ا�جانبية قصة بيضاء  

 ب�ن اثن�ن لم يتمكنوا من قطف خف��م سوى �� 

 آخر العمر املباح ولم يبالوا، حيث �انوا �ل   

 تار�خ القصيدة.. 

ة الضفاف  مان بامل�ان �� اإلشارة امل�انيّ وقد ام��ج الزّ   ،د بـ آخر العمر وتار�خ القصيدةمن هنا محّد فالزّ 

 ا�جانبية.

 للذين مضوا حيث يقول  
ً
 آخر للزمن �� قصيدة نخبا

ً
 : 4ونلمح حضورا

مجاز ب�ن تأو�ل�ن، حزٌن قابل للكسر، أرقام بال عبق، قليل ا�حظ إذ ُ�غ�ي، ��ار لم يكد يأ�ي،   -

 �� الرمل.. 
ً
 وليل متاهة أخرى ت�ّ�ر ما إليھ تؤول أغنية سنسك��ا غدا

 للذين مضوا..  
ً
 نخبا

 
وراق حجرية، ص  -1

ٔ
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� الزّ  
ّ

من  وهذا الزّ   ،ف�ىي �� قولھ ليل متاهة أخرى الزمن النّ و  ،تبا�� �� قولھ ��ار لم يكد يأ�يمان االسيتج�

 النّ 
ّ
لزم��م ا�خاص املنفصم عن    ا ص ... فالبشر �عيشون طبًق ل ا�خيوط ال�ي تن�ج م��ا �حمة النّ ف�ىي «يمث

 .1من ا�خار�� الذي ال يطابق �� إيقاعھ زم��م ا�خاص»الزّ 

 
ّ

 :2م�ي، وقد �عود هذا االس��جاع إ�� زمن �حيق، كما �� قولھة االس��جاع الزّ إ�� تقنيّ اعر وقد �عمد الش

 ب�ن قافلت�ن من زمن الغراب!!».  -
ً
 أ�اد أسمع عن يم�ن الصاعدين إ�� أمان��م عرا�ا

ل، زمن قابيل وهابيل، واستحضار لقصة الغراب  فـ زمن الغرا��نا إشارة أو عالمة إ�� زمن اإل�سان األوّ 

 ي ارتبطت بحادثة قتل هابيل.ال�

 :سیمیائیة المكان -6-2
 
ّ
تمظهر  تالذي    � امل�ا�ّي ھ «ا�ح�ّ امل�ان هو الفضاء الواسع الذي تدور األحداث �� إطاره، ويعرف الفضاء بأن

 
ّ

ال� لعوامل عّد فيھ   
ً
تبعا باألحداث  متلبسة  تتّ خصيات واألشياء  بالرّ ة  الفلسفيّ صل  ا�جنس ؤ�ة  ة و�نوعية 

 .3وائي»ة ال�اتب أو الرّ األد�ي، و�حساسيّ 

مدى دالل��ا   �تبّ�نو   ،ص بوصفها عالمات أو إشاراتع األماكن الواردة �� النّ سيميائية الفضاء بتتبّ  و��تّم 

 مان.وصل��ا بال�خصيات والزّ 

   للم�ان، و�أّن   ا وا�ًح   اديوان نجد حضورً الو�استقراء قصائد  
ّ

اعر  هناك �ام��ا أو عدسة تصاحب الش

وتنتقل معھ �� األماكن ا�ختلفة سواء با�حضور واملشاهدة أو ع�� سبيل االستدعاء أو االستحضار، ومن  

   ذلك صورة ال��ّ 
ّ

�� ذهن الش زمن املا�ىي ا�جميل، زمن   إ��اعر واحتفظت بھ ذاكرتھ �� إشارة  ال�ي وقرت 

 :4با، كما نجد �� قولھالصّ 

 باس�ي قصائد من ضفائرها  لتقرأ 
ٌ
 �سوة

 وهذا ال��ُّ يحمل�ي ل�حك��ا 

 ع�� أوهام جار��ا ال�ي ��ذي  

 بقائمة األسامي!  

   يحضر فـ ال�� هنا  
ّ
  ا�ع ا�ح��ّ بوصفھ عالمة ع�� الزمن املا�ىي ا�جميل، وم�ان الذكر�ات و�شارة إ�� الط

 ل.األوّ  وا�جارات وا�حّب  ،حيث �سوة ال��

  ،ذكرو�� سياق التّ 
ّ

 :5ال�ي اندثرت �� ذاكرتھ اعر صورة بيوت ال��ّ �ستد�� ذاكرة الش

 
 .67ثالثية نجيب محفوظ، ط. الهيئة المصرية العامة للكـتاب، مصر، ص سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في  -1
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 أجمُع ما تبقى ��َّ من أثر البيوِت  
ُ

 ذهبت

 فلم يدر باٌب،  

 ولم أظفر بنافذة تطلُّ ع�� حطامي!!  

 الباب صور تالشت أو �ادت �� ذاكرة الشاعر.  – النافذة  – فـ البيوت 

 :1ع�� غرار قول الشاعر ا،والزما�ي معً وقد يجتمع اإلطاران امل�ا�ي  

 وهذا الوقت ال يكفي  

 ملرآت�ن �� نفس الطر�ق اللول�يّ  

؟! 
َ

 هل اكتملت

 وأنت أنت �آخر الغر�اء �� املدن البعيدة.  

   ��إفـ الوقت إشارة  
ّ
الط بـ   زمن غ�� معلوم، وهو يرتبط 

ّ
الل بـ    ول�يّ ر�ق  الطر�ق، وكذلك  دون تحديد لهذا 

 :2حيل، كما �� قولھوقد يرتبط امل�ان بالرّ  ،دون تحديد لتلك املدن املدن البعيدة

 ها قد ذهبت ..! 

 ولم تكن تنوي مغادرة امل�ان .. 

 ،
ً
 جدا

ً
 الوقت �ان مراوغا

 وأنت ارتبت �� مع�ى الرحيل اآلن  

ووصفھ بـاملراوغ وقد ارتبط امل�ان    ،فدالة امل�ان هنا جاءت دون تحديد مل�ان �عينھ، وكذلك إشارة الوقت

 مان اآلن.حيل اآل�ي كما أشار إ�� ذلك ظرف الزّ بالرّ 

 يوان، ت��دّ ة البارزة �� الّد فر واالرتحال من العالمات األيقونيّ وألن الّس 
ّ
 :3فرع�� الّس   ة املطارات عالمةد دال

ق أغنية للبعيِد  
ّ
 �� انتظار �عل

 بصوت الرجاءات  
ُ

 اكتفيت

 �� جرا��أ�ح  
ً
 منديلها غارقا

 املطارات قد ال تكون امل�ان املؤثث بالبوح، 

 أعلم.. 

 
ّ

اعر وصاحبتھ ال�ي جسدها �� هذه  فدالة املطارات هنا إشارة إ�� الفراق والوداع وا�حزن املتبادل ب�ن الش

 
ّ
 �� جرا��"محة الّد الل

ً
  ،الة "أ�ح منديلها غارقا

ّ
 لفراق. د �حظة ا�حب وااذة تجّس ف�ي صورة أخ

 
 للذين مضوا، ص  -1

ً
 .21المصدر نفسه، قصيدة نخبا

خر للقصيدة، ص  -2
ٓ
 .51المصدر نفسه، قصيدة اسم ا

 . 59المصدر نفسه، قصيدة سيدة الولع المستثنى، ص  -3
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ّ

 : 1اعر إ�� امل�ان بظروف امل�انوقد �ش�� الش

 أنت هناك  -

 أنت هنا..  -

 ،  ع�� قدم�ن من ولع غر�زّيٍ

 و�عض رتابٍة ك��ت مع البجعات.

 لفظرفا امل�ان إشارتان للبعيد و 
ّ
 لقر�ب، وعالمتان ع�� �شظ

ّ
 قها ب�ن امل�ان�ن.ات وتمزّ ي الذ

 :2فهناك اإلشارة إ�� البحر القر�ب �� قولھد دالة البحر �� سياقات عديدة، وت��دّ 

 من البحر القر�ب 
ً
 لم �عد يوما

 سوى لتعلن هدنة أخرى مع اإليقاع ..  

 ؟ أم مجازّي  فما املقصود بـالبحر القر�ب؟ هل هو م�ان مادّي 

 : 3ة أخرى د مرّ وها �� صورة البحر ت��دّ 

 أحاول أن أرى رئ�ي  

 فهذا البحر يجرح�ي هواء يديھ  

 ُيلقي تحيتھ إذ  

 
ّ

 ة. ة و�شاشة يلقي تحيّ اعر وام��ج بھ �� عالقة مودّ فـ البحر هنا أ�سنھ الش

 هناك ثالثة أماكن �� الّد   وتجدر اإلشارة إ�� أّن 
ّ

اعر وارتبطت معھ  يوان تحمل أسماء مدن اجتذبت الش

 ة، وهذه املدن ��: مدينة الر�اض ال�ي ع�ّ بوشائج قو�ّ 
ّ

 :4بقولھاعر عن عشقھ لها � الش

 �اض.. عاشق ليل الرّ  

 فـ الر�اض هذه املدينة الّس 
ّ

مر واالستمتاع بجمال  احر حيث الهدوء والّس اعر بليلها الّس احرة تجذب الش

 وضاء. خب والضّ عن الّ�  ااملدينة �عيًد 

�  يوان �عنوان تو�س وحدها من ماء، ع�ّ وقد أ�جب الشاعر بمدينة تو�س وأفرد لها قصيدة �املة �� الّد 

 ��ا عن حبّ ف
ّ
 :5قھ ��ذه املدينة، فقال ف��اھ و�عل

 ما إ�� نيسان ..  
ً
 الطقس �ان يميل نوعا

 
 للذين مضوا، ص  -1

ً
 .23المصدر نفسه، قصيدة نخبا

 .22المصدر نفسه، ص  -2
 .38ص  تونس وحدها في الماء، المصدر نفسه، قصيدة  -3
مر على اسمها، ص  -4

ٔ
 .99المصدر نفسه، قصيدة ال ا

 . 38 –  37الديوان، ص ص  -5
غاني الحياة ، تونس،دار الكـتب الشرقية، -*

ٔ
بو القاسم الشابي، ا

ٔ
 .1955ا
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 لم أحمل سوى قل�ي فليس هناك من أحٍد  

 م�� �� الروح ذات حقائب اآلت�ن 

 من مدٍن بال أسماء  

  
ً
 ال أدري ملاذا كنت عادّيا

 لهذا البحر..  
ً
 وغ�� مهيأ أبدا

 قاتال أدري ملاذا الناس �� الطر  

 مّسوا ضرَّ أغني�ي  

 مالمح خطوهم �عٌب وموسيقى  

ت عناقيدي  
ّ

 أنا وحدي الذي جف

 ولم أك�� بما يكفي ألن�ج مرة أخرى  

 أحاول أن أرى رئ�ي  

 فهذا البحر يجرح�ي هواء يديِھ  

 إذ ُيلقي تحيتھ  

 وتو�س وحدها �� املاء.  

 .�يع املمتّد باإلشارة إ�� شهر نيسان، زمن الرّ حلة إ�� تو�س بتحديد زمن الرّ  اس��ل الشاعر قصيدتھ

 و�� بنية سرديّ 
ّ

أ للبحر بوصفھ عالمة  دون أن ي�ون مهيّ   ااعر تفاصيل رحلتھ إ�� تو�س وحيًد ة يح�ي الش

و��� الناس وهم �س��ون    ،ج جمال و�حر . ويش�� إشارات عابرة إ�� املسافر�ن والقادم�ن من مدن بال أسماء

 
ّ

عب والب�جة مالمح خطوهم �عب وموسيقى ولعل �� لفظة موسيقى  وارع وقد جمعت خطوا��م ب�ن التّ �� الش

  ت�ون   ما  أشيھ استدعاء لوصف الشا�ي �حبيبتھ �� قصيدة صلوات �� هي�ل ا�حب * و�� تختال �� خطوا��ا  

 املوسيقى. ب

ھ ليصف تو�س بأ�ّ   ،او�ان لتو�س امل�ان �حره �� وجدان شاعرن 
ّ
�� املاء أو من ماء،   -وحدها–�ا  ح�ى إن

   -من قبل-ا قد أشرنا  و�ذا كنّ 
ّ
وصف تو�س باملاء هنا يمنحها    يوان، فإّن �� الّد   ة املاء وحضورها القوّي إ�� دال

ف�أ�ّ   �ّل  وعالمات،  و�حنات  دالالت  من  اللفظة   �� و�أ�ّ ما  ا�حياة،  أصل  الّس �ا  والرّ �ا  وا�خضرة  قة  يولة 

 ح�ّ   ،حر والفتنةماء، و�أ��ا ا�جمال والّ� والنّ 
ّ
ها ذابلة جافة عدا تو�س ال�ي �� ى إ��ا لتجعلھ يرى األماكن �ل

 :1وحدها من ماء

 ما من حيلة أخرى أجر��ا  

 ع�� الكيبورد، �� ال��و الذي �� الروح  

 
 . 40المصدر نفسه ، قصيدة تونس وحدها في الماء، ص  -1
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 كنت أصف أخطائي وأسألها: 

 ملاذا األرض من ظمأ ..  

 ء؟! وتو�س وحدها من ما 

 لروحھ.  اة ال��و الذي جعلھ الشاعر لصيًق اإلشارة امل�انيّ  اة، وكذفـ الكيبورد هنا عالمة سيميائيّ 

 للم�ان �� قصيدة �عنوان    اونجد حضورً 
ً
 Zellة ع�� بح��ة  و�� مدينة أس��اليّ   ،  Zell am seeآخر قو�ا

   ،�املم�ّ   ذات ال��ج   Hippolyteو��ا كنيسة    ، جنوب مدينة سالز�ورج �� أس��اليا
ّ

كما  ،ج  و��ا أيضا أماكن لل���

 عة من ا�جبال. � بوجود مجموعة متنوّ تتم�ّ 

 
ّ

حر وا�جمال  للّ�   ا ة أخاذة صورً استد�� ف��ا �� بنية شاعر�ّ   و  ،اعروقد ارتبطت هذه املدينة بز�ارة للش

   ،ةفاف ا�جانبيّ من جهة البح��ة وع�� الضّ   بت قرب املقعد الغر�ّي وقد احتل م�انھ �� ��ار الّس 
ّ
ب  وقد ترق

 مرور "غزالة عر�يّ 
ّ
 1ه��ة وغ�� ذلك من مظاهر ا�جمال، كما �� قولھ:ة" تذهب إ�� حمام الظ

 فلقد تمر غزالة عر�ية �� ساعة الكسل ا�خفيفة  -

 تحت ظّل  
ً
 العمر �� أجواء حمام الظه��ة.  لم تكن �سيت أنوث��ا تماما

 هو � الفت وال
ّ
 عل

ّ
 . ة و�أنما ال جمال يجذبھ سوى ا�جمال العر�ّي اعر باملرأة العر�يّ ق الش

 : : سیمیاء الفضاء النّصي   خامس ال   المبحث  -7

 
ّ
النّ يمث الفضاء  جزءً ل     ا �ىي 

ّ
الش رؤ�ة  خاصّ من  فإّن اعر  ولذلك  الفضائي،  �سقھ  بناء  عند  البياض    ة 

الّد  صفحات   �� الصّ املتناثر  قبيل  من  ليس  سيميائيّ   ،دفةيوان  إشارات  هو  إطار  بل   �� تندرج  وعالمات  ة 

 أو�ل.حليل والتّ التّ 

فاصل الختالف    ح�ن ينسدل عند �ّل   تار املسر��ّ فحات البيضاء بمثابة الّس «الصّ   وهناك من يرى أّن 

األحداث» فيھ  تدور  جديد   2فضاء 
ّ
فاملؤل تقنيّ ،  «يضع  لل�ّ ف  التّ ات  أو   �دئة 

ّ
ليمك القيام  باطؤ  القارئ من  ن 

 .3ة»ن�هات استدالليّ ب

ة ما تنشأ لدى القارئ  فعاليّ   فإّن   4  ةصيّ ص ع�� قدر من املناطق البيضاء أو البياضات النّ و�ذا توافر النّ 

 
ّ
ها وطاقاتھ ما أمكنھ ذلك مللء تلك املناطق أو الفجوات ال�ي ي��كها  تدعوه إ�� استغالل خ��اتھ املاضية �ل

 ھ. املؤلف �� ثنايا نصّ 

 
 .73، ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -1
 . 2م، ش 1990حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط. المركز الثقافي العربي،  -2
مالت في السرد الروائي، ترجمة: سعيد بنكراد، ط. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية،  -3

ٔ
يكو، تا

ٔ
مبرتو ا

ٔ
ا

 . 89م، ص 2005
ولى، عبد الكريم شرقي، من فلسفة  -4

ٔ
ويل إلى نظريات القراءة، ط. الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة اال

ٔ
م، 2007التا

 . 225ص 
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القرّ إن سدَّ   ع ع خ��ا��م وتنوّ لتنوّ   اا تتنوع تبعً اء، بل إ��ّ الفراغ أو الفجوة ال تحتمل طر�قة واحدة عند 

 صوص وتباين فراغا��ا. النّ 

املتمرّ   فالقارئ 
ّ

ال� هو  ا�خ��ة  صاحب  أّن س  وثقافتھ  بفطنتھ  يدرك  الذي  شيئً   خص  تلك    اثمة  وراء 

 
ّ

الش ي��كها  ال�ي  عامًد الفراغات  ا�حديث  خال  ااعر  �التّ من  األسلو�ية،  ا�حيل  �عض  عن  ل  واالنز�اح  ناص 

 .1ياق املنطقيالّس 

  �� املتناثر والفراغات والفجوات  البياض  ديوان بصورة الفتة ح�ى صارت عالمات و�شارات  الوقد ك�� 

ة، كما تتفاوت ��  ثمّ   ة �ش�� إ�� أّن سيميائيّ 
ّ
طر�قة  ة أشياء وراء تلك الفراغات ال�ي تتفاوت فيما بي��ا ك��ة وقل

 : 2توزيعها، فقد تبدأ القصيدة ع�� هذا النحو

 .................................. 

 .................................. 

 ثم لم نف��ق  

 �� املمر األخ�� اس��قنا ألوجاعنا معطف�ن  

 تدر�ن أك�� كنِت امتحنت سواي ع�� آخر الشارع ا�جان�ي  
ُ

 �شبثت

تبدأ   أّن فالقصيدة  املتناثر �عق��ما �� سطر جديد عبارة ثم لم نف��ق أي  البياض  حرف    �سطر�ن من 

   ،العطف ثم يومئ إ�� كالم سابق
ً
أو لعلھ تصو�ر ملوقف وداع صامت    ،ع�� كالم محذوف  اأو جاء معطوف

 واصل غ�� املنطوق. كنوع من التّ 

 : 3ع�� هذا النحو وقد تأ�ي الفجوة �� الفضاء الطبا��ّ 

  
َ

 بيننا !! لو تركت
ً
  األمر سّرا

  .................................. 

  .................................. 

إنَّ �عض ا�حب يبقى منھ ��يء ليس ُيم��، حالة تأ�ي وتذهب �القصيدة، ليس �� وسع الدوار كتابة 

 البحر ا�جازّي، التكهن باتجاه الر�ح.. 

األ  ال�ي ترجو بقاء  الّس   امر سر� فاإلشارة األو��  البياض جاءا بمثابة فجوة لكتمان    ّر أعق��ا سطران من 

 عن طبيعة ا�حب كما يراه الشاعر.  اياق �عد ذلك �اشًف ثم تواصل الّس   ،واالحتفاظ بھ وعدم البوح ��ىيء منھ

 
حمد مطر  -1

ٔ
دراسة سيميائية جمالية في ديوان الفتات، ط. دار السياب، لندن،   –عبد الكريم السعيدي،شعرية السرد في شعر ا

ولى، 
ٔ
 .29 – 28ص ص  م،2008دار اليقظة الفكرية، سوريا، الطبعة اال

ي غريبين، ص  -2
ٔ
 .29الديوان، قصيدة مثل ا

 .107نفسه، قصيدة تراث الحب، ص  المصدر -3
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قصيدة    �� والفجوات  الفراغات  أبيض    ،Zell am Seeوتك��  فراغ  يأ�ي  القصيدة  من  سطر�ن  فبعد 

مقطع    حيث يفصل ب�ن �ّل   ،أسفلهاو الفراغ ب�ن أع�� صفحة القصيدة    ثم يتوزعّ   ،أسطربمقدار خمسة  

 :1 وآخر حرف العطف أو

 فلقد تمر غزالة عر�ية .... 

ق  - 
ّ
 �عت

ً
 أو قد تمر صديقتان تقاسما فقدا

 ع�� خيط البنف�ج  - 
ٌّ

 فذ
ٌ
 أو قد يمرُّ مراوغ

 أو قد تمر ع�� الضفاف ا�جانبية قصة بيضاء  - 

أو تبدو أشبھ بمسافات    ،ومثل هذه الفراغات أو الفجوات تبدو أشبھ �ستار يفصل ب�ن هذه املشاهد

�عض الوقت، فمرور الغزالة العر�ية ال يتبعھ   حيث �ستغرق املرور املشهدّي  ،ة تفصل بينمشهد وآخر زمنيّ 

 مباشرة مرور الصّ 
ّ
حات أو مسافات من الوقت  ما يتطلب ذلك مساديقت�ن أو املراوغ أو الفتاة البيضاء، و�ن

 
ّ

 حيث يجلس الش
ّ
 ب وتأمل. اعر ع�� ضفاف البح��ة �� حالة ترق

 
ّ
حو الذي نجده �� قصيدة مرآتان  ة مثل هذه الفراغات أو الفجوات ع�� النّ ب البنية ا�حوار�ّ وقد تتطل

 قلت.  –حيث ك�� البياض املتناثر ب�ن صيغ�ي ا�حوار: قال  ،2 ل��ر واحد

 :3املصدر�ة مقطع بأْن   جوات كذلك �� قصيدة ذاك شأنك ليس أك�� حيث يبدأ �ّل ونجد مثل هذه الف

 أن تجرح امرأت�ن..  

 أن تقسو ع�� تار�خ سيدت�ن.. 

 فجوات واسعة لي��ك مساحة �شرك ف��ا القارئ �� ا�حدث.بحيث يفصل ب�ن املقاطع 

تؤدّ  دورً كما  ال��قيم  عالمات     امهم�   اسيميائي� اي 
ّ
دال عالمات  التّ بوصفها  عالمات  ورود  ون�حظ  �جب  ة، 

 : 4يوان، ومن أمثل��ابصورة الفتة �� قصائد الّد 

 من يدري لعل هللا يحدث �عد ذلك ما يدل ع�� دعاء مستجاب؟!!  - 

 قلت: انظر .. قدومك قد يجيئ، - 

  !  ولست تملك من رجالك ما تمرُّ بھ إ��َّ

 فقال: من يدري!..   

 ب�ن قافلت�ن من زمن الغراب!!أ�اد أسمع عن 
ً
 5يم�ن الصاعدين إ�� أمان��م عرا�ا

 
 . 75 – 73، ص ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -1
تان لنهر واحد، ص  -2

ٓ
 . 88 – 87المصدر نفسه، قصيدة مرا

كـثر، ص  -3
ٔ
نك ليس ا

ٔ
 .82المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا

تان لنهر واحد، ص ص المصدر نفسه، ق -4
ٓ
 .89 -88صيدة مرا

 . 89المصدر نفسه، ص  -5
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التّ  الّس �ّج فقد اق��نت عالمتا   �� ليتعمّ ب    حيث ،  باالستغرابق اإلحساس  طر األول �عالمة االستفهام 

ل هذا ا�حضور الكثيف لعالمات التّ 
ّ
 هشة. عن الّد  ا�جب �عب��ً ش�

 : 1د بصورة الفتة �� ثنايا القصائد، كقولھأّن هذه العالمة ت��دّ  املالحظو 

 وأنت وحدك من يرى ضعفي 

 من الوجد القديم، 
ً
 وُ�معن �� قراءة س���ي وترا

 فكيف أ���ى ما تمنُّ بھ ع�ّ�، 

 وأنت وحدك من ألوذ بھ 

 إذا ا�سعت مخيلة الذئاب!!  

الذئاب مخيلة  التّ   فصورة  ع��  والّد تبعث  ك��ة    أّن   مثلماهشة،  �جب  التّ   توظيف ��  –�جب  عالمات 

 
ً
   ،وحضورها أك�� من غ��ها -تحديدا

ّ
 بالدهشة إزاء العالم ا�حيط بھ. اعرما �عكس إحساس الش

 : سیمیائیة الصورة الفنیة   : السادس المبحث   -8

التّ  الصّ ينظر  إ��  السيميائي   حليل 
ّ

الش لتجر�ة  ال�اشفة  العالمات  من  عالمة  بوصفها  وعاملھ  اعر  ورة 

 اإلبدا��.

 والصّ 
ّ

 ورة �� جوهر الش
ّ

 عر ومبعث ا�جمال فيھ، ويستطيع الش
ّ

عري «خلق قصائد ين�ج  اعر بخيالھ الش

حرفيّ  يتجاوز  لكنھ  الواقع،  معطيات  من  سعيً صورها  �شكيلها  ويعيد  املعطيات  هذه  رؤ�ة    اة  تقديم  وراء 

 .2جديدة متح��ة للواقع نفسھ»

 بالصورة عن امل فالشاعر �ع�ّ� 
ً
من خالل توظيفھ لطاقات   اجديًد  اعا�ي العميقة �� نفسھ و�خلق م��ا عامل

 
ّ
كيب الشعري، وانتقلت  �� بناء القصيدة ح�ى صارت أحد أسس ال��ّ   ارئيًس   اورة تؤدي «دورً غة. ولذلك فالصّ الل

 
ً
   امن �و��ا طرف

ّ
 من أطراف الت

ّ
�� نفسها  إ�� أن أصبحت    ،هنشبيھ ُيقصد بھ إيضاح املع�ى وتأكيده �� الذ

 ستة تنبع من أعماق املعا�ي املحالة شعر�ّ 
ّ

 ، ملا �� الصّ القارئ لة من  اعر واملتخيّ وحاة من الش
ّ
ق  ورة من تدف

 .3اض»شعوري فيّ 

السيميائيّ  الصّ وُيع��  شأن  من  أ�ّ ون  ف��ون  التّ ورة  أنواع  �جميع  «تمثيل  ا�حّس �ا  صوتيّ يّ جارب  من  ة  ة 

 و�صر�ّ 
ّ
 ة، �شمل الل

ّ
 �ل  ون والش

ّ
 والذ

ّ
 وق والش

ّ
 ور ا�حوار�ّ مس مثل الصّ م والل

ّ
ة، كما �شمل أيًضا  شكيليّ ة والت

 .4الصورة السينمائية»

 
تان لنهر واحد، ص  -1

ٓ
 . 91المصدر نفسه، قصيدة مرا

 . 14م، ص1992جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، ط. المركز الثقافي العربي، بيروت،  -2
م، ص 2006مقاربات تشريحية لنصوص شعرية، ط. المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية،  – عبد هللا الغذامي، تشريح النص  -3

148 . 
دبي، ط. مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  -4

ٔ
 .311م، ص 1992صالح فضل، نظرية البنائية في النقد اال
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 ورة بأ�ّ عبد القادر القط ح�ن عرَّف الصّ   الباحثوقر�ب من هذا املفهوم ما ذهب إليھ  
ّ

 �ل الف�يّ �ا «الش

  ،خذه األلفاظ والعباراتالذي تتّ 
ّ
 ينظ

ّ
جر�ة  � عن جانب من جوانب التّ ص ليع�ّ خا اعر �� سياق بيا�ّي مها الش

 
ّ

   اعر�ة ال�امنة �� القصيدة، مستخدمً الش
ّ
كيب واإليقاع وا�حقيقة  اللة وال��ّ غة، و�م�انا��ا �� الّد طاقات الل

 
ّ
 .1عب�� الف�ي»جا�س وغ��ها من وسائل التّ ضاد واملقابلة والتّ �ادف والتّ وا�جاز وال�

ذات طبيعة خاصة، ف�ي    -ا�حداثة  اءشأنھ �� ذلك شأن شعر   – �عقوب  ورة �� شعر محمد إبراهيم  والصّ 

دة تتشابك �� عالقات تتجاوز املنطق، وتجمع ب�ن عناصر متباعدة متنافرة ال توجد رابطة  تركيبة غر�بة معّق 

تتحوّ  حيث  الواقع   �� �حر�ّ بي��ا  تركيبة  إ��  جديدة، ل  عالقات   �� األشياء  وتضع  املتناقضات  تجمع  ة 

ة يلتقطها  الشاعر �� ذلك وسائل التأث�� ال�ائنة �� اللغة من استعارات و�شب��ات وتراكيب مجاز�ّ ويستخدم  

 دة. خيالھ من معطيات متعّد 

 بمثل هذه الصّ   ناو�حتشد ديوان
ّ

 ور ال�ي استخدم ف��ا الش
ّ
كيب  اللة وال��ّ غة و�م�انا��ا �� الّد اعر طاقات الل

   ،املعا�ي العميقة �� نفسھ  امصورً   ،ك��كثيف وال��ّ �� ذلك ع�� التّ   امعتمًد 
ً
   اجديًد   اليستكمل م��ا عامل

ً
  ا مدهش

قصائد    – زمن الغراب    -ذاكرة الغزالة    – هدنة اإليقاع    – جاءات  صوت الرّ   – وافذ  تصادفك فيھ أسئلة النّ 

 ة. ور ا�جاز�ّ من ضفائرها، وغ�� ذلك من الصّ 

 
ّ
 ة تتجمع ف��ا  ور �� لوحات �ليّ ل الصّ وتتش�

ّ
 ا�جزئيا

ّ
 جديًد ت وتنصهر لتتش�

ً
، كما يبدو �� هذه  ال �شكيال

 : 2الصورة ال�ي يرسمها الشاعر المرأة، يقول 

ة املرأة �� دمها وترجف    ،ترقص وحدها �� الليل  ،�� امرأة ولكن جازفت أق��ى من املعتاد
ّ
�سمع رن

 . مثل قنديل بوجھ الر�ح، تفتح مرة أخرى ستائرها ع�� الال��يء

 فالصورة ا
ّ
 ما نقع  ل صورة هذه املرأة بما �شيعھ الصّ ملتناثرة تتجمع لتتش�

ً
ور من إغراءات واش��اء. وكث��ا

 :3ور ا�جاز�ةع�� مثل هذه الصّ 

-  
ً
 لم تكن السماء قر�بة جدا

 ألدرك حكمة األوتار �� جسد الكمان 

 4هل أفرطت �� ترويع ذاكرة الغزالة؟ -

 5 ع�� قمصان أسئل�ي ال�ي �� الروح لم تك��!�� خزانة وحش�ي األو�� وجدت نحور سيدة  -

 لغة الصباح ع�� مالمح أخوة  -

 
ولى، عبد القادر القط، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط. دار ال -1

ٔ
نهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة اال

 .391م، ص 1981
ة ولكن، ص  -2

ٔ
 . 114الديوان، قصيدة هي امرا

 في الغياب، ص  المصدر -3
ٔ
 . 13نفسه، قصيدة خطا

 .14المصدر نفسه، ص  -4
 .15المصدر نفسه، ص  -5
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 1سرقوا من النار الفراشة 

حت وردها ل�حقول  -
َّ
 بال سوءة فت

 ولم أقتبس من ف�ي نكهة للنعاس الب�يّ 

 2صمتنا لنطلق أرواحنا �ا�حمام....

 ولست أدري هل بوسع الر�ح -

 3ياسمينة؟أن تحنو ع�� امرأة بنكهة 

الصّ  هذه   فمثل 
ّ
تت بالّد ور  وتكتن�  با�جّدة  والرّ سم     ،موز الالت 

ّ
الش نكهة  وريشتھ  وتحمل  وصوتھ  اعر 

 ا�خاصة.

 
ّ

الش إ�� طر�قة خاصّ ويعمد  الصورةاعر  بـ مسرحة  يمكن �سميتھ  �� �شكيل صوره فيما  أي إضفاء    ،ة 

 
ّ
 :4"، كما نجد �� هذا املثالق معھ "سيميائية الصورةورة مما تتحّق ا�ع املسر�� ع�� الصّ الط

 مهيأة فتصعد  
ً
تقفز فوق منشور زجا�� لتنقذ علبة األلوان من ب�ٍ� معطلة، ترى �� املسرح العب�ي أدوارا

 ع�� ع�ازه يم�ىي، ترى  
ً
م الذكرى ع�� �حٍن �جائي وتجرح لذة التصفيق بالتحديق من أع��، ترى وطنا

َّ
ُسل

 وال ندماء حول الليل �� شغف، تر 
ً
ى معن بن زائدة ع�� كر�ىي حكمتھ ال�ي امتحنت بألف خليفة من  قدحا

 قبل..

تقرؤها   الر�ح،   �� نافٌر  سرٌّ  األرض  وهذي  ظمأ،  عالقة  و�ل  خطأ،  إصابة  �ل  الهذيان،  ع��  تقوى  لن 

فتخط��ا، وتخط��ا فتقرؤها، مجاز ب�ن تأو�ل�ن، حزن قابل للكسر، أرقامبال عبٍق، قليل ا�حظ إذ ُ�غ�ي، ��ار 

 �� الرمل. لم ي
ً
 كد يأ�ي، وليل متاهة أخرى ت��ر ما إليھ تؤول أغنية سنسك��ا غدا

 للذين مضوا .. 
ً
 نخبا

 
ّ
ع��    يّت�ئة: صورة الوطن الذي  ور العبثيّ د فيھ األدوار والصّ تتعّد   ل هنا من مسرح عب�يّ فالصورة تتش�

 
ّ
ما يصاحب العرض    –كر�ىّي ا�حكمة  صورة هذا القا�ع ع��    –از، صورة القدح الذي يبحث عن ندماء  ع�

 وما يخلعھ الشاعر ع�� األشياء من طا�ع سر�ا��. ،من هذيان

 : 5ة �� قصيدة أخرى يقول ف��اورة املسرحيّ ونجد مثل هذه الصّ 

 إن لم تجد �� املقعد ا�خلفي صورة آخر ثاٍن 

 و�شعل �� الهواء الطلق خيبتك ا�جديدة 

 املقاعد قبل بدء العرض دون أن �س�� ل��تيب 

 
 . 140المصدر نفسه، قصيدة الحكايات، ص  -1
 . 60دة الولع المستثنى، ص المصدر فسه، قصيدة سي -ن 2
 .127، ص Holidayالمصدر نفسه، قصيدة  -3
 للذين مضوا، ص  4

ً
 . 26 – 25الديوان، قصيدة نخبا

كـثر، ص  5
ٔ
نك ليس ا

ٔ
 .79المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا
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 أن �شدو بأغنية مخادعة لتقتل ك��ياء الوقت 

 أن تم��ي إ�� جسٍد بال مع�ى

 �أي قصيدة مرَّت ع�� عينيَك 

 دون تفّحٍص �اٍف للذ��ا ال�ي ع��تك

 أن ال تنت�ي لظالل سيدت�ن خائبت�ن 

 �� ذكراك 

 فذاك شأنك ليس أك�� 

الشاعر ش�ل املسرح قبل بدء العرض و�بدو املقعد ا�خلفي فنحن هنا بإزاء صورة مسرحية يصور ف��ا  

املقاعد   بما سماه    -والبحث عن مقعد آخر  –وترتيب  لواقع يتصف  �لها عالمات سيميائية  العرض  و�دء 

مشاهد   الشاعر  �عرض  ثم  الطلق،  الهواء   �� سيجارة  إشعال  ت محل 
َّ
حل ال�ي  ا�جديدة"  "ا�خيبة  الشاعر 

 وصور ذات داللة با�حدث.

 :1تك�� الصور السردية �� الديوان، وم��ا هذه الصورةو 

ها �ي أرى! �سمع�ن عن الشوق ال   - ة با�جدار الذي ضمَّ كيف ال أنزع الذكر�ات ال�ي آمنت مرَّ

 سوف �غفر أخطاءنا، لهونا �� ثوان تمرُّ كغّر�ن لم  
ً
ا معا

َّ
 خّيبت ظّن الغيابات أن

ُ
شك. كنت

ھ للكنايات، نخ��ى ع�� ا�حب أن �ستبد، وأخ��ى ع��  ين�جا، نرتدي حزننا الداخ�� �سرُّ ب

 ا�حب أن يجنحا!!. 

 كما �علم�ن!. الليا�� البعيدة   -
ً
، ا�خروج من ا�حب. أق��ى كث��ا ب�ن ركن وركن أسّوي مراياك ��َّ

، موعدنا �ستحيل،  تلك العباءة بالذات،  العباءةتأ�ي وتذهب، صوت خطاك، تفاصيل تلك  

قد   �حظة   �� الكالم،  التشكك  ان��اء  قبل  باسمك  ح  التم�ُّ �عينيِك،  كحٍل  انحناءة  ت��ء، 

، وُجرح ا�حقائب أن  
ً
ال��اجع عن شقوة قطفها ممكن مرت�ن، ا�خروج من ا�حب أق��ى كث��ا

 تفتحا.

 
ّ
تتش� سردّي فالصور  بناء  خالل  من  القصيدة   �� االس��جاع   يّت�ئمحكم    ل  تقنية  ع��  الشاعر  فيھ 

 ور ا�جزئيّ الصّ حيث تتناثر    ،دا��والتّ 
ّ
نرتدي حزننا الداخ��   – ة ظن الغيابات  ورة ال�ليّ ل م��ا الصّ ة ال�ي تتش�

للكنايات    – �ّ�    –�سر�ھ  مراياك  عينيك    –أسّوي  كحل  ثّم   –انحناءة  ا�حقائب،  الصّ   جرح  ذات  هذه  ورة 

 تلك العباءة بالذات.  –الة تفاصيل تلك العباءة  العالمة السيميائية الّد 

 حو �سهم الصّ وع�� هذا النّ 
ّ

 ورة �� كشف تفاصيل العالم الش
ّ

 اعر.عري للش

 
ي غريبين، ص ص  -1

ٔ
 . 33  – 32المصدر نفسه، قصيدة مثل ا
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ٔ
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 : : سیمیاء اللون   السابع المبحث   -9

  �عّد 
ّ
 ة �� فهم التّ ون «أحد املفاتيح املهمّ الل

ّ
 .1صوص»لوصول إ�� املغزى ال�امن وراء النّ لة  عر�ّ جر�ة الش

أّن  الصّ   وال شك  ضفي دالالت عميقة ع�� 
ُ
ت  األلوان 

ّ
الش وتمنحها كث��ً ورة  القتامة    اعر�ة  أو  الب�جة  من 

ى داللة  ص الشعري جملة من اإليحاءات والرموز، إذ تتعّد وائر تتيح للنّ «وتناول داللة األلوان �� هذه الّد 

  اللون نطاقها الوض�� املطابق إ�� ما هو أعّم 
ّ
 .2أو�ل»فس�� والتّ لتّ سع دائرة إيحاء اللون لحيث تت

 والعالقة وطيدة ب�ن الصّ 
ّ
س  ة وكالهما يؤّس ة جماليّ سم، فكالهما يتداخالن من ناحية فنيّ ونية والرّ ور الل

لونيّ  بألفاظ  املشهد  يرسم  فالشاعر   ،
ً
فنيا  

ً
الرّ إبداعا �س��  فيما  ال  ة،  باأللوان،   

ً
رسما تصو�ره  إ��  سام 

 .3ال�لمات

«أعصاب الع�ن �ستقبل وت��جم إ��    ة �� األلوان، إذ يرى أّن نظر�ّ   Thomas Young  وللعالم توماس يونج

النّ  هذه  و�شبھ  واحد،  آن   �� مختلفة  ألوان  بثالثة  اإلحساس  نظر�ّ ا�خ  هلمهول��ظر�ة  األملا�ي  العالم    ة 

Helmholtz ن من ثالث مجموعات عصبيّ م�وّ   العصب البصرّي   الذي يقول إّن 
ّ
الواحد  ر  ة، يحدث عن تأث

 م��ا اإلحساس بأحد األلوان األساسيّ 
ّ
 ة الث

ّ
ت األلوان األساسيّ   الثة، ثم ت��ء نظر�ة ة ��: فرا�سوا رود ال�ي عدَّ

وء ة ال�ي ينتج ع��ا الضّ األلوان األساسيّ  األحمر واألخضر والبنفس��، وأثبت العالم اإلنجل��ي ماكسو�ل أّن 

 .4رق البنفس��»واألز   واألخضر الزمردّي  ��: األحمر القرمزّي 

   ولأللوان حضوٌر 
ٌ

   الديوان،  ��  مكثف
ّ

ة العالقات الرمز�ة، فاأللوان عنده  اعر قد أفاد من نظر�ّ ولعل الش

الغالب- بصر�ّ   -��  مدر�ات  الّد ليست  مباشرة  ال�ي  ة  امل��مة  واملعا�ي  اإليحاءات  من  مجموعة   �� بل  اللة، 

 اخ�� للشاعر.�عكس العالم الّد 

يوان، وهو من األلوان ا�حايدة، ولذلك فهو  �� قصائد الّد   اض من أك�� األلوان حضورً اللون األبي  ويعّد 

 
ّ

 اعر الرتباطھ برؤ�تھ ا�حايدة تجاه األشياء. من أس�� األلوان إيحاء �� نظر الش

   او�رمز الشعراء عموًم 
ّ
اللون   ة، كما أّن هر واملثاليّ باللون األبيض ل�خ�� وا�جمال والط   أيضايحمل    هذا 

 وقد �ش�� إ�� الفراغ أو ا�جمود.،كينة دالالت الهدوء والّس 

   -األبيض-أحمد مختار عمر: «�ان هذا اللون    يقول 
ّ

 عند معظم الش
ً
   -بما ف��م العرب-عوب  مرتبطا

ّ
هر  بالط

 .5ع�� ذلك» قاء واستخدمھ العرب القدماء �� �عب��ات تدّل والنّ 

 :6يوان، م��ا قول الشاعرة �� الّد استخدام اللون األبيض �� صور عديد وقد ترددّ 

 
 . 274العربي المعاصر، ط. دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص قراءة نقدية في الشعر –فوزي عيسى، جماليات التلقي  -1
 . 16يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية والرمز اللوني، ط. دار المعارف، القاهرة، ص  -2
ندلسي، ط. دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان  -3

ٔ
ردن،    –علي إسماعيل السامرائي، اللون وداللته الموضوعية والفنية في الشعر اال

ٔ
اال

 .17ص 
نجلو  -4

ٔ
ولى،  –زينب عبد العزيز العمري، اللون في الشعر العربي القديم، ط. مكـتبة اال

ٔ
 .16م، ص1989مصر، الطبعة اال

حمد مختار عمر، اللغة واللون، ط. عالم الكـتب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية،  -5
ٔ
 .75م، ص 1997ا

 .16الديوان، قصيدة خطا في الغياب، ص  -6
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 بنات ال�� 

 لم يدركن عن قصٍد 

 نذوري خلف باب الصدفة البيضاء 

 قاء. فتعب�� الصدفة البيضاء يرمز إ�� ا�خ�� والنّ 

 :1�� قولھ أيضاو���دد اللون األبيض مرة أخرى 

 س��ة ا�حب .. 

 ال�ي اقتحمت وساوسها البعيدة 

ب عر��ا �� املاء 
ّ
 إذ تقل

 نكه��ا ال�ي اكتملت مع النسيان 

 صوت طفولة بيضاء 

 إذ يطفو ع�� جسٍد سماوي 

 فـالطفولة البيضاء رمز كذلك للطهر والنقاء. 

 :2و���دد �عب�� قصة بيضاء �� قولھ

 أو قد تمرُّ ع�� الضفاف ا�جانبية قصة بيضاء 

 �م سوى �� آخر العمر املباح �ب�ن اثن�ن لم يتمكنوا من قطف خف

 طاهر عفيف ب�ن عاشق�ن.  القصة البيضاء رمز أو عالمة لقصة حّب فـ 

 
ّ
 :3ون األبيض بمدلولھ املباشر �� قولھوقد يأ�ي الل

 وسقطت �� الورق البعيد 

 ن�أت جرح حمامة بيضاء 

 ت�جس بالبيوت الساحلية 

 قرب ماء القلب 

 ة. صورة ا�حمامة البيضاء تحمل داللة رمز�ّ  فوصف ا�حمامة بالبياض لھ مدلول مباشر، غ�� أّن 

 :4ومن الدالالت الرمز�ة للون األبيض كذلك قولھ

بلة ال تفكك أحجية الظامئ�ن،
ُ
غرى ا�حياة بنا، ق

ُ
 كنت أ

 
مر على اسمها، ص ص المصدر ن -1

ٔ
 . 98 – 97فسه، قصيدة ال ا

 .75، ص Zell am seeالمصدر نفسه، قصيدة  -2
خر للقصيدة، ص  -3

ٓ
 . 56المصدر نفسه، قصيدة اسم ا

ي غريبين، ص  -4
ٔ
 .30المصدر نفسه، قصيدة مثل ا
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 وتدر�ن �انت معاركنا سكرة �� كؤوس الكالم الذي خانھ وطن أبيض فاّمحا!! 

 فالتعب�� بـ الوطن األبيض �عب�� رمزي مجازي.

 و 
ّ

   ،اعر  �ك�� الش
ّ
ون األحمر، وقد «ارتبطت كث�� من �عب��ات  إضافة إ�� اللون األبيض، من استخدام الل

 
ً

ة من ناحية، أخذ من لون الدم، و�املتع ا�جنسية من ناحية أخرى،    ااألحمر �� اللغة العر�ية باملشقة والشدَّ

 .1و�ن ظهر األخ�� �� االستعماالت ا�حديثة فقط»

 وقد ارتبط  
ّ
م  الالت، فرمز بھ الشاعر إ�� ا�حركة وا�حياة الصاخبة والّد يوان ��ذه الّد ون األحمر �� الّد الل

 
ّ
 :2شوة العارضة، ومن ذلك قولھوشهوة ا�حب والن

 دمي ع�� املرآة 
ُ

 وجدت

 ع�� امرأة بال أخط
ً
 �ا�ح�ى  اءمتكئا

 
ّ
 ون األحمر بلون الّد فقد اق��ن الل

ّ
 ة. ا�جنسيّ شوة م ورمز بھ الشاعر إ�� الن

 -أّن اللون األحمر يق��ن  املالحظو 
ً
 :3قول الشاعر مثلم، �� قصائد الديوان بالّد  -كث��ا

 قال امتحن شغف الغزالة

 قبل أن تحنو ع�� دمها املقدس

 قلت: ال أجد الوسيلة �ي أحاصر وحش�ي 

 ،ودمي دمي

 ال ��يء يك�� �� جحيم اآلخر�ن

 سوى الفريسة

والّد   املقّد م  فالغزالة 
ّ

الش لعالم  رموز  والفريسة  والرّ س  الصّ هوة  �عّد   ،اخبةغبة  من    إذ  األحمر  اللون 

 اخنة املستمّد «األلوان الّس 
ّ

 .4ار وا�حرارة وهو من أطول املوجات الضوئية»مس واشتعال النّ ة من و�ج الش

   هذا
ّ

احة، كما أخذ مدلول والرّ اعر اللون األزرق بدالالتھ ا�ختلفة ال�ي �ش�� إ�� الهدوء  واستخدم الش

 :5القيود، ومنھ قول الشاعر حرر من �ّل ة واال�عتاق والتّ ا�حر�ّ 

 سر �� األغا�ي.. 

 خفة املع�ى، ساللم باتجاه األزرق األبدي

 ضوء عن يم�ن القبلة األو��

 
حمد مختار عمر، اللغة واللون، ص  -1

ٔ
 .75ا

 في الغياب، ص  -2
ٔ
 .15الديوان، قصيدة خطا

تان لنهر واحد، ص المصد 3
ٓ
 .90ر نفسه، قصيدة مرا

حمد مختار عمر، اللغة واللون، ص  -4
ٔ
 . 201ا

غاني ال تخون، ص  -5
ٔ
 .46الديوان، قصيدة اال
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 : 1وقولھ

 ليل مجازيٌّ 

 فهذا األزرق املرئي �� لغ�ي أنا �� املاء 

 
ّ

 فالش
ّ
ة، فينطلق منھ إ�� عالم  أو حواجز ماديّ   ااألزرق إ�� العالم الذي ال �عرف حدودً ون  اعر يرمز بالل

 األبديّ 
ّ

  فاف أو العالم املالئ�ّي ة الش
ّ
 ى العالم املادي. الذي يتخط

  ،د اللون األخضر بنسب قليلةو���دّ 
ّ

 : 2وصدق االنتماء، كقولھ ا�حّب  حيث الوطناعر إ�� و�رمز بھ الش

 �� امرأة ولكن ظلها ترف ثقا�� .. ال تخ��ى من ا�جدران واملنفى،  

، هو�ة طفلة خضراء من نخٍل ومن أحزان 
ْ

 لها وطن غر�زّي

 
ّ
الط والنخل  فصورة  ا�خضراء  ون   األرض،  الوطن   إ��  ترمز فلة 

ّ
 الوط�ي  بالعلم  داللة  لھ   األخضر  والل

 .والّتصور   الّتأو�ل هذا  مثل إ�� تقود الّنخلة  وسيميائة السعودي،

 : 3قولھ مثلورة وقد يجتمع أك�� من لون واحد �� الصّ 

 هذه األسماء أعرفها .. 

 ع�� كراسة اللون الرمادي 

 امتحنت ثيا��ا �� الشمس 

 فامتحنت يقي�ي �� كتاب الظل

 فـ اللون الرمادي لون محايد وقد اجتمع مع اللون�ن النّ 
ّ

   –مس  قيض�ن: لون الش
ّ
 . ّل ولون الظ

 :4ا�ىي مع اللون األسود �� قولھو�جتمع اللون النّح  هذا

 وجدت مسودات الر�ح

 ��ا شغفي 
ُ

 �� ورٍق نحا��ّيٍ غسلت

 
ّ
 ون النّ فقد اق��ن الل

ّ
 حا�ىي األصفر بالل

ّ
 دالالت القتامة والذ

ً
 درة.بول والنّ ون األسود، حامال

لة  حيث تم��ج وتتداخل  ،ا�جسدعب�� عن سيمياء  �� التّ   امهم� اي األلوان دورً وتؤدّ 
ّ
عالمات و�شارات    مش�

 
ّ
 :5ة، ومن ذلك قولھدال

مسك ال�حظات ب�ن مكيدت�ن،
ُ
 أن ت

 ف��بط من سماء الوردة األو��، 

 
 في الغياب، ص  -1

ٔ
 .14المصدر نفسه، قصيدة خطا

ة ولكن، ص  -2
ٔ
 .112المصدر نفسه، قصيدة هي امرا

 في الغياب، ص  -3
ٔ
 .14المصدر نفسه، قصيدة خطا

 .15در نفسه، المصدر السابق، ص المص -4
كـثر، ص  -5

ٔ
نك ليس ا

ٔ
 .81المصدر نفسه، قصيدة ذاك شا



ة نقد وتنوير  
ّ
ّول ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثالثة  -العدد العاشر    –مجل

ٔ
 2021ديسمبر)    -(كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)458( 

 تخفف محنة التلو�ح آخر ليلة صفراء 

 باستدراج أسئلة ستطلع من قميص النوم 

 بالقبالت باردة 

 تذّوب أي �عب�� ضبا�ي بقبض الر�ح

 �غلق باب غرف��ا إ�� األخرى 

النّ   ر 
ّ
ألوان  عّد   ع��ص  توف ك  نفسھ،  الوقت   ��  ومتحّركة   متعّددة   بحيوّ�ة   �حنتھ ة 

ّ
  مشهد   أمام   و�أن

  السالم،آدم وحواء عل��ما    قّصة  إ��  تقود   عميقة  ةيحتاج إ�� إعادة ترتيب، إذ ت�حظ إشارات ضمنيّ   اس��جا��ّ 

ستمّد   البشرّ�ة  القّصة   تلك   رافق   وما 
ُ
هذه األلوان من �عب��ات    من أحداث متالحقة للبشر ح�ى يومنا هذا، و�

 �عب�� ضبا�ي.  –قميص النوم  –ليلة صفراء   –من سماء الوردة األو��   ��بط

 :1ة ا�جسد �� هذا املثال� األلوان عن سيميائيّ كما �ع�ّ 

 س��ة ا�حب 

 ال�ي اقتحمت وساوسها البعيدة 

ُب ُعر��ا �� ا
ّ
 ملاء إذ تقل

 نكه��ا ال�ي اكتملت مع النسيان 

 صوت طفولة بيضاء 

 إذ يطفو ع�� جسد سماوي 

 أحاول أن أرى وج�ي ع�� مرآة لكن��ا 

 يد �� أول الليل ا�حمي�يّ 

 الذي يدنو من التفاح 

 �� طقس من ا�ح�ى 

 انحناءة عطر ثور��ا إذا ا�سدلت من اإليقاع 

 مازت�نرق��ا املهيبة آن أقرأ �� غواية ضعفها غ

 
ً
 ع�� حن�ٍن ليس تقصده تماما

قي بالر�ح �� ليٍل بال ندماء سدح
ُّ
 ها بتعل

 أخسرهم ع�� مهٍل 

 أحاول أن ألوذ ��ا .. 

 
مر على اسمها، ص ص  -1

ٔ
 . 98 -97المصدر نفسه، قصيدة ال ا
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 وتمنع�ي تفاصيل البنف�ج إذ تر�ُد وال تر�ُد!! 

التفاح    –الليل ا�حمي�ي    –جسد سماوّي    – الالت: طفولة بيضاء  فاأللوان تتجسد �� هذه األلفاظ والّد 

 تفاصيل البنف�ج.  –

 
ّ

األصفر ، وذلك كما    –األحمر    –األسود    –األزرق    –: األبيض  اآلتية  األلوان  عب��اتمن هذه التّ   و�ستشف

 يأ�ي:

 
ّ
 فولة األبيض = الط

 ماوي األزرق = ا�جسد الّس 

 
ّ
 يل ا�حمي�ي األسود = الل

 ة للمرأة فاح = دالة جسديّ لون التّ 

 لتّ وهكذا �سهم األلوان �� ا
ّ
  س��ة   تتّبع  لّنصا  ��  و�ظهر  ،دةها املتعّد عب�� عن سيمياء ا�جسد من خالل دوال

 .  ا�حياة هذه �� آدم الرجل، مع حّواء املرأة،

 : نتائج البحث و   الخاتمة -10

 
ّ

ال�ي   ،يميائيةس ة ال�اعر محمد إبراهيم �عقوب مجاال للمقار اختار البحث ديوان ليس �عني�ي كث��ا للش

 ت
ّ
 مث

ً
النّ   ��رحبة    ال آفاق الالت  الّد ب   غتنائھال   ص األد�ي والوقوف ع�� رموزه ودالالتھ وكشف أغواره،تفس�� 

 جميع أسهمت ال�يموز واإلشارات والرّ 
ّ

 ها �� �شكيل تجر�ة الش
ّ
 �ية. اعر ال�

 :  اآلتيةالبحث إ�� النتائج  توّصل وقد

لت •
ّ
عالمات وا�حة للقارئ من أجل الفهم، و�ن �انت تلك العتبات عبارة عن    الّديوان  عتبات  ش�

�� عتبة العنوان ال�ي تف��ض تأو�ال مسبقا يو��    -مثال  –��و�مات و�يحاءات غامضة، وهذا ما نجده  

 . املع�ى دبتعّد 

خصيات  األسماء   توظيف  إ��  الشاعر   عمد •
ّ

غر�يا، وم��ا ما �ان    عر�ّيا،  �ان   ما   م��ا  الّديوان،  ��  وال�

 .الديوان �� بارزة حضور  عالمة بوصفھو�ن �ان توظيف املرأة �عد األبرز 

   –دوال يمكن أن �سم��ا    يوان�� الّد   ظهرت •
ّ
ب�لمات صديقة للشاعر ومصاحبة    –   سميةإن جازت الت

  سيميائّيا   انطباعا  �عطي  ما  الّديوان،  قصائد  صدى   ��  ت��ّدد  واللھ، فقد �انت هذه ال�لمات أو الّد 

عر�ة  الّسياقات  حسب  معان��ا  �عّدد  ع��
ّ

 ا�ح�ى،   املاء،  ا�حقيبة،:  أبرزها  ومن  ف��ا،  ترد  ال�ي  الش

 . األغا�ي القصيدة، القبيلة،

  ف�ان  القصائد،  أغلب  �سيج  ��  بارزت�ن  عالمت�ن  باعتبارهماوامل�ان    الّزمان  تا�� الديوان تقنيّ   برزت •

  ائر األزمنة واألمكنة لدى الشاعر؛ وتأو�ل هذا �عوداألك�� حضورا ع�� س  املاضو��ن  وامل�ان  الّزمان 

عر�ة  الشاعر  ذاكرةإ��  
ّ

  ا�حال  بطبيعة  يحّتم  والذي   تفاصيلھ،  ب�ل  القديم  الّزمن  �س��جع  ال�ي  الش

 . األزمنة تلك �� امل�ان عالمة حضور 
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ت •
ّ
لتأو�ل تلك   املتلّقي مشاركة  �� أسهم  مما  الّديوان؛ قصائد من  كث�� �� والّسواد   البياض لعبة  تجل

 للنصوص   الّن�ىي  الفضاء  استخدام  ��  املبدع  ةإ�� قصديّ   –�� أغلب األحيان    –العالمات ال�ي �ش��  

 . والغموض التعمية إ�� تقود االستخدامات �عض  �� �انت  و�ن  الشعر�ة،

  سائر   ع��  والوطن  املرأة   صورتا  و�رزت  الغامضة،  والّرموز   بالّدالالت   مكتن�ة  الديوان  ��  الصور   جاءت  •

 �� وجدان الشاعر.  والوطن   املرأةأهّم��ما :  ما �ع�ي الديوان، �� الصور 

��    حضرت •   الّصفاء  إ��  يرمز  الذي   األبيض  اللون   حضور   فط��  متفاوتة،  بنسب  الديواناأللوان 

  اعر الش  عمدوالطهر، ثم تاله اللون األحمر الذي تذبذبت رمز�تھ ما ب�ن الدم، وا�جنس، كما    والّنقاء

 
ّ

نمن لغتھ الشعر�ة والتّ   نھإ�� مزاوجة �عض األلوان مع �عضها البعض، وهذا �عود إ�� تمك
ّ
 ��   فن

 .الفنية لوحا��م �� الّتفنن إ�� الّرسامون  �عمد كما  شعرّ�ا  ��جها

السيميائية  • املقار�ة  وأّن الأّن    أظهرت  والرموز،  واإلشارات  بالعالمات  حافل  املقار�ة    ديوان  هذه 

م�ي  اخ�� للديوان وأتاحت استجالء دالالتھ، كما أتاحت للباحث اقتناص الضّ استبطنت العالم الّد 

 منھ. ي واملس�وت عنھ واملتوار 

الّد  • عنوان  عليھ  ينطوي  ما  السيميائية  املقار�ة  ع��أبرزت  دالالت  من  مستو�يھ    يوان  استقراء 

بم�الّد  العنوان  وا�خار��، ور�ط داللة  ال�ّ اخ��   �� واإلهداء  الغالف  دور  أبرزت  كما  النص.  �يئة  ن 

 للولوج لعالم الشاعر. 

السيميائية   • املقار�ة  ول  كيف  كشفت  تصبح للألسماء  أن  الديوان  قصائد   �� الواردة  �خصيات 

ة،  
ّ
 –�عي��ا وم��ا: ا�حقيبة    واالت�اء ع�� دواّل   فيھ،د الدوال والرموز  �عّد   كشفت  مثلماعالمات دال

 القبيلة.  –ا�ح�ى  –األغا�ي   –قصيدة  ال –املاء 

الة، كما برز دور الفضاء  مان وامل�ان بوصفهما من العالمات السيميائية الّد يوان دور الزّ برز �� الّد  •

 اللة. الن�ىي �� إنتاج الّد 

ة واأللوان بوصفهما عالمات بارزة �� �شكيل  من الصورة الفنيّ   أظهرت املقار�ة السيميائية دور �ّل  •

 التّ أ�عاد 
ّ

 جر�ة الش
ّ

 اعر �� ديوانھ.عر�ة للش
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 :والمراجع المصادرر

 المصادر:  
 "  : محمد إبراهيم  �عقوب -1

ً
لبنان، الطبعة    –ط. دار االنتشار العر�ي، ب��وت    "،ديوان ليس �عني�ي كث��ا

 م.2015األو��، 

 المراجع: 
 القاهرة، الطبعة الرا�عة.إسماعيل عز الدين: " التفس�� النف�ىي لألدب، د ط. مكتبة غر�ب،  -2

الدار    إي�و -3 العر�ي،  الثقا��  املركز  ط.  بنكراد،  سعيد  ترجمة:   ،" الروائي  السرد   �� "تأمالت  أم��تو: 

 م. 2005البيضاء، املغرب، الطبعة الثانية، 

"السيميائية وفلسفة اللغة"، ترجمة: أحمد الصم��، ط. املنظمة العر�ية لل��جمة، لبنان، :  إي�و إم��تو -4

 م.5200

القط عبد القادر: "االتجاه  -  م1990حراوي حسن: "بنية الش�ل الروائي"، ط. املركز الثقا�� العر�ي،  ب -5

املعاصر" العر�ي  الشعر   �� الطبعة  ،  الوجدا�ي  ب��وت،  والنشر،  للطباعة  العر�ية  ال��ضة  دار  ط.   ،

 م.1981األو��، 

، منشورات االختالف، ا�جزائر، الطبعة  من النص إ�� املناص"  ج��ار جينيتعتبات  : "عبد ا�حق    بلعابد -6

 م.2008األو��، 

  – مفاهيمها وتطبيقا��ا"، مكتبة األدب املغر�ي، ط. دار ا�حوار، الالذقية    –بنكراد سعيد: "السيميائية  -7

 . سور�ا

والداللة، -8 الروائي"، اإلطار  "الفضاء  الب  البور��ي منيب:  الدار  املغر�ية،  النشر  دار  الطبعة  ط.  يضاء، 

 م.1983األو��، 

فكري   ا�جزار -9 التواصل"  :محمد  وسيموطيقا  مصر،  "العنوان  للكتاب،  العامة  املصر�ة  الهيئة  ط.   ،

 م.1998الطبعة األو��، 

 م.2015، الطبعة األو��، حمداوي جميل: "سيموطيقا العنوان" -10

�ي وآخر�ن، ط. إفر�قيا  داس�ال مارسيلو: االتجاهات السيمولوجية املعاصرة، ترجمة: حميد �حمدا -11

 م.1987الشرق، 

فرديناند -12 سوس��  " دي  العام:  اللسان  علم   �� إفر�قيا  "محاضرات  ط.  قني�ي،  القادر  عبد  ترجمة:   ،

 م.1987الشرق، الدار البيضاء، الطبعة األو��، 

ميجان، -13 البيضا  الرو���  الدار  العر�ي،  الثقا��  املركز  ط.  األد�ي"،  الناقد  "دليل  سعيد:  ء،  والباز�� 

 م.2007
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 بین االسترجاع واالبتداع  1الذات المؤّلفة في "رجع الصدى" 

 

 
 "�� جدران طفول�ي من األسرار ما �عادل سور الص�ن"  

 أندر�ھ مالرو 

 : صملخّ ال

فة �� خطا��ا فتقتفي أثر الذات �� مؤلف  
ّ
  "رجع الصدى" تدرس هذه الورقة البحثّية حضور الذات املؤل

بال��ك�� ع�� وجه�ن بارز�ن لألنا: وجٍھ �ستعاد من املا��ي تن�ج   لل�اتب التو���ّي محّمد العرو��ي املطوي،

البحث فعل�ن أساسّي�ن ين�جان  مالمحھ الذاكرة، ووجٍھ يبتدعھ ا�خيال من ممكنات ا�حياة. لذلك يتتّبع  

ر" و
ّ

"التذك ف هما 
ّ
�� هذا املؤل الذات  الكتابة والوجود    صورة  ب�ن  �� إطار تصّور �شّد الصالت  "التخّيل" 

 و�رصد تجلّيات الذات �� النّص ووجوه حضورها فيھ ومالمحها املرسومة �لماٍت وار�سامات ظاللها عليھ.  

فة،    : مفاتيح   �لمات
ّ
الس��ة    ، محمد العرو��ي املطوي، "رجع الصدى"،االبتداعاالس��جاع،  الذات املؤل

  .الذاتّية

Abstract : 

This research paper studies the presence of the author's self in its discourse, tracing the 

self in the book "Raj' al-Sada" by the Tunisian writer Mohamed al-Aroussi al-Matwi, while 

focusing on two prominent aspects of the ego: a face recovered from the past whose features 

are woven by memory, and a face created by imagination from the vast possibilities of life. 

Therefore, the research traces two basic actions that weave the self-image in this book; which 

are “remembrance” and “imagination”; within the framework of a conception that tightens the 

links between writing and existence and monitors the manifestations of the self in the text as 

well as the faces of its presence in it. It also draws the features of the self with words projecting 

its own shadows. 

Key words: autobiography, remembrance, author's self, invention, "Raj' al-Sada", 

Mohamed al-Aroussi al-Matwi. 

 
ولى، انظر:  هو نّص في السرد الذاتّي كـتبه -1

ٔ
ة اال

ٔ
خر حياته يعود فيه بالذاكرة إلى سنين النشا

ٓ
رجع الصدى العروسي المطوّي ا

. كّل اإلحاالت الواردة داخل النص بذكر الصفحة هي   1991.(نصوص روائية من جنس السير الذاتية)، الدار العربية للكـتاب، تونس
 من الطبعة نفسها.

 فارس فتحيد. 

https://aleph-alger2.edinum.org/1182
https://aleph-alger2.edinum.org/1182
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
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 : مقدمة  -1

، فقد غلبت ع��  أو يز�د�ز حضور الذات �� النّص اإلبدا�ّ� السردّي العر�ّي أمرا الفتا منذ ثالثة عقود  ي�

ف الذي يقف  
ّ
هذا اإلنتاج نزعة جديدة حّمل ف��ا الّسارد صوت�ن؛ صوت الّسارد الذي يروي، وصوت املؤل

د حضور الذات  
ّ

�� نّصها �ش�ل قوّي. فنشأ عن ذلك  وراءه، �� تداخل ف�ّي ب�ن مقامْي الّسرد والكتابة، يؤك

ات. 
ّ

جاه "تذو�ت الّسرد" و"سرد الذ
ّ
جاه بدأ �سود �� السرد العر�ّي ا�جديد، هو ات

ّ
 ات

الّنصوص    متنّوعة  أدبّية  مدّونة  ف 
ّ
وخل كث��ة،  مجاالت   �� املطوي  العرو��ي  محّمد  األديب  كتب  وقد 

يا، وحليمة والّتوت املّر)، والقّصة (طر�ق املعصرة)  واآلثار، مثل أعمالھ اإلبداعّية �� الّرواية (ومن الّ�حا

ا�ّي (رجع الّصدى). و�� نصوص  
ّ

عر (فرحة شعب، ومن الّدهل��) والّسرد الذ
ّ

واملسرح (خالد بن الوليد) والش

فة �� صور شّ�ى تتغّ�� بتغّ�� مجال الكتابة وأش�ال  �� منتجھ    تكشف سمة بارزة
ّ
ات املؤل

ّ
مفادها حضور الذ

ات    طرائق اإلبداع والّتفك�� والّتصو�ر. الّتعب�� و 
ّ

ولكّ��ا تنج�� ع�� نحو أو�ح �� "رجع الصدى" أين تن�ج الذ

ة  
ّ

ولذ الذكرى  بجاللة  فيشعر  ويعيد  �عيد  يفتأ  "ال  االستحضار:  ة 
ّ

لذ إ��  استنادا  وابتداعا  اس��جاعا 

 .2لتصّور والتوليد واالبت�ار" واعتمادا ع�� متعة االبت�ار: "�انت سبحا طو�ال �� التخّيل وا 1االستحضار"

 أموٌر ثالثة:
َ
ر هذه الورقة

ّ
 وتؤط

ـ األمر األّول هو اهتمامها بالذات وظاللها املرسومة �لمات واشتغالها باألنا املسرودة كما عرك��ا يد السارد  

صفحاتھ بحثا  من ط�ن ا�حياة وماء ال�لمات �� "رجع الّصدى" تقتفي فيھ آثار الذات وترصد حضورها ب�ن  

 �� ظالل النّص ذاتھ وا�خيال الذي يمتح منھ نّص العرو��ّي املطوّي �خصّياتھ وصوره و�ناه. 

ل و�� تن��ئ الكالم وتحدث ذا��ا وتبتدعها.  هو  ـ واألمر الثا�ي  
ّ
ات املنشئة ل�خطاب تتش�

ّ
التسليم بأّن الذ

ل وتنمو  ف�ي منشئة ناشئة؛ منشئة للّنّص ناشئة فيھ و�ھ وتلك كفاءة املبد
ّ
ع "أن يتنّ�ل �� خطابھ ذاتا تتش�

ان ا�خطاب"
َ
 3�� ِحْدث

ـ واألمر الثالث هو أّن البحث �� الذات من هذا املنظور ليس قراءة إحالّية ترصد العالمات املرجعّية    

تلتقط مالم  ال�ي  القراءة االحتمالّية  إ��  ما هو أقرب 
ّ
و�ن النّص املبدع،   �� ح  �حضور ذات العرو��ي املطوّي 

ر الذات املبدعة، ذاتا �اتبة وذ�اء سردّيا، ال تنعزل  
ّ

ّي وتتفك الذات من ظاللها الوارفة املنتشرة �� امل�ن الن��ّ

 عن الشرط التار��ّ� واملوضو�ّ� الذي �سّيج وع��ا ب�و��ا ذاتا مثّقفة منخرطة، �� إش�اليات واقعها. 

فة �� خطا�
ّ
الذات املؤل التصّور �� حضور  �ا تدرس هذه الورقة وجه�ن لهذا ا�حضور  انطالقا من هذا 

ر" و 
ّ

م بفعل�ن أساسّي�ن ين�جان صورة الذات �� "رجع الّصدى" هما "التذك
ّ
"التخّيل" �� إطار تصّور    املعل

�شّد الصالت ب�ن الكتابة والوجود و�رصد تجلّيات الذات �� النّص ووجوه حضورها فيھ ومالمحها املرسومة  

 
 76"رجع الصدى" ص  -1
 95ص المرجع السابق،  -2
حمد حيزم -3

ٔ
ات ، دار صامد للّنشر والّتوزيع ، صفاقس/تونس فيفري  ا

ّ
غة إلى شعرّية الذ

ّ
 211 ص: 2010، من شعرّية الل
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الذاكرة تتحّسُس ��ا منابت النشأة واإلبداع ترّمم بھ حضورها �� تجر�ِة  ليھ. ف�لماٍت وار�سامات ظاللها ع 

�ات  
ّ
بات والتع�

ّ
 التقل

 الذات المسترجعة (التذّکر):  -2

ات عّدة من تار�خھ  
ّ
�سرد املؤلف �� "رجع الصدى" جزءا هاّما من س��تھ زمن الطفولة، و�تنقل ب�ن محط

يمّ�� الّس��ة الذاتّية. فالراوي ال ينفّك �س��جع طفولة "الف�ى"  الطف�ّ� دون اعتماد الّسرد املتسلسل الذي  

ره إ�� املراهقة  
ّ

ع�� شر�ط اس��جا�ّ� هابط من حيث اإليقاع الزم�ّي (من عمر السنت�ن : أسبق مخزون يتذك

امل�ن   سنة).  و�� العنوان �عض دليل ع�� االس��جاع؛ فالـ15أو    14األو�� (   "رجع" فيھ مع�ى" الرجوع" و�� 

التخييل   فعل  بواسطة  مواه��ا  وتذكر  تقاسيمها،  وتفّصل  ال�خصّية  ذكر�ات  �س��جع  إذ  أم�ن؛  دليل 

ر والبوح واالس��جاع (يذكر) ما ينّ�ل النّص �� مستوى أّول ضمن السرد االستعادّي. 
ّ

 والتذك

تقر�با  حاضر بقّوة �� خطاب السارد وم�جم السرد، حّ�ى ال ت�اد تخلو صفحة    analepseواالس��جاع   

سنت�ن..   ابن  �ان  ھ 
ّ
أن ليذكر  ھ 

ّ
"إن قولھ:  ذلك  ومثال  ر 

ّ
يتذك السارد  بأّن  تذك��  ��    "1من  مخزون  "أسبق 

. و�� الصفحة الثامنة وحدها ي��ّدد فعل "يذكر" ثما�َي مّرات تأكيدا للتعو�ل ع�� هذه اآللّيات ��  "2ذاكرتھ..

ر، يذكرو��ون االس��جاع باستخدام فعل الذكرى وم  .سرد الذات
ّ

...) أو  شتّقاتھ (الذاكرة، الذكرى، يتذك

 ..)..  مداراتھ (يخ��ن، يحفظ

وما يدعم هذه الوجهة إ�� القّص االرتدادّي ما يلمس القارئ من صلة الرواية با�ح�اية، فزمن ا�ح�اية  

وما   (اآلن وهنا).  الراهن   �� الرواية  �� ح�ن تجري  (منذ سن�ن وعقود/الهناك)  املا��ي  إ��  االس��جاع  ينت�ي 

(االرتداد) سوى "سرد الحق �حدث سابق"؛ فال بّد إذن من استحضار ما م��ى. و�توّسل ا�خطاب السردّي  

 �� "رجع الّصدى" جملة من األفان�ن �� تجس�� الهّوة ب�ن الّزمن�ن، في�ون باعتماد:

 ـ "�ان" �� ذكر األحوال (�ان نفاضة جراب أبو�ھ...�ان الوحيد �� القر�ة...) 

ر، �ان الف�ى �شعر...، �ان �سمع..)  ـ و"
ّ

 �ان + الفعل املضارع" �� رواية األفعال (�ان يخ��ن و�تذك

التبعيد نحو قولھ: "لقد قيل لھ فيما �عد.. ة ع�� 
ّ
الدال الزمانّية  رات 

ّ
و"ملا سيعلمھ    3ـ و�استعمال املؤش

   ..."4فيما �عد و�� الُبْعِد 

ل �عيينات الفضاء والزمان ��  
ّ
األخرى عالمات مرجعّية �ستحضر ما��ي ال�خصّيات (عبد السالم  وتمث

الع�ن املطوّ�ة، املطوّ�ة، قر�ة الظهرة..)   الكر�م ا�خطا�ي...) وامل�ان (ملاية،  لبابة، عبد  أبو  األسمر، سيدي 

 ...). 1925...، ثورة عبد الكر�م ا�خطا�ي ع�� فر�سا سنة 1924نوفم��  24والزمان.(كنت يوم 
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فة في "رجع الصدى" بين االسترجاع واالبتداع
ّ
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ر
ّ

ما فيھ م�ابدة ومجاهدة، لذلك "ال يفتأ    وليس التذك
ّ
فعال مطواعا ينقاد �سهولة ويستجيب بيسر، و�ن

ويعيد"(ص �عيد  بجاللة  76(الف�ى)  "فيشعر  والنصر  االستجابة  ت�ون  حّ�ى  لها  وتدر�با  للذاكرة  تمر�نا   (

ر ومن  
ّ

ة االستحضار". ورغم معاندة الذكرى تأ�ي أغلب ا�ح�ايا من منبع التذك
ّ

عمل الذاكرة.  الذكرى ولذ

الذات ورسم مالمحها زمن الطفولة. و���ز   �� كتابة  أّ��ا مصدر أسا��ّي  الذاكرّ�ة  وتكشف هيمنة األفعال 

 االس��جاع �� النّص اس��جاع�ن:

ـ اس��جاًعا حدثّيا هو من مسؤولّية الذاكرة ا�حدثّية فيھ خلع املطوّي صندوق الذكر�ات وفتح حدائق  

لصمت، فإذا ببعض الوقائع تتسّرب من شقوق الذاكرة، و�ذ تزدحم األحداث  الذات رجع صدى روح آملها ا 

 الهاّم املهّم؛  
ّ
ل غر�الھ فما �ستعاد من الوقائع ا�جماعّية وا�حوادث الذاتّية إال

ّ
ف �شغ

ّ
�� رأس السارد/املؤل

 فإذا للف�ى أّيام �أّيام العرب (يوم القّرة، يوم الطّيارة، ليلة ا�جراد...). 

اس��جاعً  ع��  ـ  املبثوثة  النصوص  من  جملة  �ستحضر  و�ھ  النصّية  الذاكرة  مسؤولّية  من  هو  نّصّيا  ا 

ٍل سائر (حمل ا�جماعة ريش) وشعر دائر (�انت بالد عامرة أّمال��ا *** قعدت  
َ
امتداد "رجع الصدى" من َمث

للبوم �غّرد ف��ا.) وأحجية ذائعة ( سّت رجل�ن وسّت يدين وثالث روس ف��م ع�ن وخرافة شائعة    )1خراب 

 ).2(ح�ايات ا�خالة مر�م حول "الشعاطيط والبعاطيط

ف يكتب  
ّ
وقد �عاضدت �� "رجع الصدى" الذاكرتان ا�حدثّية والنصّية �� صوغ الذات املس��جعة، فاملؤل

بھ ذاكرتھ من نصوص.   �عمر  مّما  انطالقا  أيضا  برد ح�اياه  ين�ج  ا�حياتّية ولكّنھ  ذاتھ من خالل تجر�تھ 

ف �علن  وتبدو ا
ّ
لكتابة من هذا املنظور االس��جا�ّ� بوحا حذرا �عّ�� عن ا�حضور �� العالم وساكنيھ. فاملؤل

 عن نفسھ الفتّية و�ب�ي ذاتھ �� لبنات الوجود.

املرجعّية   "املالءمة  مفهوم  ع��  يجرى  أن  يمكن  ال  الذاكرّي  االرتداد  تقنّيات  من  ذكرنا  ما  أّن  غ�� 

adéquation référentielle  املطابقة تاّما. فهذه  تطابقا  للف�ى  ما جرى فعال  السارد مع  تطابق مح�ّي  أي   "

قي�ّي) عن محملها الكتا�ّي وهو    مستحيلة من جهة "اختالف املاّدة التار�خّية (وقائع حسّية ونفسّية/جدول 

إ�شائّي)" (جدول  رمزّ�ة  طبيعة  للتعديل    3من  وقابلّيتھ  الذا�ّي  املرجع  مرونة  سبيل  ع��  يفهم  أن  و�مكن 

 والتفريع والز�ادة وا�حذف ...

و�خصّيات   وزمان  وم�ان  م�جم  من  سابقا  املذ�ورة  االس��جا�ّ�  السرد  م�ّونات  مختلف  و�عرض 

 الذات ع�� نحو مخصوص. وأحداث وتوار�خ... 

ما ي��كها ��با �خيانة ا�ح�اية  
ّ
ات، إن

ّ
فالسرد الذاكرّي �� "رجع الصدى" ال ��ب الّصورة مكتملة عن الذ

سيان. لذلك، تصل إلينا طفولة الذات �� لوحة سردّية اس��جاعّية منقوصة أنتجها اختيار جما�ّ�  
ّ
وسطوة الن

�� أماكن مختلفة وأزمنة متنّوعة. فلم تكن الصالت متينة ب�ن  لكتابة شذرّ�ة تجّمع شظايا طفولة موّزعة ع
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 2021)  ديسمبر   - اال
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مقاطع النّص ووحداتھ سواء �� مستوى الّتتا�ع الزم�ّي أو ا�حبك القص��ّي، إذ ُيالَحظ تباعٌد كب�� ب�ن أزمنة  

ع ج�ّ� �� حبل القّص؛ فإذا الف�ى املرسوم �لماٍت أصداُء ألوان بدأت ت��ت ورجُع أصوات  
ّ
ا�ح�ايات وتقط

��  أ لالمتداد  قابلة  ا�ختلفة  املا��ي  استحضار  تقنّيات  من  ت 
ّ
تجل كما  الف�ى  �خصّية  إّن  �غيم.  �شأت 

رّ�ة  
ّ

نصوص ذاتّية أخرى، ف�ي غ�� من��ية �ستمّد مرجعّي��ا من قابلّي��ا للدخول �� مقامات استدعائّية تذك

   .متداخلة متقاطعة (انفتاح النّص)

االس��ج قّدمها  كما  الف�ى  إ��  و�خصّية  الضيق  من  امل�انّية  ا�حركة   �� تتدّرج  نامية  ذات  الذاكرّي  اع 

إ�� األك�� (من   الزمانّية من األصغر  �� ا�حركة  القديمة، قا�س، تو�س..). وتتدّرج  القر�ة  (املن�ل،  االمتداد 

(�ستقبل    سنة...) وتتدّرج �� اإلدراك والتصّور من الو�� البسيط السط��ّ   15/ 14عام�ن �� الذكرى األو�� إ��  

واهر و�حكم عل��ا). 
ّ
ل الظ

ّ
ب العميق (يحل

ّ
 املسائل و�نفعل ��ا) إ�� الو�� املرك

ا�حّددة   إ�سانّي��ا  ع��  بل  ال�خصية  رمز�ة  ع��  يب��  ال  االس��جا��  املستوى  هذا   �� الذات  �شكيل 

"ال�خص مفهوم  إ��  أقرب  الف�ى  يجعل  ما  الذات،  مفهوم  personne  بتار�خّية  إ��  منھ   "

" رغم صعو�ة الفصل بي��ما. ونّص "رجع الصدى" من زاو�ة عالقة الذات باآلخر،  personnageخصّية "ال�

�� اآلن  لكّنھ  الف�ى،  ت منھ ذات 
ّ

�غذ الذي  البشرّي  املشهد  يمتح من ذاكرة صاحبھ و�رسم جغرافّية  نّص 

جنو�ّية متحّولة مع  نفسھ نّص ذاكرة جماعّية أشمل وأوسع �ستغرقھ وتمتّصھ �� ثناياها �� ذاكرة قر�ة  

الزمان ا�جارف �� االسم (ملاية، الع�ن املطوّ�ة، املطوّ�ة) و�� الفضاء (القر�ة القديمة/عمق الواحة، القر�ة  

ا�جديدة (الظهرة) �� ضرب من انفتاح املرجع الذا�ّي (حياة الف�ى) ع�� املرجع القروّي (حياة القر�ة وناسها).  

إع وتفعيلها  الذاكرة  تحي�ن  ��  في�ون  الذكر�ات  فتستعاد  ا�جم�ّ�.  والوجود  الذات  تار�خّية  ترميم  ادة 

ما تحو�ال للتار�خ املعيش إ�� وجود رمزّي يثبت ��  
ّ
ا�خطاب السردّي لتمأل فراغ الراهن، ال إخبارا بما �ان و�ن

ات" "ف��جع إليھ ليحيا من جديد مع تلك الذكر�ات" 
ّ

 . 1املكتوب انتصارا ع�� الزمان "هادم اللذ

وال�خصّيات/ لألحداث  عابرة  عملّية  ر 
ّ

التذك طر�ق  عن  الذات  رسم  عملّية  تكن  لم  ا�جملة،    و�� 

ما �انت عملّية واعية �ستنطق الذكرّ�ات و�عيد صياغ��ا، وتبدو الذات كما تنج��  
ّ
ال�خوص واألماكن، و�ن

�� خطا��ا االس��جا�ّ� ذاًتا مقتصدة �� مديح األنا زاهدة �� تمجيدها ترجع الكث�� من األحداث ال�ي غّ��ت  

ط يجد نفسھ جالسا �� أحد املقاعد  مجرى حيا��ا إ�� القدر والصدفة (حادثة ال�وليج: فجأة ودون تخطي

 ... 3، و�� حادثة "التلفون" يجد نفسھ بالصدفة "رجل اإلنقاذ" 2بال�وليج 

ألحمد  و"حيا�ي"  للراف��،  و"أنا"  حس�ن  لطھ  "األّيام"  قارئ  ألف  ملا  مخالفة  املتواضعة  الصورة  وهذه 

 ذات
َ
عارفٍة متساميٍة بما �عرف مر�دٍة متعاليٍة    أم�ن... ففي هذه الس��، تنج�� هوّ�ة الذات املس��جعة هوّ�ة

ات عن طر�ق الكفاح  
ّ

�� إراد��ا وعزمها، واثقٍة �� خطاها مطمئّنٍة إ�� تحقيق مشروعها، مشروع إثبات الذ

املعر�ّ�. وتلوح لنا خلفّية صوغ الذات املس��جعة بالذكرى خلفّية تمّجد الذات وتمتدحها وتحتفي بقدر��ا  
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فة في "رجع الصدى" بين االسترجاع واالبتداع
ّ
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فة إ�� مقام النموذجّية و�عظيم األنا برسم  ع�� تأسيس ذا��ا بذا
ّ
��ا باالستناد إ�� يقينّية ترتفع بالذات املؤل

و�تشييد   "الكتابة والوجود"   �� الشاوي  القادر  يذكر عبد  كما  الذات  الكتابة عن  ت�ّ�ر  ال�ي  الكمال  صورة 

فة مليئة بذا��ا قد يصل ��ا الزهو بـ
ّ
 �ار. "أناها" حّد الغرور واالغ� صورة ذات مؤل

 الذات المبتدعة (التخییل):  -3

ال ��يء يرتّد إلينا من املرايا إذا صفت سوى ذواتنا عار�ة، ولكن إذا تباعدت املسافات وغامت الذكر�ات  

و�شّوشت املرايا كما هو الشأن �� "رجع الصدى"، �جأ من��ئ النّص إ�� اإلبداع والتخييل يمأل ��ما الشقوق  

غة و�س��  وايا الذاكرة ا�خؤون. والفجوات و�يّسر ��ما الركض �� ز 
ّ
فة ع�� أر�كة الل

ّ
عندها ت��ّ�ع الذات املؤل

 البيان السردّي و�الغة القّص، فن�ون إزاء مسلك ثان �� رسم الذات يقوم  
ّ

�� ترتيب فو��ى الوجود ع�� رف

   ).l’invention de soi(1ع�� االبتداع 

ال�لم ينابيع  املبدع  أنامل  من  ق 
ّ
تتدف املستوى  هذا  شاعرّ�ة  ��  لغة  جاه 

ّ
بات القّص  م�جم  فيتغّ��  ات، 

ف وتتناثر  إيحائّية باألساس ت 
ّ
غة ب�ن يدي املؤل

ّ
ْنحت �� �خر ال�لم. فتتشّقق الل

ُ
رسم ع�� لوح الكتابة ذاتا ت

 من ضياء �لماتھ معلنة حضور الذات �� خطا��ا فـ
ٌ
غة    أشّعة

ّ
"للّصدى رنينھ وحنينھ" (صفحة الغالف) ولل

مناخات الذات م�جما وتركيبا وللقّص آلّياتھ �� التصو�ر والتعب��. فاالختيارات الّتعب��ّية  طاق��ا ع�� نقل  

ا�خطاب   نمط  باختالف  مختلفة  قولّية  صيغ  ش�ل   �� وتزرعها  والتصو�ر  للّتعب��  ات 
ّ

الذ ��ا  تقوم  �ي 
ّ
ال

فة و�فردها.  
ّ
ات املؤل

ّ
 ومقاصده �� ما يمّ�� الذ

ب اللغة  الّسياق من عالقة  الذا�ّي، أ�شأ محمد العرو��ي املطوّي "رجع  �� هذا  بالوجود  الذات والكتابة 

�اكيب  2الصدى" فضاًء لفظّيا"
ّ
، فيھ يزرع من الّصور واملشاهد ما �شّد بھ املتقّبل و�نتقي من العبارات وال�

طوّ�ة، قا�س،  ويعّ�� عن ذاتھ وقد اختار من املعّينات ما يدّل ع�� حضورها (امل�ان: امل  3ما بھ �عّرف "بأناه"

الّزمان:    ، املواقف:  1925،  1924تو�س  هناك..،  هنا  تلك،  هذا،  اإلشارة:  م، 
ّ
املت�ل الغائب  الضمائر:   ،..

اكرة والّتخييل فضاءاٍت ومشاهَد وذواٍت يحّل ف��ا و�قّدم للقارئ من  
ّ

القبول، الرفض ...) ويستحضر ع�� الذ

  �� ات املنشئة ل�خطاب السردّي 
ّ

وات  خاللها ذاتھ؛ فالذ
ّ

الذ �� مجموعة من  "رجع الصدى" تصوغ خطا��ا 

اإلضمار،   نظام  ع��  وتتسّرب  ذاتھ،  اآلن   �� غائبة  حاضرة  بواسط��ا  ت�ون  األدوار  مجموعة من  وتتقّمص 

م وتطّل ع�� القارئ �� �ّل مّرة من �ّوة هذا الّضم�� أو ذاك تراوغھ وتخاتلھ  
ّ
فتجري �� ضم�� الغائب واملت�ل

  فان�ن القول وصيغ ا�حضور والغياب.ع�� ما تختار من أ

 
1- Jean- Claude Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de l’identité », Questions de communication, 7 | 
2005, 478- 480 

اتّية ، موارد عـــ -2
ّ

ة في خطاب الّسيرة الذ
ٔ
نا بين اإلنشاء والّنشا

ٔ
داب و العلوم اإلنسانّية بسوسة 10محّمد رشيد ثابت، اال

ٓ
ــدد كلّية اال

 .  30ص:  2005
3- Michel Zink, La Subjectivité littéraire autour du siècle de saint Louis, Paris, PUF, « Écriture », 1985, P : 77   
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التبعيد   النّص   �� املعتمدة  األفان�ن  راو    عن distanciationومن  واستدعاء  الضم��ّي  التالعب  طر�ق 

الكتابة   ب�ن زمن  الغائب والزمن املا��ي يحدث مسافة  الف�ى و�خ�� عنھ. فاستخدام ضم��  شاهد يراقب 

طل الطفل)؛ مسافة تمتّص حرارة األحداث وثقل أثرها النف��ّي (زمن السارد الكهل)، وزمن ا�ح�اية (زمن الب

البارد. ا�حياد  من  ضرب  إ��  نفسّيا.    1وتقود  رسما  الذات  رسم  تقديرنا،   �� االختيار،  هذا  أضعف  وقد 

ص مساحة الوصف النف��ّي العميق وحّد من  
ّ
فالتصو�ر ا�خار�ّ� املنقول بواسطة عي�ي الراوي ووعيھ قل

لھ ذلك من إم�ان قص��ّي وثراء دال�ّ� وماّدة  
ّ
مساحات الن�ول إ�� أعماق الذات و�واط��ا رغم ما يمكن أن يمث

لغة الوجع الطف�ّ� �� "الرجع" صامتة مصطخبة، و�ان خطاب الفرح ف��ا صائتا  فّية حّية. فجاءت  بيوغرا

 صامتا. 

ومن تجلّيات االبتداع �� رسم الذات التصو�ر باآلخر؛ إذ �ان التنويع �� ال�خصّيات سبيال سلكھ من��ئ 

�ا القر�ب املألوف (��ي عمر  النّص إ�� إ�شاء الذات. ف��احمت �� "رجع الصدى" ال�خصّيات وتنّوعت؛ فم�

املؤّدب، البث�� الصديق، ا�خالة مر�م، ال�جوز عائشة...) وم��ا الغر�ب ال�جيب (لعوج بن عناق، بوغرارة،  

يس، الشعاطيط..) وم��ا النبيل ذو ا�جالل (األولياء واألقطاب: سيدي بولبابة، عبد السالم األسمر،  
ّ
بو تل

ما لصل��ا بوجھ من  عبد الكر�م ا�خطا�ّي). وليس إحضار ه
ّ
ذه ال�خصّيات وتنويعها تقديما لها �� ذا��ا، و�ن

ف، وال�جوز عائشة زوج الف�ى، 
ّ
فة (سيدي عبد السالم األسمر هو ا�جّد البعيد للمؤل

ّ
الوجوه بالذات املؤل

وات تنويعا للزوايا ال�ي �عرض م��ا ذات الف�ى. 
ّ

ف يصوغ خطابھ �� مجموعة من الذ
ّ
 ...) فاملؤل

آليّ  الذات. فالف�ى �ان  ومن  ات االبتداع املعتمدة �� رجع الصدى قّص اآلخر�ن الذي �ان مجاال لرسم 

. كث��ا ما يّت�ئ املطوّي ع��  3وأيضا "�انوا يح�ون..."  2سّميعا يص�� إ�� ا�ح�ايات والروايات؛ "كم �ان �سمع"

باملقالع" وقّص ا�خالة مر�م �ح�اية  السماع ويعيد إنتاج محكّيات اآلخر�ن (قّص ا�خال �ح�اية "لعبة القتال  

. وقد ي�ون تصو�ر الذات باالنتقال من الّسماع إ�� االبتداع كما �� ح�اية ال�جوز  4"الشعاطيط البعاطيط"  

واالبت�ار" والتوليد  والتصّور  التخّيل   �� طو�ال  سبحا  لھ  "�انت  ال�ي  عائشة  العّمة  من 5العز�اء  اختطف   .

 "عزو�ّية عائشة ال�جوز الستينّية" و��ى عليھ ح�ايات وح�ايات �انت موضوع أسمار العائلة. ح�اية صديقھ  

غر�اال تصّفي بھ    الساردة بالنسيانومن أهّم آلّيات االبتداع �� "رجع الصدى" االنتقائّية، إذ تلوذ الذات  

ھ يجهل أو ���ي تماما...
ّ
ھ ال يذكر أّي ��يء، "" 6ما يمكن أن يقال وما يحسن الس�وت عليھ. ""إن

ّ
... ومللء   "7إن

و�ذكر �� الصفحة الثانية    "8شقوق الذاكرة تركن الذات إ�� التخييل؛ يقول:" "لكّن الف�ى �سبح بھ ا�خيال

 
 تخلو رجع الصدى من علّو نبرة البوح، وسطوة االستبطان والتعّري السيكولوجّي وتكاد تكـتفي بالتصوير الخارجّي. -1
 71"رجع الصدى" ص -2
 83ص المرجع السابق،  -3
 50صالمرجع السابق،  -4
 95ص المرجع السابق،  -5
 66ص المرجع السابق،  -6
 67ص المرجع السابق،  -7
 97ص  المرجع السابق، -8



فة في "رجع الصدى" بين االسترجاع واالبتداع
ّ
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 1ظّل الف�ى مّدة يح�ي عن مغامراتھ و�جاعتھ �� ذلك اليوم" وكث��ا ما "�انت األسرة تث�� خيالھ"والثمان�ن “

ابتداعا �ح�ايات زواجھ من العّمة عائشة ذات السّت�ن ال�ي   "2من ا�خيال الفّياض  فينطلق �� تفج�� "النبع

ولدت لھ بلقاسم وعبد ا�حميد وسكن معها ع�� أجنحة ال�حاب. هذه ا�ح�ايات ال�ي "�انت سبحا طو�ال  

بخيانة الذاكرة تن��ئ   ، وهذه االنتقائّية املّتكئة إ�� النسيان امل�ّ�رة3�� التخّيل والتصّور والتوليد واالبت�ار"

الف�ى   املنتشرة حول  تواري شظاياها  إ�� حياة  الّسفر  تكتب وتوقد شعلة  يد  يدان راسمتان:  تتنازعھ  نّصا 

وتن�ع ما ا�غرز م��ا �� ذاكرتھ، و�د تمحو و�سدل الّستار لتبقى الذكرى مطوّ�ة �� غياهب الب��. وقد ي�ون  

 ّ�رات ا�حو.للف�ى �� جحافل السن�ن ال�ي أوجعتھ �لُّ م�

إن ا�خيال ركن أسا��ّي من أر�ان الكتابة الذاتّية �� "رجع الصدى"، دونھ تخرج من �و��ا فّنا أدبّيا لھ  

شعرّ�تھ ا�خاّصة...وابتداع الذات �� هذا املستوى هو �شكيل مفردات العالم ب�ّل ما �ان يحملھ من تار�خ  

جوهر تمّس  موضوعات  من  ع��ا  ينداح  وما  و�خوص،  ا�خاّص    وقضايا  الف�ى  عالم   �� وا�حتمل  املمكن 

والعاّم. ومن هذا املدخل يمكن أن نرى انفتاح النّص الس��ّي (الصوت) ع�� التخييل (ال��جيع) رفدا للنّص  

ي ا�ح�اية الس��ّية وتوّسع من أ�عادها "لتستقبل �� �سيجها أفقا تار�خّيا متاخما ألفق  
ّ

بجوانب أخرى �غذ

 . 4� �سيجھ بياضات لغاية مل��ا"النّص يفيض عنھ و�فتح �

قصد   براهنّي��ا  واإل��ام  رة 
ّ

املتذك الوقائع  لتمثيل  األد�ّي  التخييل  أساليب  من  أسلو�ا  ا�حوار  ف 
ّ
يوظ

 فعل الكتابة اإلبداعّية 
ّ
ى عرض ا�حدث سطحّيا) ال�ي ال يجلوها إال

ّ
محاصرة حقيق��ا ا�جوهرّ�ة (ال�ي تتخط

فة ترتّد إ�� زمنّي��ا املاضية تحتض��ا و�عيد إنتاجها لتلّم    الذي يجّسر الهّوة ب�ن تار�خ�ن:
ّ
"تار�خ الذات املؤل

في�ون تره�ن املا��ي املس��جع و�شره    5شتا��ا وتار�خ القراءة �س�� إ�� إدماج زمنّي��ا الراهنة �� زمن النّص"

 �� زمن القراءة. 

ّد ذاتھ "أصداء" �� "ومضات مضيئة  �� "رجع الصدى" كتب املطوّي حياة الف�ى ا�حاصلة واملمكنة، وم

"أرجاعا" تختلف ذبذب��ا و��يم انتشارها �� الال��ائّي..." ( صفحة   تن�� عن �عد وتو�� باألحالم والرؤى..... " و

لت واكتملت (وتأ�ي  
ّ
الغالف الثانية). فإذا بالقارئ إزاء أطياِف ذاٍت، ال ت�ون الكتابة اقتفاء ألثرها �عد أن �ش�

ما الكتابة هاهنا ضرب من ممارسة الوجود وصوغ الذات وتأّملها.  
ّ
 الكتابة لتكتب ع��ا)، و�ن

ترسم لوحة ابتداع الذات وجھ الف�ى يف��ع �حياتھ مسالك أخرى ح�ن كرهت نفسھ الس�� �� إثر املاش�ن و 

الغافل�ن، وت��ز ا�حن�ن املقيم �� أعماق الف�ى إ�� عطر األرض �ع��ه ـ هو املقيم بالعاصمة ـ ولم يبق منھ غ��  

ب ذاتا منشطرة �غل��ا ا�حن�ن تارة فتأ�ي  
ّ

رك
ُ
متعالية سامية بما تملك من تفّوق �س�ّي ع�� الّصدى الغائم. وت

 
 93ص  المرجع السابق، -1
 95ص  المرجع السابق، -2
 95ص  المرجع السابق، -3
 115جليلة طريطر، مرجع مذكور، ص -4
 122نفسه ص  -5
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األقران �� املدرسة (األّول �� اإل�شاء) و�� ا�حياة (سعة األفق)، و�كسرها الواقع أطوارا أخرى، فت��ز الذات  

ة �غلب عل��ا ال��ّدد وا�خوف.
ّ

 هش

فة �� السرد الذا�ّي العر�ّي ال
ّ
ل صورة جديدة للذات املؤل

ّ
 تخلع األنا عن عرشھ  وهذه الذات امل��ّددة تمث

فة �� النّص  
ّ
وال �علن ��اية املؤلف وموتھ، لكّ��ا �عيد �شكيل مالمحھ ع�� أساس يجّدد حضور الذات املؤل

السردّي العر�ّي املعاصر وفق هوّ�ة سردّية مغايرة ليست نموذجّية نمطّية، بل �� حّية �� ترّددها ب�ن النجاح  

 رادة واالنكسار. وا�خيبة واقعّية �� تأرجحها ب�ن اإل 

 : الّتألیف: بین هوّیة الّذات وهوّیة النصّ  -4

مستوى    �� سواء  وفيھ"  ا�خطاب  عن  ناشئة  و"  ل�خطاب"   
ً
"منشئة الّصدى"،  "رجع   �� ات" 

ّ
"الذ  �

ّ
تتج�

ما �� "نتاج  
ّ
االس��جاع أو االبتداع. فليست ذات الف�ى املسرودة �� النّص معطى قبلّيا سابقا ع�� الكتابة، و�ن

) بواسطة الن�ج ا�خطا�ّي والتحبيك  1ّرف ذا�ّي الكينونة، نتاج ذا�ّي �� حدوث الّتعّرف الّتدر��ّ�" (حدوث �ع

ما هوّ�ة  
ّ
غوّي، و�ن

ّ
القص��ّي. ووفقا لهذا الّتصّور، ال تبدو هوّ�ة الذات �ائنة �� جواهر سابقة عن ا�حدوث الل

فواعل   من  ي�حقھ  بما  ا�خطاب  حدثان   �� يكتس��ا  "م��ة  (ال�ائن  سوى  2الّتفّرد"  الفواعل  هذه  وليست   (

ع��   الكالم  ف��ا  يقوم  قولّية  صيغ  ش�ل   �� ا�حال  عن  للّتعب��  ات 
ّ

الذ ��ا  تقوم  �ي 
ّ
ال الّتعب��ّية  االختيارات 

غة مختلفة �� الكالم باختالف نمط ا�خطاب  
ّ
ما هو ما تتوّسل بھ الل

ّ
ات و�فردها إن

ّ
سليم بأّن ما يمّ�� الذ

ّ
الت

 .3ومقاصده"

 شك اليوم أّن اس��جاع الواق�ّ� ال يخرج عن "القدرة التخييلية". فقد يقودنا اإلحساس ��ذا الواق�ّ� وال

ھ حقيقة نراها اآلن و�شعر ��ا ماثلة �� أذهاننا، ولك��ا �� ا�حقيقة منطقة موجودة ��  
ّ
� وم��ى إ�� أن

َّ
الذي و�

والظه والتلّون  ل 
ّ
التش� ع��  قدرة  ذات  و�أّ��ا  تبدو  ��  الالو��  يدور  �ان  ملا  مغاير  بمظهر  أخرى  مّرة  ور 

"ا�خيلة"، وأّن محاولة استعاد��ا مرة أخرى، ومعاودة اس��جاع أحدا��ا ال�ي مّرت عل��ا سنوات طوال، تجعل  

التالحم ب�ن الواق�ّ� واملتخيل مؤّسًسا لواقع جديد، هو ال شّك واقع إبدا�ّ� آ�ّي م�حون برؤ�ة فردّية أو  

وان�ن امل�ان والزمان �� ش�لها الذي ينتسب إ�� الّتجر�ة اإلبداعّية. ومن هذا املنظور ال  جماعية خاضعة لق 

انفصال لالس��جاع عن االبتداع بل هو �عضھ، والذات �� م�ّون��ا "املرج�ّ�" والتخيي��" ذات منشأة بلغة  

 القّص.

الذات ��  نقّدر أّن      je fictif"(4تخّيل()  واألنا املje réelو�عيدا عن �ّل ا�خلط املمكن ب�ن "األنا ا�حقيقّي(

"رجع الصدى" �ائن لغوّي ينشأ �� ا�خطاب وهو ينشئھ. فال�لمة �� ال�ي صنعتھ  (ال�ائن) و�عثتھ من سبات  

 
1- Francis Jaques :Différence et subjectivité – Aubier – Montaigne . Paris 1982.p 42 
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ّ
حمد حيزم ، من شعرّية الل

ٔ
 24ص:  2010ا

حمد حيزم : مرجع سابق ص: -3 
ٔ
 211ا

4- Arnaud Schmitt, Je réel / Je fictif. Au- delà d'une confusion postmoderne Toulouse, Presses universitaire du 
Mirail, coll. « Cribles », 2010, 203 p. 
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واالنفعال.   الفعل  ب�ن  م��ّددة  هوّ�ة  ذات  ذاتا  وتب�ي  ا�خطاب  �شّيد  �س��  ذات  هو  فإذا  ة، 
ّ

الهش طينتھ 

�� نّص املطوّي ع�� توظيف املتخّيل (املبتدع) وصهره �� مواضعاتھ صهرا يذهب    فاملرج�ّ� (املس��جع) يراهن

 بما ألف من تصّور يالزم ب�ن املتخّيل والكذب واملرج�ّ� والصدق.

وقد بدا لنا البحث �� ثنائّية "االس��جاع واالبتداع" �� جانب منھ منفتحا ع�� هوّ�ة النّص ذاتھ انفتاحا  

امللفوظات املرجعّية تراهن ع�� جعل اللغوّي متعدّيا معيدا إلنتاج سياق واق�ّ� ��  وا�غالقا، فبينما �انت "

مستعيدة ما جرى �� سياق نظام اإلحالة ا�خصوص الذي ب�ي عليھ خطاب االس��جاع و�دعمھ    1بنية لغوّ�ة"

ا ع�� مجاالت املمكن  امليثاق القرائّي، بينما �ان ذلك كذلك، �ان امللفوظ السردّي �� وجهھ االبتدا�ّ� انفتاح

 وا�حتمل. 

يتحّول تار�خ الذات املس��جع �� كتابة "رجع الصدى" "�حظة زمنّية بكرا" ال �ستحضر ما �ان كما �ان  

ما �عيد إنتاجھ بطر�قة تراهن ع�� إعادة صياغة الو�� بالذات ال مجّرد اإلخبار بما �ان م��ا ومن ثّمة  
ّ
و�ن

 .  2الكتا�ّي الذا�ّي""القيمة اإلبداعّية للفعل 

وعتبة العنوان "رجع الصدى" تحّقق درجة من االنز�اح ا�جما�ّ� عن العتبات العنوانّية املعهودة �� الكتابة  

الس��ّية العر�ّية (أنا/الراف�ّ�، حيا�ي/ أحمد أم�ن، سبعون/�عيمة... ) ففي عبار�ي العنوان "الرجع والصدى"  

ر 
ّ

ي (الس��ة) واألصداء بما �عنيھ من خيال واست��امات (تخييل). �أّن العنوان  �ّل املزج ب�ن االس��جاع التذك

بذلك �عدل عن مألوف امليثاق القرائّي الذي يل��م قول ا�حقيقة بر�ط التخييل بمح�ّي ا�حياة ورسم الذات،  

إ�� تقّبل ما  فإذا نحن �� تلك املنطقة ا�حدودّية ب�ن جنس الرواية وكتابة الذات و�ذا عقد التلّقي يدعونا  

يروى لنا �� إطار جمالّية الب�ن ب�ن ش�ل من الكتابة رجراج لكّنھ بالغ اللطافة �ستع��ي ع�� التصنيف وفق 

اآللّيات واملعاي�� ال�ي وضعها لوجون �� شبكتھ ا�حّددة لألجناس السردّية أو جينات �� تقسيمھ ا�خطاب  

الكتابة   من  شكال  والتعي�ن"؛  "التخييل  ثنائّية  الذاتية   إ��  الس��ة  عن  با 
ّ

متنك امل���ّ�،  التحديد  من  نافرا 

والرواية وعن أوهام الوضوح التجني��ي املف��ضة، إ�� دهال�� الذات وأنفاقها ا�حب�� باملفاجآت املدهشة،  

ولعّل عنونة محّمد  العرو��ي املطوي لنّصھ بـ "رجع الصدى" وتجنيسھ بـ"نصوص روائّية من جنس الس��ة  

وجمعھ فيھ ب�ن مرجعّية الس��ة وتخييلّية الرواية ب�ن سرد الذات املرجع وتخييلها، جعلت نّصھ    3الذاتّية"

�عب��ا أّولّيا لوالدة ش�ل سردّي جديد ع�� تخوم الس��ة الذاتّية من جهة وع�� عتبات الرواية من جهة ثانّية،  

را معّ��ا عن و�� خفّي بضرورة التغي�� يجّدد الس��ة الذاتّية 
ّ

ب ع��ا. ومؤش
ّ

 و�تنك

 
دب البورتريه، مؤّسسة االنتشار العربّي و دار محّمد علي، صفاقس تونس،  -1

ٔ
 105، ص2011جليلة طريطر، ا

داب،  -2
ٓ
 . 22، ص2000ادوار سعيد، خارج المكان، ترجمة فّوازطرابلسي، بيروت، دار اال

  1991.(نصوص روائية من جنس السير الذاتية)، الدار العربية للكـتاب، تونسرجع الصدى  -3
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 : خاتمة: الکتابة والوجود  -5

الكتابة،  من  بّد  ال  ف�ان  جراحها.  تطّهره  لم  الصدى"  "رجع   �� "الف�ى"  عواصُفها  جّرحت  ال�ي  ا�حياة 

ف الكهل، ح�ن ترهقھ املعارك ال بّد لھ أن يتمّدد �� حضن الّزمان مس��جعا صدى حياة طفلّية قصّية.  
ّ
واملؤل

مّتبعا املسار االرتدادّي إ�� سنوات انطفأت ولم تبق م��ا سوى مالمح باهتة؛    فيجّد الراوي �� طلب الذكرى 

ى منھ  
ّ

سع شقوق الذاكرة. فالطفولة ذلك النبع الذي تتغذ
ّ
ر وتت

ّ
إذ تتناسل السنوات وتك�� فجوات التذك

اكرة، تتوارى خلف خرائب الّزمان وال يظفر م��ا الراوي سوى ببوارق ذكر�ات تدّب �� الروح ي
ّ

تمّسك ��ا  الذ

 و�قّيدها بالكتابة رسما لف�ى من كالم صورتھ صدى َسَفر �� شعاب ا�حياة املمتّدة وصدوع الذات.

ف �� مواجهة العدم (االستعارة الشهرزادّية الك��ى) ولعّل ذلك  
ّ
من هذه الزاو�ة، تبدو ا�ح�اية سالح املؤل

فا�خا  ا�ح�ي؛  سمة   �� الصدى  رجع   �� للذات  األبرز  السمة  جعل  (ما  بارع"  "محّدث  بايان  1ل  و"ل�خال   (

) واالبتداع. فالف�ى قد ورث  2والثالث عليھ ا�خصومة" كما يقول املثل، وابن األخت "األّول �� درس اإل�شاء" (

براعة ا�ح�ي (من ا�خال) وأبدع فيھ باع��اف املؤّسسة املدرسّية (هو األّول �� اإل�شاء) واألسرة ال�ي احتفت  

.  و"رجع الصدى" أصداء صراع الذات مع الزمان، فالّزمان �� نّص "الصدى" دود الكيان،  بمهاراتھ السردّية

يقرض الذاكرة و�حّولها إ�� "أصداء" و"أطياف" و�قضم من طمأنينة ال�ائن فيلوذ بالكتابة يثّبت ع�� جدرا��ا  

 ما بقي من وشوم الذاكرة قبل أن تتال��ى.

ة الف�ى "املطوّي" الهاجع �� زوايا الذاكرة ترتّد �عد معاندة  ولعّل أو�ح رسوم الوشم وشم الطفولة، صور 

 وم�ابدة تجلوها صورة الف�ى "املطوّي" القا�ع �� ثنايا ال�لمات تفيض من أزمنة قصّية.

ع��   والّصدى  الصوت  هما  يتجاو�ان  نّصان  اكرة 
ّ

الذ شاشة  وع��  ذكر�ات  صدى  الكتابة  لوح  ع�� 

رجع تلك املصائر و�ن تباينت أصداؤها. وليست القّصة، قّصة الذات،   الضّفت�ن يتقابالن، فليس الف�ى سوى 

ف  
ّ
سوى أصداء األسفار �� تجاو�ف ا�حياة الواسعة تتباعد أوقا��ا وتختلف حاال��ا تّم�� أو ت�اد فيعيد املؤل

را) ومّما مأل شقوقها من أخاييل (ابتداعا)
ّ

 .رسمها بماء ال�لمات مّما تجّمع �� ب�� الذاكرة (تذك

 

 

 

 

 

 

 
 40"رجع الصدى" ص  -1
 96ص  المرجع السابق، -2
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 الّنحوّیة في الّنظریة الّنحوّیة العربّیة   المستویاتَتراتبّیة 

  ومرکزّیة اإلعراب فیها 

 
 

 : صملخّ ال

قافة العر�ّية ال سّيما �� الف��ة املمتّدة ب�ن  
ّ
ا�ي والّسادس لل�جرة �عملّية الّتخاطب،  احتفت الث

ّ
القرن�ن الث

فات و�عّددت الّدراسات الّنحوّ�ة واألدبّية والبالغّية ال�ي ضبطت ج
ّ
ملة من القوان�ن املسّ��ة  فتنّوعت املؤل

غة املستعملة. وهو ما من شأنھ أن يضمن  ا�خاضع بدوره ملفهوم الّنظام واالالّتفاهم  ملبدإ  
ّ
��جام داخل الل

لق الّنظام الّنحوي  
ُ

ل�خطاب تبليغ مقاصده، إذ الغرض مّما نقول هو "الفهم واإلفهام". وع�� هذا اآلساس خ

�كيبّية والّدالليّ 
ّ
ة) لإلبانة  والّنظرّ�ة الّنحوّ�ة العر�ّية بمستو�ا��ا ا�ختلفة (الّصوتّية والّصرفّية وامل�جمّية وال�

عن املعا�ي. وهنا ت��ز م�انة "اإلعراب" الذي يحتّل املركز ف��ا، "إذ ُعلم أّن األلفاظ مغلقة ع�� معان��ا حّ�ى  

ي�ون هو الذي يفتحها، وأّن األغراض �امنة ف��ا حّ�ى ي�ون هو املستخرج لها" ع�� حّد عبارة "عبد القاهر  

ز ف��ا ع�� قيمة اإلعراب �� مستوى  ا�جرجا�ي". وهذا ما سنعمل ع�� إبرازه �� هذ
ّ

ه الورقة البحثّية ال�ي سن�ك

 الّتفر�ق ب�ن املعا�ي.  

 اإلعراب، الّنظرّ�ة، الّنحو، املع�ى، الّنظام. :مفاتيح  �لمات

Abstract : 

Communication was celebrated in the Arab civilization especially between the second sixth 

centuries of “alhijra”. As a result, there was a great variety in writings and grammatical, literary 

and rhetorical studies that regulated a range of rules guiding the principle of understanding 

which in turn adhered to the concept of coherence and cohesion with the language in use. This 

was meant to make discourse meaningful as the end was to achieve understandability. In this 

light, the grammatical system and theory were devised- at several levels: (phonetics, 

conjugation, lexic, syntax and semantics. . .) to unveil the meanings. Here emerges parsing as 

at the heart of the aforementioned theory, “It has been known that meanings remain detained 

in their terms until parsing comes in to decipher them and that intentions are latent within until 

it elicits them”, as “ABDALKAHER ALJORJANI” puts it. This paper is intended to highlight the 

importance of parsing in the distinction between meanings.                                                                                                              

Key words: parsing, theory, grammar, meaning, system. 

 عرعاري عصامد. 
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 : المقدمة  -1

إ�� أّن   من القضايا املهّمة ال�ي شغلت الّنحاة القدامى، وقد قادتنا آراؤهم �� مفهوم الّنحو  ُ�عت�� املع�ى

�كيب  املع�ى
ّ
م،  يتحّقق �� ال�

ْ
ق ب�ن األلفاظ ومعان��ا �� سلك الّنظ

ّ
و��ن   أو البنية النحوّ�ة بما �� عالقة �عل

م
ّ
ھ  )، واملوجود أو املعمول (الكالمالواجد العامل األّول (املت�ل

ّ
). وهنا تظهر امل�انة األساسّية "لإلعراب" "ألن

ت ومواقع األلفاظ. وهذا األمر مفيد    لّب اإلبانة
ّ
عن روح املعا�ي"، ذلك أنھ ينتج عن عوامل نحوّ�ة تحّدد محال

بس والغموض. 
ّ
 لرفع الل

فظ
ّ
،  ع�� املع�ى   و�ناًء عليھ تّم اعتباره �� النظرّ�ة النحوّ�ة العر�ّية حجر األساس الذي تنب�ي عليھ داللة الل

غة  لم الّنحووهو مركز "ع
ّ
مھ �� مختلف املعا�ي املوجودة �� مستو�ات الل

ّ
". وتظهر أهّميتھ من خالل تحك

فظ  
ّ
(تصر�فّية، م�جمّية، تركيبّية خاّصة)، وع�� هذا األساس يمكن القول إّن اإلعراب بما هو اختالف الل

املعا�ي   اختالف  ع��  يدّل  ا�حر�ات  املتلّقي��  ذهن   �� اإل��ام  ع��ا  ُيرفع  ال�ي  هاّما  النفسّية  ُ�عت��  و�ذلك   ،

م
ّ
 عن كالم املت�ل

َ
 العامل. فما�� مظاهر هذه املركزّ�ة؟  للفصل ب�ن املعا�ي وهو ما من شأنھ أن ُيبعد الغرابة

 : المستویات النحوّیة ومرکزّیة اإلعراب فیها    -2

�� كتابھ "تأو�ل مش�ل القرآن"، إذ يقول: «ولو    من أبرز األمثلة ع�� أهمّية اإلعراب ما ذكره ابن قتيبة         

ون َوَما ُ�ْعِلُنوَن ﴿  أّن قارئا قرأ:   ُم َما ُ�ِسرُّ
َ
ْعل

َ
ا � ُهْم ِإنَّ

ُ
ْول

َ
 ُيْحِزْنَك ق

َ
ال

َ
بـ"إّن" وأعمل القوَل ف��ا    بتداء، وترك اال 1﴾ ف

َب املع�ى
َ
ل

َ
ق

َ
عن جهتھ وأزالھ عن طر�قتھ،   بالّنصب ع�� مذهب من ينصب "أّن" بالقول كما ينص��ا بالظّن، ل

حن  وجعل الن�ّي محزونا لقولهم: "إّن هللا �علم ما ُ�سّرون وما �علنون"، وهذا كفر ممن �عّمده وضرب من ال
ّ

�

، 2ال تجوز الصالة بھ، وال يجوز للمؤمن�ن أن يتجّوزوا فيھ... أفما ترى اإلعراب كيف فّرق ب�ن هذين املعني�ن»

قد خّصھ بباب وسّمھ بـ"باب مجاري أواخر ال�لم من العر�ّية"، وذكر ف��ا    حّ�ى أّن صاحب "الكتاب" سيبو�ھ

ثمانية مجار طبقا لقولھ: «و�� تجري ع�� ثمانية مجار: ع�� الّنصب وا�جّر والّرفع وا�جزم والفتح والكسر  

ت و�� الّرفع والّنصب وا�جّر وا�ج3والّضّم والوقف»
ّ
زم، وقد  ، و�مكن ت�خيص هذه ا�جاري �� أر�عة محال

كرُت لك ثمانية مجار ألفّرق ب�ن ما يدخلھ ضرب من هذه األر�عة   فّسر سيبو�ھ
َ
ما ذ

ّ
هذه ا�جاري �� قولھ: «إن

 وهو يزول عنھ، و��ن ما ُيب�ى عليھ ا�حرف بناء ال يزول عنھ لغ��  
ّ
ملا يحدث فيھ العامل وليس �ىيء م��ا إال

ا  من  فيھ  ذلك  أحدث  فظ�ىيء 
ّ
الل من  ضرب  م��ا  عامل  ل�ّل  ال�ي  حرف    لعوامل  ا�حرف  وذلك  ا�حرف   ��

 ، ومن أمثلة ذلك: 4اإلعراب»

  ."جاَء ز�ـٌد" 

  ."ًدا
ْ
 "رأيُت ز�ـ

 
ية  -1

ٓ
 . 76سورة، يس، اال

حمد صقـر، دار ابن قتيبة -2
ٔ
ن، شرح ا

ٓ
ويل مشكل القرا

ٔ
 .15-14، ص1973، 2التراث، ط: تا

بو بشر عمرو بن عثمان سيبويه: الكـتاب، تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون، مكـتبة الخانجي القاهرة، ط -3
ٔ
 .9، صI، ج1988، 3ا

 .01، صIالمصدر نفسه، ج -4
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  ."َمَرْرُت بـز�ٍد" 

  ."ِت ز�ـٌد
ْ
 "لْم يأ

معا�ي   ب�ن  تفّرق  إعرابّيـة  ت 
ّ
محال وا�جزم  وا�جّر  والّنصب  علم  فالّرفع  مثال  «فالّرفع  املكّررة،  األلفاظ 

الذي عّرف املعرب بقولھ: «ُسّ�ي املعرب معر�ا ألّن    ع�� حّد عبارة الّر�ىي االس��اباذي ،  1الفاعلّية أي عالم��ا»

ال�لمة للداللة ع�� وظيف��ا  . وقد اش��ط �� ذلك م��ء اإلعراب �� آخر  )2(والكشف عنھ»  اإلعراب إبانة املع�ى

أو فْضلتھ،   النحوّ�ة النظمّية ح�ى أّن عالمات اإلعراب تدخل ع�� االسم مثال فتجعلھ منتميا إ�� عمدة الكالم

الّسياق هذا   �� أي    : يقول  االسم  وصف  ع��  داّل  ألنھ  ال�لمة  آخر   �� اإلعراب  ُجعل  ما 
ّ
أو  «إن عمدة  �ونھ 

م اإلعراب مهّم �� الفصل3فضلـة»
ْ
ها من مفضولها» ، و�ذلك فعل

َ
 . 4ب�ن معا�ي األلفاظ، «إذ يبّ�ن فاضل

لإلعراب جاءت عّدة دراسات أخرى متوّسعة �� مفهومھ، إذ هو «�غي�� ي�حق    وانطالقا من �عر�ف سيبو�ھ

بباب مستقّل �� كتاب "ا�خصائص" وسّمھ بـ"باب القول ع�� اإلعراب"،   فقد أفرده ابن ج�يّ . 5أواخَر ال�لم»

 ، محّددا موقفھ من ذلك �� أمثلة: 6ع�� املعا�ي باأللفاظ»  معّرفا إّياه �عر�فا مهّما بقولھ: «هو اإلبانة

 اإلفادة والوضوح.      ⇐ب للمفعول  "شكَر سعيدا أبوه"       الّرفع للفاعل + النصّ  -

 "أكرَم سعيدا أباه"   -

وتبعا لذلك يقول: «أعر�ُت عن ال�ىيء إذا أو�حُت عنھ وفالٌن ُمعرب عّما �� نفسھ، أي مب�ن لھ وموّ�ح  

 .7لھ»

م
ّ
املت�ل استعمال  من  األساسّية  الغاية  أو    وتظهر  للفائدة  تحقيقا  و�يا��ا  املعا�ي  توضيح   �� لإلعراب 

"السيوطي  أّن  حّ�ى  وأنواعها":  اإلفادة،  اللغة  علوم   �� "املزهر  كتاب   �� يقول  إذ  للمعا�ي،  تمي��ا  اعت��ه   "

م�ن وذلك أّن قائال لو قال غ�� معرب: 
ّ
 «اإلعراب فيھ تمّ�� املعا�ي وفيھ يوقف ع�� أغراض املت�ل

 "ما أحسن ز�د"، لم يوقف ع�� مراده، فإذا قال: -

 "ما أْحَسَن ز�ًدا!"  -

 "ما أحسُن ز�ـًدا؟"  -

 " ما أحسَن ز�ٌد  -

 
ثار الجعفرية، الّرضي االستراباذي: شرح الكافية في الّنحو -1

ٓ
، وبهامشه حاشية الّسيد شريف الجرجاني، المكـتبة المرتضوية إلحياء اال

 .24، صI(د.ط.ت)، ج
 . 24ص وبهامشه حاشية الّسيد شريف الجرجاني، ،شرح الكافية في الّنحوالّرضي االستراباذي:  -2
 .25المصدر نفسه، ص -3
باعة والّنشر،  ز في علم المعاني،دالئل اإلعجـاعبد القاهر الجرجاني:  -4

ّ
تصحيح محّمد عبده ومحّمد محمود الّتركزي، دار المعرفة للط

 .6ص ،1978بيروت لبنان، 
بي سعيد -5

ٔ
نباري  محمد بن ا

ٔ
سـرار العربّية، تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، صاال

ٔ
 . 18: ا

بو الفتح عثمان بن جّني: كـتاب الخصائص، تحقيق محّمد علي الّنجار، الهيئة المصرية العاّمة للكـتاب، ط -6
ٔ
،  I، ج1999، 4ا
 .36ص

 . 37المصدر نفسه، ص -7
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 .1الذي أراده، فالعرب يفّرقون با�حر�ات وغ��ها ب�ن املعا�ي» أبان باإلعراب عن املع�ى

، ولذلك طرحوا مجموعة من  اإلعراب �� تبيان املع�ىواملالَحظ مّما سبق أّن النحاة مجمعون ع�� أهمّية  

لوا سبب دخول اإلعراب ��  
ّ
م �� اإلعراب عن املعا�ي، وقد عل

ّ
ق واملت�ل

ّ
القضايا املّتصلة بمعنو�تھ ودور التعل

ام، وال �عت من  «فلواله ما ُمّ�� فاعل من مفعول، وال مضاف من مضاف إليھ، وال ��ّجب من استفه  الكالم

 .2تأكيد»

غة 
ّ
الل  �� ال��كيبّية"  املعا�ي  "مفتاح  هو  النحاة  عند  "اإلعراب"  إّن  القول  يمكن  تقّدم  ما  ع��    وتأسيسا 

ا�جملة داخل  ووظائفها  امل�جمّية  الوحدات  ب�ن  للفصل  ضرورّي  وهو  الوضوح    العر�ّية،  ز�ادة  أجل  من 

ل عمود املع�ىوالبيان. وال اختال 
ّ
يقول أبو    واإلبالغ، و�� هذا الّسياق  من خالل حسن البيان  ف إذن �� أنھ يمث

الزّجا�� البيانالقاسم  أبان ع��ا،  : «اإلعراب أصلھ  إذا  الّرجُل عن حاجتھ  أْعَرَب  ُيقال  ُمْعِرٌب، أي  ،  ورجٌل 

 .3ُمب�ٌن عن نفسھ»

ال غرو أن يرتكز اهتمام �عضهم إذن ع�� اإلعراب دون غ��ه من مستو�ات النظام، فيعّرف بھ النحو، بل  

" بقولھ: «وُيسّ�ى الّنحُو إعرابا واإلعراب نحوا سماعا  يجعل املصط�ح�ن م��ادف�ن وهو ما عّ�� عنھ "الزّجا��

 .4رض طلب علم واحٍد»ألّن الغ

م العامل التصّرف �� مواقع األلفاظ بالّتقديم تارة  
ّ
وهذه ا�خصيصة (اإلعراب) محورّ�ة أل��ا تخّول للمت�ل

ب األلفاظ ترتيبا   ده العسكري �� كتاب "الصناعت�ن" بقولھ: «ينب�� أن ترتَّ
ّ

و�الّتأخ�� تارة أخرى، وهو ما أك

تقديمھ  يحسن  ما  م��ا  فنقّدم  تأخ��ه»  �حيحا،  يحسن  ما  م��ا  ر 
ّ

ما    5ونؤخ وهو  بس 
ُّ
الل  �� الوقوع  دون 

هو التواصل واإلفهام ال الغرابة والتعقيد املعنوي، ومن    من الكالم   يتحاشاه املتحاورون باللغة، إذ القصد 

 أمثلة ذلك: الفروق �� ا�خبـر:

ِلُق"  -   «"ز�ـٌد منطِلٌق"  -
َ
 "ز�ـٌد هو املنط

ٌد هو منطِلُق"  -   "ز�ـٌد ينطِلُق"  -
ْ
 "ز�ـ

ِلُق"  -
َ
 .6"ينطلُق ز�ـٌد"» -   ز�ـٌد املنط

ِلُق ز�ٌد" -
َ
ط

ْ
             "املنـ

 
بو الفضل ابراهيم وعلي محّمد  -1

ٔ
نواعها، شرح محّمد جاد المولى بك ومحّمد ا

ٔ
جالل الّدين الّسيوطي: الُمْزهر في علوم اللغة وا

 .329، صI، ج1992بجاوي، المكـتبة العصرية صيدا بيروت، ال
 .328-327صالمصدر نفسه،   -2
بو القاسم الزّجاجي: اإليضاح في علل الّنحو -3

ٔ
، تحقيق مازن المبارك، نشر دار العروبة، مطبعة المدني، المؤّسسة السعودّية ا

 . 91، ص1959بمصر، 
 . 91المصدر نفسه، ص -4
بو هال  -5

ٔ
بو الفضل ابراهيم، المكـتبة العصرية ا

ٔ
ل العسكري: كـتاب الّصناعتين: الكـتابة والّشعر، تحقيق محّمد علي البجاوي ومحّمد ا

 .151صيدا بيروت، دت، ص
 . 64صمصدر سابق، ، عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز في علم المعاني -6
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القاهر فهم عبد  "دالئل    ا�جرجا�ي  لقد  �� مصّنفھ  ع��ا  عّ��  إذ  لإلعراب،  الّرفيعة  ا�حورّ�ة  املن�لة  هذه 

األلفاظ: معا�ي  مفتاح  اإلعراب  أّن  معت��ا  ي�ون   اإل�جاز"  ح�ى  معان��ا  ع��  مغلقة  األلفاظ  أّن  ُعلم  «قد 

ھ املعيار ا
ّ
لذي ال ُيتبّ�ن  اإلعراب هو الذي يفتحها وأّن األغراض �امنة ف��ا ح�ى ي�ون هو املستخرج لها، وأن

إليھ» يرجع  ح�ى  من سقيم  �حيح  ُ�عرف  الذي ال  واملقياس  عليھ،  ُ�عرض  ح�ى  ، 1نقصان كالم ورجحانھ 

َماءُ ﴿  ونذكر هنا مثال قولھ �عا��:  
َ
َ ِمْن ِعَباِدِه الُعل ى �َّ

َ
َما َيْخ�ى ُھ  ﴿  ،  2﴾   ِإنَّ

ُ
ْشِرِك�َن َوَرُسول

ُ
َ َبِرٌئ ِمَن امل نَّ �َّ

َ
، 3﴾ أ

 : قمنا برفع لفظ ا�جاللة ��  املثال األّول ونصب لفظ رسولھ �� املثال الثا�ي لصار املع�ىفلو 

 أّن هللا هو الذي يخ�ىى العلماَء و�خاف م��م. -

 أّن هللا بريء من املشرك�ن ومن رسولھ أيضا.  -

 وسيلة لتلك املعا�ي. أال ترى كيف فّرق اإلعراُب ب�ن هذه 
ّ
 املعا�ي املتباينة، وما العالمات اإلعرابّية إال

لقد انبنت النظرّ�ة العر�ّية ع�� فكرة أساسّية مفادها أّن مركز النحو هو اإلعراب الذي يّتصل بدوره  

دها  بمفهوم العامل واملعمول أو املسند واملسند إليھ، وما ينجّر ع��ما من معان، وهذه الفكرة الّرئيسيّ 
ّ

ة أك

بقولھ: «إّن العمل اإلعرا�ّي مفهوم اعتمده الّنحاة لتعليل ظاهرة اإلعراب الذي اعت��وه    األستاذ خالد ميالد

ا�حر�ات» واختالف  ق 
ّ
والتعل �كيب 

ّ
بال� يأتلف  الرئيسيان  4مع�ى  العامالن  هما  واإلعراب  فالعمل  وعليھ،   ،

�كيبا�حّققان لتناسب العناصر داخل ال
ّ
حاِتنا سوى مع�ى أثمرتھ العالقة    �

ُ
بقولھ: «ليس العمل �� ُعرف ن

دة �� اإلسناد»
ّ
، وهذه العالقة اإلسنادّية كما بّي��ا  5ا�جّردة ب�ن العامل واملعمول، حيث ت�ون العالقة املول

 إ�� مع�ى. أو اإلفادة و�التا�� تؤدي   النحاة العرب تقوم ع�� الفائدة

" واعيا �ّل الو�� بأهمّية العامل، ولذلك حّدد الهدف من  �� "شرح الكفاية �� الّنحو  وقد �ان االس��اباذي 

 التالية:   ، ففي ا�جملة6»وجوده بقولھ: «العامل هو ما بھ يتقّوم املع�ى

 انطلَق الـّرُجُل                             

 معمـول  إليھ مسند                                                    عامل   مسند

 

ا�جّرد ا�حاصل من جمع العامل مع املعمول (املسند+ املسند إليھ)، و�ذلك تّم اعتبار أنھ    يتحّدد املع�ى

ل�ّل عمل من عامل» بّد  أي وجود  7«ال  واملعمول،  العامل  وجود  يحققھ  السابق  املثال   �� اإلخبار  ، فعمل 

 
 .23ص ،المصدر نفسه -1
ية:  -2

ٓ
 . 28سورة فاطر اال

ية:  -3
ٓ
 .3سورة التوبة اال

داب مّنوبة والمؤسسة  وّية تداولّية، نشر جامعة مّنوبةين التركيب والداللة: دراسة نحب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -4
ٓ
ية اال

ّ
، كل

 . 525، ص2001، 1العربية للّتوزيع بتونس، ط
 . 527ص، مرجع سابق، ركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةين التب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -5
 .25، صIج مصدر سابق، شرح الكافية في النحو،الّرضي االستراباذي:  -6
 .526ص، مرجع سابق، ين التركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -7
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فعل هو العامل �� الفاعل وأنھ بتمامھ ي�ون  بقولھ: «فال  اإلسناد املفيد، وهو ما أثبتھ األستاذ خالد ميالد

عامال �� املفعول، وذهبوا إ�� أّن الفعل هو أّول العوامل وأقواها، كما ذهبوا إ�� أّن ا�حرف يليھ �� العمل...  

 ، مثال:1ومع�ى ا�حرف لد��م متأّت من �ونھ يتضّمن مع�ى الفعل»

 

    اإلخبار عن نجاح ز�ٍد      نجـح ز�ـٌد 

   التأكيد ع�� نجاح ز�ٍد      قد نجَح ز�ـٌد 

  االستفهام عن نجاح ز�ٍد      هل نجَح ز�ـٌد؟ 

  !الت�ّجب من نجاح ز�ٍد     أ نجَح ز�ـٌد 

   نفي نجاح ز�ـٍد     لم ينجْح ز�ـٌد  

    استشراف نجاح ز�ٍد      سينجُح ز�ـٌد  

 

مفاملالَحظ �� هذه  
ّ
، وثانيا أ��ا تقوم ع�� عالقات إسنادّية، وثالثا  األبنية النحوّ�ة أ��ا أّوال من إ�شاء املت�ل

 قاّرا ال يتغّ�� رغم  
ّ
أّن العالقة ب�ن العامل (املسَند) واملعمول (املسند إليھ) داخلها يحتّل ف��ا الفاعل محال

، األلف، الّس�ن)، فضال عن أّن العالقة ب�ن عنصري العمدة  �غّ�� ا�حروف الطارئة ع�� الفعل (قد، هل، لم

�� ا�جمل ا�ختلفة بقيت محافظة ع�� بني��ا واستقرارها «و�ن تصّدرها ما تصّدرها من األعمال ا�ختلفة  

عل��ا» والنفي  2الطارئة  الت�ّجب  االستفهام،  التأكيد،  (اإلخبار،  ف��ا  املوجودة  النحوّ�ة  األعمال  وما   .

مواالستش 
ّ
فها املت�ل

ّ
 «أعماال إعرابّية يؤل

ّ
، 3ليحكم ��ا أو �سأل أو يأمر أو ينادي، أو ينفي أو يت�ّجب»  راف)، إال

ق ��ا من أفعال وألفاظ، 
ّ
وا�حروف املوجودة ف��ا ليس لها أّي مع�ى و�� مفردة بل يتحّدد معناها فيما يتعل

 
ّ
ق وارتباط»ولذلك «اعت��ها النحاة آلة العامل املت�ل

ّ
. و�ناء ع��  4م وفعلھ الذي �عمل ف��ا �عده مما لھ بھ �عل

م  
ّ
 عالمات من آثار عمل املت�ل

ّ
م وما اإلعراب إال

ّ
ما هو عمل املت�ل

ّ
هذا األساس، «فالعمل النحوي �� ا�حقيقة إن

الذي ُينجزه    العامل املعرب بواسطة اإلعراب ومضاّمة األلفاظ لأللفاظ، فتأليف اإلعراب هو العمل النحوي 

م العامل، وهذا العمل املنجز هو املع�ى
ّ
صھ  5»ا�حّصل من تأليف اإلعراب وهو القصد   املت�ل

ّ
. وهذا األمر ن�خ

 �� املنوال�ن التالي�ن:  

 

                                    

 
 . 526المرجع نفسه، ص -1
 . 053ص، مرجع سابق، ين التركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -2
 .532المرجع نفسه، ص -3
 . 534، صالمرجع نفسه -4
 .531، صالمرجع نفسه -5

 اإلخبـار

 اإلنشـاء
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ق اسم
ّ
ما �عل

ّ
باسم، دّل ذلك ع�� إ�شاء نحوّي ُيحدثھ    باسم أو فعل  ومن هذا املنطلق �ستنتج أنھ «�ل

م
ّ
ق» املت�ل

ّ
  .1حينما ُوجد ذلك التعل

م �� بناء الكالموهذا األمر ي��ز دور  
ّ
، فهو «املعرب العامل ا�حقيقي ا�ختفي وراء األلفاظ والعالمات  املت�ل

 .2الظاهرة»

قد قّسمها �� كتاب "ا�خصائص"    ، فإّن ابن ج�يّ وقيام املع�ى  ونظرا ألهمّية العوامل �� استغناء الكالم

ما قال النحوّ�ون... عامل لفظّي وعامل معنوّي ل��ْوَك أّن �عض العمل يأ�ي مسّببا عن  إ�� نوع�ن �
ّ
� قولھ: «إن

 
 . 535ص، مرجع سابق، نحوّية تداولّيةين التركيب والداللة: دراسة ب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -1
 .533-532ص، مرجع سابق، ين التركيب والداللة: دراسة نحوّية تداولّيةب: اإلنشاء في العربّية ميالد خالد -2

م  المتكلّ
 

 نجح ز�ـد

 لفظ معمول

 (عامل)مسند 

مسند إل�ه 
 

م  العامل المتكلّ

 هل نجح ز�د؟

حـوي   العمل النّ

  + 

 القصد

= 

 اإلخ�ار عن 

 نجاح ز�ـد 

م العمال  آلة المتكلّ
  

 المعمول (ز�د) العامل (نجح)

االستفهام عن أن �كون ز�د هو  :معنى نحوّي مجّرد
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ق بھ، كرفع  
ّ
لفظ ي�حبھ، كـ"مررُت بز�د"، و"ليَت عمرا قائٌم"، و�عضھ يأ�ي عار�ا من مصاحبة لفظ يتعل

ا �� ا�حقيقة ومحصول ا�حديث،  املبتدأ باالبتداء ورفع الفعل لوقوعھ موقع االسم، هذا ظاهر األمر... فأّم 

م نفسھ ال �ىيء غ��ه.... فتقول: رفعُت هذا ألنھ  
ّ
للمت�ل ما هو 

ّ
إن وا�جّر وا�جزم  والّنصب  الّرفع  فالعمل مع 

 .1فاعل، ونصبُت هذا ألنھ مفعول، فهذا اعتبار معنوّي ال لفظّي»

م
ّ
من آثار �� األلفاظ ع�� ضّمها إ�� �عضها البعض    فالعمل كما ذهبنا إ�� ذلك سابقا هو ما يحدثھ املت�ل

التقديم  والتنك��،  التعر�ف  والتأنيث،  �التذك��  االعتبارات  من  جملة  ف��ا  ترا��  مجّردة  واحدة  بنية   ��

املناسبة "مبدأ  ف��ا  ل 
ّ

يتدخ االعتبارات  هذه  و�ّل  والوصل...  الفصل  داخل  والتأخ��،  الئتالفها  الضامن   "

 �كيب والبنية النحوّ�ـة. ال�

 مقـولة الجنـس: -2-1
صرفّية،   م�جمّية،  (صوتّية،  النحوّ�ـة  املستو�ات  مختلف   �� املقوالت  أهّم  من  ا�جنس  مقولة  عت�� 

ُ
�

املقا�� واملع�ى املقامي، وذلك �� إطار عملّية التواصل    تركيبّيـة...)، وت��ز هذه األهمّية �� سياق تالزم املع�ى

 بما �� عملّية نظمّية نحوّ�ة أّوال، وعملّية تداولّية ثانيا. 

(تذك��ها    امل�جمّية  الوحدات  ب�ن  التمي��  خاللها  من  يمكن  إذ  تمي��ي،  بدور  املقولة  هذه  وتضطلع 

أو �� مستوى �عالق وحدات ال��كيب من جهة    وتأني��ا)، سواء �ان ذلك �� مستوى العالمات أو األصوات

ث، وصفة الّتذك��  ا��جام عناصره وفق "مبدأ املناسبة 
ّ
د التالزم ب�ن صفة التأنيث للمؤن

ّ
". وهذا األمر يؤك

ر، وهو ما ُيثبت بدوره شّدة ال��ابط ب�ن الصفة وال�خص، مثال:  
ّ

 للمذك

 

 انتظام البنية النحوّ�ة وفق �سق مت�امـل متشا�ل.    "مررُت بز�د الظر�ف"   -

ر�فـة"  -
ّ
 "مررُت باملرأة الظ

 

� لنا أهمّية سمة "العالئقّية" ب�ن املب�ى واملع�ى ضمن الُعرف االجتما�� الذي يدور فيھ    و��ذا املع�ى
ّ

تتج�

 ومال�سات استعمال الوحدات امل�جمّية.  ا�خطاب

ة ع�� أهمّية مقولة ا�جنس �� بناء الفائدةومن أبر 
ّ
أّن النحاة العرب جعلوا مثال "تاء" التأنيث ��   ز األدل

الفعل املا�ىي (ذَهبْت، أ�لْت، خرجْت...)، و"تاء" التأنيث �� الفعل املضارع (�� تخرج، هما تخرجان)، إضافة  

 �ا...عاقب�ُ   –إ��: حرف الهاء + الفتحة الطو�لة، ضر���ا 

 
با الفتح عثمان بن جّني: -1

ٔ
نظر ا

ُ
، ويمكن العودة إلى شرح المفّصل البن 111-011، صIجمصدر سابق، كـتاب الخصائص،  ا

و حرف، فاختالفه لفظا بحركة «إذ يقول:  ،49ص، Iيعيش، ج
ٔ
 بحركة ا

ّ
و محال

ٔ
خره باختالف العوامل لفظا ا

ٓ
االسم المعرب ما اختلف ا

يُت الرجَل/مررُت بالرجل
ٔ
و جاريا مجراه كـقولَك: جاء الرجُل/را

ٔ
، كذلك اإلعراب في اصطالح  »في كّل ما كان حرف إعرابه صحيحا ا

خر الكلمة الختالف«النحويين 
ٓ
بو عصفور اإلشبيلي: شرح جمل الزجاجي »العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا تغّير ا

ٔ
الشرح  (. [ا

بو جناح، عالم الكـتب بيروت)الكبير
ٔ
 ].201، صI، ج1999، 1لبنان، ط-، تحقيق صاحب ا
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 هذا إ�� جانب:  

ث �� الّصفات واملشتقات: سليم/سليمة، قائل/قائلة، فرح/فرحة...  -
ّ
ر واملؤن

ّ
 التمي�� ب�ن املذك

ث �� اسم -
ّ
ر واملؤن

ّ
 ا�جنس: نحل/نحلة، ورد/وردة...  التمي�� ب�ن املذك

د العلماء العرب ع�� أهمّية جنس ال�لمة  
ّ

ر) �� الّسياقوضمن هذا ا�جال أك
ّ

ال��كي�ي الذي    (مؤنث، مذك

 ، فقولنا مثال:  قلنا أّن اإلسناد يضطلع فيھ بدور أسا�ىي �� بناء الفائدة

 ز�ـٌد ت�حُك.  -

 �شرى ي�حك. -

 ال �ّحة لھ من جهة "التناسب" الذي هو تطابق �� ا�جنس.

املع�ى "املناسبة  و��ذا  إطار   �� ا�جنس  الفائدة   يصبح  ضمان  مقّومات  من  أساسّيا  مقّوما    والتناسب" 

، أي ضمان إبالغّية الرسالة وا�خطاب، ومن ثّمة تّم اعتباره من أوكد العناصر  واملقصد املراد من الّتأليف

ساق ا�جملة
ّ
 وترابطها.  املساهمة �� ا�

" يوّجھ مقولة ا�جنس النحوي �� ال��كيب ويساهم �� التحام عناصر  ومن هنا �ستنتج أّن "مبدأ املناسبة 

االجتما�� الذي يقوم    التأليف، ولذلك �عت�� التذك�� والتأنيث شكال نحوّ�ا بيانّيا �� اآلن ذاتھ �� إطار العرف

 . �� االستعمال واضع والتواطؤ ال�ي �� من مرادفات املناسبةع�� مصط�حات الت 

 : ظاھرة التعیین (التعریف/التنكیـر) -2-2
، فقد تحّدث  والفائدة �� الكالم  اهتّم النحاة العرب بظاهرة الّتعي�ن باعتبارها من مقّومات تحّقق املع�ى

�� معرض حديثھ عن اإلسناد، حيث اش��ط �� املبتدأ (املسند إليھ) أن ال ي�ون "نكرة محضة"   سيبو�ھع��ا 

بس وابتعاد ا�خطاب 
ّ
 عن مقصده وهو ما نجده �� األمثلة التالية: تجّنبا لل

 �ان إ�ساٌن حليما  -

 �ان رجٌل منطلقا  -  

ملت�ن غ�� مفيدت�ن للّسامع، ومن ثّمة فهما الحنتان، والعرب �� سلوكهم هذا املسلك  ع�� اعتبار أّن ا�ج

ب ��  
َ
 يقع �شويش ع�� ا�خاط

ّ
بس لئال

ّ
�� أحادي��م كرهوا أن يقر�وا باب لُبَس أي كرهوا أن يبدؤوا بما فيھ الل

 .1تلّقي الرسالة اإلبالغّية»

سيبو�ھ فكرة  ع��  ا�جرجا�ي  و�ناء  القاهر  فعبد  العر�ّية،  النحوّ�ة  الدراسات  توّسعت  وجھ    فقد  ع�� 

هذه   عن  الّناتجة  الفروق  فيھ  ال 
ّ
محل الّتعي�ن  لظاهرة  جزءا  خّصص  مثال  اإل�جاز"  "دالئل   �� ا�خصوص 

ك تقول ز�ٌد منطلٌق وز�ٌد املنطلق،
ّ
واملنطلق ز�د، في�ون لك    الظاهرة. ومن أمثلة ذلك الفروق �� اإلثبات، «أن

َك إذا قلَت:
ّ
 �� �ّل واحد من هذه األحوال غرض خاّص وفائدة ال ت�ون �� البا��: ِاعلْم أن

 
فعال الكالمّية في الّتداولّيـة عند العلماء العربمسعود صحراوي:   -1

ٔ
ليعة  : دراسة تداولية لظاهرة اال

ّ
ساني العربي، دار الط

ّ
الّتراث الل

 .189، ص2005، 1بيروت لبنان، ط
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ز�ـٌد منطق: �ان كالمك مع من لم �علم أّن انطالقا �ان ال من ز�د وال من عمرو فأنَت تفيد ذلك   -

 ابتداًء.

ن إّما من ز�د و�ّما من عمرو، فأنت �علمھ  ز�ٌد املنطلق: �ان كالمَك مع من عرف أّن انطالقا �ا -

 .1أنھ �ان من ز�د دون غ��ه»

«
ُ

ر�ف
ّ
، مررُت بز�د الظ

ٌ
 . 2وكذلك قولھ �� الّصفة: «جاَء�ي رجٌل ظر�ـف

" الختّل توازن ا�جملة
ٌ

"، و"مررُت بز�د ظر�ف
ُ

ومعناها، ومن هذه األمثلة    فلو قلنا "جاء�ي رجل الظر�ف

من خالل توظيف ظاهرة الّتعي�ن (التعر�ف والتنك��)    " مهّم الستقامة املع�ى "مفهوم املناسبةنتوّصل إ�� أّن 

 .�� الكالم

 :التقدیـم والتأخیـر -2-3
املستوى ال��كي�ي ُ�عت�� مبحث التقديم والتأخ�� من املباحث األث��ة �� النظرّ�ة النحوّ�ة العر�ّية السيما ��  

م العامل األّول الّتصّرف  
ّ
اإلعرا�ي القائم ع�� ائتالف األلفاظ وفق قوان�ن النحو وضوابطھ، إذ يمكن للمت�ل

تأخ��ه   تقديمھ وتأخ�� ما يحسن  بتقديم ما يحسن  األلفاظ  أّن عّدة معان  –�� مواضع ورتب  اعتبار  ع�� 

يقول محمد    . و�� هذا الّسياق   -ّنداء تتناوب ع�� ا�جملة�النفي والت�ّجب واألمر واالستفهام واإلثبات وال

املع�ى  الشاوش تحديد   �� حاسم  دور  والّتأخ��  «للتقديم  والتأخ��:  التقديم  وظيفة  من    محّددا  ا�حاصل 

مها �� تحديد حّ�� املع� ا�جملة
ّ

 .3ى ا�حاصل من ا�جملة إثباتا ونفيا واستفهاما وأمرا و��يا»وذلك بتحك

�� "باب الفاعل الذي يتعّداه فعلھ إ�� مفعول"، ومن ذلك قولك: «ضرَب ز�دا عبُد هللا،    وقد ذكره سيبو�ھ

فظ
ّ
را �� الل

ّ
ما أردَت بھ مؤخرا ما أردَت بھ مقّدما، ولم ترد أن �شغل الفعل بأّول منھ و�ن �ان مؤخ

ّ
ك إن

ّ
 . 4»ألن

ج�يّ   ابن  لھ  ضر��ن:   وجعل  إ��  إّياه  مقّسما  والتأخ��"،  التقديم   �� "فصل  عليھ  اصط�ح  �امال  فصال 

 "أحدهما يقبلھ القياس"، و"األخر �سّهلھ االضطرار"، وضرب لذلك جملة من األمثلة:

 « كتقديم املفعول ع�� الفاعل:   •

 ضرب ز�ـدا عمرو  -

 ز�ـًدا ضرب عمرو  -

رف :   •
ّ
 تقديم الظ

 قام عندَك ز�ٌد  -

 
 .136صمصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني:  -1
 . 26صالمصدر نفسه،   -2

صول تحليل الخطابمحّمد الّشاوش:  -3
ٔ
سيس نحو النّص،  ا

ٔ
،  Iجعالم الكـتاب الحديث، د.ت، في النظرّية النحوّية العربّية، تا

 . 526ص
بو بشر عمرو بن عثمان سيبويه:  -4

ٔ
 . 34، صIجمصدر سابق،  الكـتاب،ا
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 ز�ـٌد  عندَك قام -

 يوم ا�جمعة سـاَر  -

 :تقديم ا�حال •

ا ز�ـٌد  -
ً
 جاَء ضاح�

 : كذلك االستثناء •

 ز�ًدا أحٌد» -
ّ
 . 1ما قام إال

ت اإلعرابّية حافظت ع�� خصوصية ال�لمات ال�ي تّم  
ّ
فاملالَحظ أّن بنية ا�جمل قد �غّ��ت، ولكن ا�حال

َك»تأخ��ها وتقديمها، فالفاعل بقي فاعال وا 
ُ
، إذ تّم تقديم  2ملفعول بقي مفعوال... مثال: «طمعا �� ِبّرَك زْرت

 املفعول ألجلھ ع�� الفعل والفاعل واملفعول بھ.  

ع��    عن فكرة التقديم والتأخ�� �� "شرح املفّصل"، إذ يقول: «يجوز تقديم ا�خ��كذلك عّ�� ابن �عيش  

 ومعناها.  ، دون إخالل ببنية ا�جملة3املبتدأ... مثال: قائم ز�ٌد، ذاهٌب عمرو»

القاهر عبد  عند  والتأخ��  التقديم  مبحث  املع�ى  ا�جرجا�ي  وتدّعم   �� نظر�تھ  النظم  ��  ع��  القائمة   ،

، فرأى �� كتابھ "دالئل اإل�جاز" أّن التقديم والتأخ��: «باب كث�� الفوائد، جّم ا�حاسن، والنحو وال��كيب

واسع التصّرف... ُيف�ىي بك إ�� لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعھ و�لطف لديك موقعھ، ثم تنظر 

 عن م�ان إ�� م�ان»
ُ
فظ

ّ
ّدم فيھ �ىيء وُحّول الل

ُ
. و�أ�ي التقديم  4فتجد سبب أن راقَك ولطف عندك أن ق

عنده ع�� وجه�ن: «تقديم ُيقال إنھ ع�� نية التأخ��، كخ�� املبتدإ إذا قّدمتھ ع�� املبتدإ، واملفعول إذا قّدمتھ  

ع�� الفاعل: "منطلق ز�د"، "ضرب عمرا ز�د". والثا�ي تقديم ال ع�� نية التأخ�� ولكن ع�� أن تنقل ال�ىيء  

 . 5لفعل فيصبح فاعال: ز�دا ضر�تُھ»من حكم إ�� حكم كتقديم املفعول ع�� ا

م   وهذا املبحث حسب ا�جرجا�ي
ّ
أوال، و�أ�ي بھ    �� الكالم  العامل األّول لتبي�ن موقع الفائدة  يأ�ي بھ املت�ل

م
ّ
... و�� هذا  العامل وال�ي ير�د تبليغها إ�� املتلّقي  ثانيا للّتفر�ق ب�ن املعا�ي املتباينة ال�ي تدور �� ذهن املت�ل

صھ �� ا�جدول  إ�� جملة من األصناف ال�ي يدخل ف��ا التقديم والتأخ��، وهو ما    السياق تطّرق ا�جرجا�ي
ّ

ن�خ

 التا��: 

 

 
بو الفتح عثمان بن جّني: كـتاب الخصائص -1

ٔ
 . 384، صIIج مصدر سابق،  ،ا

 . 485صالمصدر نفسه،  -2
 . 12، صIشـرح المفّصل، عالم الكـتب بيروت لبنان، ج موّفق الّدين بن يعيش: -3
 .83ص مصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني،عبد القاهر الجرجاني:  -4
 . 84-83ص المصدر نفسه:  -5
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موضع التقديم  

 والتأخيـر
 املعنـى املثـال

  ��الصفحة 

"دالئل 

 اإل�جاز"

مع   إليھ  املسند  تقديم 

التقر�ري   االستفهام 

 واإلن�اري 

هذا   قلَت  "أأنَت 

عَر؟". 
ّ

 الش
 90-89 "أنكرَت أن ي�ون القائل ولم تنكر الشعَر". 

التقديم والتأخ�� �� االسم  

 واملضارع مع االسم 

 "أأنَت تفعل؟".  -

 "أ هو يفعل؟".  -

املذ�ور   نفس  إ��  اإلن�اَر  وّجهَت  "كنَت 

منھ   ي��ء  أن  بموضع  ت�ون  أن  وأبيت 

 الفعل".

92 

تقديم املفعول ع�� الفعل 

 مع االستفهـام 
 "أز�ًدا ضر�َت؟". 

أن   بمثابة  ز�د  ي�ون  أن  أنكرَت  قد  "كنَت 

 عليھ..."ُيضرب أو بموضع أن يج��أ  
95 

 التقديم والتأخ�� مع الّنفـي 
 "ما فعلُت". -

 "ما أنا فعلُت".  -

 ". أنھ مفعول "نفيُت عنَك فعال لم يثبت   -

 مفعول". ثبت أنھ  "كنَت نفيَت عنك فعال -
96 

التقديم والتأخ�� : املفعـول  

 املنفّي 
 "ما ز�دا ضر�ُت". 

املع�ى ع��    "�ان  منك  وقع  ضر�ا  أّن  ع�� 

أّن ذلك اإل�سان ز�د فنفيت   ّن 
ُ
إ�سان وظ

 أن ي�ون إّياه". 

98 

الفعل  ع��  الّنكرة  تقديم 

 وعكسھ 

 رُجٌل جاءك؟". -
َ
 "أ

"أرُجٌل كنَت عرفَتھ    -

من قبل أعطاَك هذا  

 أم رجٌل لم �عرفھ؟". 

رجٌل هو أم    -
َ
"�سألھ عن جنس من جاَءه أ

 امرأة". 

ع  - الّسؤال  ممن  "�ان  أ�ان  املعطي  ن 

منھ   تتقّدم  لم  إ�سانا  �ان  أم  قبل  عرفتھ 

 معرفة".

109 

 

املع�ى  �� الفروق  الّتقديم  وهذه  «إّن  نقول:  و�ذلك  والّتأخ��  التقديم  مبدأ  من  نا�عة  ا�جدول   حسب 

ما يأ�ي لتمي�� املعا�ي ا�ختلفة ال�ي تدور    أو عدم الفائدة  �� الكالم  إلبراز الفائدة  يوالّتأخ�� ال يأ�
ّ
فقط، و�ن

املستمع» إ��  إيصالها  ير�د  وال�ي  السامع  ذهن  "قانون    1��  ع��  جار�ة  النحوّ�ة  البنية  ت�ون  أن  شر�طة 

 والّنظم الّ�حيح.   " وقواعد الّنحواملناسبة

 
ليات التواصل والحجاج، عبد الّسالم عشير:  -1

ٓ
فريقيا الّشرق، الّدار البيضاء  عندما نتواصل نتغّير: مقاربة تداولّيـة معرفّية ال

ٔ
ا

 . 75ص، 2006المغرب، 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)490( 

 : الفصـل والوصل -2-4
هذا املفهوم نجد آثاره خاّصة عند صاحب كتاب "دالئل اإل�جاز �� علم املعا�ي"، إذ بّ�ن أنھ «قد بلغ من  

الفصل معرفة  فقال:  ع��ا  ُسئل  أنھ  �عضهم  عن  جاء  فقد  للبالغة،  حدا  جعلوه  أ��م  ذلك   �� األمر    قّوة 

 . ومن أمثلة ذلك قولَك: 1والوصل»

ق ب�ن طول القامة و��ن الشعر،    «"ز�ـٌد   -
ّ
طو�ل القامة وعمرو شاعٌر": �ان خالفا ألنھ ال مشا�لة وال �عل

ما الواجب أن ُيقال: "ز�ٌد �اتٌب وعمرو شاعر"، "ز�ٌد طو�ل القامة وعمرو قص��"»
ّ
 .2و�ن

بأكملها مع�ى   جملة�عضھ ببعض ح�ى أّدت ا�   أفال ترى كيف ساهم حرف العطف "الواو" �� وصل الكالم

غوي. 
ّ
 مفيدا يقبلھ النظام العام للّتواصل الل

ومن ب�ن ا�حروف األخرى ال�ي ال تفيد أّية مع�ى و�� منعزلة عن سياق ال��كيب نذكر "الفاء"، "ثم"، "أو"...  

 فتظهر أهمّي��ا �� ال��كيب واستعمالها ا�خصوص داخل النظام النحوي، فإذا قلَت: 

ُھ  «أعط -
ُ
 ظهر بالفاء أّن الشكر �ان معّقبا ع�� العطاء مسّببا لھ.        ←     ا�ي فشكرت

 أفادت "ثم"ّ أّن خروجھ �ان �عد خروجك وأّن مهلة وقعت بي��ما.   ← خرجُت ثم خرج ز�د     -

سوَك     -
ْ

ت "أو" ع�� أنھ يفعل واحدا م��ما ال �عينھ.   ← �عطيَك أو َيك
ّ
 دل

قھ حسن وخلقھ قبيح  -
ُ
ل

ُ
 الثانية �� حكم األو��.  أشركت ا�جملة  ← مَرْرُت برجل خ

 .3أفادت "الواو" أنك أوجبَت لھ الفعل�ن جميعا»  ←    هو يضـّر و�نفع  -

ك تالحظ أّن حروف 
ّ
ھ "سبيكة واحدة"، فلو    لكالم الّر�ط ساهمت �� وصل ا  فإن

ّ
�عضھ ببعض ح�ى ل�أن

ألصبحت املفردات داخل هذه الب�ى النحوّ�ة غ�� مستقيمة،    عمدت إ�� حذف هذه األدوات من �سق الكالم

 من ورا��ا و�التا�� عدم تحقيقها لإلفادة.  وال�عدم املع�ى

عند استعمال هذه ا�حروف ال�ي   تتحّقق من خالل استحضار مفهوم الّتالؤم  وعليھ، فإّن �ّحة الكالم

ال��كيب، و��ذا املع�ى �� تناسب الوحدات وتتال��ا داخل  �� هذا   �عت�� مبدأ املناسبة  �سهم  ال أيضا 
ّ

متدخ

 املستوى. 

غوّ�ة العر�ّية تقوم أساسا ع��  
ّ
وخالصة ما نذهب إليھ من خالل تتّبعنا ملفهوم اإلعراب أّن النظرّ�ة الل

«وأّن العامل    عن املعا�ي،  مفهوم "العمل النحوي" الذي يحتّل فيھ "اإلعراب" املركز الذي يقوم بمهّمة اإلبانة

ما�حقيقي الو 
ّ
ما هو املت�ل

ّ
ف "مبدأ املناسبة   4»اضع للمعا�ي النحوّ�ة �� ائتالفها إن

ّ
" �� املستو�ات  الذي يوظ

(التقديم   املتعّددة  واالعتبارات  م�جمّية...)  تركيبّية،  اشتقاقّية،  صرفّية،  (صوتّية،  ا�ختلفة  النحوّ�ة 

صھ �� ا�خطاطة التاليـة:   والتأخ��، التذك�� والتأنيث، الفصل
ّ

 والوصل، التعر�ف والتنك��...). وهو ما ن�خ
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 النُّظم واإلعراب واإلفادة مفاهیم نحوّیـة ال غیر:  -3

قنا النظر �� �ّل ما سبق، سيتوّ�ح لنا أّن الفكر النحوّي يتأّسس ع�� مفاهيم هاّمة من بي��ا  
ّ
نا إذا دق

ّ
إن

الفائدة  الّنظام أو  واملناسبة  واإلعراب  البعض  والّنظم  ببعضها  مرتبطة  األمر  حقيقة   �� املفاهيم  وهذه   ،

وتحقيق اإلفادة من ورائـھ. واملقصود بـ"الدال" نظـم:  ومؤّدية إ�� غاية واحدة و�� املساهمة �� انتظام الكالم 

َمُھ  «"الّتأليف
َ
ظ

َ
َم ، ن

َ
ظ

َ
 أي جمْعُتُھ �� الّسلك... ون

َ
ؤلؤ

ّ
مُت الل

ّ
م، ونظ

ّ
مھ فانتظم وتنظ

ّ
ًما ونظاًما، نظ

ْ
ظ

َ
ُمُھ ن

ُ
يْنظ

سق، ُيقال: نظم األشياء  
ّ
ف وا�

ّ
فها وضّم �عضها إ�� �عض... وانتظَم ال�ىيُء، تأل

ّ
ًما، أل

ْ
ظ

َ
َم األشياَء ن

َ
ظ

َ
الكالَم، ون

ُم �� الكال 1جميعا ضّم �عضها إ�� �عض»
ْ
م تبعا لهذا هو صورة للّنظام �� النظرّ�ة النحوّ�ة العر�ّية،  . فالّنظ

ساق 
ّ
اال� ع��  أساسا  ا�خطاب  و�قوم  داخل  ال��كيب    ا�حاصل  ع��  املرتكزة  وأح�امھ  النحو  لقواعد  تبعا 

ده عبد القاهر 
ّ

�تيب والّتأليف، وهو ما أك
ّ
ك إذا رجعَت إ�� نفسَك علمَت علما    ا�جرجا�ي   وال�

ّ
علْم أن

َ
بقولھ: «وا

 
حمد سّيـد محمد  -1

ٔ
ثرها في الّنقد العربي القديم، دار الفكر، دمشقعّمار ا

ٔ
ني وا

ٓ
 .121، ص1998، 1سورّيـة، ط-: نظرّية اإلعجاز القرا

 صوتي

ـة  المستو�ات النحو�ّ

 صرفي معجمي

 تر�یبي إعرابي

م عامل  لفظ معمول متكلّ

 تأنیث +تذ�یر

ل  م العامل األوّ  مبدأ المناس�ة +المتكلّ

 وصل +فصل  تأخیر +تقد�م تنكیر +تعر�ف
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جعل  
ُ
ق �عضها ببعض، وُ�ب�ى �عضها ع�� �عض وت

َّ
م �� ال�لم وال ترتيب ح�ى ُ�َعل

ْ
ال �ع��ضھ الشّك أن ال نظ

 .1هذه �سبب من تلك»

� معا�ي النحو �� معا�ي ال�لم»
ّ

ي�ون أّوال �� املعا�ي وثانيا �� األلفاظ؛  ، إذ  2والّنظم ال �عدو أن ي�ون «تو�

�تيب، وأن ي�ون الفكر �� الّنظم الذي  
ّ
«أّما أن تتصّور �� األلفاظ أن ت�ون املقصودة قبل املعا�ي بالّنظم وال�

يتواصفھ البلغاء فكرا �� نظام األلفاظ، أو أن تحتاج �عد ترتيب املعا�ي إ�� فكر �ستأنفھ ألن ت��ء باأللفاظ  

� الّنظر حّقھ»ع�� �سقه
ّ
ر�ف ا�جرجا�ي3ا، فباطل من الظّن ووهم ُيتخّيل إ�� من ال ُيو�

ّ
ده الش

ّ
��    . وهو ما أك

بة متناسبة الدالالت ع�� حسب  
ّ
كتاب "التعر�فات" بقولھ: «الّنظم �� االصطالح تأليف ال�لمات وا�جمل م��ت

 . 4ما يقتضيھ العقل»

� ملعا�ي الّنحو 
ّ

ق ا�حاصل ب�ن معا�ي األلفاظ �عضها    إذن ي�ون عن طر�ق الّتناسب  وهذا التو�
ّ
والّتعل

 أن  ببعض، وهو م 
ّ
ا يتحّقق ع�� التفاعل ب�ن معا�ي النحو ودالالت ال�لم امل�جمّية، ولم يبق �عد ذلك «إال

� مع�ى من معا�ي الّنحو  ي�ون املع�ى
ّ

. األمر الذي يؤدي إ�� تحقيق  5فيما بي��ا»  �� ضّم ال�لمة إ�� ال�لمة تو�

 . 6، «مزّ�ة فيما طر�قھ الفكر والّنظر»ماملطلو�ة من الكال  املزّ�ة

واملالحظ أنھ عندما يوجد ال��كيب أو الّنظم يوجد العمل اإلعرا�ي القائم ع�� تنظيم الوحدات النظمّية  

م
ّ
دة أو اإلسناد  العامل من وضع تلك البنية النحوّ�ة ا�جرّ  الكالمّية طبقا ملا يقتضيھ النحو، وما ير�ده املت�ل

 ): إليھ +مسند ب�ن طر�� اإلسناد (مسند املتحّقق ع�� إح�ام الّصلة أو املناسبة 

   ��ع «واعتمادا  وال��كيبّية  وامل�جمّية  والتصر�فّية  واالشتقاقّية  الّصرفّية  األبنية  بھ 
ّ
تتطل ملا  تبعا 

فظيالتنسيق الشك�� ب�ن  
ّ
الداّل ع�� انتقال الداللة    أبنية امل�جم وأبنية اإلعراب، يحدث الوسم الل

امل�جمّية االشتقاقّية إ�� الداللة اإلعرابّية الوظائفّية لت�و�ن بنية داللّية جديدة �انت محتملة ��  

م
ّ
 .7»النظام وصارت مواِفقة ملقام املت�ل

 والّتأخ��، الفصل   ومن ناحية ثانية اح��اما لقواعد التذك�� والتأنيث، الّتعر�ف والّتنك��، الّتقديم 

  - ع�� حّد عبارة أ�ي هالل العسكري -والّرصف    والوصل، �� إطار التأليف وال��كيب وحسن الّسبك

 والفائدة املطلو��ن من الكـالم.  ح�ى نحصل من مجموع ذلك ع�� املقصد

  
ّ

�كيبوقد كّنا أك
ّ
، وأّن اإلعراب أيضا يتحّقق �� ال��كيب أي �عد توظيف  دنا أّن الّنظم يتحّقق �� ال�

فظ
ّ
�كيب كما ذهب إ�� ذلك عبد    داخل �سق ا�جملة  الل

ّ
واستعمالھ استعماال مخصوصا ف��ا؛ وال�

 
 . 44صمصدر سابق، علم المعاني، دالئل اإلعجاز في عبد القاهر الجرجاني:  -1
 .277ص المصدر نفسه، -2
 .43المصدر نفسه، ص -3
فاق عربّية، العراق بغداد، د.ط،  كـتاب التعريفـات، الّشريف الجرجاني :  -4

ٓ
 .132صدار الّشؤون الّثقافية العاّمة، ا

 . 103صمصدر سابق، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني:  -5
 .203المصدر نفسه، ص -6
سانيات  -7

ّ
بنية والّدالالت، سلسلة الل

ٔ
دة لال

ّ
سس البسيطة المول

ٔ
،  صالح الدين الّشريف: الّشرط واإلنشاء الّنحوي للكون: بحث في اال

داب، جامعة منوبة
ٓ
 . 034، صI، ج2002تونس -كلية اال
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ما هو    ا�جرجا�ي  القاهر
ّ
هو النحو «الذي هو ليس مجموعة من العالقات واملنظومات ا�جامدة، و�ن

 . 1نظام متحّرك وحركتھ سابقة للّتخاطب»

ننت�ي إ�� أّن النحو �� حقيقة معناه هو نظام بأكملھ    -ال�ي توّصلنا إل��ا سابقا-وتأسيسا ع�� هذه األف�ار  

ب من جملة من  
ّ

ممرك
ّ
العامل �� عملّية البناء    امل�ّونات ال�ي �سّ��ها مبادئ وقوان�ن عاّمة يحتكم إليھ املت�ل

ل مجموعة من املستو�ات الصوتّية والّصرفّية  �� عملّية الفهم  إليھ املتلّقيو�حتكم  
ّ
غة نظام أي أّ��ا تمث

ّ
. «فالل

 .2»وال��كيبّية وتر�ط بي��ا مجموعة من العالقات، وهذه العالقات �� ال�ي ت�ّون الّنظام

ا�ي �� "مفتاح العلوم" �� مستو�ات مختلفة :
ّ
� مفهوم الّنظم والنظام عند الس�

ّ
 وقد تج�

 علـم الّصرف  •

 علم الّنحـو •

 علم املعا�ي  •

حروف والذي من شأنھ أن �عطينا معا�ي مختلفة من  فالّنظم �� علم الّصرف هو انتظام مخصوص ل�

 مثل ا�حروف التاليـة: 

ُرَم... ول�ّل من  
َ
َم، غ

َ
، رغ

َ
َر، َمَرغ

َ
مـ

َ
(غ.م.ر) ال�ي يمكن أن �شتّق م��ا �لمات مختلفة الدالالت من قبيل: غ

قيسة" ع�� حّد ، أو "املناسبات واأل3هذه املصط�حات معناه، «وُيسّ�ى املنتظم م��ا إذ ذاك "وزن ال�لمة"»

ا�ي. 
ّ
 عبارة الس�

ق ب�ن ا�حروف وتناسب بي��ا �� سلك ال��كيب، شرط أسا�ىي  
ّ
وعليھ، فاالنتظام �� علم الّصرف بما هو �عل

إذ   االشتقاق،  أساس  هو  التصّور  ��ذا  «واالنتظام  واألفعال.  األسماء  ب�ن  ا�خصوصة  الهيئة  هذه  لوجود 

ال�لمة و� ال�لمة، ويعطينا هيئة  الوزنُ�عطينا  ينتج عنھ  �  الذي  االنتظام  يقت�ىي ماّدة  االنتظام  ... وفعل 

  :4منتظم، ولهذا املنتظم هيئات وصور 

 

 

 

 

 

 

 
 . 182، صالمرجع نفسه -1
دب -2

ٔ
دبية والعلوم اإلنسانية بتونس، ط مجدي بن صوف: علم اال

ٔ
،  1عند السّكاكي، مسكيلياني للّنشر، المعهد العالي للّدراسات اال

 . 23- 22ص ، 2010
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -3

ٔ
 . 7صمطبعة الّتقدم العلمية بمصر، د.ط.ت، مفتاح العلـوم، ا

دبمجدي بن صوف:  -4
ٔ
 . 87-86صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال
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الّنحو علم   �� من    والّنظم  واحدا  مع�ى  �عطينا  ما  وهو  ال��كيب،  سلك   �� وال�لم  للمعا�ي  انتظام  هو 

�املة، أي عالقة املسند باملسند إليھ و�املتّممات. وا�حدث لالنتظام ��   مجموعها، أي ُ�عطينا مع�ى ا�جملة

بأ للنحو  حّده   �� ا�ي 
ّ
الس� قول  يبّينھ  ما  وهو  ق، 

ّ
والتعل اإلعراب  هو  كيفّية  ال��كيب  معرفة  تنحو  «أن  نھ: 

 .1مطلقا» ال��كيب ب�ن ال�لم لتأدية أصل املع�ى

ب هيئة أو هيئات أو مناسبة يجب مراعا��ا، واملقصود بالهيئات    وكيفّية ال��كيب حسب الس�ا�ي
ّ
تتطل

القائم   ق 
ّ
األلفاظ والتعل ب�ن  ا�حاصلة  ال��كيبية  العالقات  تلك  الّنظام هنا ��  يقبلھ    ب�ن معان��ا ع�� وجھ 

ده صاحب "مفتاح العلوم" بقولھ: «وأع�ي بكيفّية ال��كيب تقديم �عض ال�لم   ومبدأ االئتالف، وهذا املع�ى
ّ

أك

ل مدار اشتغال النحو 2ع�� �عض ورعاية ما ي�ون من الهيئات»
ّ
،  ، وهو ما �عطينا أبنية نحوّ�ة مجّردة تمث

 مثال:

 هو ا�حّق بّينـا.  -«

 ا�حّق بّ�ٌن.  -

 جاء ز�د راكبا.  -

 ز�ـٌد راكٌب.  -

ا. -
ً
توف

ْ
صُّ مك

ّ
 ُضرَب الل

- «
ٌ

صُّ مكتـوف
ّ
 .3الل

 
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -1

ٔ
 .33ص، مصدر سابقمفتاح العلـوم، ا

 . 33المصدر نفسه، ص -2
دبمجدي بن صوف:   -3

ٔ
 . 89صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال

ة االنتظام  مادّ

 الُمنتظم

 هیئة صـور

 االنتظام

 ) وزن  ( (اسم/فعل)

 )حروف(

 )المفرد(الكلم / 
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م
ّ
، والعامل الثا�ي هو اإلعراب املب�ن عن املعا�ي. وكنتيجة  فالعامل األّول النتظام هذه األمثلة هو املت�ل

، فهو حاصل ب�ن ال�لمات عن طر�ق مفهوم اإلعراب، التصّور هو أساس علم الّنحولذلك فاالنتظام ��ذا  

ق...    الّتناسب طر�قو��ن املعا�ي عن  
ّ
 والتعل

واالنتظام �� علم املعا�ي ليس موقوفا ع�� ال�لم أو األلفاظ أو ا�حروف فقط، بل أيضا يقوم ع�� «انتظام  

الكالم  ا�جملة فحسن  اإلطناب...  أو  معها  واإليجاز  وصلها،  أو  فصلها  أخرى،  لذلك»  مع  مطابقا  . 1تأليفھ 

النّص و�خراجھ محكما من�جما مراعاة ملقت�ىى  بناء  إ�� شّدة تماسك  يؤّدي  وانتظام ا�جملة مع ا�جملة 

خواّص ا�حال تتّبع  هو  املعا�ي  �علم  «املقصود  أّن  ذلك  من  ،  ��ا  يّتصل  وما  اإلفادة   �� الكالم  تراكيب   

 .2االستحسان وغ��ه لُيح��ز بالوقوف عل��ا عن ا�خطأ �� تطبيق الكالم ع�� ما يقت�ىي ا�حال ذكره»

 فاملالحظ من خالل هذا الّتعر�ف أّن علم املعا�ي يقوم ع�� ثالث ر�ائـز: 

 ب البلغاء.تراكي  :خواّص تراكيب الكالم .1

ق بال��كيب.  .2
ّ
 اإلفادة وما يّتصل ��ا من االستحسان وغ��ه: اإلفادة شرط لإلسناد، و�عل

م  ع�� ما يقت�ىي ا�حال  االح��از عن ا�خطأ �� تطبيق الكالم .3
ّ
،  ذكره: واملقصود با�حال هنا حال املت�ل

م    ا�حالالذي يتمّ�� عنده مقت�ىى  
ّ
ا�ي: «ِاعلم أّن مقت�ىى ا�حال عند املت�ل

ّ
بالتفاوت، إذ يقول الس�

ر ُيباين مقام الش�اية، ومقام  3يتفاوت»
ّ

، وهو قائم ع�� تفاوت مقامات الكالم، إذ أّن «مقام التشك

 .4ال��نئة يباين التعز�ة، واملدح يباين الذّم»

ل عموما لهذا االنتظام  مقت�ىى ا�حال  يطابق الكالم  و��ذه االعتبارات املناسبة
ّ
، أي تمام املراد منھ. ونمث

 :5�� علم املعا�ي بـ"الرسم التا��"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -1

ٔ
 .73صمصدر سابق، مفتاح العلـوم، ا

 .07ص المصدر نفسه، -2
 .07المصدر نفسه، ص  -3
 . 73المصدر نفسه، ص -4
دبمجدي بن صوف:  -5

ٔ
 . 91صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال

ة االنتظام  مادّ

 المنتظم

 االنتظـام

 )نّص/تراكیب البلغاء(

 )الجمـل(
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يتقّرر   تناسب  –االنتظام  و�ذلك  هو  الكالم  -بما  حسن  مدار  أّن  ع��    «��  تركيبھ  انطباق  ع��  وقبحھ 

 .  ع�� حّد عبارة الّس�ا�ي، 1»مقت�ىى ا�حال

 : الخاتمة  -4

"اإلعراب"   "النظام"،  املصط�حات:  هذه  أّن  نا 
ُ
حات

ُ
ن فهم  الّسبيل  هذه  صورة  "املناسبةع��  "الّنظم"،   ،"

للّنظام الّنحوي. ومن هذا املنطلق بّينوا أّن "اإلعراب" حاصل �� ال��كيب، ولذلك سعوا إ�� تأكيد أّن املفردات  

مھ اإلعراب و�ب�ن عن دالالتھ، 
ّ
 عند دخولها �� ال��كيب الذي ينظ

ّ
أو الوحدات الّتلّفظّية تكتسب قيم��ا إال

" �� قولھ: «إذا �ان املراد تر�ية الفائدة كما إذا قّيدتھ ��ىيء  �� مصط�ح "تر�ية الفائدة  جده الس�ا�ي وهو ما و 

مّما يّتصل بھ من نحو املصدر كنحو: "ُضر�ُت ضر�ا شديدا"، أو ظرف زمان كنحو: "ضر�ت يوم ا�جمعة"،  

�� بيان هذا املصط�ح، فبّ�ن أنھ «إذا    وّسع مجدي بن صوف .وقد ت2أو ظرف م�ان كنحو: ُضر�ُت أمامَك»

أو املعا�ي ت�ون قائمة ع�� اإلسناد، فإّن تر�ية الفائدة تقوم ع�� تمام اإلسناد، وتقييد    �� الّنحو  �انت الفائدة

مرّ�ية للفائدة ا�حاصلة أصال    ... ال�ي �عت��ها الس�ا�يالفعل باملفاعيل �املفعول املطلق أو الظرف أو ا�حال

 .3�� اإلسناد مطلقا...»

"مفتاح   بناه صاحب  الذي  االنتظام  "الّنظم" مظهر من مظاهر  أّن  إ��  نتوّصل  إذن  وع�� هذا األساس 

م، «هذا املفهوم الذي  العلوم" ع�� مفهوم الفائدة
ّ
البليغ ثانيا، وأخ��ا بما    اق��ن ببنية اإلسناد أّوال، ثم املت�ل

الفائدة"» "تر�ية  مفهوم  أعطانا  مّما  املتّممات  لبعض  الفعل  اقتضاء  أثر  من  الفائدة  هذه  من  ، 4يفيض 

وامل�ج والّصرفية  (الّصوتّية  املتنّوعة  بمستو�ا��ا  ا�جّردة  النحوّ�ة  البنية   �� �كيبّية  ا�حّقق 
ّ
وال� مّية 

ل ف��ا اإلعراب قطب الّر�� �� نظرّ�ة املع�ى ع�� تفر�قھ ب�ن استعماالت األلفاظ داخل 
ّ
والّداللّية)، ال�ي �ش�

املقوالت   تقتضيھ  ملا  طبقا  امل�جمّية  والوحدات  الّتوليفات  مجموعة  من  فة 
ّ
املؤل ا�جملة  �سق  أو  نظام 

 الّنحو�ة ا�ختلفة.   

 

 

 

 

 

 
بو يعقوب يوسف الّسّكاكي:  -1

ٔ
 .76صمصدر سابق، مفتاح العلـوم، ا

 .09المصدر نفسه، ص -2
دبمجدي بن صوف:  -3

ٔ
 . 238صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال

دبمجدي بن صوف:  -4
ٔ
 . 238صمرجع سابق، عند السّكاكي،  علم اال
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 : جع المصادر والمرا

 :المصادر
 القرآن الكر�م.  -1

الّنحو -2  �� ال�افية  شرح  (الّر�ىي):  املكتبة  االس��اباذي  ا�جرجا�ي،  شر�ف  الّسيد  حاشية  و��امشھ   ،

  املرتضو�ة إلحياء اآلثار ا�جعفر�ة، (د.ط.ت). 

اإلشبي�� (أبو عصفور): شرح جمل الزجا�� (الشرح الكب��)، تحقيق صاحب أبو جناح، عالم الكتب   -3

 .  1999، 1لبنان، ط-ب��وت

األنباري (محمد بن أ�ي سعيد): أسـرار العر�ّية، تحقيق محمد ب�جة البيطار، مطبوعات ا�جمع العل�ي  -4

 العر�ي، دمشق.  

�كزي،  ا�جرجا�ي (عبد القاهر): دالئل اإل�جـاز  -5
ّ
�� علم املعا�ي، ت�حيح محّمد عبده ومحّمد محمود ال�

شر، ب��وت لبنان، 
ّ
باعة والن

ّ
 . 1978دار املعرفة للط

العاّمة   -6 املصر�ة  الهيئة  الّنجار،  ع��  محّمد  تحقيق  ا�خصائص،  كتاب  عثمان):  الفتح  (أبو  جّ�ي  ابن 

 .  1999، 4للكتاب، ط

، تحقيق مازن املبارك، �شر دار العرو�ة، مطبعة املد�ي، القاسم): اإليضاح �� علل الّنحو(أبو  الزّجا�� -7

 .1959املؤّسسة السعودّية بمصر،  

 الّس�ا�ي (أبو �عقوب يوسف): مفتاح العلـوم، مطبعة الّتقدم العلمية بمصر، د.ط.ت. -8

ال -9 عبد  تحقيق  الكتاب،  عثمان):  بن  عمرو  �شر  (أبو  ا�خان��  سيبو�ھ  مكتبة  هارون،  محّمد  ّسالم 

 . 1988، 3القاهرة، ط

ْزهر �� علوم اللغة وأنواعها، شرح محّمد جاد املو�� بك ومحّمد أبو الفضل  -10
ُ
الّسيوطي (جالل الّدين): امل

   .1992ابراهيم وع�� محّمد البجاوي، املكتبة العصر�ة صيدا ب��وت، 

ال -11 دار  التعر�فـات،  كتاب  (ا�جرجا�ي):  ر�ف 
ّ

�غداد، الش العراق  عر�ّية،  آفاق  العاّمة،  قافية 
ّ
الث ؤون 

ّ
ش

 د.ط.

أبو   -12 ومحّمد  البجاوي  ع��  محّمد  تحقيق  عر، 
ّ

والش الكتابة  الّصناعت�ن:  كتاب  هالل):  (أبو  العسكري 

 الفضل ابراهيم، املكتبة العصر�ة صيدا ب��وت، دت. 

 .  1973، 2: تأو�ل مش�ل القرآن، شرح أحمد صقـر، دار ال��اث، طابن قتيبة -13

ق الّدين): شـرح املفّصل، عالم الكتب ب��وت لبنان، د.ط.ت.  -14
ّ
 ابن �عيش (موف

 المراجع: 
ا�خطاب -1 تحليل  أصول  (محّمد):  اوش 

ّ
عالم    الش النّص،  نحو  تأسيس  العر�ّية،  النحوّ�ة  النظرّ�ة   ��

 يث، د.ت. الكتاب ا�حد

لألبنية   -2 دة 
ّ
املول البسيطة  األسس   �� بحث  لل�ون:  الّنحوي  واإل�شاء  رط 

ّ
الش الدين):  (صالح  الشر�ف 

سانيات
ّ
 .  2002تو�س -، �لية اآلداب، جامعة منو�ةوالّدالالت، سلسلة الل
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�اث  �حراوي (مسعود): الّتداولّيـة عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة األف -3
ّ
عال الكالمّية �� ال�

ليعة ب��وت لبنان، ط
ّ
سا�ي العر�ي، دار الط

ّ
 . 2005، 1الل

األدب -4 علم  (مجدي):  صوف  األدبية    ابن  للّدراسات  العا��  املعهد  شر، 
ّ
للن مسكيليا�ي  ا�ي، 

ّ
الس� عند 

 .  2010، 1والعلوم اإل�سانية بتو�س، ط

غّ��: مقار�ة تداولّيـة معرفّية آلليات التواصل وا�حجاج، أفر�قيا  الّسالم): عندما نتواصل نت  عش�� (عبد -5

رق، الّدار البيضاء املغرب، 
ّ

 .2006الش

-عّمـار (أحمد سّيـد محمد): نظرّ�ة اإل�جاز القرآ�ي وأثرها �� الّنقد العر�ي القديم، دار الفكر، دمشق -6

 .  1998، 1ورّ�ـة، طس

العر�ّية   -7  �� ،  �ن  بميالد (خالد): اإل�شاء  ال��كيب والداللة: دراسة نحوّ�ة تداولّية، �شر جامعة مّنو�ة 

ية اآلداب مّنو�ة واملؤسسة العر�ية للّتوزيع بتو�س، ط 
ّ
 .2001، 1�ل
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  500  ...............................................................................................................................د. مصباح الشيبا�ي

اّ�ي، .20
ّ
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 أستاذ باحث في علم االجتماع 

 تونس

 

 حفریات سوسیولوجَیة في األمیة األکادیمیة العربیة

 قراءة في کتاب "األمیة األکادیمیة في الفضاء الجامعي العربي" 

للدکتور علي أسعد وطفة   
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 حفریات سوسیولوجَیة في األمیة األکادیمیة العربیة 

 قراءة في کتاب "األمیة األکادیمیة في الفضاء الجامعي العربي"  

 للدکتور علي أسعد وطفة 
 

 

 

 

 المقَدمة:  -1

ال شّك أن علم االجتماع من العلوم اإل�سانية األك�� قدرة ع�� إنتاج املقار�ات النظر�ة وتطو�ر املفاهيم  

العلمية، فهو ينطلق دائما من زاو�ة نقدية وأخالقية إ�سانية �� دراسة الظواهر االجتماعية و�عر�ة مختلف  

"آالن    مثلما بّ�نولوجية �� دراسة أية ظاهرة  إن املنطلق امل���� للمقار�ة السوسي زواياها وأ�عادها ا�خفية.  

 توران"، ليس ما هو ماثل أمام أعيننا، بل ما هو مخفي باستمرار. 

األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي:  ضمن هذه القاعدة السوسيولوجية العامة، يتن�ل كتاب:  

للمفكر السوري والباحث املتم�� ا�ختص ��   1م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة ا�جامعية"

والتعليم   ال��بية  اجتماع  الّدكتور  علم  وطفةاألستاذ  أسعد  ومن    ع��  الفكر،  أعالم  أبرز  من  �عد  الذي 

غزارة   مستوى   �� كذلك  بل  فحسب،  الّنقدية  كتابا��م  نوعّية  مستوى   �� ال  املتمّ��ين،  العرب  الباحث�ن 

 جتماع عامة ،و�� علم االجتماع ال��بية والتعليم خاصة. منتوجهم العل�ي �� حقل علم اال 

�عت�� هذا الكتاب تتو�جا ملئات األعمال واألبحاث السابقة لل�اتب، فهو نص أو "درس" �� أسلوب التفك��  

أوال، و�� إحدى ال�جاالت "ا�خفية" املل��بة ال�ي �عيشها جامعاتنا العر�ية، مثلما �عيش أمتنا العر�ية حالة  

املواضيع    غليان أبرز  من  �عد  العر�ية  جامعاتنا  فأزمة  األخرى.  ا�جتمعية  وحقولها  مستو�ا��ا  مختلف   ��

 ونقًدا.  ف�ح بداها��اواإلش�اليات ا�حارقة ال�ي تحتاج إ�� النبش ف��ا، و"
ً
 " كما يقول ع�� حرب: �عر�ة

ف ع�� �عض ما ورد ��  سوف نحاول �� هذه الدراسة املتواضعة وضمن حدود املالمسة املن�جية، أن نق

ف العميق، ونحن ع�� يق�ن أن بنية النص وهي�لتھ النقدية وأرضيتھ املفاهيمية ال تحتاج إ�� من  
ّ
هذا املؤل

زمن    �� املضيئة  اإلنتاجات  من  فهو  لقراءتھ،  والتحف��  اإلضاءة   �� املساهمة  زاو�ة  من  إال  آثارها،  يتعقب 

الكت  هذا  املظلمة.  العر�ية  املعرفية  ا�حقل  العتمة  يمتلكھ  ما  حول  "النخبوّي"  وتمثلنا  وعينا  استفز  اب 

الروح   ضمن  تندرج  أ��ا  شك  ال�ي ال  األسئلة  عديد  طرح  إعادة  إ��  ن��نا  فقد  ذاتھ.  ا�جام�� عن  األ�ادي�ي 

 
سعد وطفة،  -1

ٔ
كاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية للحياعلي ا

ٔ
مية اال

ٔ
، مركز ة الجامعيةاال

 . 2021دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، 

 د. مصباح الشیباني



مية  
ٔ
كاديمية العربيةحفريات سوسيولوجَية في اال

ٔ
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حول   واملعرفة  العلم  أهل  تمثالت  مراجعة  ضمن  ينخرط  نّص  فهو  السوسيولو��؛  للفكر  اال�ستيمية 

ومع املن�جية  " كفاءا��م  مالمح  وراءها  تختفي  ال�ي  األ�اديمية  األ�اديميةاي��هم  التدم��ية  األمية  وآثارها   "

   واختالال��ا النسقية والذاتية ال�ي لم تخطر ببال أغلبي��م!

�عت�� قضية "األمية األ�اديمية" إحدى أهم مفارقات أزمة املشهد األ�ادي�ي والعل�ي �� جامعاتنا العر�ية.  

رها �� فضاءاتنا ا�جامعية، أ��ا بقيت من القضايا املس�وت ع��ا ع�� الّرغم  ولعل من أسباب تراكم
ّ

ها وتجذ

ل أحد مظاهر التخلف املعر��، وعالمة دالة ع�� اال��يار األخال�� والثقا�� �� مجتمعنا العر�ي  
ّ
من أ��ا تمث

  �� واالجتماعية  السياسية  القوى  جميع  حاولت  لقد  ال�اتب،  يذكر  ومثلما  عاّم.  العر�ية  �ش�ل  منطقتنا 

تكريس هذه ا�حالة املرضية ال�ي أفرغت جامعاتنا العر�ية من دورها االجتما�� والثقا�� والتنموي، وعّززت  

املشهد    �� املتحكمة  القوى  فهذه  النقدي.  التناول  عن  و�عيدا  التداول،  خارج  جعل��ا  بل  الظاهرة،  هذه 

كال��ا إ�� تابو محّرم، يمنع تناولھ وتداولھ بل ح�ى التعلي�ي العر�ي، حولت التفك�� �� هذه املؤسسات ومش

 . 1التفك�� فيھ"

 : أوال: في منظومة األمیة المستحدثة أکادیمیا  -2

الستيعاب   ومعرفيا  نفسيا  القارئ  ��يئة  إطار  و��  الظاهرة،  هذه  لدراسة  التمهيدي  املدخل  مس��ل   ��

إرثنا العر�ي ضمن دراسات علم االجتماع، طرح  إش�الية الكتاب ال�ي �عت�� من الهواجس البحثية النادرة ��  

  �� أمية  وجود  عن  الّسؤال  طرح  مشروعية  مدى  أهّمها:  من  "ال��اجيدية"،  األسئلة  من  مجموعة  الباحث 

 العلم، ولدى العلماء �� جامعات يف��ض ف��ا أن تدفع العلم إ�� غايتھ �� مجال اإلبداع واالبت�ار! 

ف كتابھ بمقّدم
ّ
ة طرح ف��ا امل�ّ�رات االبيستمولوجية واملعرفية ال�ي �شّرع التساؤل حول  لهذا، اس��ل املؤل

مصدرا   ا�جامعات  ت�ون  أن  املف��ض  من  �ان  حيث  العر�ي،  ا�جام��  ا�حقل  ��ا  يتم��  ال�ي  املفارقة  هذه 

�غي��ها" ع��  و�عمل  بمجتمعا��ا  ت��ض  حضار�ة  قوة  إ��  تتحول  فتئت  ما  ال�ي  العلمية  ومن    .2لإلبداعات 

د��يات البحث العل�ي الّرص�ن أن �ّل دراسة ملوضوع ما ال �ستد�� آلّيا تدقيق الشبكة املفاهيمّية املفاهيم  ب

امل�ونة لھ، و�عر�فها. والهدف هو قبل �ل ��يء �سط اإلش�اليات وتأصيلها نظر�ا، ومن أهّم رهانات هذه  

 . 3ا�خطوة املن�جّية "أن ت�ون ذات أسبقية �� املعا�جة"

املثقف األ�ادي�ي من مفهوم املثقف إ�� مفهوم املثقف األ�ادي�ي، ركز   صل األول تحت عنوان:جاء الف

�� التدقيق  ع��  "املثقف"  ملصط�ح  املفاهيمية  األش�لة  مسألة  ع��  ال�اتب  ��   فيھ  والبحث  املثقف  مع�ى 

تضاريس النظر�ات    ماهيتھ انطالقا من استجواب األعمال الفكر�ة للباحث�ن �� هذا امليدان، وال��حال ��

الفكر�ة ال�ي تناولت هذا املوضوع الستكشاف طبيعة العالقة ال�ي تر�ط املثقف النقدي با�حياة وقضايا  

الثقافة. وطرح عديد األسئلة ا�حور�ة ال�ي تمكن القارئ من فهم أ�عاد هذا املفهوم "الزئبقي"، وم��ا: من هو  

 
 . 478المرجع نفسه، ص -1
 .35، صالمرجع نفسه -2

3- Marc Michot, L’école en question : Rosa question rosam, Ou vais-Je ? Paris, L’Harmattan, 2004, p.17.  
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ا أو  العضوي  املثقف  هو  ما  �عرفھ؟  كيف  يث��ها  املثقف؟  ال�ي  اإلش�اليات  من  وغ��ها  النقدي؟  أو  ملل��م 

مفهوم "املثقف" نتيجة غنائھ املعر�� وك��ة دالالتھ، سواء �� ا�خطاب العل�ي األ�ادي�ي أو �� التداول الثقا��  

 العام.

ر�ھ ومؤّسسيھ، 
ّ
وقدم ال�اتب �� �شر�حھ ألصول هذا املفهوم الفلسفية والتار�خية، وأ�ى ع�� أغلب منظ

عر�فا جامعا ضمن دائرة القيم وا�جوانب األخالقية �� الثقافة واملثقف�ن: �� ا�خ�� وا�جمال والعدل.. ا�خ. �

متماسك   م����  �ش�ل  تناول  بل  املفهوم،  هذا  حول  والسوسيولو��  الفلسفي  اإلرث  بدراسة  يكتف  ولم 

"، و��ن "املثقف النخبة"  ومستفيض البحث �� أصناف املثقف�ن: ب�ن "املثقف العادي" و"املثقف البنيوي 

واأل�ادي�ي املثقف  ب�ن مفهوم  النقدي، والتمي��  ��  و"املثقف  امل��سبة  امللتبسة  من أجل رفع اإلش�اليات 

ا�خيال االجتما��. كما أشار �� هذا اإلطار إ�� إش�الية مهمة نادرا ما �انت موضوع دراسة أو رصد عل�ي 

�ن "املثقف�ن" و"املتعلم�ن" خاصة �� ثقافتنا العر�ية. فغالبا ما ي�ون  سابق. هذه اإلش�الية تتمثل �� التمي�� ب

هناك خلط ب�ن املفهوم�ن، ومثلما ذكر ال�اتب، لقد ا�سمت هذه الصورة �� أذهان كث��ين ممن �عت��ون  

أنفسهم مثقف�ن ملا وصلوا إليھ من م�انة وظيفية بحكم حصولهم ع�� شهادات علمية. و�� حقيقة األمر ال 

ن للشهادات العلمية ا�جردة أن تجعل حاملها مثقفا بالضرورة، بقدر ما تجعلھ مصابا بمرض "الّتعالم"  يمك

). و�خلص �� هذا الفصل إ�� حقيقة مهّمة ع�� الّرغم من مرار��ا، و�� أنھ  66اه مالك بن ن�ي"(صّ◌ كما سم

ادي�ي األمي الذي يجهل أسس  ليس �ل أ�ادي�ي مثقفا، إذ يمكن أن نتحّدث عن األ�ادي�ي ا�جاهل أو األ� 

االختصاص الذي �عمل فيھ. لذلك، فإنھ من الضروري فك االرتباط ب�ن املفهوم�ن، ورفع االلتباس الذي  

 يم�� هذه الظاهرة �� حقول اإلنتاج الثقا�� �ش�ل عام وا�حقل األ�ادي�ي ا�جام�� �ش�ل خاص.

ألمية الثقافية إ�� األمية األ�اديمية، فقد س��  : �� مفهوم األمية األ�اديمية: من ا أما �� الفصل الثا�ي

ال�اتب إ�� تحليل الصورة امللتبسة للمفهوم ومختلف اإلش�اليات األخالقية ال�ي يطرحها موصولة بقضية  

ا�جتمعات   لبنية  األن��بولوجية  التجليات  إحدى  إال  ليست  األصل   �� ا�جامعية، و��  �� مؤسساتنا  األمية 

ها. فع�� الرغم من عدم وجود مؤشرات وا�حة يمكن من خاللها قياس وتحديد  العر�ية ومن سمات تخلف 

سلسة،   بطر�قة  الباحث،  بنا  واأل�اديمية..)، فقد وصل  (الثقافية  األمية  هذه  صور  ب�ن مختلف  الفوارق 

و�حنكة من�جية نادرا ما نجدها �� الكتابات السوسيولوجية، إ�� �عر�ف "نموذ��" لظاهرة األمية الثقافية  

مستنجدا �عدد من الدراسات والبحوث ألبرز أعالم الفكر الفلسفي واالجتما�� والثقا�� �� العالم. فاألمية  

والعلمية   الثقافية  العصر  العلم والفكر، ع�� مواكبة معطيات  وأهل  "املثقف"  �ع�ي عدم قدرة  الثقافية 

نقدية دينامية قادرة ع�� فهم    بطا�عها الفكري والفلسفي، وغياب القدرة ع�� التفاعل مع العصر �عقلية

ل إحدى ر�ائز  
ّ
املتغ��ات واملستجدات وتوظيفها �ش�ل إبدا��، وهذا �ع�ي أن ا�جمود الذه�ي والفكري �ش�

). وع�� خالف ذلك، يأخذنا فهم العمق اإليتيقي ملفهوم املثقف ودوره �� 93األمّية الثقافية وا�حضار�ة (ص

بينھ   ا�جوهرّ�ة  الّصلة  إ��  ل�ّل  ا�جتمع  عنوانا  اعتباره  درجة  إ��  النقدي،  والتوّجھ  النضالية  القيمة  و��ن 

 املمارسات الثقافية ال�ي تدافع عن املظلوم�ن ومقاومة جميع أش�ال الظلم واالستبداد. 
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ثم ينتقل بنا صاحب كتاب "األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي" إ�� كشف مستودع األ�عاد  

املركبة ملفهوم "األمية األ�اديمية" الذي ترّسب عن طر�ق بيئة عر�ية مخصوصة سياسيا وثقافيا واجتماعيا  

ثقافية علمية معرفية تمارس �� وأن��بولوجيا. فاألمية األ�اديمية تتضمن صيغة مركبة؛ ف�ي أمية أخالقية  

). وهذه الظاهرة، بحسب ال�اتب، ال �ستند إ�� عالقات متبادلة للظروف  102الوسط امل�ي األ�ادي�ي"(ص 

�� الوسط األ�ادي�ي  لها فقط، بل أيضا ع�� سي�ولوجيات فردية وجماعية  التار�خية ا�جتمعية املنتجة 

مولية  وعن طر�ق هذه الظروف �� مستو�ا��ا   العر�ي،
ّ

إن ظاهرة  . يقول �� هذا اإلطار:"   )Holistique(الش

األمية األ�اديمية ظاهرة بنيو�ة وظيفية مركبة ومت�املة، وال يمكن فصل أحد عناصرها عن البنية ال�ي  

البنيو�ة  عالقتھ  دورة  وضمن  ذاتھ   �� ونتيجة  سببا  �ش�ل  عنصر  ف�ل  شمو��.  نحو  ع��  إل��ا  ينت�ي 

 هذه األمية األ�اديمية (ضعف اللغة العر�ية، طر�قة التدريس والتكو�ن..).    بمختلف عناصر ومكونات

، إ�� �شر�ح األسباب املباشرة لهذه الظاهرة ومؤشرا��ا من خالل عملي�ي  ثم ينتقل بنا، �� الفصل الثالث

م��ية، و���  �� ا�جامعات العر�ية، فالتلق�ن �� جامعاتنا العر�ية تحول إ�� أيديولوجيا تد  التلق�ن وال��و�ض

قوة تجهيل استالبية، تقوم املنظومة ا�جتمعية بموج��ا بوضع األغالل املعرفية �� رقاب األ�اديمي�ن من  

خالل املؤسسات التعليمية، حيث ال �ستطيعون أن يلتفتوا إ�� البناء املعر�� والت�و��ي ا�حقيقي، ثم تقوم  

��ا �� الهيمنة ع�� ا�جتمع ولعرض ظالل ا�حقيقة،  باستخدام هذه املؤسسات ا�جامعية ملعاودة إنتاج آليا

وال ي�ون �� وسع ا�جتمع ونخبتھ ا�جامعية سوى تصديق ما تراه أعي��م عن الواقع ظنا م��م أن ما يرونھ هو  

ا�حقيقة املطلقة، إذ عن طر�ق التلق�ن تدمر معظم أش�ال القدرة ع�� التفك�� والرؤ�ة النقدية لدى أفراد  

ي ��م �� وهدة ا�جهل واألمية والتجهيل. هناك عالقة جدلية ب�ن أسلوب التلق�ن املعر�� و��ن ا�جتمع، و��و 

األمية؛ فحيثما ي�ون التلق�ن ت�ون األمية. والعكس �حيح، ومن ثّم �ش�ل التلق�ن أحد العوامل األساسية  

األ�اديمية" األمية  وتوليد  املعر��  ا�جهل  �شأة   ��1�� التلق�ن  أسلوب  وخطورة   .    �� النشء  ترو�ض  إطار 

ما هو "من�ج استال�ي اغ��ا�ي مدمر  
ّ
أنھ ال يمثل وسيلة �عليمية تقليدية فقط، و�ن التعليمية،  مؤسساتنا 

لعقل التلميذ وقدراتھ الذهنية"، بل إن التلق�ن يضا�� �� مستوى خطورتھ ع�� العقل مستوى "العبودية"،  

الصرف العبودية  حدود  تتجاوز  ال�ي  العبودية  العقل و��  "عبودية  إ��ا  وأشد؛  وأمر  أد��  عبودية  إ��  ة 

واملعرفة". و�خلص �� هذا الفصل حول أسلوب التجهيل األ�ادي�ي، إ�� نتيجة مهمة حول هذه الظاهرة،  

و�� أنھ ينب�� أن ننظر إ�� الدورة الثقافية ال��بو�ة العامة ال�ي �ش�لت ف��ا �خصية األستاذ ا�جام��  

فاألست آخر.  �خص  أي  مرحلة  أو  منذ  االغ��ابية  الثقافة  بأثقال  ا�حملة  البيئة  وليد  ا�جام��  اذ 

 الطفولة ح�ى مرحلة االن��اء من الدراسات ا�جامعية. 

والدينية   االجتماعية  األخرى:  وا�جاالت  السيا��ي  ا�جال  ب�ن  العر�ية  ا�جتمعات   �� التداخل،  إّن 

ديد وا�ح ل�حدود الفاصلة بي��ا، وهو األمر الذي  ل مستمّرا، وذلك دون تحاوالثقافية واالقتصادية، ماز 

أدى إ�� خلق عديد املشا�ل والقضايا ال�ي بات مستعصية ع�� ا�حل. فأزمة املؤسسات ا�جامعية �� جزء  
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ا�حديث.   واإلسالمي  العر�ي  املعر��  النظام  أزمة  من  يتجزأ  كرؤ�ة  ال  بھ  أخذ  الذي  املعر��  النظام  هذا 

. ومن ثم ال يمكن أن نحدد طبيعة  1  �، يتبلور و�تعمق مع األيام داخل الثقافةومفاهيم وطر�قة �� التفك� 

العطب الذي �عانيھ ا�حقل األ�ادي�ي واإلش�اليات ال�ي �عوق تطوره إال من خالل مقار�ة حفر�ة جينالوجية  

فت هذ  ترصد كيفية ت�ونھ وتحدد إرثھ التار��� العميق ومختلف تجليات أزمتھ الّراهنة. 
ّ
ه الظاهرة  وقد خل

 مدّمرة و 
ً
ُمثقلة بمحاميل سياسية وأيديولوجية واجتماعية وثقافية  �� الّسابق، ومازالت تخلف اليوم، آثارا

مظاهر فاستشرت  وا��جاميتھ،  األ�ادي�ي  ا�جتمع  وحدة  مع  والصراعات    تتعارض  والن�اعات  الكراهّية 

 ��اف ��ا ومأسس��ا أحيانا. السياسية والفساد والظلم وغياب العدالة االجتماعية، بل واالع

ل�ل مجتمع قيمھ  ال يمكن فهم أية ظاهرة اجتماعية ودراس��ا موضوعيا إال ضمن إطارها ا�جتم�� العام.  

ول�ّل شعب، �� �ل عصر مثلھ وقيمھ وثقافتھ ا�خاصة، وتتم�� هذه الثقافة بمقاييسها الفر�دة    ،الشمولية

�� طرق العيش و�� نظام التفك�� وأسلوب ا�حياة، أي ل�ل أمة �خصي��ا القاعدية الفر�دة ال�ي تتش�ل من  

نا الباحث إ�� النبش  وضمن هذه القاعدة املن�جية، يأخذخاللها مؤسسا��ا وتتوجھ ��ا سلوكيات أفرادها.  

املعر�� �� إحدى مسارات ظهور األمية األ�اديمية وزوايا �شكال��ا ا�خفية. و�� هذا اإلطار، يتن�ل الفصل  

حول   مصدر  الرا�ع  هو  ا�جام��  ل�حرم  سييس 
ّ
فالت التدم��ّية،  ومساراتھ  األ�ادي�ي  سييس 

ّ
الت قضية 

األ�ادي�ي للو��  املنظم  دم�� 
ّ
ا�جامعا الت تأسست  لقد  العشر�ن،  .  القرن  األول من  النصف   �� العر�ية  ت 

األنظمة   قبل  من  اختطافها  تم  االستقالل  بداية  مع  ولكن  ساطعة،  وعلمية  ثقافية  منارات  �ش�ل  و�انت 

"الوطنية ا�جديدة" ال�ي سعت منذ بداية ترك�� أنظم��ا إ�� السيطرة ع�� هذه املؤسسات وتوج��ها. وضمن  

"مؤسسات ب��وقراطية معسكرة  والثقافية ا�جديدة تحولت ا�جامعات إ��  هذه البيئة العر�ية السياسية  

  �� حياتھ  جل  ي  يق��ّ الذي  اإل�سان  ألن  وطال��ا،  ا�جامعي�ن  األساتذة  مالمح  ف��ا  �ش�لت  سياسيا" 

ال��بوي األ�ادي�ي" ��    مؤسسات �عليمية استالبية سيتش�ل بالضرورة ع�� منوال "الهابتوس  السائد 

هذا املنوال التسيي��ي ل�جامعات العر�ية هو الذي أفرز مجموعة من األمراض واألعطاب  وسطھ االجتما��.  

املظاهر   أخطر  الباحث،  بحسب  �ش�ل  ا�جامعات،  �سييس  إن  بل  ال��بو�ة،  مؤسساتنا   �� األ�اديمية 

جدوى، ودفع��ا إ�� التخ�� عن أقدس واجبا��ا الثقا
ّ
فية ��  التدم��ّية ال�ي أصابت جامعاتنا بالفو��ى والال

�شر األخالق والقيم اإل�سانية. لقد أدى االختطاف السيا��ي ل�جامعات العر�ية إ�� تدم�� الرسالة اإل�سانية  

الوسائل:  هذه  أبرز  ومن  ا�جتمع!   �� والتجهيل  واإلفساد  للفساد  مرا�ع  إ��  وتحو�لها  ا�جامعات،  لهذه 

مات واالتحادات الطالبية �خدمة محاصرة ا�جامعات وفصلها عن محيطها االجتما��، وترو�ض املنظ

هذه   �ل  وأساتذة.  طلبة  األ�اديمي�ن  و��  ع��  واالستيالء  أيديولوجيا��ا،  وترسيخ  ا�حاكمة  األنظمة 

 ).234"(صاألساليب وغ��ها، حّولت جامعاتنا العر�ية إ�� مؤسسات سياسية أمنية بامتياز
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 : ي الجامعات العربیة ثانیا: من االستبداد إلی الفساد: مظاهر الفساد األکادیمي ف  -3

ُمسّيسة   أ�اديمية  ثقافة  أصبح  بل  حكم،  نظام  مجرد  واإلسالمية  العر�ية  بالدنا   �� االستبداد  يكن  لم 

ومستبطنة �� الذاكرة ا�جماعية لدى الطلبة واألساتذة ا�جامعي�ن ع�� حد سواء. وهذه ا�حالة االستبدادية  

الدكتور   أستاذنا  ف��ا  فّصل  وطفةع��  األ�اديمية  ��    أسعد  ا�خامسالقول  توجد    الفصل  الكتاب.  من 

عالقة تالزمية ب�ن متغ�� االستبداد ا�جام�� وترسيخ األمية األ�اديمية �� ا�جامعة. ولهذا األمر نتائج أخالقية  

فادحة ع�� نظام التدريس والتقييم األ�ادي�ي �� جامعاتنا العر�ية، وع�� ا�جوهر اإل�سا�ي لألفراد. إن فعل 

ستبداد يدفع الناس إ�� استباحة الكذب والتحيل وا�خداع والنفاق والتذلل، و��� مراغمة ا�حس ا�جم��،  اال 

 و�ماتة النفس ونبذ ا�جد وترك العمل. 

ھ، ح�ن ت�ون ا�جامعة خاضعة لسلطة سياسية ولتوجهات أيديولوجية لنظام حكم 
ّ
من البداهة القول إن

ع ــ أن ت�ون مؤسسة علمية، ألن من شروط تأسيس املعرفة العلمية  ما، ال يمكن ــ وفق أدبيات علم االجتما

هو أن يتمتع أساتذ��ا ومختلف م�ونا��ا وهيا�لها األ�اديمية والبحثية با�حر�ة. فحر�ة األ�ادي�ي، حسب  

�ش�ل عمق ا�حياة ا�جامعية وجوهرها ب�ل ما تنطوي عليھ هذه ا�حياة وهذه الوظائف من  ال�اتب،  

عية و��سانية وقيمية. بل إن ا�حر�ات األ�اديمية �� ا�جامعات واألجواء الديمقراطية اعتبارات اجتما

ا�حر املبدع  واإل�سان  واملعرفة  العلم  لتطور  التار���  الّرهان  يقول  ��  مثلما  ا�حالة،  هذه  و��  عبد  . 

�� �ل فروعها  تصبح ا�حكومة مستبدة    1، �� كتابھ "طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"الرحمان الكوك�ي

من املستبد األعظم إ�� الشرطي، إ�� الفراش، إ�� كناس الشوارع، وال يكون �ل صنف إال من أسفل أهل  

ي��هنوا   أن  مسعاهم  غاية  ما 
ّ
إن الّسمعة،  وحسن  الكرامة  طبعا  ��مهم  ال  األسافل   

ّ
ألن أخالقا،  طبقتھ 

تبد ع�� مختلف أذرعتھ ووسائلھ، بطبعھ،  �خدومهم بأّ��م ع�� شا�لتھ وأنصار دولتھ. ومن هنا يتو�� املس

 . 2تر�ية الناس ع�� هذه ا�خصال امللعونة... فيتحولون إ�� عبيد للسلطة و��� كم �شري ��ي�ي غ�� منتج"

إذا �انت املقار�ة السياسية املتحكمة �� إدارة املؤسسات ا�جامعية وتنظيمها �� منظومة االستبداد، فال  

إال ي�ونوا  أن  لأل�خاص  القاعدية    يمكن  �خصي��م  و�ش�ل  وفسادهم  طبائعهم  وانحراف  لها،  صورة 

األ�اديمية �سبب أساليب إدارة هذه املؤسسات الرديئة والفاسدة واملشّوهة لصورة نخبة ا�جتمع ومثقفيھ  

لة لدورهم ا�حضاري. و�� األخ��،  
ّ
ح�ن تصبح النخبة املثقفة من أساتذة ا�جامعة منساقة خلف  واملعط

وتح هدام  أهوا��ا  عامل  إ��  تتحول  إ��ا  بل  األخالقية،  رسال��ا  تفقد  فإ��ا  والطائفية،  الفكر�ة  ز�ا��ا 

 ). 229(صومدمر للدور األخال�� الذي تقوم بھ الثقافة، و���ض بھ الفكر

السادس��   "  الفصل  بـ  �سميھ  أن  يمكن  فيما  موضو��  وتحليل  علمية  برؤ�ة  ال�اتب  أدبيات  اهتم 

ا�جالفساد   �� صوره  و��  و"  أسس  أحد  �ش�ل  بات  حيث  العر�ية،  الطاعة"  امعات  يقول  براد�غم  كما   "

 
عمال الكاملة،عبد الرحمان الكواكبي،  -1

ٔ
مركز دراسات الوحدة  سلسلة التراث القومي،  طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، اال

 . 470، ص19995العربية، بيروت، 
 .500ــ499المرجع نفسه، ص  -2
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م �� سلوكيات األساتذة ا�جامعي�ن األخالقية واملعرفية.  
ّ

فطاملا أن ا�جامعات العر�ية  الطاهر لبيب، للتحك

مختطفة سياسيا ومصابة بداء االستبداد األ�ادي�ي وغياب ا�حر�ات األ�اديمية؛ ففي ظل هذه البيئة  

عطلة للعلم واملعرفة، فإن غياب الن�اهة األ�اديمية (االنتداب، وال��قية، والتقييم..) أدت إ�� انتشار  امل

الفساد األ�ادي�ي بأك�� أنواعھ خطرا وتدم��ا. ومن أك�� مظاهر خطورة �� هذا الفساد ملا يتخذ "وجوها  

العلمية أو األد أقنعة خفية يصعب إحصاؤها وتصنيفها (السرقات  بية، الشهادات ا�جامعية  كث��ة و

ا�جن��ي..)  التحرش  ��  350ص( املزورة، الرشوة،  منتشرة  ال�ي أصبحت  الفساد  ). �ل هذه األش�ال من 

أ�عاد   مختلف  تدم��  و��  واحدة،  نتيجة  إ��  إال  تؤدي  أن  يمكن  ال  مكشوف،  و�ش�ل  العر�ية،  جامعاتنا 

معية عاجزة �جزا �ليا عن مواكبة التوجهات  منظومة التعليم أخالقيا ومعرفيا ورمز�ا وجعل مؤسساتھ ا�جا

 ). 369ا�حضار�ة للعالم (ص 

وهذا   املاضية،  العصور  خالل  ت�ونت  ال�ي  وروحھ  التفك��   �� ا�خاص  وأسلو�ھ  طا�عھ  مجتمع  ل�ل 

�� ا�حياة هو عبارة عن فلسفة �ش�ل �سيج ا�جتمع �لھ بمختلف مؤسساتھ وهيا�لھ وأنظمتھ   األسلوب 

ا �ان النظام ال��بوي العر�ي قد تّمت هندستھ خارج إرادة  االجتماعية والسياسي
ّ
ة والثقافية وال��بو�ة..ا�خ. ومل

أهلھ وفاعليھ، فإنھ لن ي�ون إال أداة تحكم وتدم�� للعقل وإلنتاج ا�جهالة. ضمن هذه العقالنية االستبدادية  

�� ا�حقيقة "الصادمة" �� �� تحليلھ املتناسق و�ش�ل مذهل إ  ع�� أسعد وطفةيصل بنا األستاذ الدكتور  

و��   مرار��ا،  �سبب  يتجاهلها  أن  �عضنا  يحاول  وال�ي  ا�جام��  األ�ادي�ي  ��  الوسط  صادما  يبدو  قد  أنھ 

الوسط األ�ادي�ي أن نتحدث اليوم عن ا�جامعات العر�ية، بوصفها مؤسسات منتجة ل�جهل والفساد  

 ).  381(ص مي��ا وطلب��اي�� صفوف أ�اد

ر�ية تحكمها ثقافة الفساد واإلفساد، ال يمكن ل�جامعات أن ت�ون خارج هذا التيار  �� بيئة مجتمعية ع

 عن با�� حقول ا�جتمع األخرى من جائحة الفساد وسياسات " 
ّ

"  "ا�جهل املركب " أو  ا�جهل املقنع أو �شذ

و�ة من  " مثلما يصفھ آخرون، وهو �� �ل األحوال ا�جهل الذي تقوم بھ املؤسسات ال��با�جهل املؤّس��يو"

ا�جهل   وهذا  �حيحة.  ومعلومات  مفاهيم  أ��ا  ع��  األبناء  عقلية   �� وتأصيلها  ا�خاطئة  األف�ار   
ّ

بث خالل 

ا�جزائري " املفكر  تناولھ  الدولة. و��ون  محمد أركون املؤّس��ي، مثلما  بتأييد من  ُينشر  الذي  ا�جهل  " هو 

نقاشا وال �عرفون حديثا وال عالقة تر�طهم  الهدف منھ إخراج أجيال من أ�حاب الشهادات ال يفقهون  

 ).400بالبحث العل�ي والنقاش األ�ادي�ي(ص

، بالّسؤال ا�حوري  الفصل الّسا�عضمن إطار اإلش�الية الرئيسة للبحث، �عاود الباحث تذك��نا �� آخر  

�ون مؤسسات  للكتاب الذي انطلق منھ: كيف يمكن ملؤسسات العلم وقالعها العالية بقاما��ا الشامخة أن ت

 منتجة ل�جهل وا�جهالة؟ 

نحن �عرف أنھ �� بيئة اجتماعية عائلية ومؤسساتية وسياسية مأزومة ومعطّبة ال يمكن أن �سود إال  

املعارف   أصناف  بمختلف  عقولهم  تتغذى  حيث  طفول��م،  منذ  أبنا��ا  تنشئة  رواسب  نتيجة  ا�جهل 

لقد أصيبت مؤسسات املنطقية والساذجة.  �� أسسها، وتحول �عض  األسطور�ة وغ��  ا�جامعية �عطب  نا 



مية  
ٔ
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العقول   دوامة  نتيجة  والفكر  والدين  السياسة   �� ومرتزقة  أمي�ن"  "أ�اديمي�ن  إ��  رجعة  دونما  أساتذ��ا 

 الساذجة عندهم. 

هذه اإلش�الية أخضعها ال�اتب �ش�ل تفكي�ي و��خي��ي م���� ع�� ا�حاّجة العقلية اإلقناعية، وع��  

)، حيث �ستند هذا ا�جهر إ�� الّروح النقدية وا�حاجة التوثيقية  405"(صلو��"مجهر الفحص السوسيو 

ن الباحث من تحليل مختلف أ�عاد هذه الظاهرة املعتلة وا�حالة املرضية "األنومية"  
ّ

ال�ي   )Anomie(ال�ي تمك

�� املز�د من  ما تزال توجهاتنا النقدية ال�اشفة �س�� إ�عيشها جامعاتنا العر�ية. وأكد عن ذلك بقولھ:"  

البحث   سياق  ضمن  اجتماعية  ظاهرة  بوصفها  العر�ية  ا�جامعات  بنية   �� العل�ي  وا�حفر  التنقيب 

األم��يقي امليدا�ي، وذلك من أجل الكشف عن أ�عاد ا�خفي واملستور واملغمور والالمفكر فيھ ل�جامعات  

االجتماعي األطر  مع  و�يجابا  سلبا  ا�حيو�ة  تفاعال��ا  سياق   �� ا�حاضنة  العر�ية  والسياسية  ة 

"جرعة" كب��ة من "الكفايات" املعرفية واملن�جية �� أسلو�ھ وطرق    ). �عم، لقد مكننا الباحث بـ480(صلها

 معا�جتھ لظاهرة األمية األ�اديمية �� جامعاتنا العر�ية.  

ا�ع ا�خفّي للقضايا ا�جزئية للمشهد ا�جام��، وانطالقا من سياقا��ا ا�جت
ّ
معية الشاملة  بالنظر إ�� الط

العقيدة   لوال  مول 
ّ

والش العمق  من  املستوى  هذا  ع��  الّدراسة  تتم  أن  السهل  من  يكن  لم  املعطو�ة، 

ب�ن  ب�ن تخصصات معرفية متعّددة جمعت  ال�ي جمع ف��ا  التنو�ر�ة  البحثية  للباحث وروحھ  اال�ستيمية 

ح امل���� واملوسوعية  الفلسفة وعلم النفس واألن��بولوجيا والعلوم السياسية والتار�خ..،  
ّ

فضال عن التس�

املعرفية ال�ي وظفها جميعا �� ��خيص مختلف أ�عاد هذه الظاهرة العميقة واملركبة �� آن معا. ولعلنا ال  

يّتصفون   الذين  القالئل  العرب  املفكر�ن  من  وطفة  أسعد  ع��  الدكتور  األستاذ  إن  نقول  عندما  نبالغ 

ملفكر�ن الّرشدي�ن" (�سبة إ�� الفيلسوف ابن رشد)، الذين يتمّتعون  باملوسوعية و�التبصر العل�ي، ومن "ا 

  �� ا�خلقية  والفضيلة  العلمية  الفضيلة  ب�ن  ا�جمع  مع  اإل�ستمولو��"  "الرصد   �� كب��ة  بقدرات من�جية 

التجديد  بروح  دائما  طبعها  ال�ي  الغز�رة  السوسيولوجية  و�نتاجا��م  األصيلة  وأعمالهم  الرائعة  أبحا��م 

 افة.واإلض

ننا الباحث من معرفة ا�جوانب  األمية األ�اديمية �� ا�جامعات العر�يةانطالقا من دراسة ظاهرة " 
ّ

" مك

لنا   التعليمية، وكشف  �� مؤسساتنا  وا�جماعية  الفردية  والّسلوكيات  الثقافة  ع��ها  تتش�ل  ال�ي  ا�خفية 

رازات نظام حياة مجتمعاتنا العر�ية  تجلّيات أ�ساقها البنيوّ�ة العميقة ال�ي أصبحت بدورها تمثل أحد إف

فمن خالل ا�حفر �� أحد أ�ساق    . (Macro)الثقافية واالجتماعية والسياسية �� �عدها املاكرو سوسيولو��  

ننا الدكتور  )  Micro(ا�جتمع ا�جزئية، وهو "ا�حقل ا�جام��
ّ

من فهم دينامية النسق    ع�� أسعد وطفة، مك

سق ا
ّ
لذي �شتغل فيھ هذه ا�جامعات وتتأثر بھ سواء �� نظام �سي��ها وتدب��ها  ا�جتم�� �� �ليتھ. هذا الن

والسلوكية؛   األخالقية  ومرجعيا��ا  الفكر�ة  بني��ا  مستوى  أو��  والبشر�ة،  املادية  مخرجا��ا  مستوى   �� أو 

مركزا   وال  أحيانا،  لبعضهم  يخّيل  كما  للشهادات،  مصنًعا  ليست  ال�اتب،  يقول  مثلما  املؤّسسات،  فهذه 

 لالمتحانات، وال مركزا لتخر�ج املواطن�ن، بل �� صورة للمجتمع املثا�� املطلوب إحداثھ. 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)509( 

 : ثالثا: في المقاربة المنهجیة وأساق الحجج للّدراسة  -4

 لقد �عّددت األسئلة �� هذا النص، ف�انت "
ٌ
" عّ��ت عن روحية الفكر اإلش�ا�� واملن�ج فضيلة ٌمن�جية

ب ا
َ
ق النظر ف��ا تدقيقا علميا. وهذا ا�جهود امل���� يدل  التحلي�� لصاحبھ، الذي يقل

َ
ملسائل تقليبا، و�دق

ع�� وجود ح��ة معرفية عاشرت املؤلف وصاحبتھ طو�ال، بل مازالت ماثلة عنده، لذلك جاء النص حامال  

ا وا�حا وجلّيا، مكشوفا أحيانا ومتخفيا أحيانا أخرى من وراء الَنصوص واإلسنادات ال
ً
نظر�ة  �� ثناياه أمل

�ل من "أركيولوجيا ا�حفر"  
ّ

املتنوعة �� مستوى معان��ا السوسيولوجية وا�حضار�ة. لهذا، �عتقد أن هذا الش

�� ميدان العلوم اإل�سانية عموما واالجتماعية خصوصا، أسا��ّي من أجل البحث املعّمق �� متون املعيش  

با�خطورة شأَن مؤسساتنا ال��بو�ة ال�ي اليومي ملؤسسات ا�جتمع، خاصة ح�ن تتعلق األمر بقضية تتمّ��  

 يتوقف عل��ا بناء كينونة اإل�سان ووجوده.  

�عكس هذا النص "املوسو��" شكال من أش�ال خطاب "ا�جتمع األ�ادي�ي العر�ي" عن نفسھ، و�حّدد  

ال�ي    املعا�ي ا�حقيقية ال�ي تقوم عل��ا أسس ال�خصية القاعدية لألساتذة ا�جامعي�ن. فاملقار�ة ا�حفر�ة

استنطاق مع�ى ما �ان لھ مع�ى...  �س��دف �عر�ة خفايا ا�حقل املدر��ي ووقائعھ ا�حقيقية �� قراءة تحاول  

 .1"و�عطاء نوع من املع�ى ملا �ان يقدم نفسھ بال مع�ى.. تماما كما يفعل عالم اآلثار

الواقع    �� وحفر�ات  وا�جما��،  الفردي  الو��   �� حفر�ات  ضمن  تندرج  الّدراسة  هذه  أّن  �عتقد 

� �� مختلف مؤسساتنا ا�جامعية العر�ية دون  
ّ

السوسيولو�� واألن��بولو�� ا�جم��. ذلك الواقع الذي يتج�

ا�خزون عن  للكشف  الباحث  بھ  قام  كب��ا  بحثيا  مجهودا  أيضا  النص  حمل  وقد  الثقا��    استثناء. 

وتجليا��ا ��     )Mémoire collective(والسوسيولو�� ل�حياة ا�جامعية من خالل دراسة "الذاكرة ا�جماعية  

وذهنيا   نفسيا  ــ  يتش�لون  ال  ظواهرهم،  يصنعون  الذين  فـالبشر  االجتماعي�ن.  للفاعل�ن  اليومي  املعيش 

ما هم نتاج ما يصنعونھ، فيكونون �ش�ل  و وأخالقيا ــ �� الفراغ وال دون سبب، ع�� هذا النحو أو ذاك،  
َ
�ن

معا آن   �� الظواهر وموضوعا��ا  بآخر ذوات  ا�جامعي�ن  2"أو  لألساتذة  القاعدية  ال�خصية  . وخصائص 

  �� ال�ي عّ�� ع��ا �عضهم  ا�حية  ال�لمة  ت من خالل 
ّ
التاسعتجل ��   الفصل  ت ماثلة 

ّ
�� قصص ووقائع ظل

�ش  وأصبحت  والنف��ي،  االجتما��  بل مخيالهم  وسلوكيا��م،  لتقاليدهم  حيا  مرجعا  تكرارها،  بفعل  ل، 
ّ
�

�� ثقاف��م األ�اديمية وال��بو�ة...ا�خ؛   لها هذه السمة متأصلة  ف�ي عبارة عن إنتاجات مش��كة، ف�انت 

 
ً
ا وتداوال

ً
 . 3"ا�جماعية إ�شاًء وتلقين
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ن منطقا سوسيولوجيا جديدا �عتقد أّن هذا العمل السوسيولو�� واأل�ادي�ي املتم�� ـ من�جا   
ّ

ومتنا ــ قد دش

ات  
ّ

�� دراسة املسائل االجتماعية وا�حضار�ة للمجتمع. لقد وجدنا �� هذه الّدراسة الّرغبة �� تأسيس حداثة الذ

ا�خاصة واالنخراط �� حقول الفعل املؤّسس للّتغي�� ا�جتم�� دون القفز ع�� الواقع، أي االنطالق من واقع 

 العر�ية "كنموذج" بح�ي �� تفكيك الظواهر االجتماعية وقراء��ا قراءة علمية وموضوعية. أزمة جامعاتنا 

ومن عناصر قوة املن�جية وندر��ا �� هذا الّنص، جمع الباحث ب�ن مختلف أنواع اإلسنادات املرجعية، بدًءا  

واألن��بولوجيا والّتار�خ  السياسية    بالفلسفة  العلوم  إ��  وصوال  االجتماع  وعلم  الّنفس  �علم  مرورا  الثقافية 

لألساتذة   القاعدية  لل�خصية  ا�ختلفة  ا�حّددات  فهم  أجل  من  وت�املت  تداخلت  فقد  واأللسنية..ا�خ؛ 

" أستاذنا  خاللها  من  �جل  حيث  وطفةا�جامعي�ن،  أسعد  أحد  ع��   �� اإل�ستمولو��  "النبش"   �� الّسبق   "

ا واالهتمام  حصون  باالعتبار  جديرة  جديدة  معطيات  أمام  فجعلنا  ف��ا،  الكتابة  ا�حّرم  ا�جتمعية  �حقول 

العلمي�ن، سواء ع�� صعيد ممارسة التأليف والتدريس، أو ع�� صعيد التأط��. وقد �ان نّصھ "درًسا" �� األخالق 

لة تتوقف عل��ا ��ضتنا العر�ية ��  واملعرفة، ومساهمة نوعية �� اإلجابة ع�� مطالب مجتمعية راهنة ومست�ج

بناء  الواقع ألجل  ينتقل أوال من �عر�ة  �� إطار مشروع ��ضوي حقيقي  املستقبل �عقالنية جديدة. �ل ذلك، 

ما وفق مقار�ة  
ّ
مستقبل عر�ي مغاير، ليس ع�� ش�ل حلم فلسفي طو�اوي أو مجّرد دعوة أخالقية مجّردة، و�ن

ال�خص واقع  تنطلق من  "أ�ستمولوجية  لـ  القاعدية  ا�جتمع ومثقفيھية  بحثية ألزمة  نخبة  ماّدة  باعتبارها   "

 جامعية م��اكمة ع�� مدى أك�� من خمسة عقود، ولكن تتجاوز القراءات العر�ية الس�ونية واالنتقائية. 

ف �� هذا "الّدرس" امل���� واألخال�� املعر�� االستشرا��، مثلما عودنا �� دراساتھ السابق 
ّ
ة، إ��  س�� املؤل

الّتفك��   ضوابط  ف��ا  تم��ج  اصطالحية  م�جمّية  ع��  يقوم  جديد  إيتيقي  ا�ستمولو��  ـ  سوسيو  نص  إبداع 

العل�ي و"املعرفة العاِملة" بالتحليل البسيط واستعمال مفردات ا�خطاب العادي واملألوف.، �ل ذلك من أجل  

من أزمات ثقافية ورمز�ة، ومن نفايات ومعان  الّتنقيب عن خصوصيات واقع جامعاتنا العر�ية وما تخت�ئ وراءها  

ومعتقدات وسلوكيات تخر�بية مازالت فاعلة �� هندسة سمات �خصية األستاذ ا�جام�� نتيجة هيمنة "فقھ  

التجهيل" �� مؤسساتنا التعليمية والبحثية. فقد توصل هذا النص إ�� �عر�ة ما ترّسب �� ا�جتمع العر�ي من 

ال��م االجتماعية    قيم ومعاي�� ورموز أدمجها 
ّ
ل جزءا من أنظم��م العقائدية وتمث

ّ
الّناس �� ذوا��م وأصبحت تمث

 وسلوكيا��م اليومية. 

ت لنا، من خاللھ،   
ّ
كما وجدنا �� هذا النص حصيلة رحلة ال�اتب ا�حافلة بالبحث والعلم واملعرفة، فتجل

والسياس باالقتصاد  ومع�ي  اجتماع  وعالم  وأ�ادي�ي  و�احث  مؤّرخ  ھ 
ّ
ب�ن  أن جمعت  ال�ي  البحثّية  فكفاياتھ  ة. 

نتھ من توليد األف�ار و�لور��ا وتوظيفها من أجل اإلقناع واالستدالل العلمي�ن. �ّل ذلك 
ّ

مختلف هذه العلوم مك

�ش�ل يتجاوز فيھ املألوف وي�جل من خاللھ أيضا جرأة �� الطرح والّتحليل وسالسة �� عرض النتائج. فجاءت  

حثّية حية ومتطّورة وهادفة ت��ل من جميع املعارف وتقتحم جميع حقول ا�جتمع من  قراءة السوسيولوجية و�

) وفهم معيش الفاعل�ن االجتماعي�ن وفق مقار�ة هادئة  (les faits sociauxأجل فهم منطق الوقائع االجتماعية  

 وحذرة �� الفهم والّتفس�� والّتحليل. 
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 أبحاث وثائق وصور"  ..قراءة في کتاب "الّشاّبي: شاعرفي سردّیة 

 ألبي القاسم محّمد کّرو

 
 A poet’s story: a reading in the book «Al-Shabi.. Research 

Documents and pictures » 
 by Abu al-Qasim Muhammad Karru.   
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 أبحاث وثائق وصور"  ..الّشاّبي  قراءة في کتاب ": في سردّیة شاعر 

 ألبي القاسم محّمد کّرو 
 

 

 : صملخّ ال

باعتماد  الّتو��ىّي املعاصر  تار�خ األدب   �� الكتابة  د ع�� ضرورة 
ّ

أك ر تو��ىّي 
ّ

القاسم محّمد كّرو مفك أبو 

تحقيب خاّص بھ وآمن بدور املغار�ة �� معاضدة املدرسة املشرقّية لتأسيس من�ج فكرّي أصيل يضطلع فيھ 

املع والكّتاب  عراء 
ّ

الش س��  بحفظ  فيقوم  هادة 
ّ

الش بدور  األدب  ّية. مؤّرخ 
ّ
ا�حل بيئتھ   �� لھ  قام  اصر�ن  وقد 

اعر التو��ىي 
ّ

اّ�ي الش
ّ

�ي تركها أبو القاسم الش
ّ
رات وا�خطوطات واملسوّدات ال

ّ
بمجهود خاّص �� دراسة املذك

اّ�ي..أبحاث وثائق وصور". والّسؤال  
ّ

ق أبو    املطروح كيف إثر وفاتھ �� كتاب �عنوان "الش
ّ
القاسم محّمد كّرو وف

ب بناًء يخضع لقوان�ن كتابة تار�خ األدب؟ ي ب�ن الّتار�خ واألدب ببناء قّصة األد  دات العالقة�عقي    �� تجاوز  

ففتلك الكتابة �ستخدم نماذج متعّددة للّسرد دون اإلغراق �� االنطباعّية  
ّ
اتّية وتوظ

ّ
�جيل   والذ

ّ
غة للت

ّ
الل

 . املن�اح عن حقيقة ذلك األديب   اإلغراق �� الّتخييل والّتمثيل   ا�حايد دون 

هادة  - الّتحقيب    -تار�خ األدب    : مفاتيح  �لمات 
ّ

 تمثيل  –تخييل    – ��جيل   - سرد    -الش

Abstract : 
Abu al-Qasim Muhammad Karrou, a Tunisian thinker, stressed upon the necessity of writing 

in the history of Contemporary Tunisian literature by adopting his own engraver, and believed 

in the role of Moroccans in supporting the Oriental School in order to establish an original 

intellectual method in which the literary historian would play the role of testimony, thus 

preserving the biographies of contemporary poets and writers in his local environment. 

He made a great effort to study the notes, manuscripts, and drafts left by The Tunisian Poet 

Abu al-Qasim al-Shabi after his death in a book entitled "Chabi: Documents and Photographs 

Research". The question that could be asked is: How did Abu al-Qasim Muhammad Karu 

overcome the intricate relationship between history and literature by building the literary story 

in a structure that is subject to the laws of writing the history of literature? This method of writing 

uses multiple models of narration without employing the overwhelm of impressionism and 

subjectivity, and uses language for neutral recording without the heavy use of imagination and 

representation. 

Key words: History of Literature, Time era, Testimony, Narration, Recording, Fiction, 

representation. 

 سلیمان بسمةد. 

 



بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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األدب   تار�خ  مدّونات  القرن حظيت  مس��ّل  منذ  العر�ّي  العالم   �� القّراء  جمهور  عند  خاّصة   بمن�لة 

 واملقبلون ع�� الّدرس والّتحصيل با�خصوص ألّن الّصبغة الغالبة ع��  
ُ
لبة

ّ
العشر�ن، ومن هؤالء القّراء الط

العر�ّية �� هذا  هذا الّنوع من الكتب �� الّتعليمّية اإلرشادّية. و�� الّسابق اعت�� "برو�لمان" أّن املصّنفات  

العلمّية،   القيمة  إ��  مفتقرة  املدرسّية  امل��ة  تلك  تراوح  لم  أّن االختصاص  من    ذلك  الّنوع  هذا  مراكمة 

ة ع�� الوضوح  
ّ
�� اكتساب بصمة دال الّتوفيق  الكّ�ي دون  ا�ع 

ّ
الط العر�ّي غلب عل��ا  �� املشرق  املصّنفات 

ر�ي، وفق تقديره، قد استأثر��ا ا�حولّيات املكتو�ة بالفارسّية  امل���ّ� والّن�ج الفكرّي. و�دايات الّتأر�خ الع

اإليرا الّروح  أّن  ع��  دّل  مّما  ف��االوسطى  قاطعا  تأث��ا  رت 
ّ
أث قد  منوال    ،1نّية  ع��  ��جوا  األدب  فمؤّرخو 

سمة بالفخامة و�العبارات الغر�بة مصطنع�ن ذلك األسلوب لتمجيد س�� عظما��م.
ّ
 البالغة الفارسّية املت

ذي ولد سنة  
ّ
� سنة  1924غ�� أّن أبا القاسم محّمد كّرو، الّناقد الّتو��ىّي ال

ّ
م، قد آمن بدور  2015م وتو�

رقّية لتأسيس من�ج فكرّي أصيل وفاعل، يرتكز ع�� مبدأ الُقرب �� امل�ان  املغار�ة �� معاضدة املدرسة املش

عراء والكّتاب املعاصر�ن لھ �� بيئتھ  
ّ

هادة فيقوم بحفظ س�� الش
ّ

والّزمان و�ضطلع فيھ مؤّرخ األدب بدور الش

ّية، معتمدا التحّري والتثّبت من �ّل معلومة بجمع الوثائق وا�خطوطات والتمّعن �� تف
ّ
اصيلها، مؤمنا  ا�حل

� القر�ب يب�ي جسور تواصل وتالق مع العالم العر�ّي �� رحابتھ وتنّوعھ. 
ّ

 أّن ا�حّ�� ا�ح�

د أيضا ع�� ضرورة الكتابة �� تار�خ   
ّ

و�ذ خّصص جّل كتاباتھ للّدفاع عن خياراتھ الفكرّ�ة واألدبّية فقد أك

يبعث   بھ  نا 
ّ
و�أن لذلك.  األدبّية  الّساحة  بافتقار  منّوها  بھ  خاّص  تحقيب  باعتماد  املعاصر  الّتو��ىّي  األدب 

العصامّي،  مفادها أّن املن�ج الّتار��ّ� لم يتجاوزه    ت�و�نھ املشر��ّ برسالة إ�� �ّل من أنكر دوره ع�� خلفّية  

خصّية الّتو�سّية واملغر�ّية عموما ي�ون بمّد جسور قومّية متينة ب�ن املغرب واملشرق  
ّ

الّزمن، وأّن تكر�م ال�

 واالختالف.   االئتالفقوامها الّتوازن حوارا و�جاال إلبراز نقاط 

ا أبو  ترّ�ع  الفكّري  الهاجس  خضّم هذا  القاسم  و��  أبو  �ي عا�شها 
ّ
ال األوقات  ل�ّل  أم��ا  اّ�ي 

ّ
الش لقاسم 

ومخطوطاتھ   راتھ 
ّ

ومذك أوراقھ  بحماية  سارع  فقد  العمر.  خر�ف  إ��  وان��اء  شبابھ  من  بدءا  كّرو،  محّمد 

اكرة الّتو�سّية حّ�ى ال �غمرها النسيان وال يأ�ي عل��ا اإلهمال، ُمخصبا إّياها  
ّ

بما  مستنبتا إّياها �� دفاتر الذ

هذا   بھ  قام  ذي 
ّ
ال والوط�ّي  األد�ّي  للّدور  اّ�ي 

ّ
الش القاسم  أ�ي  ��خصّية  ق 

ّ
و�عل عرفان  من  ضم��ه   �� وقر 

اعر. 
ّ

 الش

ق ببناء رؤ�ة فكرّ�ة خاّصة بھ قو�لت �� أحيان كث��ة بالّتجاهل ولم تحظ  
ّ
وقد حاول أن ُي��جم ذلك التعل

كّرو لم يكن ليال�� صدى أو شهرة �� األوساط األ�اديمّية  بالّتقدير ال�ا��. ذلك أّن ت�و�ن أ�ي القاسم محمد  

الّتو�سّية، ألّن املدرسة الّتو�سية، مدرسة االستقالل خاّصة، قد قطعت أشواطا متقّدمة �� الّتفاعل مع  

إّياها فاقدة   إ�� املقار�ات االنطباعية والذوقّية، معت��ة  الّنقد ا�حديث، مّما جعلها تنظر باستعالء  منا�ج 

كالنّية �� أوج  للصّ 
ّ

رامة العلمّية ومفتقرة للّدقة اإلجرائية ال�ي كث��ا ما شّددت عل��ا املقار�ات البنيوّ�ة والش

 
بعة الخامسة،  -1

ّ
دب العربّي، ترجمة عبد الحليم الّنّجار، القاهرة، دار المعارف، الط

ٔ
 .  1، ص 6، ج1977كارل بروكلمان، تاريخ اال



ّول(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  -   عاشرالعدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -   كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)514( 

ذي �غيب معھ االل��ام بمجال  
ّ
�وع إ�� أسلوب املراكمة ال

ّ
شهر��ا، لغلبة  الّتداعّيات ع�� الّتناول االنطبا�� وللن

ت الّتار�خ العام والّدراسات الّنفسّية واالجتماعّية وما هو  التخّصص، بما يو�� با�خلط ب�ن ما هو من مجاال 

 من صميم تار�خ األدب.  

بس ب�ن الّتار�خ االجتما�ّ� والّتار�خ األد�ّي مقاوم�ن التوّهم  
ّ
كالنّيون الّروس هم أّول من سعوا لرفع الل

ّ
والش

ھ يمكن تفس�� الّتنوع األد�ّي ع�� قوان�ن الّتحول االجتما�ّ�. وحاو 
ّ
لوا ضبط موضوع تار�خ األدب وتمي��ه  بأن

عن غ��ه من الّدراسات األدبّية. وقد رأى تز�فان تودوروف �� هذا الّسياق بضرورة تمي�� موضوعھ عن أّي  

الغالب  �� عليھ  ي 
ّ
�غط أو  يتالمس معھ  أن  يمكن  الت  .1اختصاص  األدب هو  لتار�خ  ا�خاّص  نّوع  فاملوضوع 

ذي يقت�ىي 
ّ
 مكن إنماؤه إ�� حقول أخرى مثل الدراسات الّنفسية أو االجتماعية. ّما يع  تمي��هاألد�ّي ال

التأر�خ  �� كّرو  محّمد  القاسم  أ�ي  بمجهود  اإلحاطة  إ��  �س��  هذا  مقالنا   �� القاسم    ونحن  أ�ي  �حياة 

اّ�ي
ّ

ما يختّص بفرادة معّينة جعلتھ جديرا    ، وهو مجهودالش
ّ
ال يخضع بالّضرورة إ�� مثل هذه املصادرات و�ن

اّ�ي..با
ّ

"الش �عنوان  الفكرّ�ة واألدبّية  بھ مس��تھ  فاتھ كتابا ختم 
ّ
تخّ��نا من مؤل أبحاث وثائق    لّدراسة. وقد 

لت عصارة ما جمعھ وما كتبھ حول  
ّ
�ي مث

ّ
م ف��ما جملة من املقاالت والوثائق ال

ّ
وصور"، و�ت�ّون من جزئ�ن نظ

ا�خيط ا نبحث عن  أن  أعواما طواال.  وقد حاولنا  اّ�ي 
ّ

املقاالت والوثائق نظرا ألهّمي��ا  الش ب�ن هذه  لّناظم 

 مقاصده املعلنة  
ّ

ذي اعتمده �� تناولها وترتي��ا وحّ�ى �ستشف
ّ
وطراف��ا حّ�ى نتبّ�ن من�جھ الفكرّي واملنطق ال

�عات ا�حديثة �� فهم األدب مثلما رأى حس�ن الواد
ّ
ساؤل عن األسباب    2والّضمنّية. ذلك أّن الن

ّ
تنطلق من الت

 
ّ
�ي انتخبوها ��ا وتّوجوها أدبا، وما يكمن  ال

ّ
�ي دعت الباحث�ن إ�� اصطفاء نصوص �عي��ا وعن املقاييس ال

 وراء انتخا��ا من معاي�� جمالّية قد يتبّناها إ�سان �عينھ ويستبعدها إ�سان آخر.  

ذي يحّولھ إ��  وقد انتبھ أبو القاسم محّمد كّرو �� تقديرنا إ�� أّن مقار�ة حياة املبدع تتجاوز الّتق 
ّ
ن�ن ال

شر�ح والتحليل، فهو كيان نتفاعل معھ ونتلّقى إبداعھ بصفة خاّصة. وهذا ما حدا بھ أن ُيصبغ  
ّ
عّينة للت

اعر إ�� تمثيلها ومن  
ّ

كتابتھ �� تار�خ األدب بصبغة سردّية تتجاوز محا�اة الوقائع واألحداث ا�حيطة بالش

ا�ي وتالمسھ مع مختلف الوضعيات  ثّمة تأو�لها.  ولعل وجوده �� نفس ا�حقبة  
ّ

ال�ي عاش ف��ا أبو القاسم الش

�ي اخت��ها جعلھ ينخرط �� تلك ا�حياة ويعت�� نفسھ عالمة عل��ا أو لنقل جزءا م��ا. 
ّ
 ال

 إنشاء حیاة:  -2

 األبطال، واألبطا
ّ

اّ�ي إ�� مصاف
ّ

الّتار�خّية  �� أعراف الّسرود   لرفع أبو القاسم محّمد كّرو أبا القاسم الش

د مآثرهم تخليدا م�حمّياوالقومّية جديرون بأن �عّدد أعماله
ّ
خل

ُ
وهم �� ذلك محتاجون إ�� من يقوم    .3م وت

ذي ال يخلو من الّس�� إ�� 
ّ
بإعادة بناء هذه ا�حياة، و�� لعمري مهّمة تتجاوز التأر�خ الّصرف إ�� الّتمثيل ال

يل  إعادة إ�شاء تلك ا�حياة إ�شاًء جمالّيا. ف�ّل 
ّ
ھ فّن التمث

ّ
 ما يختّص باألدب منفلت عن "علم املا�ىي" ألن

 
1- Tzevetan Todorov « L’histoire de la littérature » in. Langue française, Année 1970, Numéro7, p14. 

دب مفاهيم و -2
ٔ
ريخ اال

ٔ
 . 15، ص 1980مناهج، تونس، دار المعرفة للّنشر، حسين الود، في تا

 . 14، ص 2020بسمة بن سليمان، الهوّية الّسردّية للبطل، تونس، الّدار الّتونسّية للكـتاب،  -3
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و�الّتا�� فإّن الكتابة �� تار�خ    ،  1جان طوماس نوردمان  وأعمال األدباء ليست �أعمال ا�جن�االت مثلما رأى 

جمالّيا    األدب ال محالة منساقة إ�� هذا الّتمثيل، ألّن مؤّرخ األدب يتلّقى �ّل ما يحيط باألديب وأدبھ تلّقيا 

 باعتباره قارئا تختلط ذاتھ مع املقروء وتنفعل بھ. 

اّ�ي باعتبارها قّصة ومغامرة بطولّية
ّ

ل حياة الش
ّ
خالدة "رغم   وهذا ما جعل أبا القاسم محّمد كّرو أن يتمث

ل س�� قدر اإلم�ان أن �ستدّل ع�� �ّحة طرحھ   .2وا�جراح وا�حن ال�ي أحاطت ��ا"  �ل اآلالم
ّ
  ومع هذا التمث

اعر معتمدا تقنيات تجمع ب�ن متعة الّسرد وصرامة الّتوثيق.  
ّ

ة واألمانة �� نقل تفاصيل حياة الش
ّ
� الّدق

ّ
بتو�

قرب.   عن  لها  معا�ش  ا�حياة  تلك  ع��  شاهد  ھ 
ّ
أن عديدة  بطرق  د 

ّ
أك هادةومبدأ  إذ 

ّ
 Le temoignage 3الش

نراه �� هذا اإلطار حر�صا ع�� االل��ام بمبادئ    استدال�ّ� حجا�ّ�. إذ ملؤّرخ األدب ملا يحتملھ من طا�ع أسا�ىيّ 

�ي تناولت  
ّ
اّ�ي وا�جتمع الّتو��ىّي ومناقشة �ّل األف�ار ال

ّ
عّدة، من أبرزها تحديد العالقة ب�ن أ�ي القاسم الش

عرّ�ة واألدبّية.  
ّ

 أعمالھ الش

اعر، قد
ّ

ة بحياة الش
ّ
ر اق��ابھ من شغاف تلك  و��ذه الطر�قة س�� إ�� إيضاح �ّل املسائل ا�خارجّية ا�حاف

ن دارس األدب من معطيات وسندات �ساعده ع�� الّتوصيف والتحليل والّتأو�ل. فاعت��  
ّ

ا�حياة، حّ�ى يمك

د أّن الكتابة  
ّ

قافة الّتو�سّية خصوصا والعر�ّية عموما، وأك
ّ
أّن شاعر ا�خضراء هو عالمة فارقة ومخصبة للث

 
ّ
قافة العر�ّية بصفة شاملة، مش��ا إ�� انحياز مؤّر�� األدب العر�ّي  �� تار�خ األدب التو��ىي ضرورّ�ة ل��ضة الث

مال  
ّ

رق العر�ّي وكذلك �� األندلس، بما يدّل ع�� إهمال للش
ّ

ت ا�حكم �� الش
ّ
�ي تول

ّ
إ�� تار�خ األسرة ا�حاكمة ال

بداية من الغر�ّية  اإلفر�قّي  إ�� مصر  وان��اء  تنظ�� وتوثيق وتجميع صبّ   .4مراكش  ��    ا برّم��  تفجهوده من 

 استعادة توازن ضرورّي وتفادي خلل حاصل. 

الّتحقيب األد�ّي، والّنظرّ�ة    �� مسألة  بالوقوف ع�� مواطن ا�خلل   
ّ
إال �� تقديره  وهذا األمر ال يتحّقق 

األدبّية تطرح �� عمومها مسألة الّتحقيب ليس من جهة موضوع البحث فقط بل ومن جهة الباحث�ن ذوا��م  

�ي طرحها جان لويس بحثا عن إيقاعات الّتار�خ األد�ي و�� من قبيل "إ��  أيضا، وذلك  
ّ
بطرح أسئلة شب��ة بال

  ، .  فمؤّرخ األدب ال يتجّرد من انتمائھ إ�� عصر معر�ّ� ما5أّي قرن ينتمون و��� أّي مجتمع عالم ينتسبون؟"

ر �� محيطھ من معطيات تقّر�ھ من ماّدة البحث.   
ّ
 وهو محتاج أن يقيس املدروس وفق ما توف

 
1- Jean –Thomas Nordmann « Pierre Citti, Contre la décadence –Histoire de limagination dans le roman, 
1890 -1914 » in. Romantisme / Année 1983/ Numéro 63 / pp121-131. 
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ٔ
بو القاسم محّمد كّرو، الّشابي (ا

ٔ
 . 87ص ، 1، ج2009صور)، تونس، المركز الوطني لالّتصال الّثقافي، -وثائق-ا

3- Sylvain Doussot « Récit preuve et témoignage : argumenter en histoire à l’école » in. Cahiers de 
narratologie, analyse et théorie narratives.                                  

بحاث -4
ٔ
بو القاسم محّمد كّرو، الّشابي (ا

ٔ
 .  48، ص 2، ج2010صور)، تونس، المركز الوطني لالّتصال الّثقافي، -وثائق-ا

5- Jean Louis Backhès « Les différents rythmes de lhistoire littéraires » in. Littérature et nation histoire 
littéraire, 1991, Publication de l’université François-Rabelais, Tours, p3.                                                         
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، 1ولعّل هذا ما حّفز أبا القاسم محّمد كّرو للّس�� أّن يخّص األدب الّتو��ىّي املعاصر بتحقيب خاّص 

اّ�ي واسطة العقود الزمنّية فيھ، فقد اعت��ه قّمة شعرّ�ة ش
ّ

امخة بل "أك�� عمالق من  جاعال أبا القاسم الش

جميعا شعرا��ا  عنھ  2ب�ن  ضت 
ّ

تمخ ما  ز�دة  استخراج  حاول  ھ 
ّ
أن إ�شائّيا،  ال  إجرائّيا  ذلك،  من  واألهّم   .

�ي سلكها مؤّرخو األدب العر�ّي 
ّ
جاهات الفكرّ�ة الّسابقة لھ، تلك ال

ّ
، فتنّقل ب�ن فروع هذا الّتخّصص  3االت

اّ�ي، ليد�� بدلوه �� �ّل فرع.  مقتفيا أثر البلبل الغّر�د أ�ي القاس
ّ

 م الش

إّياها ع�� هوى فرع من   فھ هذا، مصّنف�ن 
ّ
�� مؤل وقد رأينا أن �ستثمر أبحاثھ ووثائقھ وصوره املدرجة 

ا�ّ سنتناولها �� العنوان املوا��  فروع ثالثة
ّ

�ي عاش ف��ا الش
ّ
ق با�حقبة الّزمنّية ال

ّ
  ، أّولها يتعل

ّ
ي، و��ّل ما حف

أحداث ف��ا    �عصره من  أجرى  �ي 
ّ
ال الكتابّية  واألنواع  األدبّية  باألجناس  مرتبط  وثان��ا  ومال�سات وظروف. 

اعر وت�حيح ما  
ّ

ذي سلكھ أبو القاسم محّمد كّرو لتثبيت من�لة الش
ّ
ق بالّن�ج الّدفا�ّ� ال

ّ
قلمھ. وثال��ا متعل

 داخلها من أف�ار مغلوطة.    

 سردّیة العرفان:  -3

ع��  الغالب    العرفان هو الّنازع  ألّن   .تحت عنوان موّحد أسميناه سردّية العرفان الفروعولقد جمعنا هذه  

   أ�ي
ّ

�عقد    نراه  الكالمفي الفرع األّول من فروع  ويعيد ��جها.  ف  اّ�ي القاسم محّمد كّرو وهو ين�ىيء قّصة الش

عب العظيم. و�� 
ّ

 وروح الش
ّ

اعر الفذ
ّ

اّ�ي وقّصة تو�س �� تار�خها املعاصر، ب�ن قّصة الش
ّ

صلة ب�ن قّصة الش

ا�ي من
ّ
اّ�ي ومخطوطاتھ،    الفرع الث

ّ
فروع الكالم، نراه يتصّفح ب��م شديد �ّل ما وقع ب�ن يديھ من أوراق الش

ا�ي هو أديب  متفّحصا دقائقها، م��وّ�ا �� استكناه بواط��ا، معيد
ّ

دا ع�� أّن الش
ّ

همل م��ا، مؤك
ُ
ا االعتبار ملا أ

الث من فروع الكالم  
ّ
شامل ال يقّل ن��ه أهّمية عن شعره، مشّددا ع�� حفظ الوصّية واألمانة. أّما الفرع الث

اّ�ي، جاعال من
ّ

ر فيھ �ّل وسائلھ الّدفاعّية من منطق وحّجة وحرارة مشاعر للّدفاع عن من�لة الش
ّ

  فقد �خ

ل.  
ّ

 نفسھ رفيقا للبطل حاضرا ح�ن �غيب ومعاضدا لھ ح�ن ُيرمى �سهام العذ

 قّصة الّشابي، قّصة شعب: -3-1
ال ذلك  

ّ
ا�ي وقّصة تو�س ا�حديثة وشع��ا، معل

ّ
�عقد أبو القاسم محّمد كّرو صلة متينة ب�ن قّصة الش

ا�ي ارتفع سهم تو�س. لذلك فهو بطل هذه القّصة بامتي
ّ

ھ منذ أن ُعرف الش
ّ
ا�ي �� بأن

ّ
از، وتكمن أهمية الش

ھ "شاعر ا�حّب وا�حّرّ�ة"
ّ
إّياه بأن اعر�ة واإلحساس، ناعتا 

ّ
. ونراه �� املقام األّول يو��  4الّتفّوق والّنبوغ والش

�ك�� ع�� تصنيفها تصنيفا مدرسّيا، مثلما فعل غ��ه  
ّ
عرّ�ة أو ال�

ّ
اعر قبل ا�خوض �� أعمالھ الش

ّ
أهّمية للش

 
ستاذ زين العابدين السنوسي  . يقول في هذا اإلطار28، ص 1، جصدرانظر، الم -1

ٔ
ذي قام به اال

ّ
: "وإذا استثنينا المجهود العظيم ال

دبنا الحديث، وخاّصة الّشع ومدى تطّوره..وتجعل تاريخ شعبه 
ٔ
نا على تاريخ ا

ّ
ّي كـتاب يدل

ٔ
دب الّتونسّي فإّننا ال نجد ا

ٔ
في كـتابه اال

دبّي كامال بي
ٔ
 ن يديه."اال
  .  58، ص 2انظر، المصدر، ج -2
دب العربّي من القصور والّضبابّية إلى الوعود الخصبة -3

ٔ
ريخ لال

ٔ
المنهل، ص  " موقعانظر، العربي بن علي بن ثائر" منهجّيات الّتا

   https://platform.almanhal.com/Files/2/56784 10-6ص
 . 41، ص1المصدر، ج -4
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ذين
ّ
ال الّنّقاد  بإنماء  من  أّوال وأخ��ا  ھ    شعر   اهتّموا 

ّ
الّرومنطيقّية. وذلك ألن إ�� املدرسة  اّ�ي 

ّ
الش القاسم  أ�ي 

ع�ي والوط�ّي ثانيا.  
ّ

ھ صاحب رسالة شعرّ�ة ال يمكن فصلها عن �عدها الش
ّ
 مصدر العملّية اإلبداعّية أّوال وألن

�ي �ستحّق ا�حياة،  وألّن الوطن هو قبل �ّل �ىيء رقعة من األرض، فإّن بطل القّصة يتع
ّ
ق بتلك األرض ال

ّ
ل

نا بأ�ي القاسم محّمد كّرو يحّول شاعره إ�� قّد�س  
ّ
يجول ف��ا و�صنع خ��ا. ف��بطھ باألمكنة صلة خاّصة.  و�أن

هاجيوغرافّيا   إثباتا  األمكنة  ع��  وتنّقالتھ  سياحتھ  إثبات  عنھ  الكالم  إذ Hagéoghraphique 1يقت�ىي   .

اّ�ي باألمكنة، �عب��ا عن أصالة االنتماء وحنيا وتخليدا. ف�ّ� امل�ان ال يقّل  أفاض �� ا�حديث عن صلة  
ّ

الش

 أهمّية عن بّر الوالد.

رق   
ّ
اعر والط

ّ
ولذلك نراه يو�� أهّمية خاّصة �خارطة األمكنة شماال وعاصمة وجنو�ا، متتّبعا تنّقالت الش

�ي سلكها، من��زا الفرصة لتكر�م مدينة قفصة
ّ
را بأ2ال

ّ
�ي أقام ف��ا و�أّ��ا طر�ق مروره  ، مذك

ّ
ّ��ا أّول املدن ال

 إ�� شاّبة توزر، معت��ا أّن املرور �عادل بل يفوق عدد مّرات اإلقامة.  

عر ال تنفصل أيضا عن الّزمان، ّمما حدا بأ�ي القاسم محّمد كّرو  
ّ

غ�� أّن قّصة القّد�س �� محراب الش

ھ مرتبط  أن ال �غفل البعد البيوغرا�ّ� �� مقاالتھ وأ
ّ
اّ�ي. فزمانھ يختلف عن �ّل األزمنة، ألن

ّ
بحاثھ حول الش

القرن   من  األّول  الّر�ع   �� تو�س  تار�خ  مّ��ت  أحداثا  ى  يتق�ىّ جعلھ  ما  وهذا  والكفاح.  الّتأسيس  بمعا�ي 

حياة   وقلمھ  بفكره  ليمنحھ  اعر 
ّ

الش وفاة  �عد  أبحاثھ  مواصال  القص��ة  اّ�ي 
ّ

الش حياة  طيلة  أي  العشر�ن، 

 �عد ا�حياة الفعلّية. ممكنة 

وهنا �ع��ض الباحث معضلة الفصل ب�ن ما هو من صميم الّتأر�خ وما هو من صميم الّتخييل. وهذا ما  

� معيدا  تمثيال،  �ونھ  إ��  محا�اة  باعتباره  امليم���س  ملفهوم  تجاوزه  د 
ّ

اعر  يؤك
ّ

الش عالقة  بالعالم  عر�ف 

رة حول   مستثمرا 
ّ
ي س�� أن �عّمق مجرى وجوده ��    .3يھاملرج�ّ� فحضوره    املعطيات املتوف

ّ
ھ ��ذا التم�ى

ّ
ولعل

إبراز وطنّيتھ أّن إحساس    العالم، من خالل  ليجعلها ��را من العطاء فاض ع�� اإل�سانّية جمعاء، معت��ا 

قرائح   إليھ  تّتجھ  �انت  ذي 
ّ
ال الّسط�ّ�  الّنوع  ذلك  من  "ليس  ع��ما  و�عب��ه  وأحالمھ  شعبھ  بآمال  اّ�ي 

ّ
الش

بيعّية"
ّ
عراء اآلخر�ن املعاصر�ن لھ والّساكن�ن معھ �� نفس البالد والبيئة االجتماعّية والط

ّ
 ع��    ،4الش

ّ
مستدال

ع�ي والوط�ي والقومي  
ّ

فا عند محطا��ا املهّمة �� صل��ا بالّسياق الش
ّ
 بحياتھ من ظروف، متوق

ّ
ذلك بما حف

 وال�و�ّي.

رف الّسيا�ىي العام وللمناخ  
ّ
اعر، �� إيالئھ أهّمّية للظ

ّ
� البعد الوط�ّي أيضا، عند سرده لقّصة الش

ّ
وقد تج�

وح الّز�تونية واألثر الز�تو�ّي با�خصوص. و�ظهر ذلك من خالل حديثھ عن  الفكرّي والوسط املدر�ىّي، وللرّ 

ذين طاملا �عالوا ع��م 
ّ
ذي �ان �شعرهم بھ املشايخ "البلدّية" ال

ّ
لبة الوافدين من اآلفاق، وعن الغ�ن ال

ّ
الط

 
1- Michel De Certeau « Hagoghraphie » in. Encyclopaedia Universalis, 1990, Editeur à Paris, France, p 164.    
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ذي �ان  وتصّرفوا معهم �غلظة وصلف.
ّ
يخ الّنخ�� ال

ّ
يوخ الوافدين من الّداخل �الش

ّ
اّ�ي    ع�� عكس الش

ّ
الش

 �عّ�� عن اح��امھ لھ باعتباره األبلغ م�انة واألرفع دعوة لإلصالح. 

اعر، �أعالم ا�حركة  
ّ

ولذلك فإّن كالمھ عن املناخ العاّم ال يخلو من استحضار األعالم املمّ��ين �حقبة الش

ھ نفى صالت أ�ي الق
ّ
اّ�ي بجماعة  الوطنّية من قبيل عبد العز�ز الثعال�ي وسليمان بن سليمان. كما أن

ّ
اسم الش

من   أخالقوي  خر�ف. مع��ا عن موقف  ومصطفى  املهيدي  صا�ح  محمد  تواصلھ مع  وأثبت  الّسور،  تحت 

جماعة تحت السور إذ قال إّ��م "�انوا بوهيمي�ن �� حيا��م ومجالسهم فيتناولون ا�خمور وا�حشيش، و�ي��م  

وقد أشار أيضا إ�� أّن عالقة    .1ن �ل هذا"من يمارس الشذوذ. والشا�ي �ان �� منت�ى الصرامة مع نفسھ م

اّ�ي مع الطاهر ا�حّداد ال تخرج عن عالقة املعاصرة واملناصرة لقضّية املرأة، تماما مثلما ناصر حركة  
ّ

الش

 محّمد ع�� ا�حاّمي العّمالّية. 

�ي أحاطت بتقديم محاضراتھ  
ّ
روف ال

ّ
ومن  وكالمھ عن املناخ العاّم لم يخل من وصف للمال�سات والظ

رصد ألصدا��ا ودرجة اإلقبال عل��ا، كمحاضرتھ عن ا�خيال الشعرّي عند العرب �� مقّر ا�جمعّية ا�خلدونّية 

باسم قدماء الّصادقّية، وكمحاضرة أخرى لم يحضر إل��ا أحد. و�بدو دوره مؤّرخا لألدب مختلفا عن دور  

اّ�ي عن ا
ّ

ل، فقد تفادى أن يخوض �� محاضرة الش
ّ
عري عند العرب متجّنبا الّتصر�ح  الّناقد وا�حل

ّ
�خيال الش

خ�ىّي م��ا. 
ّ

 بموقفھ ال�

ھ حّولها إ�� كتاب وأهداها لوالده وطبعها ��   
ّ
ولذلك نراه يكتفي بذكر �عض الّتفاصيل ع��ا من قبيل أن

ق الّتو�سّية  النقدّية  املدّونة  من  من�لتھ  لھ  وتنظ��ّي  وشعري  سيا�ىي  بيان  بأّ��ا  إّياها  معّرفا  ديمها  حياتھ، 

اذ�� خزندار  
ّ

وحدي��ا �عد العمدة البن رشيق وا�خيال �� الشعر العر�ي �حمد ا�خضر حس�ن ومحاضرة الش

عر �� الّتار�خ األد�ّي الّتو��ىّي ع�� االهتمام بضبط ا�حطات  
ّ

عن الشعر. و�� ذلك تأصيل عاّم �حركة نقد الش

 
ّ

د عظمة هذا الش
ّ

شرق وفق تقديره.  الك��ى �� مس��ة نقدّية تو�سية خالصة تؤك
ُ
 عب وتار�خھ امل

 :قّصة الّشابّي، قّصة أدب -3-2
بناء جماليا، ولذلك فإّن الوجهة ا�جمالّية لألدب   يبن��ا  بناء األحداث فإّن األدب  الّتار�خ �عيد  ل�ن �ان 

ق أبو القاسم محّمد كرّ 
ّ
هذه    و �� تجاوز �عاكس تماما الوجهة العلمّية للّتار�خ. والّسؤال املطروح هنا كيف وف

 
ّ

ب�ن الّتار�خ واألدب ببناء قّصة األدب بناًء يخضع لقوان�ن كتابة تار�خ األدب؟ فتلك الكتابة    بةالعالقة املرك

غة باعتبارها ماّدة  
ّ
�ستخدم نماذج متعّددة للّسرد ولكّ��ا من املف��ض أن تتحّفظ ع�� استثمار جماليات الل

�جيل ا�حايد. 
ّ
  للّتخييل ال للت

ة األدب وتناميھ ون�جھ مسلك ثان من مسالك سردّية العرفان مثلما أسميناها، فقد  خاّصة وأّن قصّ 

 الّنصوص وسمي��ا،  
ّ

اّ�ي بالعودة إ�� غث
ّ

ل قر�حة أ�ي القاسم الش
ّ
رصد أبو القاسم محّمد كّرو مراحل �ش�

ة  
ّ
الّدق ا�حر�ص ع��  األدب  �تيب هاجس مؤّرخ 

ّ
وال� األحدث.  ا��  األقدم  من  القصائد  واملصداقّية  و���تيب 
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�ي خّصص لها جزءا هاّما من كتابھ
ّ
وقد    .1باعتماد ما ندر من ا�خطوطات والوثائق والّصور والّرسوم، تلك ال

األدبّية   ا�حياة  تلك  بدقائق  يلّم  أن  املبع��ة  والوثائق  اعر 
ّ

الش والعمل ع�� مسوّدات  األرشفة  مبدأ  ساعده 

اّ�ي ما لم تره ع�ن أخرى، وأن يالمس شغاف إبداعھ    الّزاخرة ع�� قصرها، مّما أّهلھ أن يرى من أدب
ّ

الش

األدبّية   القّصة  تلك  بحبك  يقوم  أن  من  نھ 
ّ

مك خاّصا  تلّقيا  و�تلّقاها  تة 
ّ
واملنفل الّدقيقة  مسالكھ  ى  و�تق�ىّ

�ن فيحفظ املاّدة ولكّنھ ي
ّ
ذي يضع يده ع�� إناء الط

ّ
اري ال

ّ
نا بھ ذلك الفخ

ّ
نّوع  الفر�دة و��ون سّيد رواي��ا. و�أن

َ� ُمتحفا القّراء    .2�� �شكيلها
َ
�
َ
اّ�ي ون

ّ
َم ف��ا الش

َ
ظ

َ
�ي ن

ّ
ونراه حر�صا �� عملھ هذا أن يرصد �ّل األنواع الكتابّية ال

 يده. 
ّ
 بما جمعھ من نصوص منقولة أو مكتو�ة بخط

اّ�ي فقط بل معّ��ا أيضا عن نّية �� ا�حفاظ ع��  
ّ

وهو �� ذاك الّس�� لم يكن مل��ما با�حفاظ ع�� آثار الش

اّ�ي لذلك األرشيف. حّ�ى 
ّ

ي أضافھ الش
ّ

ھ �ان ع�� اقتناع تاّم بأهّمية التنّوع األد�ّي الذ
ّ
أرشيف األّمة أيضا، ألن

�ي أد�� ف��
ّ
ھ اعت�ى بتصنيف �ّل فروع األدب ال

ّ
اّ�ي بدلوه من شعر ون�� ورسائل ومحاضرات  أن

ّ
ا أبو القاسم الش

اعر  
ّ

رات، مستشهدا ع�� �ّل فرع من الفروع بنصوص فارقة ساعد ا�حفاظ عل��ا �� إغناء رصيد الش
ّ

ومذك

ذي أخذ من �ّل �ىيء بطرف.  
ّ
امل ال

ّ
ر الش

ّ
 وأسهم �� منحھ صفة األديب واملفك

اّ�ي  
ّ

وتكمن عبقرّ�ة أ�ي القاسم محّمد كّرو �� بحثھ عن ا�خيط الّناظم ل�ّل املتفّرقات من كتابات الش

حّ�ى يجعل م��ا مدّونة من�جمة تف�ح عن مشروع أد�ّي عظيم، قوامھ الّتجديد ومحّرك اإلبداع فيھ هو  

عب ف
ّ

اّ�ي ال تنفصل عن قّصة الش
ّ

عب. فمثلما �انت قّصة الش
ّ

ق بالش
ّ
إّن قّصة أدبھ ال تنفصل عن "روح  التعل

ذي يفتح خزائن إبداعھ و�كشف عن أسراره الّدفينة.  
ّ
عب"، وهذه العبارة �� �� ا�حقيقة املفتاح ال

ّ
 الش

عب هو األساس الذي ب�ى عليھ   
ّ

إذن فقد أدرك بفطرتھ السليمة أّن الشع�ّي أو املتأّصل �� وجدان الش

غة والفكر، إذ أخرجه
ّ
ا�ي تجديده لل

ّ
ا من جمودها وجعلها من صميم البالغة ا�حّية ح�ن نفخ ف��ا من الش

رافة وا�جدة. وقد  
ّ
عب وجّن��ا ما تآ�لھ الّتقليد والّتكرار األجوف، بما منحها صدقا و�ساطة ضمنا الط

ّ
روح الش

�� حوار من حواراتھ اّ�ي 
ّ

الش الّسياق �عبارة أوردها ع�� لسان  �� هذا  يا صاح�ي ليست  استشهد    و��: "ال 

اّ�ي بخصيصة شعبّية،    ،3العلة �� روح الشعب"
ّ

�ي نفحت رومنطيقّية الش
ّ
اهد لدعم نظرّ�تھ ال

ّ
وأورد هذا الش

صالھ بما هو شع�ّي أو من  
ّ
اّ�ي تجّنبت الوقوع �� ا�جمود الت

ّ
إذ اعت��ها رومنطيقّية تو�سّية.  ألّن بالغة الش

عب، معت��ا أّن األدب الشع�ّي أبلغ من أدب ال
ّ

ف�حاء ألّن االهتمام بالعادي واليومي هو الذي يصنع  روح الش

  التم�� والفرادة.  

باع واإلحياء �� مستوى  
ّ
والو�� بضرورة الّتجديد �� عرف أ�ي القاسم محّمد كّرو ليس انز�احا عن االت

غوّ�ة، و 
ّ
رافة الل

ّ
عبّية لضمان الط

ّ
�بة الش

ّ
�ذلك األغراض واملوضوعات فقط بل هو متأّصل أيضا �� أديم ال�
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غة تضمن حيا��ا ح�ن تتصل بواقع الّتداول اليومّي، وهو �� خضّم هذا  
ّ
تحافظ الفص�� ع�� حيوّ���ا ألن الل

ا�ي ومن�لتھ من نفسھ وذاكرتھ.  
ّ

 يبحث عن أثر فرادة تليق بم�انة الش

املنغرس إ�� بداياتھ  ھ عاد 
ّ
اّ�ي، ألن

ّ
الش �� أدب  الفرادة عّما هو أصيل  ھ لم يفصل هذه 

ّ
أن �� أديم  حّ�ى  ة 

ھ الغرض  
ّ
اّ�ي �� غرض الّرثاء معت��ا ذلك من زخم البدايات، ناهيك وأن

ّ
األصالة والّتقليد. فاهتّم بَنظم الش

يھ عن االل��ام باملقار�ة األغراضّية التقليدّية واستبدالها بمبدإ  
ّ
ا�ي بقصائد رغم تخل

ّ
الوحيد الذي خّصھ الش

هذا ما ي�ّ�ر اهتمام أ�ي القاسم محّمد كّرو بالقصائد الّرثائّية  االل��ام بقضية، قضّية شعب ووطن و��سان. و 

بقصيدة  أّبنھ  ذي 
ّ
ال الّنخ��  قاسم  يخ 

ّ
للش ووفاء  لذكراه  واح��اما  بأبيھ  بّرا  اّ�ي 

ّ
الش القاسم  أبو  نظمها  �ي 

ّ
ال

 هو بذلك  و   .1عنوا��ا "دمعة أرسل��ا ع�ن الّضم��"
ّ

ات قّصة الش
ّ
ة من محط

ّ
اّ�ي  حر�ص أن يقف �� �ّل محط

 األدبّية حّ�ى ��ّجل �� قائمة الوفاء والعرفان أهّم من القاهم أو وّدعهم. 

ع��   د 
ّ

فأك با�خصوص،  رات 
ّ

املذك ة 
ّ
ومحط الّن��  ة 

ّ
محط ف��ا  يقف  أن  كّرو  حرص  �ي 

ّ
ال ات 

ّ
ا�حط ومن 

ا�ي كت��ا لعدم النشر. ثّم وصفها بأّ��ا  
ّ

األو�� واألخ��ة ��  امتيازها بالّصراحة واملصداقّية و�ّرر ذلك بأّن الش

نا: "ال ن�اد �عرف تو�س وما �ان ي��ددها من
ّ
د أّن    .  2أخطار لو لم تكتب هذه املذكرات"  تو�س قائال إن

ّ
كما أك

ل جانبا  
ّ
نا إ�� أّن اآلثار الن��ّية تمث

ّ
ا�ي الّناثر وال�اتب ال ي�اد �عرفھ إال قلة من الّنّقاد والباحث�ن، متفط

ّ
الش

ع
ُ
� إذ  أدبھ  من  اّ�ي  هاّما 

ّ
الش برسائل  ا�خاّص  اهتمامھ  ي�ّ�ر  ما  وهذا  عليھ،  وتز�د  بل  ديوانھ  صفحات  ادل 

�ي تبادلها مع ا�حليوي.  
ّ
 وخاّصة تلك ال

 قّصة الّشابّي، قّصة حمیّة وغضب:  -3-3
�ي وسمناها بقّصة  

ّ
�ي تنقلنا إ�� املسلك األخ�� من مسالك سردّية العرفان ال

ّ
ة الّرسائل �� ال

ّ
ولعّل محط

أيضا.  ا�حمّية و  �� صيغة بحوث عنھ  �انت  بل  و�ليھ فقط  اّ�ى 
ّ

الش تكن من  لم  الّرسائل  أّن  الغضب. ذلك 

�اسل هام �� التّ 
ّ
  كّرو بالهوامش وثيق، وتظهر صرامة العمل البح�ّي �� اهتمام أ�ي القاسم محّمد  ومبدأ ال�

روح. وهو عمل توثيقي �خم اهتّم فيھ بجمع رسائل الشا�ي مع ا�حليوي والبش 
ّ

روش وأحمد ز�ي أبو  والش

الّتواصلّية ا�حجاجّية، من خالل   ،3شادي  بطا�عها اإلخوا�ّي املعّ�� عن صدق ا�حّبة واإلخالص و�أ�عادها 

 جاالت وا�حاورات األدبية.الّ� 

اّ�ي ومن�لتھ من الّنقد    فاهتّم بمواقف من�جا دفاعّيا.    انت�ج كّرو �� هذا املسلك من الّسردّية  
ّ

الّنّقاد من الش

�ي وقع  
ّ
تو�سّيا وعر�ّيا، مغر�ّيا ومشرقّيا. وا�حاجة إ�� الّدفاع �� رأيھ اقتضاها أّوال كّم األخطاء واملغالطات ال

اّ�ي والتجديف عليھ ثانيا. وهو �� ت�حيحھ لألف�ار  
ّ

ف��ا الّنّقاد املشارقة خاّصة، وتلك الّرغبة �� هدم الش

ا�حليوي املغ ومحّمد  فّروخ  عمر  املشرقّي�ن  الّناقدين  ع��  حديثھ  ز 
ّ

رك فّروخ  ،  4لوطة  أخطاء  استنكر  إذ 
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بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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اّ�ي وأدبھ ح�ن أحاطھ باألوهام واألخطاء والغموض. واست�جن  
ّ

�ي اعت��ها �شو��ا �حقيقة الش
ّ
ا�جسيمة ال

م يك��ث لعنصر الّتذّوق. وعّ��  كذلك إن�ار ا�حليوي إلشعاع الشا�ي خارج تو�س فقد اعت�� أّن هذا األخ�� ل

اّ�ي والتجديف عليھ حّ�ى أخذه ا�حماس فرأى أّن �� ذلك سعيا لهدم 
ّ

عموما عن استن�اره �حاوالت هدم الش

د أّن مالمح الشا�ي مثلما رسمها أبو القاسم محّمد كّرو �� بوسع خارطة الوطن، فهو ذلك    ،1لتو�س
ّ

بما يؤك

اعر 
ّ

اعر األرض أو لنقل الش
ّ

 الوطن.  الش

اّ�ي وهو اح��ام الوصّية بالّتمي�� ب�ن   
ّ

ونراه �� باب آخر حر�صا ع�� مبدإ أخال�ّ� �� الّتعامل مع آثار الش

ذي يختار وال يجب أن ُيختار لھ
ّ
ھ هو ال

ّ
اّ�ي ظّل �عد  2ما يجب �شره وما ال يجب �شره أصال. ألن

ّ
. ذلك أّن الش

رب و�تفاعلون، ول�ن اس��ان عدد م��م �عبقرّ�تھ فإّن عددا آخر  موتھ رمزا ومرجعا �ستند إليھ املبدعون الع

عرّ�ة. 
ّ

 ��ل م��ا وانطلق للّتحليق �� سماء الش

يل"،  
ّ
اّ�ي البّيا�ي وكذلك نازك املالئكة �� ديوا��ا "عاشقة الل

ّ
ر�ن بأ�ي القاسم الش

ّ
و�ذكر أّن من أهّم املتأث

ر نازك املال 
ّ
اّ�ي واستلهامها م��ا، متوّسال �� فقد أبرز أبو القاسم محّمد كّروا تأث

ّ
ئكة �شعرّ�ة أ�ي القاسم الش

شابھ ب�ن عناو�ن القصائد  
ّ
ر بمن�ج مقار�ّي للوقوف ع�� مواطنھ، من خالل إبراز الت

ّ
ال��هنة ع�� ذلك الّتأث

ي املوت" لنازك امل
ّ
اّ�ي و"ب�ن ف�

ّ
شابھ ب�ن قصيد�ي "�� ظّل وادي املوت" للش

ّ
ال سّيما  الئكة و من قبيل ذلك الت

عرّ�ة
ّ

حلي��، إمعانا �� إبراز  وثيقّي ال التّ ط�� عليھ البعد التّ   املقار�ي ومن�جھ    .3�� ثنايا الّتعب�� والّصور الش

وتختلط   نازك  أجواء قصائد   �� �سري  عر�ة 
ّ

الش الشا�ي  أّن روح  العبقرّ�ة وأصدا��ا معت��ا  قّصة  تفاصيل 

هثة.     
ّ
 بأنفاسها الال

 : ألم النسیان  -4

ولعّل هاجس الّت�حيح والّتصو�ب وذلك الّنفس الّدفا�� هما أبرز ما مّ�� كتابات أ�ي القاسم محّمد كّرو  

ذي ب�ن أيديناحول ال 
ّ
�ي حاول أن يجمع خالص��ا �� الكتاب ال

ّ
ا�ي، تلك ال

ّ
سيان.  ش

ّ
ديدنھ    حفظا لذكراه من الن

ة ُمعّدا ل�خصوم ما  ُمشهرا �� �ّل مناسبة أس�حتھ ا�حجاجيّ   فض واالنصراف عّمن قام بمعاداتھ�� ذلك الرّ 

ة �خوض الّ�جال ودحض املزاعم استطاع من وثائق وأ
ّ
مغالطا��م  و   خصوم �� الّداخلهة  �� مواج  خاّصة.  دل

ذلك    .  ونكرا��م  �� مّرة  يحّركھ  اعر 
ّ

الش لنسيان  م 
ّ
يتأل فن�اه  اّ�ي. 

ّ
الش و��ن  بينھ  املص��  بتالزم  خاّص  شعور 

  مجهوده هو ذاتھ مّرة أخرى.   ن�ارويشعر باملرارة إل 

 نسیان الّشاعر: -4-1
ا�ي  

ّ
ا�ي هو أطول من عمر الش

ّ
ال �غا�� إن قلنا أّن ما قّضاه أبو القاسم محّمد كّرو �� الكتابة عن الش

نفسھ، فقد منحھ عمرا ع�� عمر وس�� إ�� �شكيل هوّ�تھ ع�� سردّية خاّصة ال تكتفي بما منحتھ ا�حياة  

شعور عميق باأللم مخلوط �عاطفة    ما أظهره هو عن نفسھ. وا�حّرك األسا�ىّي لهذه الّسردّية هوبإّياه أو  
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أّن هذا   ق ببعث تو�س معت��ا 
ّ
�عل العر�ي عموما، فكث��ا ما  إ�� إنصاف وطنھ تو�س واملغرب  قومّية �س�� 

 بتخليد شاعر،
ّ
ر�ھ من جديد مع �ّل جّرة قلم.  البعث ال يتحّقق إال

ُ
اعر، و�ن ُرمس، منتفض من ت

ّ
 هذا الش

شعراء تو�س يموتون تباعا وتموت آثارهم �عد مو��م وتظّل مقبورة مجهولة  وقد حّز �� نفسھ حّقا أّن  

ات الّتو�سية، ذلك الوفاء ُ�عّد   .1حّ�ى وهم ع�� قيد ا�حياة
ّ

فمن محّفزات الكتابة عنده إذن هو الوفاء للذ

�ي أظهرت ت
ّ
سيان. إذ تحّدث بألم عن الّتجارب القاسية ال

ّ
�ي قاوم ��ا آفة الن

ّ
قص�� األحياء ��  أقوى أس�حتھ ال

ا�حّرك   فإّن  و�الّتا��  متعددة.  مسؤوليات  يتحملون  بذلك  وهم  أنفسهم  حق   �� وتقص��هم  األموات،  حق 

سيان أو قل آفتھ.  
ّ
 األسا�ىّي لسردّية العرفان عند أ�ي القاسم محّمد كّرو هو ألم الن

أك�� ما يمنح املشاريع  وهو، ح�ن دّق ناقوس ا�خطر، أضفى قيمة ع�� مشروعھ، ألّن الوفاء لألصل هو  

الفكرّ�ة قيمة. واملس�وت عنھ �� هذا املشروع هو شعوره بالغ�ن �� أوقات ومناسبات �ان من املفروض أن  

ھ و�يثاره الغ�َ�. هذا  
َ
ي�ون حاضرا ف��ا، ولكن وقع تجاهلھ رغم كرمھ الفكرّي وتجّرده من األنانّية ونكرانھ ذات

يتھ ا
ّ
نھ، �� مسار  فهو مل��م برفع غبار اإلهمال ع  .ة، رغم ال��امھ العرو�ّي لّتو�سيّ الغ�� هو من صميم محل

يلق تدقيقّي  من    يت�حي�ّ�  وحماي��ا  ا�خاّصة  الّتو�سّية  البصمة  إلبراز  ظاللھ  من  أعتم  ما  ع��  أضواًء 

ا�ي ه
ّ

�ن والّ��ميش طفا ع�� الّسطح، ألّن دفاعھ عن الش
ُ
و�ان. ورغم إيثاره للغ�� فإّن شعوره بالغ

ّ
و �� ش�ل  الذ

  �� الف��ات  من  ف��ة   �� ُهّمش  ذي 
ّ
ال األدب  تار�خ   �� تخّصصھ  وعن  الكتا�ّي  جاهھ 

ّ
ات عن  دفاع  أش�الھ  من 

 ا�جامعة الّتو�سّية، وهذا قد ي�ّ�ر ��جيلھ �� املرحلة الّتحض��ّية للدكتورا �� ا�جزائر وليس �� تو�س.  

تخليد   ب�ن  ا�جمع  يا مزدوجا حاول فيھ 
ّ

تمش  �
ّ

تو� أهّمية من�جھ  إذن فقد  والّتأكيد ع��  اّ�ي 
ّ

الش ذكرى 

قھ بھ لم يمنعھ من أن �عارض أف�اره �� مواطن عّدة، ولكّنھ تجّرد قدر  
ّ
الفكرّي. و�جدر أن �ش�� إ�� أّن �عل

اإلم�ان من ذاتّيتھ وال��م املوضوعّية واألمانة ل�ي ال يطمس ألق الّرجل، فن�اه مثال يقول �� �عض املواضع  

م ع��  أوافقھ"متحّفظا  أن�ي  هذا  �ع�ي  "ال  ما:  و�تجّنب    ،2وقف  خ�ىّي 
ّ

ال� موقفھ  �ستبعد  فهو  ذلك  ومع 

ا�ي وعصره. 
ّ

ھ قّدم كتابھ هذا اح��اما للش
ّ
د أن

ّ
 ا�خوض فيھ، فيؤك

  نسیان الذّات كآخر: -4-2
اكرة حّ��ا هاّما عند طرح الّس 

ّ
يمكن  ؤال حول العالقة ب�ن الّتار�خ واألدب. فاملؤّرخ يقول ما ال  تحتّل الذ

اتّية ت�ون فرادة    ،3لل�اتب أن يقولھ ومن هنا تطرح مسألة ذاتية الذاكرة
ّ

  نقل تفاصيل ومن صميم هذه الذ

 
ً
غةحياة ما نقال

ّ
  ويسكن إل��ا.   �ستع�ن بالل

ومع ما سبق من حرص ع�� التجّرد فإّن ذات أ�ي القاسم محّمد كّرو �انت تطفو ع�� الّسطح من ح�ن 

عور 
ّ

�ج�ّي ع�� الّس�� ذا�ي، محتفيا بذكر األمكنة    إ�� آخر، ليجمع الش
ّ
عور والفكر ع�� الفكر وال�

ّ
ع�� الش
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أن   األقدار  "ثم شاءت  فيقول:  األماكن  من  وأر�انة وغ��ها  توزر  مثل  إل��ا،  اّ�ي 
ّ

الش انتقال  إل��ا  انتقل  �ي 
ّ
ال

حّ�ى أّن    .1�ا الشا�ي""عشت ف��ا وعاش ف�  أسافر إ�� توزر، أنتقل مع شقيقي"، و�تحّدث عن أر�انة فيقول:

ات  
ّ

م    باآلخر قداختالط الذ
ّ
� أيضا ع�� صعيد ا�خطاب من خالل طر�قة توظيفھ للّضمائر، فن�اه يت�ل

ّ
تج�

نف �عي��اعن  مواضع   �� الغيبة  بضم��  واألسماء    سھ  با�خر�طة  بّي��ا  "قد  يقول:  إذ  وعتاب  تواضع  ن��ة   ��

غات و��  1952والعالمات ابن من أبناء قفصة منذ عام  
ّ
، عندما أصدر عنھ أّول كتاب �� الّتار�خ بجميع الل

ذي طبع حّ�ى اآلن أك�� من عشر�ن طبعة "
ّ
ال اّ�ي، حياتھ وشعره" 

ّ
الكتاب هو "الش البلدان. وهذا   .2جميع 

رت  و�ح
ّ

م املفرد أو ا�جمع أيضا �� سياقات الّتأكيد واإلعالن خاّصة، ح�ن يقول مثال: "بل حذ
ّ
ضر ضم�� املت�ل

أّن   نجزم  ون�اد  وتوّجهاتنا".   واختياراتنا  أو"من�جنا  "أضفنا"  أو  لها"  الّتقديم  شرف  لنا  "و�ان  أو  هذا"  من 

باأللم، �س�� من خال م ا�جمع فيھ فخر مخلوط 
ّ
للمت�ل سيان واإلن�ار عن ذاتھ  استخدامھ 

ّ
الن لھ أن يدرأ 

 العمول املثابرة.  

م   
ّ
ا�ي ال�خصية فيتأل

ّ
ل �� خيارات الش

ّ
ات مع اآلخر لفرض ا�حضور رغم الغياب ح�ن يتدخ

ّ
وتّتحد الذ

ال 
ّ

لزواجھ رغم مرضھ ويعت��ه خيارا خاطئا، متمّنيا لو أحجم عن ذلك ا�خيار لُيمنح عمرا آخر. كما يبدي تدخ

عري عند العرب  �� خيارات
ّ

ق با�خيال الش
ّ
ھ الفكر�ة فيتمّ�ى لو أّن آراءه لم تكن بمثل تلك القسوة فيما يتعل

 حّ�ى ال يقع فيما وقع فيھ من نبذ و�قصاء.  

اّ�ي
ّ

جّدد  وهو �� هذا وذاك يجمع عقلھ الكالسي�ّي ع�� خيال أ�ي القاسم الش
ُ
قا�خ  ا�

ّ
 ُيقفر  جمعا ال  ال

يحّد من زخمها أو  يطّوع   بل  دراستھ  إذ  �انت غ�� ظاهرة.  �غن��ا و�فتحها ع�� حدائق خلفية خصيبة و�ن 

ا�ي لرؤاه ومواقفھ و�لبسھ حلة من فكره و�جعلھ �� جلبابھ بقدر ما �سكن هو �� جلباب الشا�ي. فهو  
ّ

الش

إّياه  مستبدال  الّرومنطيقّي،  توّجهھ  عن  ا�حديث  و�تجّنب  الغرب  تقليد  منھ  يقبل  ال  من�اح  مفارق    قاريء 

عر، عاقدا ذلك ع�� االل��ام الوط�ّي، إذ يقول: "الذين لم يروا سهول الوطن وجبالھ  
ّ

بيعة �� الش
ّ
بمفهوم الط

ومدنھ وقراه، ولم يتنقلوا ب�ن باديتھ و�حرائھ، وسواحلھ و�غوره ،ولم يتعّرفوا إ�� �ل �ىيء فيھ من إ�سان  

ا بحّب  يحّسون  ال  هؤالء  إ�سان،  ا�وغ��  العارف�ن  إحساس  حركة    .3جّواب�ن"لوطن  أّن  إ��  �ش��  بھ  نا 
ّ
و�أن

قافة األندلسّية  
ّ
اّ�ي الّتفاعلية عر�ية عر�ية، ال عر�ّية غر�ّية، و�� مستلهمة من تار�خ شعر الطبيعة �� الث

ّ
الش

 هامها من الغرب.لأك�� من است

��ا �س�� إذن فقد رأى من حقھ أن يصوغ لھ حياة ممكنة من خالل سردّية خاّصة، تؤمن �عبقر�تھ ولك

�اء ح�ن انحاز إ�� صرامة التّ إ�� �شكيلها مثلما تقبّ 
ّ

وثيق  ل��ا ذائقتھ وتفاعلت معها. فقد جمع الوفاء ع�� الذ

جاهات ثالثة  
ّ
دون أن ين�اح عن ذاتھ. يتما�� حينا و�تقاطع حينا آخر، �سكن مّرة و�نفر أخرى. جامعا ب�ن ات

مكنات وما ضّيعھ القدر بموتھ أي املستحيالت.  للفعل: ما فعلھ أي اإلنجازات وما �ان يجب أن ي
ُ
 فعلھ أي امل
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اعر
ّ

التھ حول الش
ّ
اّ�ي لم يخل من ترجمة ملعتقداتھ فكرّ�ة مرسيا نظام عبور إ�� تمث

ّ
 ، 1فتأر�خھ ألدب الش

�عتمدها   ما 
ّ
و�ن واألرشفة  والّتوثيق  للّنقل  وقوف  مجّرد  عندها  يقف  ال  ماّدة  والّنصوص  الوثائق  معتمدا 

عاتھ وانتظاراتھ.  لصناعة
ّ
  عالم أد�ّي ممكن وفق تقّبلھ وتوق

 خاتمة:   -5

ا�ي دو��ا منقوصة وغامضة وغ�� دقيقة  
ّ

ننت�ي إ�� أّن بصمتھ أ�ي القاسم محّمد كّرو بّينة تظل صورة الش

ھ التقى �ش�ل ما مع  
ّ
فهو األقرب إ�� عاملھ إ�سانا وشاعرا. ولعّل أهّم ما يمكن الوقوف عنده �� عملھ هو أن

 
ّ

ل الذ
ّ
ي كيفّية �ش� اّ�ي. و��  اهتمامات األن��بولوجّي�ن، فقد أفاض �� تق�ىّ

ّ
اكرة اإلبداعّية أل�ي القاسم الش

ألّن  واألرشفة.  الّتخز�ن  ع��  من قدرة  تحملھ  بما  الّناقد  املؤّرخ  وذاكرة  املبدع  ذاكرة  ذاكرتان  التقت  عملھ 

الذي سلكھ   املسار  اعرة، ف�ي تحافظ ع�� رسم 
ّ

الش اكرة 
ّ

الذ أهّمية عن  تقّل  عر ال 
ّ

للش ا�حافظة  اكرة 
ّ

الذ

ا طر�ق  عن  عملھ  الشاعر  فإّن  و�الّتا��  والّصور،  والوثائق  والّنقدّية  تفاعلّية 
ّ
ال الّنصوص  وتجميع  �تيب 

ّ
ل�

ذي لواله لضاع اإلبداع. وأملنا أن يتّم حفظھ �� املستودعات الّرقمّية حّ�ى 
ّ
وسائطّي بامتياز أساسھ اإلبالغ ال

العر�ّية رهينة إرادة صادقة �إرادة  �ستفيد منھ أك�� عدد من الباحث�ن، ونحن ال �غا�� إن قلنا إّن الّ��ضة  

 بر�ط  
ّ
همل وت�ّحح توازنا مختال

ُ
ب�ن املغرب واملشرق.    متينة جسور  الّرجل وأمثالھ، ألّ��ا �عيد االعتبار ملا أ

النظر�ة  ا�حال أّن  فالباحثون ين�عون نحو العمل بطر�قة معزولة �ّل �� مجالھ و�تعاون خاّص مع مشا��يھ و 

ر مناسبات للّتال��. األدبّية يف��ض ��ا أن
ّ
 توف
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 السیاسیة لألطفال   التنشئة

 رحموني  توفیق : لـ

 
 

 : صملخّ ال

�عت�� الطفل عاجزا لعالقة ب�ن عالم األطفال والعالم السيا��ي منتقدا اآلراء ال�ي  إ�� ااملقال  هذا  يتطرق  

فهمها. ح�ى  أو  السياسية  بيئتھ  معرفة  ��   عن  السياسية  االجتماعية  التنشئة  دور  ع��  ال�اتب  يركز  كما 

ك��  أ  ع و�� بيان خضوع الطفلملعاي�� السائدة �� ا�جتما اكتساب  و   �شكيل مختلف التوجهات لدى الفرد

يد التوجهات الرئيسية �� �خصية الفرد من  لهاتھ القوان�ن. ففي مرحلة الطفولة حيث يتم تحد  من غ��ه 

خالل �ٍل ما يحيط بھ و�التا�� فالتنشئة االجتماعية السياسية تخلق لديھ مواقف غ�� محايدة فيما يتعلق  

األمر  بأهمية  م��ا  وعيا  السياسية،  األنظمة  فإن  لذا،  السياسية.  وضمان    با�حياة  استقرارها  ولضمان 

 
ً
 رسمية ع�� أساس ال��بية املدنية حول كيفية التفاعل معها عندما    استمرار���ا، تقدم للطفل تر�ية

ً
سياسية

 "ذ
ً
 ومواطنا

ً
 يٍة سياسيٍة معينة. علأهلية "يتوفر ع�� هو�ة وطنية وفاا يص�� بالغا

 ألطفال، األنظمة السياسية، هو�ة وطنية.السياسية، االتنشئة االجتماعية  : املفاتيح �لمات ال

 

Abstract : 

The following article deals with the relationship between the world of children and politics, 

criticizing viewpoints that consider the child unable to know or even understand his political 

environment. The writer also focuses on the role of political social upbringing in shaping the 

different orientations of the individual and acquiring the prevailing norms in society, and thinks 

that the child is subject more to these laws. In the childhood stage, where the main trends in 

the personality are determined by everything surroundings the individual, and thus political 

socialization creates non-neutral attitudes regarding the political life. That’s why, political 

systems, aware of the importance of the matter and to ensure their stability and continuity, 

provide the child with formal political education on the based on civic education to interact with 

properly when he becomes an adult and a “qualified” citizen with a national identity and a 

certain political activity. 

Key words: Political socialization, children, political systems, national identity. 
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طفال
ٔ
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 : المقدمة  -1

، املولود بالدار  Toufik Rahmouni El Idrissiاملقال الذي ب�ن أيدينا هو بقلم توفيق رحمو�ي اإلدري��ي  

الدار البيضاء للعلوم السياسية، مدير مخت�� العلوم  -. هو أستاذ بجامعة ا�حسن الثا�ي  1959البيضاء عام  

القانونية   العلوم  �لية   �� االجتماعية  والديناميات  السيا��ي  االجتماع  علم  ماجست��  منسق  االجتماعية، 

 قسم القانون العام.   واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء وكذا رئيس

ا�خصوص بالطر�قة  وجھ   يندرج موضوع املقال اآل�ي، �ش�ل عام، �� مجال علم االجتماع، و��تم ع��

 ال�ي تتم ��ا التنشئة االجتماعية السياسية لألطفال. 

 : النص  -2

ما عدا �عض االستثناءات األمر�كية، نجد أن الدراسات ال�ي تطرقت لتنشئة األطفال ال �شغل سوى  

االجتماع والسياسي�ن.    ��  ضئيل  ح�� �عالم  م  عظفمأعمال علماء  املقام األول   �� ��تمون  علماء االجتماع 

أن عظماء   غ��   .
ً
صدفة إال  مواقفهم وسلوكيا��م  تحرك  ال�ي  وللدوافع  الشباب  لتنشئة  ُيتطرق  الكبار وال 

إصالٍح اجتما��. قام إميل    روعمثل هذه الدراسات ل�حياة �� ا�جتمع وألي مش   األسالف، أدر�وا جيًدا أهمية

�شتد    والذي ��ج روابطالتعليم األصيل  بوضع ا�حجر األساس لعلم اجتماٍع    Emile Durkheim  دور�ايم

واالقتصادية.   والدينية  السياسية  القوى  مع  والعالقات  والثقافية  االجتماعية  بالهيا�ل   
ً
مباشرة أواصرها 

ا�خطوط بنفسھ  دور�ايم  اق��ح  ذلك،  ع��  مختلف    عالوة  يخص  فيما  االجتماعية  للتنشئة  العر�ضة 

رأى ف��ا الديناميكيات الرئيسية لتأسيس مجتمٍع علما�ٍي وصنا�ٍ� شبيٍھ  إذ  املؤسسات (األسرة واملدرسة)،  

 .1�� املستقبلھ ن لبما تكهّ 

ال توجد ف��ة �� ا�حياة االجتماعية، “ أنھ �� "عملھ ال��بية وعلم االجتماع"    Durkheim  وقد أكد دور�ايم 

الذي ينفي فكرة عدم تلق��م أي  األمر  وال وقت �� اليوم حيث ال تتواصل فيھ األجيال الشابة مع كبارهم،  

استعماال ودراسة  تأث�� �علي�ي ٍم��م." ولعل أبرز ما يجعل من مصط�ح "التنشئة االجتماعية السياسية" أك��  

 ان االتصال والتأث�� املستمر  امن ِقبل األطفال مقارنة بالبالغ�ن هو هذ

نموه  مراحل  مختلف  خالل  من  يكتسب  الطفل  ألن  �ساطة،  ب�ل  بالطفل؟  االهتمام  هذا  �ل  ملاذا 

ال�ي ا  وأسلو��لها أن �ستمر وتدوم مع الزمن، لدرجة التأث�� وتكييف طبيعة العالقة  يقّدر    سلو�ا ًومواقف

سيتع�ن ع�� الطفل القيام ��ا مع النظام السيا��ي كعضو �امل األهلية، يتوفر ع�� هو�ة وطنية وفعاليٍة  

سياسيٍة معينة (�املشاركة االنتخابية، ع�� سبيل املثال). ��تم الباحثون بت�و�ن هذه املواقف والسلوكيات  

وننا �� ��اية املطاف، لم نولد  عند األطفال وتأث��ها ع�� توجها��م السياسية بمجرد أن يصب
َ
حوا بالغ�ن. �

(ميتشل  ا�جتم��  والنظام  األفراد  مع  التفاعالت  مختلف  خالل  من  نكتس��ا  ولكننا  سياسية  بدوافع 

 
ساسية ستوجه، لفترة طويلة، نهج دراسات التنشئة  -1

ٔ
االجتماعية، خاصة تلك المتعلقة  حسب مفهوم دوركايم، هنالك عناصر ا

صلة في  
ٔ
بتعلم القواعد والمعايير. خالل تحليلنا، سنستوحي من هذا النهج مع اقتراح التعديالت التي تمليها الخصوصية المتا

 المجموعات االجتماعية وإطار تفاعالتها. 



 
ّ
ول(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةلثالسنة الثا  -  العاشر العدد    –ة نقد وتنوير  مجل

ٔ
 2021)    ديسمبر  -كانون اال
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Mitchell  ،1962  :34  إجابات تقديم  يحاولون  وال�ي  نفسها  تطرح  ال�ي  األسئلة  ب�ن  من  يمكننا    عل��ا). 

يتعلم التعرف ع�� نظامھ؟ كيف لطفل يفتقر ألد�ى معرفة بالعالم الذي  االستشهاد بما ي��: كيف للفرد أن  

من   الفرد  يتمكن  عمليٍة  ألي  وفقا  السياسية؟  لألشياء  و�دراٌك  تصوٌر  ولديھ  ا 
ً
بالغ يصبح  أن  فيھ،  �عيش 

 تحقيق مثل هذا االنتقال؟   

لتنشئة االجتماعية.  )، من البدي�ي أن يخضع �ل فرٍد �� ا�جتمع لعملية اMitchell  )1962حسب ميتشل

 أن األطفال، أك�� من  
ً
. و�ضيف مؤكدا

ً
غ�� أنھ ال تتم تنشئة جميع األفراد بطر�قٍة متساو�ٍة وموحدة ٍسياسيا

 فرصة التح�� بلقب  
ً
الكبار، لد��م الكث�� ليتعلموه وهم منخرطون �� عملية �علٍم مستمرٍة تتيح لهم الحًقا

 .ينتمون إليھأعضاٍء �ام�� األهلية �� ا�جتمع الذي 

"يظل الفرد يتعلم حول السياسة طوال حياتھ"، بيد أن التوجهات الرئيسية ت��ز وتأخذ ش�لها خالل  

ف��ة الطفولة. وألجل بناء هذا األساس املعر�� والعاطفي، جعلت التنشئة االجتماعية السياسية من الطفل 

بالنسبة   املفضل.  األفر Hyman  )1959ن  هيماإ��  هدفها  "يتعلم  توجها��م  )،  ومبكٍر  تدر��ٍ�  �ش�ٍل  اد 

ا  يھ  ل إ). وهذا ما يفسر بالنسبة  11السياسية" (ص  
ً
 يم�� عليھ سلو�

ً
كيف يمكن للفرد أن ُيضمر داخلھ ميوال

بالنسبة   أما   من سلوك آخر (و�أخذ مثال االنتماء ا�حز�ي). 
ً
املن�جية، ف�ي    ةقار�إ�� املسياسًيا معيًنا بدال

هو اال ا�ع�اٌس للتيارات ا�ختلفة للتنشئة االجتماعية خالل الطفولة: "�لما تب�ى  �عت�� أن سلوك الفرد ما  

 من التوجهات السياسية �� وقت مبكر، �لما قل احتمال تآ�ل هذه التوجهات  
ً
 معينة

ً
ال�خص مجموعة

"(دينيس   �� حياتھ   
ً
أهمية فDennis  ،1968الحًقا إ�ستون �ش�ٍل كب�ٍ� ع��  أعمال ديفيد  لقد ركزت  ��ة  ). 

األك��   األر�ع  الدراسات  �ستحضر  املثال،  سبيل  ع��  السياسية.  االجتماعية  التنشئة  عملية   �� الطفولة 

 �� هذا االتجاه: صورة الطفل املتغ��ة للرئيس (إ�ستون وهيس  
ً
)، الشباب  Easton et Hess  ،1960حسما

وهيس   (إ�ستون  السيا��ي  عن-Easton et Hess  ،1961والنظام  الطفل  صورة  (إ�ستون    أ)،  ا�ح�ومة 

، Easton et Dennis)، األطفال �� النظام السيا��ي (إ�ستون ودينيس  Easton et Dennis  ،1965ودينيس  

). (و�مكن أن نصوغ العنصر املوحد الذي يجمع الدراسات األر�ع �� نفس املنظور ع�� النحو التا��:  1969

 Easton etا�حياة السياسية" (ا�ستون وهيس    "مراحل ما قبل التمهيد �� السنوات الت�و�نية ا�حيو�ة ��

Hess  ،1961    :عتمد املفهوم اإل�ستو�ي ع�� شرٍط مسبٍق �� غاية الوضوح: ال يولد أحد �سلسلٍة     .)238أ�

 �� نفس الوقت وخالل نفس الف��ة، لكن  
ً
استيعا��ا ع�� تقدٍم وا�ح �عتمد  من التوجهات وال يكتس��ا جميعا

  Easton et Hess )1961نة.�� صياغٍة شاملة، وضع إ�ستون وهيس  املعالم خالل مراحل معي
ً
 رئيسيا

ً
) مخططا

 �شرح من خاللھ فائدة التنشئة االجتماعية السياسية للطفل مقارنة بالكبار:  

"إن التنشئة االجتماعية �� �� األساس عملية �علٍم يتم من خاللها اكتساب نطاق مع�ن من التوجهات  

الناحية الفسيولوجية �� ا�جتمع، ... ما يتم �علمھ مبكًرا �� عملية الن�ج يميل  السياسية كعضو ين�ج من  

ولكن  التعلم،  عن  يتوقفون  البالغ�ن  أن  البتة  �ع�ي  ال  سبق  ما  الحقة.  مراحل   �� واالمتداد  االستمرار  إ�� 

أنھ ��  و  ا ه�علمهم يحدث داخل حدوٍد وا�حٍة و�التا�� مقيدٍة بأنماط السلوك السابقة. �ل ما �عنيھ هذ

 .)236(ص  مع ك�� السن"  معدل التغي�� �� السلوك الذي تم �علمھ بالفعلا�حالة املعتادة، ينخفض 



طفال
ٔ
. زينب بّراج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحموني توفيق:  لـ  التنشئة السياسية لال
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س�ان   قبل  من  واستيعا��ا  الثقافية  القيم  نقل  خاللها  من  يتم   
ٌ
عملية  �� االجتماعية  التنشئة  إن 

ال��سيخ  إذ   معين�ن. خالل  من  االجتماعية  الهو�ة  بلورة  إ��  ��دف  معاي��  تحمل  رمز�ٍة  بناء عوالم   �� تفيد 

  محفز  دور ب  تقوموالتعليم والتكيف الثقا�� �� إطار عمليٍة دائمٍة ومركبة. و�التا��، فإن التنشئة االجتماعية  

ن األفراد  1تمع�� ا�حفاظ ع�� نظام القواعد والعالقات االجتماعية ال�ي �� أساس �ل مج
ّ

. ومن ثم، ف�ي تمك

 
ّ

��م من التعب�� عن أنفسهم داخل من اكتساب طر�قٍة �� التفك�� والتصرف، وأن ي�ونوا ع�� النحو الذي يمك

اجتماعيٍة  طر�قة  و   .مجموعٍة  ا�خاصة  ��  واملعاي��  والقيم  االجتماعية  األدوار  استيعاب  ع��  �ساعدهم، 

 .2بالثقافة الرائجة والسائدة

األوليةُيقص االجتماعية  بالتنشئة  وال�ي    3د  طفولتھ   �� الفرد  يتلقاها  ال�ي  األو��  االجتماعية  التنشئة 

. كما  ومواقفهم  بفضلها يصبح عضًوا �� ا�جتمع. ف�ي تخلق �� و�� الطفل تجر�ًدا تدر�جًيا ألدوار اآلخر�ن

، وال�ي تميل إ�� دعم  Greenstein197)0أ��ا عملية اكتساٍب للمعاي�� السائدة �� ا�جتمع ( ب يمكن �عر�فها  

، خالل جميع الدورات ال�ي    (Easton and Dennis1969)النظام القائم وال�خصيات املمثلة للسلطة بھ  

 Dawson et، منذ طفولتھ املبكرة، بتشكيل هو�ٍة ون�ٍج سياسي�ن (داوسونو�ر�و�تمن خاللها يقوم الفرد

Prewitt  ،1969  ،أن نضيف إ�� هذا التعر�ف ا�خطوط العر�ضة لنظر�ة بياجيھ  ). كما يمكننا  1975؛ س��ز

بالديناميكية املزدوجة االستيعاب     -املتعلقة 
ً
ال�ي تجعل من الطفل، ع�� وجھ ا�خصوص، فاعال التكيف 

 يؤثر 
ً
 .4بيئتھ خالل مراحل نموه األو���� �شطا

املعيا القواعد  استيعاب  �عز�ز  إ��  السياسية  االجتماعية  التنشئة  �ش�ل  تميل  ال�ي  األطفال،  لدى  ر�ة 

والسلوكيات   املواقف  ع��  وترجم��ا  استيعا��ا  ليتم  القيم  ، Cherkaoui؛Torney)etHess   ،1967نظام 

إطار  1989)  �� واألفعال،  لألش�ال  مع�ٍن  انتظاٍم  نقل  قدرتھ  ع��  النظام  استقرار  �عتمد  أخرى،  �عبارة   .
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ٔ
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 اجتماعيا هو في 
ٔ
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ٔ
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ٔ
ا
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ٔ
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 جتماعية مسبقة، في قطاعات جديدة من مجتمعه.اتنشئة  ما ذوفرد 
وبالخصوص حول ظاهرة تبلور المفاهيم  للحصول على دراسة تفصيلية لتطبيق نظرية بياجيه في مجال التنشئة السياسية، -4

جراها ميريلمان
ٔ
بحاث التي ا

ٔ
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ّ
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توف ع��  قادرٍة  األجيال،  ب�ن  مش��كة  الزمن  ديناميكية  مرور  مع  االستمرار�ة  لضمان  التناغم   ��

عقو�اٍت خارجية.    إ��) وهذا دون ال�جوء إ�� قيوٍد قسر�ٍة أو  Sigel  ،1965؛ سيجل  Easton  ،1968(إ�ستون 

الشرقاوي  يكتب  املوضوع،  هذا  أيًضا  Cherkaoui  حول  لھ  والقيم  للمعاي��  االستيعاب  هذا  "إن  ،  قائال: 

بالفرد، و�� بحكم �عر�فها خارجية عنھ، وكذا    جعلوظيفة،  بوصفھ   القواعد االجتماعية قواعد خاصة 

  .)181، ص Cherkaoui  ،1989 (الشرقاوي  " .وز�ادة التضامن ب�ن أعضاء ا�جماعة

(الشرقاوي  و  االجتما��"  للتنظيم   
ً
"أداة من  Cherkaoui  ،1989�اعتبارها  االجتماعية  التنشئة  تتم   ،(

ؤدي وظيفة النقل والتكيف الثقا��: األسرة، املدرسة، وسائل اإلعالم، الشارع، األقران،  خالل القنوات ال�ي ت

الدين، املهنة ... جميعهم وكالء اجتماعيون �شار�ون بنشاٍط �� هذه العملية، �ل م��م حسب نصيبھ من  

الذي يلعبھ  التأث�� وحسب درجة شدتھ. سلطت العديد من الدراسات التجر�بية الضوء ع�� الدور ا�حدد  

 ; Langton et Karns, 1969(�ل من العمالء �� ت�و�ن األطفال، سواٌء من الناحية املعرفية أو العاطفية،

Jennings et Niemi, 1971 ; Rahmouni, 1994 .( 

 ال يظل سلبًيا أمام هذا التدفق من التفاعالت    تّمتغ�� أنھ، من املؤكد أن الطفل الذي  
ً
تنشئتھ اجتماعيا

تخ� دقة  ال�ي  أك��  وشرٍح  تصوٍر  صياغة  من  نتمكن  خاللها  ومن  ألننا  ضرور�ة،  فعلھ  ردة  إن   .
ً
جوهر�ا �قھ 

��ذا الصدد أن "عملية التنشئة االجتماعية   Schwartzلعملية التنشئة االجتماعية السياسية. يؤكد شوارتز

التبادل عمليات  ف��ا  تحدث  أن  يمكن   
ٌ
تفاعلية  

ٌ
عملية ولك��ا  معامالت  عملية  الثنائية    ليست  والتأث��ات 

التعليقات ع�� سلوك الوكالء   ��ا �ش�ل فردٍي وكذلك  البدء  يتم  ال�ي  االتجاه. يمكن أن ت�ون اإلجراءات 

 .1)9، ص Schwartz chwartz, ،1975عوامل مهمة بخصوص ما يتم تدريسھ باإلضافة إ�� ما تم �علمھ". (

عملية التنشئة االجتماعية ال�ي إ��  علينا النظر  وجب    األطفال   قبلالتعب�� عن املواقف من    �لما تّم ف

السياسية   املواقف  هذه  اكتساب  تم  ظروف  أي  وتحت  وم�ى  كيف  أي  با�خصوص،  التحليل  �ستحق 

واعتمادها. إنھ تحليل العملية الذي سيو�ح لنا االختالفات �� املواقف وتأث��ها ع�� السلوك. ولعل هذا  

 .�ستطيع أن �شرح لنا املواقف املكتسبة وظروف تبن��ا واآلثار ال�ي تنتج ع��االنموذج الدينامي�ي هو الذي 

�� مثل هذا النموذج الدينامي�ي، "قد يختلف السلوك السيا��ي املستقب�� وفًقا للظروف ال�ي يتم ف��ا 

ليس ما  �� الواقع، ما يجب علينا مالحظتھ �� عملية التنشئة االجتماعية  . " (Sigel, 1966)اكتساب التعلم

يجب علينا التعرف ع�� الكيفية والظرفية ال�ي   ��يء،يتعلمھ األطفال وما �ستوعبونھ فقط، ولكن قبل �ل 

تم ف��ا القيام بذلك. إن فهم الكيفية هو فهم الختالف املواقف والتوجهات، وهو �� ذات الوقت توضيٌح 

 �� سياق �عليل الن�ج الشامل. للوجود ا�حتمل لنظام التمثالت السياسية. سنعود إ�� هذا الحًقا 

 
نه المشغل العملي لتعلمه  حيث ال يقوم ية. التنشئة االجتماعية هي عملية تفاعل -1

ٔ
الطفل فقط بالتكيف، بل يستوعب. مما يعني ا

يًضا عملية اكـتساب. وبالتالي، فان 
ٔ
السياسي. يرث ويدير. لذلك ال يمكن اختزال التنشئة االجتماعية في عملية انتقال بسيطة، فهي ا

ليتان
ٓ
، وهو مرادف للفرض الصامت عن طريق التكرار، خللتدعمان النقل: الت العملية قد تتضمن نوعا من المقاومة واالبتكار. هناك ا

يًضا، ولكن بمساعدة الخطاب المتداول. ترسيخوال
ٔ
 الذي يتم فرضه ا
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، تف��ض التنشئة االجتماعية السياسية وجود واجهٍة ب�ن الفرد والنظام السيا��ي. بالنسبة  
ً
إ��  مبدئيا

، تتيح التنشئة االجتماعية السياسية اكتساب نماذج السلوك والقيم ومعرفة املفيد و / أو التقييم �� دلفر ا

السيا��ي،    ملنظاإ��  فرد �� النظام و�� قيم هذا األخ��. أما بالنسبة  السياسة. ال��يء الذي �سهل اندماج ال

.  هواستقرار   الّنظام  التنشئة االجتماعية السياسية �ساعد ع�� منح الدعم واملشاركة الالزم�ن الستدامةإّن  ف

املواطن�ن مواقف  فإن  املنظور،  هذا  خالل    ومعتقدا��م  من  من  كتسب 
ُ
ت ولك��ا  طبيعية  بطر�قٍة  تتم  ال 

 ديناميكيات العملية ال�ي �س��دف  
ً
آلية ٍمزدوجة: التعلم من األسفل وال��سيخ من األع��. وهذا يو�ح جيدا

 .األطفال �� املقام األول �غية إعدادهم لولوج ا�حياة ا�جتمعية والتعرف ع�� نظام القيم

ا�حصول ع�� تمثالٍت    يتعرف األطفال ع�� كيفية تحديد املواقف السياسية �� وقٍت مبكٍر جًدا. و�مك��م

 أو ح�ى دقيقة ��ا.
ٌ
 �املة

ٌ
 عما    إذ  من�جمة ل�حياة السياسية دون أن ي�ون لد��م معرفة

ً
 جيدة

ً
ي�ونون معرفة

��م مستوى ا�جتمع وأدوار صناع القرار �ش�ٍل أفضل مما �عرفونھ عن وظائف املداوالت. إذ أ��م �عطون  

 األولو�ة للعالم األقرب و�التا�� إ�� ما هو  
ً
وط�ي. و�التا�� فإن معرف��م بموضوٍع سيا��ٍي ما  هو   ل مامح�ٍ� بدال

 محايدة أبًدا، لذلك سي�ون من السذاجة تصديق ال��اءة السياسة عند األطفال
ً
 .�� ليست معرفة

التعلم  خالل  من  فقط  تنتج  ال  السياسية  االجتماعية  التنشئة  أن  إ��  الصدد  هذا   �� اإلشارة  وتجدر 

��   إن �عض املمارسات االجتماعية، كما هو حال املمارسات الدينية، تلعب دوًرا مهًم   السيا��ي الضيق، بل

 و�عددية، كما  
ً
 معقدة

ً
هذه العملية. ال شك أنھ من الواجب اعتبار التنشئة االجتماعية السياسية عملية

ثارها. إن التنشئة  يجب التفك�� ف��ا ع�� أ��ا �عب�ٌ� عن العديد من الدروس السياسية حسب محتواها و / أو آ

 الطفولة املبكرة، وال�ي يتم 
ً
االجتماعية األو��، ع�� سبيل املثال، �سلط الضوء ع�� أهمية الطفولة وخاصة

خاللها التعلق بالرموز السياسية. �عد ذلك، تمر التنشئة االجتماعية بف��ة وسيطة حيث يمكن للتعلم أن  

نشأ اجتماعًيا األدوار و��ستمر ح�ى مرحلٍة متأخرة من الطفولة، و�كتشف خ
ُ
تحديد الفاعل�ن قوم باللها امل

 �ستمر  
ً
والفصل ب�ن األفراد واملؤسسات. فيما �عد، تف��ض التنشئة االجتماعية املستمرة، �� األخ��، عملية

مدى ا�حياة وتتعلق بقدرة الفرد ع�� التكيف مع البيئة والسياق ومع مختلف التغي��ات املمكنة ال�ي قد 

 .1النظام السيا��ي وتم�� عليھ إجراءاٍت ملموسٍة تجاه العضو�ة والدعم تؤثر ع��

 : النظریات والنماذج  -3

حد��ا  
ُ
 �حجم التأث��ات ال�ي يمكن للتنشئة االجتماعية أن ت

ً
 النظام السيا��ي، ونظرا للتبلورات  ��نظرا

�انت التنشئة االجتماعية موضوًعا للعديد من فقد  والنمذجة ال�ي يمكن أن يب��ا هذا األخ�� من خاللها،  

االهتمامات   مركز   �� تضعها  ال�ي  التحليل  نماذج  من  العديد  ألهمت  أ��ا  إذ  النظر�ة.  واألطر  املقار�ات 

 
ن نظام التتبع، واالنقسامات  -1

ٔ
بائهم، ال

ٓ
ن الشباب يواجهون السياسة في سياق مختلف تماًما عن سياق ا

ٔ
وتجدر اإلشارة إلى ا

و 
ٔ
ن مشوشة نوعا ما. وهكذا،وعلى وجه الخصوص، لم تعد المعارضة بين اليسار واليمين ا

ٓ
صبحت اال

ٔ
يديولوجية الكبرى، ا

ٔ
اال

االشتراكية والليبرالية االقتصادية واضحة جًدا. وبالمثل،عملت العولمة على تغيير مفهوم فائدة العمل الجماعي في إطار وطني بحت.  
همية  ولم تكن مواضيع اإلقصاء واإل

ٔ
رهاب والتطرف وغيرها حاضرة بهذا الشكل في تكوين القضايا السياسية والحزبية. وهذا ما يفسر ا

 ).1994التنشئة االجتماعية المستمرة وعالقتها الوثيقة بالتغير االجتماعي (رحموني، 



 
ّ
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وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم  مثل العلوم السياسية    عدد من التخّصصات األ�اديمية والعلمية املتعلقة  

  ...ال��بية والعلوم ال��بو�ة

التطورات أو    ��  النظر�ة  التيارات  �ختلف  جرٍد  إجراء  األش�ال  من  ش�ٍل  بأي  ند��  ال  نحن  التالية، 

املن�جية ال�ي تناولت موضوع التنشئة االجتماعية السياسية، غ�� أننا سنسطر ا�خصائص البارزة للنماذج  

 .ا �� ن�جنا التحلي��ال�ي ألهمتن

 : بیاجیه ومراحل التطور  -4

التطور اإلدرا�ي واملفاهي�ي لدى الطفل من خالل عمليٍة  �� شرح  بياجيھ أساسها    معرفيٍة   تجد نظر�ة 

لألحداث والتجارب ال�ي �سمح للفرد بالتكيف مع بيئتھ. و��   مختلفٍة   وفكر�ة. يت�ون هذا األخ�� من تمثالٍت 

بتكييف  الوقت،  ه   هانفس  أثناء  ا�خاصة.  احتياجاتھ  لـعمليٍة   هذمع  وفًقا  البيانات  الفرد  يخزن    التفاعالت، 

 
ً
ع��    مزدوجة "االستيعاب والتأقلم": االنفتاح ع�� البيئة والتبادالت مع العالم ا�خار�� يجعالن الفرد قادرا

نمط تفك��ه ا�حا��، أو �عديل نمط تفك��ه ح�ى يتس�ى لھ استيعاب العنصر    �� مخطط  جديٍد   مج عنصرٍ د

األو��، ا�حالة   �� الثانية،  ا�جديد.  ا�حالة   �� أمام عملية استيعاب.  التأقلم  نحن  أمام عملية  . وفًقا  1نحن 

ا�جديد إ�� العالم بنمط�ن   ن. يأ�ي املولود وفكر�ة تمر بالضرورة ��ات�ن اآلليت�  معرفيٍة   لبياجيھ، فإن أي عمليٍة 

باليد واالمتصا  اللذين  أساسي�ن الفعل  بيئتھ، هما ردود  للتواصل مع  الوحيدة  أدواتھ  يتم  إذ    ص�شكالن 

 .استيعاب جميع العناصر ال�ي تمت مواجه��ا ��اذين ا�خطط�ن

   لكن،
ً
ع�� التمي�� ب�ن ما يمكن ملسھ أو امتصاصھ وما ال يمكن أن    و�ش�ل تدر���، يصبح الطفل قادرا

يتمظه هنا،  كذلك.   ر  ي�ون 
ً
الحقا سيسمح  الذي  أنماٍط   التأقلم  بالفرد    بتطو�ر  العمر  تقدم  �لما  جديدة. 

 
ً
   للغة،  وتراكمت لديھ ا�خ��ات ا�ختلفة، وصار أك�� اتقانا

ً
  ، �لما صارت األنماط أك�� �عقيًدا وأقل تجسدا

 ليصبح ال
ً
داخلية. يؤكد بياجيھ أن النمو العق�� خالل األشهر الثمانية األو�� من حياة    تكيف الفكري عملية

 
ٌ
خاصة، ألنھ خالل هذه الف��ة يقوم ببناء جميع الهيا�ل املعرفية ال�ي ست�ون بمثابة نقطة    الطفل لها أهمية

 يھ مراحل نمو الطفل إ�� أر�ع ف��ات:  لتطوره اإلدرا�ي والفكري املستقبلي�ن. �� الواقع، يصنف بياج انطالٍق 

تتم�� -1 الثانية وال�ي  السنة  تمتد ح�ى  ال�ي  ا�حر�ّي،  ا�ح��ّي  �اء 
ّ

الذ ا�جسدي وعدم    مرحلة  بالتكيف 

 .القدرة ع�� ت�و�ن األف�ار املفاهيمية

السا�عة، -2 السنة  إ��  الثانية  السنة  من  تمتد  وال�ي  العملّيات،  قبل  ما  اللغة   مرحلة  بظهور  وتتم�� 

 األنانية.  ورها، ولكن يظل الفكر قبل املنطقي و��يمن عليھوتط

 
جل زيادة شرح معنى هاتين العمليتين، نعيد إنتاج الشرح التصويري ل  - 1

ٔ
: «عندما يشير الطفل الصغير إلى )Rosenau )1975من ا

ربعة. في وقت الحق،  
ٔ
رجل اال

ٔ
بقرة ويقول «كلبة»، فهو كذلك استيعاب للحافز الجديد في مخططه الحالي الوحيد للحيوانات ذات اال

ربعة، يقوم بدمج التنوع في هياكله المعرفية؛ ويصبح مخ
ٔ
رجل اال

ٔ
خرى من الحيوانات ذات اال

ٔ
نواع ا

ٔ
ططه بعد تراكم الخبرة مع ا

خرى، يكّيف مخططه مع واقع ذي خبرة» (ص 
ٔ
ربعة متطوًرا ومصقوال ويميز فيما بينها. بعبارة ا

ٔ
رجل اال

ٔ
 ). 165للحيوانات ذات اال
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مرحلة العمليات املادّية، ال�ي تمتد من السنة السا�عة إ�� السنة ا�حادية عشرة وال�ي يطور خاللها   -3

 . الطفل منطًقا معيًنا �� عالقاتھ مع مواقف ملموسة

العمليات ا�جردة، -4 إ��    مرحلة  ا�حادية عشرة  السنة  تمتد من  ا�خامسة عشرة  ال�ي  - وأك��-السنة 

 منطقي.  ا�جردة �ش�ٍل كذا يث يبدأ الفرد �� فهم املشا�ل امللموسة و ح

 مستمر يظل  بياجيھ ا�� أن التطور    �ش��
ً
وأن االنتقال من مرحلة إ�� أخرى يتم �ش�ل تدر���. وهكذا،   ا

أنھ   مالحظة  أو يمكننا  تطو�ر  من  الطفل  يتمكن  ا�ختلفة،  النمو  مراحل  خالل  �ش�ٍل من  تفك��ه    نماط 

 تدر���ٍ 
ً
   ، بدًءا من املواقف األك�� تجسدا

ً
   والتمثالت األك�� أنانية

ً
   نحو التصورات األك�� تجردا

ً
  واألك�� ابتعادا

   عن
ً
دون أن تتاح لھ    ومستقلة،  مستقرةٍ   لألحداث بطر�قٍة   لدرجة القدرة ع�� إنتاج تمثالٍت   التمركز، وصوال

 
ً
. �ش�ل مثل هذا التحليل لتطور التمثالت عنصًرا مركزً�ا �� ت�و�ن مختلف املفاهيم  الفرصة ملراقب��ا فعليا

عند األطفال املتعلقة با�حياة االجتماعية والسياسية. و�التا��، يمكن اعتباره عنصًرا مهًما �� دراسة عملية  

 التنشئة االجتماعية السياسية. 

الفرد م  آليات االستيعاب والتكيف، يتفاعل  ا صممها ثم  من خالل 
ً
أنماط ع الظاهرة السياسية و�طور 

�عدلها فيما �عد وفًقا لتجار�ھ واتصاالتھ. خالل مرحلة الطفولة، يتم �شبع هذه األنماط باألنانية وترتبط  

  �سلوك �ستجيب �حفز من البيئة املباشرة. ولكن مع تقدم السن، فإ��ا تصل إ�� مستوى أع�� من التجر�د

 دق  وكذا أك��
ً
 .ة

التكيف مع السلطة والقوة والتأث��ات والتوج��ات املنبثقة من البيئة ال�ي   طفال �� سن مبكرةٍ أل ا  يتعلم

أ��م  ف��ا.    ؤوا�ش  التلفاز  بون  ويستوع  ون و�راقب  ون �سمعإذ  خالل  ومن  الكبار،  ب�ن  املناقشات  خالل  من 

 
ً
ظاهرة تقدم  أو  تناقش  ال�ي     وا�جالت وال�حف 

ً
ي  سياسية أغلب األحيان   �� بر�ٍط ما.  ما    مباشرٍ   قوم  ب�ن 

يالحظھ ��ذه الطر�قة و��ن وضعھ �� البيئة ال�ي �عيش ف��ا. �� بادئ األمر، �عتمد تمثالتھ السياسية ع��  

 
ً
املراهقة، �  �إ املراحل ومختلف عمليات االستيعاب والتكيف    بمختلف  خ��ات �خصية ومرورا   غاية سن 

 فتكتسب تمثالتھ طا�ًعا معرفًيا دقيق 
ً
 .ا

أله السياسيةلقد  التنشئة  مجال   �� الباحث�ن  معظم  بياجيھ  نظر�ة  املثال،  و  .مت  سبيل  ع��  نذكر 

األيديولوجية    ع�� Merelman (1969)عمل تطور  ب�ن  الر�ط  من  مكنھ  الذي  األيديولوجيات  ت�و�ن 

حول   al. (1969)  adelsonetوال السياسية و��ن مراحل التطور املعر�� والعق��، وكذلك دراسة أديلسون  

نفسھ بالتعاون  بياجيھ   Piagetتطو�ر مفهوم القانون لدى املراهق�ن. و�مكننا أن �ستشهد �� األخ�� �عمل

البتة Weil  (1951)مع �ع�ي  أن هذا ال  وا�جنسية عند األطفال. غ��  البلد  أن نظر�ة    حول تطور مفاهيم 

ا بھ 
ً
  لدراسة عملية التنشئة السياسية. نخمن، كما أشار لذلك   بياجيھ يمكن لها أن �ش�ل نموذًجا موثوق

) "بناء الطفل للسياسة "، أن �عض االختالفات  Connell  )1971�ونيل  باملتغ��ات مثل  املتع  �� كتابھ  لقة 

االجتماعية التعلي�ي  الطبقة  خالل    والثقافة   والنظام  من  املسار  ع��  تؤثر  أن  لها  يمكن  وغ��ها،  والدين 

ث البعض اآلخر، ومن  البعض والتقليل من شأن  بتفضيل  التطور،  ال�ي   مة فإنمختلف مراحل  التجارب 

   مختلٍف   تؤدي إ�� آليات االستيعاب والتكيف يمكن أن ي�ون لها تأث�ٌ� 
ً
وفًقا للمتغ��ات االجتماعية ال�ي   �ليا



 
ّ
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محددة. غ�� أن ذلك ال يمنع، من ناحية أخرى، أن مثل هذه النظر�ة    و�� بيئٍة   معينٍة   تقتحم اللعبة �� �حظٍة 

ألطفال خالل عملية التنشئة السياسية بأكملها. لقد  لدى اتقدم اهتماًما كب�ً�ا لفهم التمثالت السياسية  

 .سنا كث�ً�ا من مساهم��ا، ولكن دون أن نجعل م��ا نموذًجا للتحليلاستلهمنا أنف

 : النقل والتنظیم  -5

 �� الوظيفيون  السياسة  علماء  فعل  كما  االجتما��،  النظام  نظر  وجهة  االعتبار  �ع�ن  أخذنا  إذا 

 سنجد أن التنشئة االجتماعية السياسية ��    ، B. Powellو S. Verbaو  G. Almondالستينيات، مثل
ٌ
  آلية

السياسية، الثقافة  نقل  خالل  فمن  أو    تضمن  تنظيمية.  االستدامة،  السيا��ي.  النظام  وتماسك  دوام 

إ�� جيل دون قطيعة. التماسك، أو    االستقرار الرأ��ي، هو النظام السيا��ي الذي يخلف نفسھ من جيٍل 

 .السلم األه�� �� ا�جتمع �� جميع األوقات خلقاالستقرار األفقي، هو ما ي

 : "طط عالمي مخ " -6

ا  اللذين  ،  ,D. Easton et J. Dennis�عتقد العاملان السياسيان ديفيد إستون وجاك دينيس  
ً
صمما مخطط

مع العالم    عاًما يدخلون �� عالقٍة   14و    7"عاملًيا" �� ��اية الستينيات ، أن الشباب الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  

 التسييس (التوعية  السيا��ي باتباع أر�ع مراحل متتالية ال مفر م��ا :
ً
با�جال السيا��ي)، ثم التخصيص    أوال

(�عض �خصيات السلطة، و�� مقدم��ا الرئيس، �عمل كنقاط اتصال ب�ن الطفل والنظام السيا��ي)، ثم 

 إضفاء الطا�ع    تأ�ي
ً
املرحلة األساسية للمثالية (ُينظر إ�� السلطة ع�� أ��ا خ��ة �ش�ل مثا�� أو خبيثة) وأخ��ا

  من ال�خصيات السياسية إ�� مفهوٍم   قليٍل   يقتصر ع�� عدٍد   �خ��يٍ   (ينتقل الطفل من مفهوٍم املؤسسا�ي  

دمج �عقيد الواقع    نظام السلطات السياسية). �� هذا النموذج، يتم�شمل  ولكن هذه املرة   أيضا  �خ��يٍ 

   السيا��ي �ش�ٍل 
ً
   تدر���، وتحتل االستثمارات العاطفية م�انة

ً
عرفية ال�ي �سبقها  إ�� جانب اآلليات امل  راجحة

 وتقوم بإعدادها. 

 : إعادة اإلنتاج الجتماعي  -7

طر�قة إلعادة إنتاج نظام الهيمنة القائم. وفًقا لهذا الن�ج   ع�� أ��ا  لتنشئة االجتماعيةل  بورديونظر بي��  ي

للقيود ا�جسدية. بفضلها، يفرض ا�ح�ام ع��   فعاٌل  النقدي، فإن التنشئة االجتماعية السياسية �� بديٌل 

 إذ  ا�ح�وم�ن املعتقدات واملمارسات ال�ي �شرع املمارسة االعتباطية لسلط��م.  
ً
تمكن من إعادة    �عت�� عملية

تمثيل النظام االجتما��    ال يتّم ھ  نإف  ،الهابيتوسإ�� جيل. بفضل    اج ا�جتمع وتضمن استقراره من جيٍل إنت

أفضل ��   ع�� أنھ خار�� عن الذات، بل باألحرى كنظام تأسس �� أنفسنا و"الذي �عيد إنتاج نفسھ �ش�ٍل 

 .)(Acardo, 1983: 154 "ا�خارج والذي يتجدر �عمق �� الداخل
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 : تأثیر السیاق  -8

عن دراسات الظواهر املتعلقة    �امل، شبھ  �ش�ٍل   �سبًيا، ظل تأث�� السياق �عًدا غائًبا،  قر�ٍب   ح�ى وقٍت 

 
ً
   بالتنشئة االجتماعية السياسية. ��دف نتائج األعمال األو�� ألن ت�ون مجردة

ً
للتعميم. لذلك، بالنسبة    وقابلة

األطف �ل  يطور  أن  املف��ض  من  دينيس،  وجاك  إستون  ديفيد  األمر�كي�ن إ��  مثل  مثلهم  العالم،   �� ال 

 
ً
تمثال  إيجابي   الصغار، 

ً
الرئيس.    ا �خص  ع��  املثالية  إضفاء  خالل  من  السيا��ي  أن للنظام  جميع    غ�� 

الالحقة   الطبقات  ستدحض  االستطالعات  إ��  ينتمون  الذين  البيض  األمر�كيون  الشباب  فقط  ذلك، 

ت��اوح أعمارهم ب�ن عشرة وخمسة عشر عاًما �� وقت رئاسة أيز��اور    الذينو االجتماعية ا�حضر�ة الغنية،

  متضار�ٍة  �� الوقت نفسھ، �ان لدى املراهق�ن الفر�سي�ن من جان��م وجهة نظرٍ ويتوافقون مع هذا النمط. 

 .للغاية �شأن ا�حياة السياسية لبلدهم

تحمل بصمة م�ان    سياسيٍة   عيٍة اجتما  لقد أبرز فشل �عميم النماذج األمر�كية حقيقة أن �ل تنشئٍة 

متغ�ٌ�  هو  السياق  آخر،  بمع�ى  تحقيقها.  �ش�ٍل   و�حظة  يؤثر  ت�و�ن  خاص   �� واملواقف    مباشر  التمثالت 

 .السياسية الطفولية

   �شملعند تطبيقھ ع�� التنشئة االجتماعية السياسية،  
ً
كذا  من املال�سات ا�خاصة و   مفهوم السياق كال

التنمية االقتصادية والت�و�ن االجتما�� والعر��   التقاليد الثقافية، ومستوى عينة مثل  املخصائص  �عض ا�

استجوابان �ش�ل خاص دور السياق �� التنشئة االجتماعية    ي��زو��ذا الصدد،    أو ح�ى تحديد ا�جتمع.

 rthélémy M. Baالسياسية لألطفال �� سن ما قبل املراهقة. يتعلق األمر �� املقام األول بالعمل الذي قام بھ

ب�ن   (1988) أعمارهم  ت��اوح  الذين  الن�و�جي�ن  الشباب  من  عينة  السبعينيات مع  ��اية  عاًما.    16و  12�� 

نموذٍج  وجود  عن  العمل  هذا  هذا   سيا��يٍ   اجتما��ٍ   يكشف  يتسم  بالن�و�ج.  مع    بالـتعاطف   األخ��   خاص 

االنتماء ا�حز�ي ع�� أساس السلوك  النظام و�عز�ز التمثيل الوط�ي و�ضفاء الشرعية ع�� تضارب املصا�ح و 

الطبقي. وحسب املؤلف، فإن هذا النموذج الوط�ي يجد محدداتھ �� العناصر األساسية للتار�خ السيا��ي  

)، والعالقات ا�جيدة ب�ن الكنيسة  1905التأخر �� ا�حصول ع�� االستقالل (آخذين �ع�ن االعتبار  للبالد،  

هنا    يجعالناللذين    والدولة، الدين  السياسية من  لالنقسامات  حامل  والديمقراطية    غ��  املهي�لة، 

 .االجتماعية ال�ي �عزز عمل األحزاب وجماعات الضغط

) مع أطفال  Percheron   )1990  أنيك ب��ش��ون  ھ الحقاتيحكم نفس الن�ج السيا�� التحقيق الذي أجر 

ًما خالل الوالية األو�� للرئيس  عا   12و  8التناوب، بمع�ى آخر، الشباب الفر���ي الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  

دي�ور   ��  عميٍق   مي��ان. و�ش�� إ�� أن الوضع االقتصادي والسيا��ي واألخال�� �� الثمانينيات أدى إ�� �عديٍل 

. التعليم اللي��ا��، و�دراك ال��ديدات االجتماعية واالقتصادية املرتبطة  ومضمونھ  عالم األطفال السيا��ي

والتنويع   و�زالة  بالبطالة،  األيديولوجية،  والعالمات  ا�حز�ية  االنقسامات  و�ضعاف  املعلومات،  وتضاعف 

ه األشياء �ش�ل البيئة ا�جديدة ال�ي صارت تحدث ف��ا  ذالطا�ع الدرامي من السياسة داخل األسرة. �ل ه

 .التنشئة االجتماعية األولية للشباب الفر���ي



 
ّ
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للسياق،   تأث��  هنالك  �ان  إذا  ��  إذن،  مناألس فما  �ل  يقدم    A. Percheronو E. Dupoirierاليب؟ 

ي�ون   (1975) عندما  أقوى  املوضوعات  وتفضيالت  السياق  ب�ن  العالقات  ت�ون  لإلجابة:  األو��  العناصر 

  إذ  ب�ن السياسة املهيمنة للسياق واالختيارات ال�خصية للموضوع.    هناك تماسٌك 
ً
�عت�� السياق أك�� حسما

  عنھ بوضوح. و�� األخ��، �لما �ان ضغط العمالء   أو أيديولو�� مصرٌح   حز�ٌي   قارٌب ت  ألن الطفل ليس لديھ �عُد 

 واألوساط أك��، �لما قل تأث�� السياق ع�� ت�و�ن اآلراء واملواقف السياسية للمُ 
ً
ن  . سي�ون منشأ اجتماعيا

ع  الوا�ح  �� التفك��   ��  
ً
وواعدا  

ً
رئيسيا  

ً
تطورا �ش�ل  السياق   �� يظهر  الذي  االهتمام  التنشئة  أن  ملية 

 .االجتماعية السياسية

 : الغرض من الدراسة  -9

يمكن اعتبار البحث ا�حا�� كمساهمة �� دراسة التنشئة السياسية لألطفال �� املغرب. يجب أن يقال  

كموضوٍع  الطفل  مختلف    إن  من  واملقاالت  الكتابات  من  العديد  ظهور  إ��  أدى  قد  والتأمل  للتحليل 

ال��بية وع علمنا، التخصصات مثل علم  حد  واالقتصاد...ولكن، ع��  االجتماع  والقانون وعلم  النفس  لم 

 
ُ
من تطرقت إ�� العالقة ب�ن عالم األطفال والعالم السيا��ي. ال��يء الذي   نجزةالقليل فقط من الدراسات امل

  ثابٍت  نحصره �� تحديد زم�ا�يٍ  إذومحكم اإلغالق.  مغلٌق  بأن الطفل ُينظر إليھ ع�� أنھ كياٌن  ا�عطي انطباع

   مباشرٍ   سيا��ٍ   فيما يتعلق بواقٍع 
ً
ھ لكث�� من الناس،  ا  عن البالغ�ن. �عت��   مما يجعلھ طفولًيا منفصال

ّ
من    أن

نظر حول التوجهات  الونتبادل معھ وجهات    سياسيٍة   موضوعاٍت   غ�� املعقول أن نتحدث ونناقش مع طفٍل 

  �� سيما  ال  ع��ا،  والتعب��  تطو�رها  يمكنھ  ال�ي  هذه  سياٍق والتصورات  ملاذا  املغرب.  سياق  املالحظة    مثل 

  األخ��ة؟ حسب رأي هؤالء، ال �ستطيع الطفل املغر�ي معرفة بيئتھ السياسية أو ح�ى فهمها لسبب �سيٍط 

والديھ، والكبار �ش�ل عام، ال �ستطيعون فعل ذلك أل��م ال �عرفون شيًئا حول للسياسة؛  يكمن �� �ون  

   ياسة �� حد ذاتھ أمر ضاٌر وع�� أي حال، فإن التحدث بالس 
ٌ

با�خاطر و�مكن أن �عرض ال�خص    ومحفوف

 ملواقف غ�� مر�حة ومؤسفة. إثر هذه التأكيدات، يمكننا أن نجيب ع�� األمر �� ثالث نقاط: 

، سي�ون من ا�خطأ االعتقاد بأن هناك حدود  -
ً
ب�ن السيا��ي وغ�� السيا��ي. �� أي مجتمع،  ة  وا�حا  أوال

�ش�ل أساس ا�حياة ا�جتمعية. يجب ع�� جميع األعضاء، ودون    وأدواٌر   ومؤسساٌت   ومعتقداٌت   هناك قيٌم 

   استثناء، االل��ام بالنظام بمختلف م�وناتھ، سواءٌ 
ً
   �انت اجتماعية

ً
أو سياسية أو غ�� ذلك. �ل    أو ثقافية

س�ي، غ��  رس�ي أو غ�� ر   �ش�ل   سواٌء �ان األمر  واملعلومة السياسية  منا يتعرض لضغوط الت�و�ن  واحٍد 

يخضع الطفل، أك��   .مختلفة   لنفس الغرض، والذي هو �شكيل توجهاتنا و�مالء أفعالنا بطرٍق   أ��ما ��دفان

تنظيم  و العالقات ال�ي يتم ��جها وترسيخها �� من�ل األسرة،    من   من البالغ، ملثل هذه التيارات. من خالل �ٍل 

يقوم    .الوسائط  من خالل تدفق الرسائل وتنوع  كذاو   نواة مجموعات األقران،و   ةوهي�ل املؤسسة التعليمي

  .ونماذج سلوكيات ومواقف ليست محايدة بأي حال من األحوال السياسية  وتصوراٍت   الطفل ببناء تمثالٍت 

 
ً
   و�التا��، يمكن للمدرسة أن تقدم للطفل تر�ية

ً
رسمية ع�� أساس ال��بية املدنية أو التار�خ أو أي    سياسية

للمعرفة والقيم السياسية. و�مكننا    دينامي�يٍ   دروس أخرى. كما يمكن لألسرة، �� �عض ا�حاالت، إ�شاء نقٍل 



طفال
ٔ
. زينب بّراج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحموني توفيق:  لـ  التنشئة السياسية لال

ٔ
 ا
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�� غرٍس �ن املؤسست�هاتبأن  أن �ع��ف   لهما باملساهمة  �� وضع �سمح  رس�ي.    سيا��يٍ   ن فاشلتان وليستا 

للقوة والسلطة، و�التا��    ن كال من اآلباء واملعلم�ن ُينظر إل��م، �ش�ل غ�� رس�ي، كرموزٍ ولكن يجدر الذكر أ

 �ان األمر سياسي   عام (سواءٌ   يؤثرون ع�� مفهوم الطفل للسلطة �ش�ٍل 
ً
أو غ�� ذلك) وحول كيفية التفاعل    ا

 
ً
 ومواطن معها عندما يص�� بالغا

ً
 .1"أهلية  ذا  "  ا

 �� األسرة وحدها حيث يرى العالم  ف��ا  األيام ال�ي �ان    ��قد أ�ل وشرب ع  ن الدهر إثم  - 
ً
الطفل محصورا

"لقد تحرر الطفل منورؤ���م  فقط من خالل عيون والديھ " و�التا�� فقد  .    �خصيٍة ذا  صار    االستعمار 

م��ا �� �شكيل    �شارك �ٌل   ومتنوعٍة   خارجيٍة   االع��اف ��ا. ومن هنا، فقد صار موضوعا لتأث��اٍت �ستوجب  

التأث�� ع�� سلوكھ وتثقل �اهل تصوراتھ وتمثالتھ مع هيئاٍت  مثل املدرسة، ووسائل اإلعالم،    مواقفھ و�� 

  ينوع الطفل مصادر معلوماتھ ومصادر ال��سيخ، إذ  وا�جمعيات، والشارع ...    والنوادي،  ومجموعة األقران،

الشه�� الذي يتم    الكمون   ذاك  �ون الطفل �عد اآلن �� سعيھ لتأكيد الذات. لن ي   او�صنع لنفسھ حلفاء جددً 

بقوتھ وقدرتھ ع�� اإلكراه    ورجولٍة   رائحتھ. لقد و�� الزمن الذي �ان فيھ األب يتبجح بفخرٍ الستنشاق  �حقھ  

والتصرف ا�حر �� مص�� طفلھ؛ غالًبا ما �ان يحدث لھ أن يفوض هذه السلطة إ�� الفقيھ، الذي �ان ي���ع  

والذي  العرش  مازالولألسف  ،ع��   ،   
ً
وقارا أقل  بطر�قة  ولكن  أع��    كذلك،  من  انتشاًرا،  ، منّصتھوأقل 

  ومن خالل منحھ �عب�ً�ا سيبقى لف��ة طو�لة �� �جالت الثقافة املغر�ية: "لك أمر الذبح، ،  مدرستھ العتيقة

أمر طرأ2التقطيع"  و��  الذي  التغي��  بالتحديد  وهذا  سيغ��  .  والذي  املغر�ية  الطفولة  ال    ع��  العقليات 

 
1 -Greenstein, 1960; Hyman, 1959, Adelson et al., 1969, Weissberg, 1974 

طفال للسلطة السياسية وتوصل إلى نتيجة مفادها  ) التمثالت والصور المختلفة التي يمتلكGreenstein )1960درس جرينشتاين
ٔ
ها اال

ولية (مثل الوالدين) وردود الفعل الالحقة  
ٔ
ن " هنالك صلة متكاملة بين المشاعر التي يطورها المرء تجاه الشخصيات في البيئة اال

ٔ
ا

خيرة مستثمرة بعمق المش
ٔ
فراد في البيئة الثانوية (مثل السياسيين). إذ تصبح العالقات اال

ٔ
حيان في  لال

ٔ
اعر الشخصية، في بعض اال

حياًنا في شكل ردود فعل تعويضية لها". 
ٔ
ولية، وا

ٔ
) ، بدوره ،  1959. هايمان ((p.84)شكل انعكاسات مباشرة لعالقات المجموعة اال

نا" من علم النفس. ويقول: "يمكن استخدام االختالفات في توج
ٔ
ثناء استعارة مفهوم "مثالية اال

ٔ
طفال  توصل إلى نفس النتيجة ا

ٔ
هات اال

 Greenو  Adelson). 21تجاه الشخصيات البالغة كمؤشرات على درجة االهتمام بمجال السياسة" (مشار له من طرف الكاتب) (ص 
ن هناك عالقة وثيقة بين الطريقة التي يتصرف بها  O’Neil )1969و 

ٔ
) في دراستهم لتطور مفهوم القانون لدى المراهقين, توصلوا إلى ا

مام 
ٔ
طفال ا

ٔ
سرة والمؤسسة التعليمية. وقد الحظوا في هذا  اال

ٔ
سلطة سياسية ما والعالقات المختلفة للسلطة التي ينشئونها داخل اال

و في  
ٔ
الصدد: "لسبب واحد، المراهق الشاب محبوس، بشكل غريب، في عالقات سلطوية حميدة مع محيطه، سواء في المنزل ا

ن تمارس السلط
ٔ
وبشكل  -المعلم على الطالب، والوالد على الطفل -ة هيمنتها على موضوعاتها المدرسة. إنه يعتبر من المسلم به ا

سرة 
ٔ
عرضي تقريًبا يعمم هذا االتجاه من المراسيم في مجال الحكومة ... هناك عائد تدريجي لهذه الطريقة في النظر إلى سياسة اال

خير، 329والمدرسة، والسياسة بشكل عام في نهاية المطاف" (ص 
ٔ
)، في دراسته حول الخيارات  1974( ssbergWei). وفي اال

السياسية في نظام ديمقراطي ما ومن خالل التنشئة االجتماعية السياسية، يصرح: "تشمل السياسة كل الحياة االجتماعية (...) 
خر يتم فيه اتخاذ

ٓ
ي مكان ا

ٔ
القرارات التي  وبالتالي فالسياسة ال تقتصر فقط على الحكومة. فهي تحدث في المنزل، في المدرسة، في ا

 ).176تؤثر على حياة الناس" (ص 
. إذ تم  Ph. Ariès )1973نّتفق تمام االّتفاق مع  -2

ٔ
سوا

ٔ
ساء تمثيل الطفل وكذا المراهق وبشكل ا

ٔ
ن "المجتمع التقليدي ا

ٔ
) عندما حدد ا

كـثر هشاشة، عندما كان الرجل الصغير غير قادر على االكـتفاء
ٔ
نذاك بالكاد قادر  اختزال فترة الطفولة في فتراتها اال

ٔ
الذاتي؛ والطفل ا

صبح على الفور شاًبا، 
ٔ
 صغيًرا جًدا، ا

ً
ن كان طفال

ٔ
لعابهم. منذ ا

ٔ
عمالهم وا

ٔ
جسدًيا، تم دمجه في الحين مع البالغين، وكان يشاركهم ا

ساسية في المجتمعات المتقدمة اليوم." (ص 
ٔ
صبحت جوانب ا

ٔ
ن يمر بمراحل الشباب ... التي ا

ٔ
مجتمعات ). إذا كانت ال5دون ا

الحديثة اليوم قادرة على تحقيق "اكـتشافها للطفولة" وتمكنت من تقدير خصوصيات هذه الفترة ومحّدداتها من حياة اإلنسان، وإذا  



 
ّ
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. ألنھ، مع خطر تكرار أنفسنا، ففي مرحلة الطفولة  ومواقفهم  املواطن�ن املغار�ة   وسيغ�� سلوكيات  محالة،

حيث يتم تحديد التوجهات الرئيسية �� �خصية الفرد، ليس فقط ع�� املستوى النف��ي والعاطفي ولكن  

الفرد بطر�ق أن �شارك  �ع�ي،  السيا��ي. وهذا  املستوى  �� ممارسة حقوقھ  أيًضا ع��  أو سلبية  إيجابية  ة 

املدنية، وطر�قتھ �� التصرف تجاه مختلف �خصيات السلطة، ومختلف االنتماءات ال�ي يقوم ��ا وفًقا  

للتيارات األيديولوجية أو ا�حز�ية ا�ختلفة املتنافسة ع�� عضو�تھ وال��امھ ... من العبث االعتقاد بأن البالغ  

الطفل ع�� طرف  أن التأث�� يمكن أن يمارس من    الطفل. من املهم أيًضا تصور فقط من يمكنھ التأث�� ع��  

 .الكبار

حان الوقت ل�حب سمة القدسية من السياسة و�عاد��ا إ�� أ�حا��ا الشرعي�ن: املواطن�ن.    ،و�� األخ��- 

لضمان    يٍ سيا��  ليس هناك شك �� أن هذا ليس لھ سوى أن �عزز التأييد والدعم اللذين يحتاجهما أي نظاٍم 

ھ. فمن خالل �حب سمة القدسية مما هو سيا��ي، نز�ل الغموض عن �ل �ت استقراره وضمان استمرار 

هذه املفاهيم القبلية ال�ي تم تطعيمها بمفهومها و�دراكها، و�� نفس الوقت نكسر حواجز املمنوعات واللعنة  

 .ال�ي أقيمت لوقف زخم الطفل وردعھ عن أي فضول سيا��ي

أو غ��   كما يوجد لديھ و�� باملوضوعات واألشياء ال�ي تندرج �ش�ل مباشرٍ  سياسيٍة  تمثالٍت لدى الطفل 

ستسمح    مباشر �� ا�جال السيا��ي. ال ��م ما إذا �ان لديھ �عض الواقعية السياسية، أو إذا لم تكن، ال�ي

 
ً
ال

ً
ي دون أن �عرف من خالل  معيًنا للسيا��  لھ بالقيام بروابط منطقية ومدروسة. "يمكن للطفل أن يؤلف تمث

. والهدف من بحثنا هو تحديد هذه التصورات  (Percheron, 1974: 37)"تجر�ة �خصية �ل موضوع سيا��ي

عاملھ   الطفل عن  �عرف  ماذا  تث��ها.  ال�ي  للمواقف  التوجهات  وتقييم محتواها وتحديد مختلف  ا�ختلفة 

ال�ي �ش�ل أساس النظام السيا��ي؟ ما ��  ال�ي ين�جها عن مختلف املؤسسات  السيا��ي؟ ما �� التمثالت 

صورتھ عن مختلف ال�خصيات �� السلطة السياسية؟ ما �� املواقف ال�ي يطورها تجاههم؟ ما �� املفاهيم  

والرموز   املعا�ي  العالم من  هذا  يتفاعل مع  السياسية؟ كيف  والوظائف  األدوار  لتحديد  لديھ  تتوفر  ال�ي 

 إ�� ا�جتمع؟ انتماءه خاللها وال�ي من خاللها يدرك السياسية ال�ي يتعرف ع�� نفسھ من 

 

 

 
فسدوا الطفل" بالتعاليم التربوية المناسبة، فالمجتمعات  

ٔ
كانت قد نجحت في استبدال مبادئهم القديمة مثل "وفروا الطريق وا

تحافظ على الطفل في حالة التبعية الشديدة والقيود، الجسدية والمعنوية. إن المجتمع المغربي، رغم تيار الحداثة  التقليدية ما زالت 
مثال وعاداتها وطقوسها التقليدية التي تؤكد 

ٔ
قوال واال

ٔ
قوال، وهذه اال

ٔ
سرة، يظل مشبًعا بشدة بهذه اال

ٔ
الذي يؤثر بعمق على بنية اال

سرة وال  قوةعلى خضوع الطفل ل
ٔ
 جماعة والعشيرة وسلطتها. اال
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 الطاسي   يوسف   أ.

 محمد الدحاني   أ.
 

 
 ة ة واالجتماعي ة العلوم االنساني يكلّ 

   القنيطرة   - جامعة ابن طفيل   

 المغرب

 

  حقوق اإلنسان لیست موضوع إیمان

 الّصمد الّدیالمي عبدل

 
Human rights are not an object of faith 
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  ∗حقوق اإلنسان لیست موضوع إیمان

 لعبدالّصمد الّدیالمي 

 

 
 

 : تقدیم -1

اهن، ومن القالئل الذين لهم  ياملي، من أبرز علماء االجتماع �� املغرب الرّ مد الّد كتور عبدالصّ الّد   دُّ عَ �ُ 

ة �� املغرب، ومع مرور  ل برصد و��خيص املسألة ا�جنسانيّ �� األوّ   وا�ح املعالم، حيث اهتّم  فكرّي   مشروعٌ 

ا�خ��ةالزّ  وتراكم  واإل   ،من  العر�ي  العالم   �� تحقيقھ  إ��  �س��  طموحا  مشروعا  عامّ أصبح  نظرا  سالمي  ة، 

والثقافيّ للمحّد  ا�حضار�ة  والّد دات   ة 
ّ
والل تتقاسمهغو�ّ ينية  ال�ي  نظر�ّ ة   �� بلورتھ  حاول  ما  وهذا  دولھ.  تھ  ا 

ة  ة البغائيّ ة وا�جنسانيّ ة قبل الزوجيّ � ا�جنسانيّ (االنتقال ا�جن�ىي)، وال�ي تقوم ع�� مفارقة تم�ّ   ـاملوسومة ب

املثليّ وا�جنسانيّ   ة 
ّ
و�ل ا�جنسيّ ة،  املعاي��  ب�ن  الوحدة  انفجار  عن  أي  ا�جن�ىي،  االنفجار  عن  �عب��ات  ة  ها 

 لو�ات ا�جنسيّ والّس 
ُ
لو�ات  ينية و��ن املمارسات والّس ة الّد ناقض ب�ن املعاي�� ا�جنسيّ تكمن �� التّ   ة، واملفارقة

 ا�جنسيّ 
ُ
 عَ ة امل

ْ
 ِة نَ مَ ل

ّ
ة لاللتفاف ع�� قيود  ات خاصّ باب املغر�ي والعر�ي أصبح يبدع اس��اتيجيّ . ذلك أن الش

 �. جر�م القانو�ي، واملنع ا�جتم�ي�ي، والتّ حر�م الّد التّ 

الّد  يكتف  ا�جنسانيّ ولم  املسألة  بجعل  مجرّ ياملي  سوسيولوجيّ ة  مسألة   د 
ّ
و�ن تبنّ ة،  كقضيّ ما  ة  اها 

 ا�جنسانيّ  ة ألّن اجتماعيّ 
ّ

 �سان.  ا من حقوق اإلة �� العالم العر�ي اإلسالمي �س�� لتصبح حّق قانونيّ ة الال

غنيّ  بأّن   اأصبح  البيان  ا�جنسانيّ   يامليالّد   عن  عن  الزّ يدافع  قبل  عن  وجيّ ة  وا�خارجة  الزّ إة  واج،  طار 

ة مسنودة  ة، فقناعاتھ ا�حداثيّ م ا�حداثية والعلمانيّ ة تجد �عب��ها األسا�ىي �� القيَ انطالقا من قناعات علميّ 

ة  �وصيّ النّ   ارات د طروحات التيّ ، ال�ي تفنّ 2ةوالنظر�ّ   1ةة، امليدانيّ وسيولوجيّ بنتائج وخالصات دراساتھ الّس 

 

∗ A. Dialmy: « Les droits humains ne sont pas un objet de foi », in A. Dialmy: Transition sexuelle: entre 
genre et islamisme », Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 304-306. 

بعة ال -عبدالّصمد الّديالمي، المعرفة والجنس: من الحداثة إلى الّتراث، مطبعة الّنجاح الجديدة انظر مثال: - 1
ّ
ّدار البيضاء، الط

 . 2010الّثانية، 
صولّية واإلرهاب: مقاربة جنسانّية، رابطة العقالنّيين العرب/ دار الّساقي

ٔ
 . 2008بيروت،  -عبدالّصمد الّديالمي، المدينة اإلسالمّية واال

مانعبد الّصمد الّديالمي، االنتقال الجنسي في المغرب: نحو الحّق في الجنس، في الّنسب، وفي اإلجه
ٔ
 .  2015الّرباط،  -اض، دار اال

ة والجنس في المغرب، دار الّنشر المغربّية انظر مثال: - 2
ٔ
 . 1985الّدار البيضاء،  -عبدالّصمد الّديالمي، المرا

Abdessamad Dialmy, Jeunesse, Sida et Islam, Casablanca, Eddif, 2000. 
Abdessamad Dialmy, Logement, sexualité et islam, Eddif, Casablanca, 1995 

 أ.محمد الدحاني یوسف الطاسي و أ.
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ٔ
.   يوسف الطاسي و   ا

ٔ
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ة، و�ا�خصوص ع��  ة تقوم ع�� قراءات مذهبيّ ة تقليديّ ة لألفراد من مرجعيّ لو�ات ا�جنسانيّ الّس   تقارب ال�ي  

 .1ةصوص الدينيّ ة للنّ قراءة حرفيّ 

   ون��جمھ   م لھالذي نقّد   عت�� هذا النّص ويُ 
َ
 نَ بِ �� هذه الورقة ل

ً
حول هذه    ياملي ة �ستكمل موقف الّد أساسيّ   ة

 ةالقضيّ 
ُ
 كحقوق ومُ   ة حقوق اإل�سان، الخفي انتصارها ل�ونيّ ، وال�ي ال ت

ُ
 عليا مجرّ   ٍل ث

ّ
  كذلك  مادة فقط، و�ن

و�� الواقع، هذا النّص هو �عليق    ولة وع�� ا�جتمع.  ة تفرض نفسها ع�� الّد �واقع اجتما��، وكمطالب آنيّ 

املغر� للفيلسوف  هة  موجَّ األو��  مالحظتْ�ن،  بنمخلوفي  يتضّمن  انية  Ali BENMAKHLOUF∗ع�� 
ّ
والث  ،

ذين أعّدا، �شراكة،)CNDH�اط وا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان(كتب اليو�س�و بالرّ مل  موّجهة
ّ
دليل    ، الل

�بية ع�� حقوق اال�سان
ّ
ما حفل تقديمھ يوم  ال�

ّ
بصفتھ ضيفا    ، والذي حضره الّدياملي2015دجن��    17، ونظ

ل �� أّن "حقوق اال�سان ليست موضوع إيمان،  
ّ
مستمعا. وهاتان املالحظتان تتضّمنان فكرة أساسّية تتمث

باب".
ّ

 أساسّية ي��ّ�ى عل��ا الش
ٌ
 بل �� قيمة

 األصلي:   صّ النّ  -2

ديباجة »ا�خامسة الفقرة«  تنّص   أّن  من  ع��  اإل�سان  �حقوق  العاملي  األمم    «اإلعالن  شعوب 

و�تساوي    ،ة، و�كرامة اإل�سان وقيمتھقد أعادت �� امليثاق تأكيد إيما��ا بحقوق اإل�سان األساسيّ   حدةاملتّ 

 الرّ 
ّ
مستو�ات ا�حياة ��    م االجتما�� و�تحس�نقّد �وض بالتّ ساء �� ا�حقوق، وحزمت أمرها ع�� ال�ّ جال والن

ا�حر�ة أف�ح  جّوٍ  �� رأيي » من  ِقبل    ّن إ  ،.  أو مجاز �سيط من  اإليمان وا�ح �استعارة  استعمال مفهوم 

 
ّ

 �ساطة عن    ب�ّل   ي�ي ليدّل عوب. فاإليمان هنا مفصول عن مضمونھ الّد الش
ّ
، وهو أمر  �ىيء غ�� دي�يّ   قة �� الث

 خاصّ   ،غامض بالفعل
ّ
 ة أن

ّ
 2مواطنن. لذلك ال يمكن �عز�ز هذا األمر من لدن  ن متغاير�ْ �ْ ھ يجمع ب�ن �جل

 ھ اح��ام الّد علي
ّ
 ة.ة املفاهيميّ ق

حقوق اال�سان غ�� قابلة لإلثبات،    جعل حقوق اإل�سان موضوع إيمان فعل خط�� ي�اد �ع�ي أّن   إّن  

يتّم بد��يّ     ة ال 
ّ

إال حوّ تصديقها 
ُ
ت إثر ذلك،  الّد  بفضل اإليمان. ع��  إ�� نوع من  ين املد�ي ل حقوق اإل�سان 

ي �� حالة املغرب إ�� هذيان  جميع األديان األخرى. وهذا املوقف يؤدّ   محّل   ال�و�ي، دين �س�� إ�� أن يحّل 

 
Abdessamad Dialmy, Ville sexualité et islamisme, édition, Onze, 2018 
Abdessamad Dialmy, Transition sexuelle : Entre genre et islamisme, L’Harmattan, 2017 

منشور على موقع مؤّسسة مؤمنون بال حدود محّمد الّدحاني، الحّرّيات الفردّية في المغرب من منظور عبدالّصمد الّديالمي،  - 1
بحاث، انظر الّرابط: 

ٔ
 ).  2021شتنبر   10يوم  (شوهد   t.ly/h8ODللّدراسات واال

 فيلسوف مغربي متخّصص في المنطق والفلسفة االسالمّية. ∗ 
ثناء مداخلته لمناقشة دليل الّتربية على حقوق   - 2

ٔ
الّديالمي يقصد هنا علي بنمخلوف الذي استعمل مفهوم اإليمان بالّداللة الّدينّية ا

ّن مفهوم اإليمان الموجود في الفقرة الخام
ٔ
زعج الّديالمي، ال

ٔ
مر الذي ا

ٔ
سة من ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، االنسان، اال

ّن علي بنمخلوف فيلسوف من المفترض فيه 
ٔ
بدا الّداللة الّدينية لمفهوم اإليمان، خاّصة وا

ٔ
واضح بحيث استعمل كاستعارة ال تحمل ا

ن 
ٔ
ولّية لهذا الّنّص قبل ا

ٔ
ن يلتزم الّصرامة والّدّقة المفاهيمّية. وهذا ما وجدناه في الّنسخة اال

ٔ
في كـتابه المشار  وينشره الّديالمييعّدله ا

عاله. 
ٔ
 إليه في الّتوثيق ا

https://www.mominoun.com/articles/(%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AF
https://www.mominoun.com/articles/(%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AF
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 شع�يّ 
ّ
اإليمان    يمقراطي ال يقوم ع�� اإليمان (مهما �ان) ألّن ھ يث�� جدال وتوترات، بل عنفا. ا�جتمع الّد ، أي أن

 ة حقوق اإل�سان ال تبب، فعامليّ ايمان ع�� غ��ه. لهذا الّس   أّي   د وال يمكن أن �علَو متعّد 
ّ
أو ال تنشأ من    ،ىتأ�

 حقيقة أ�ّ 
ّ
ة  �ا موضوع إيمان، أي غ�� قابلة لإلثبات، بل ع�� العكس يمكن الوصول إل��ا ودعمها من ِقبل أدل

  سليم، بحّس  عيتمتّ  إ�سان �ّل  تفرض نفسها ع�� ��ا). فعقالنيّ ةة ميدانيّ ة (وخاصّ وحجج علميّ 
ّ

يء فذلك ال�ى

   ،لذلك  العالم". �� "هو األفضل قسمة
َ
حقوق اإل�سان موضوع إيمان و��    أكيد ع�� أّن ناقض التّ التّ   َن مِ ف

�سان  فاإليمان، مهما �ان، يمنع العقل من أن يص�� نظاًما عاًما. فحقوق اإل :�ا نظام عامّ نفس الوقت ع�� أ�ّ 

اآلن  �� وعقال  إيمانا  ت�ون  أن  يمكن  إ�ّ نفسھ  ال  "الّس .  واملوّح �ا  الوحيد  اإل بب"  مع  يتعارض  الذي  يمان  د 

 التعّد 
ّ

 ة. ات" ا�جمعيّ دي "للذ

أّن   �� التّ املش��َ   هامّ امل إحدى    يبدو  �عز�ز   ��  كة 
ّ
املتعل املنشور  من  انطالقا  املغرب،   �� العقال�ي  ق  فك�� 

 الية:ع�� أساس األسئلة التّ  1بحقوق اإل�سان

أّي  -1 الّد   حّد   إ��  واإل َيح��م  والقوان�ن  القضائيّ ستور  األوّ جراءات  ا�جيل  حقوق ة  من  اإل�سان،   ل 

 
ّ
��    ة، للمواطنات واملواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال، ا�حّق ة والسياسيّ ق با�حقوق املدنيّ املتعل

ص والعوائق  رَ عف، والُف ة والضّ ن �� ا�حقوق. ما �� نقاط القوّ ينية واملساواة ب�ن ا�جنس�ْ �ة الّد ا�حرّ 

 ل �حقوق اإل�سان؟�شأن ا�جيل األوّ 

أّي  -2 الّد   إ��  َيح��م  واإل حد  والقوان�ن  القضائيّ ستور   جراءات 
ّ
الث ا�جيل   ة 

ّ
واملتعل با�حقوق  ا�ي،  ق 

 �� التّ   للمواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال ا�حّق   2ة واالقتصاديةاالجتماعيّ 
ّ

 غل، ا�حّق عليم والش

التّ  االجتماعيّ ��  القوّ غطية  نقاط   �� ما  والضّ ة...  والُف ة  �شأن  رَ عف،  والعوائق   ص 
ّ
الث ا�ي  ا�جيل 

 �حقوق اإل�سان؟ 

أّي  -3 الّد   حّد   إ��  واإل َيح��م  والقوان�ن  الستور   قضائيّ جراءات 
ّ
الث ا�جيل   ة 

ّ
املتعل با�حقوق  الث،  ق 

ة  ضائيّ ة الرّ �� املمارسات ا�جنسيّ   ة للمواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال، ا�حّق ة واإلنجابيّ ا�جنسيّ 

 النّ   (�غّض 
ّ
�� ا�حماية من األمراض املنقولة    واج)، وا�حّق املعمول بھ �� نظام الزّ شريع  ظر عن نوع الت

عف،  ة والضّ ا�حمل غ�� املرغوب فيھ... ما �� نقاط القوّ   ا، وداء فقدان املناعة/ اإليدز، وضّد جنسيّ 

 رَ والُف 
ّ
 الث �حقوق اإل�سان؟ ص والعوائق �شأن ا�جيل الث

حّد  -4 أي  الّد   إ��  القوان�ن  َيح��م  القضائيّ ستور،  الرّ واالجراءات  ا�جيل  اإل�سان،  ة  حقوق  من  ا�ع 

 
ّ
  �� املاء، ا�حّق   ة، للمواطنات واملواطن�ن املغار�ة؟ ع�� سبيل املثال، ا�حّق ق با�حقوق البيئيّ واملتعل

ا�ع �حقوق  عف، والفرص والعوائق �شأن ا�جيل الرّ ة والضّ �... ما �� نقاط القوّ ّ� رف الصّ �� الصّ 

 اإل�سان؟

 
الُمعّد بشراكة بين مكـتب اليونسكو بالّرباط والمجلس الوطني لحقوق   » المقصود بالمنشور هو "دليل التربية على حقوق اإلنسان - 1

 . 2015)، في دجنبر سنة CNDHاإلنسان (
 قوق الثقافّية إضافة إلى الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية مالحظة: الجيل الثاني يشمل حّتى الح -2
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ٔ
.   يوسف الطاسي و   ا

ٔ
 محمد الدحاني  ا
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   من هذهانطالقا  
ّ
بحقوق اإل�سان، يمكننا ت�و�ن   للمنشور ا�خاّص  مةساؤالت األر�عة الك��ى، وا�ح��ِ الت

املغر�يّ  االستجابة  عن  مت�املة  للضّ رؤ�ة  العقالنيّ ة  أّي رورة  إ��  ومعرفة  اإل�سان،  �حقوق  ت�ون   حّد   ة 

 
ّ
 جزئة ب�ن األجيال األر�عة املذ�ورة أعاله. ة التّ �ابط أو عدم قابليّ االستجابة �افية أو غ�� �افية، مع اح��ام ال�

 
ّ
 إة، سي�ون من املمكن �عد ذلك �خيصيّ بناء ع�� هذه املعاينة الت

ّ
�بية ع�� حقوق  نجاز دليل (مالئم) لل�

 ��ن الذين من املف��ض ف��ها للمدرّ اإل�سان موّج 
ّ

ليل  �� هذا ا�جال. الّد   وتثقيفھ  بابم أن يقوموا ب��بية الش

مرتكزا    عشر�ن ن أك�� من  بجيل من األجيال األر�عة. دليل يتضّم   جزء خاّص   و�ّل  ن من أر�عة أجزاء،م�وَّ 

   ا، خمسة م��ا ل�ّل بيداغوجيّ 
ّ
ة من  ياسيّ ة والّس �ك�� ع�� ا�حقوق املدنيّ جيل من حقوق اإل�سان، لتفادي ال�

ا حقوق مز�جة. يجب االنطالق  ال�ي يقال ع��ا أ��ّ   األخرى  ومن جهة أخرى، إخفاء �عض من ا�حقوق   جهة،

ة ا��  ل بطر�قة �سقيّ يرفض أن يتحوّ   نظام سيا�ىيّ   جميع حقوق اإل�سان مز�جة ل�ّل   من معاينة مفادها أّن 

 نظام ديمقراطي. 

أك��   باعتبارها من حقوق اإل�سان، ال�ي ��ّم ة،  ة واإلنجابيّ ا�حقوق ا�جنسيّ   دد، �ش�� إ�� أّن �� هذا الصّ 

 
ّ

 سنة. هذه ا�حقوق �� األك�� ح  16إ��    15  باب، من سّن فئة الش
�
 ظ

ّ
باب، وجعلهم أك��  ا لتحف�� و�عبئة الش

 .ال �حقوق اإل�سان �ش�ل عامّ ة أو ميْ حساسيّ 

الّد  يتيح  أن  للمدرّ يجب   م�انيّ إ��ن  ليل 
ّ

الش �عر�ف  بأّن ة  س  باب  قد  اإل�سان  بلور��ا  حقوق   �� اهمت 

 
ُ
 االجتماعيّ   والعلومُ   الفلسفة

ّ
  ھ ينب��ة، وأن

ّ
 �نب��  ة. و ها من طرف القوان�ن الوطنيّ ترسيخها �ل

ّ
ا  مانً إي تص��  أال

عقالنيّ  قناعة  تبنّ بل  املعقول  من  را�خة  العيش الّد ينب��  قناعة    ،��اة  تحقيق  أجل  من  �شغف  ع��ا  فاع 

 املش��ك والكرامة ل�جميع. 

  18ة  املادّ   ة. والواقع أّن ة الدينيّ �ّ �� ا�حرّ   الكر�م، ا�حّق  ن ال�ي �سمح بالعيش املش��كمن حقوق اإل�سا

اإل �حقوق  العاملي  اإلعالن  تنّص من  أّن   �سان  حّق   ل�ّل   ع��  حرّ   ا �خص  والّد �ّ ��  والوجدان  الفكر  ين،  ة 

 ظهار دينھ أو  إتھ ��  �ّ تھ �� �غي�� دينھ أو معتقده، وحرّ �ّ حرّ   ويشمل هذا ا�حّق 
َ

 �د و عبّ ده بالتّ معتق
ّ

عائر  قامة الش

 واملمارسة والتّ 
ً
   حّر هو    . بلةٍ َد أمام املأل أو ع�� ِح   عليم بمفرده أو جماعة

ّ
 ي�ون لھ دين.  �� �غي�� دينھ أو أال

 ظر عن مواقفهم من الّد النّ   وجميع األفراد متساوون �غّض 
ّ

فرد    لزم �ّل ات هو ما يُ ين (األديان). وهذا بالذ

 ب. ة و�عصّ دغمائيّ  الذي يحميھ من �ّل  األمرن، نا أو غ�� متديّ متديّ  واء �انباح��ام اآلخر س

ا�حرّ  الّد �ّ بإقامة  املساواة) كحّق ينيّ ة  (ع��  آن واحد حرّ أسا�ىيّ   ة   �� ت�ون حقوق اإل�سان  ة ومح��مة  ، 

 ديانة. قها ع�� �ّل ها وتفوّ ع�� سموّ  ا�� تدّل إيمان، و�التّ  �جميع األديان، ول�ّل 
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 الجمهورّیة   ورة إلی الثّ من  تونس

 وجون فول  وتمارا سون  جون إسبیزوتو

 

 
 

 

  الديمقراطّية بوصفها عودة السلطة إ�� الشعب،"  

 " محفوفة با�خاطرمهّمة جسيمة ومغامرة 

 . ا�حبيب بورقيبة �� اجتماع بن�رت

 

 : صملخّ ال

تحّوالت    رغم العر�ّي "أّن  بانتظارات "  الر�يع  ارتبطت  الفساد    قد  مقارعة  محورها  وسياسّية  اجتماعّية 

وتحقيق ا�حّرّ�ات الفردّية وا�جماعّية والرفاهّية، فإّ��ا دفعت قوى اإلسالم السيا�ىّي وتنظيماتھ إ�� واجهة  

نت البعض م��ا من اعتالء السلطة ومراكز القرار فيما �شبھ فورة إسالموّ�ة غ��  
ّ

املشهد ا�جتم�ّ�، بل مك

ل�ن  مسبوقة عند كث��
ّ
لذا �س�� هذه املقالة إ�� تفّهم اإلسالم السيا�ىّي التو��ىّي �� عالقة بمشروع  .  من ا�حل

الوطنّية لها  :  الدولة 
ّ
ال�ي ش� أو�� وواصلها خلفھ  "  بورقيبة "دولة االستقالل  فالعملّية  ".  بن ع��ّ "�� مرحلة 

دت ال�خط الشع�ّي واق��نت  التحديثّية ذات التوّجھ العلما�ّي أخفقت �� تلبية االحتياجات ا�جتمع
ّ
ّية وول

والفساد حزب  .باالستبداد  وتحديدا  السيا�ىّي  اإلسالم  �حر�ات  أتاح  جاه    وهذا 
ّ
االت حركة  ـ  ال��ضة  حركة 

مدخال تار�خّيا �حركة  "  جانفي  14ثورة  "و�انت  .  اإلسالمّي سابقا ـ أن تتحّول إ�� قّوة استقطاب و�ديل سيا�ىيّ 

بمفاتيح االستئثار   �� من   ال��ضة  عاصف  جّو   �� الدولة  و�دارة  السلطة  غمار  وخوض  السياسّية  اللعبة 

. ع�� أّن النّص ال  االح��اب والعنف واالنت�اسات واملواجهات العنيفة مع قوى ا�جتمع املد�ّي ب�ّل أطيافها

ّية تتواءم والرؤ�ة األنقلوساكسو 
ّ
نّية ال�ي  يخلو من قراءة متساهلة ومتعاطفة مع التجارب اإلسالموّ�ة ا�حل

لها   ترّوج  ال�ي  السياسّية  باملغالطات  �عبأ  وال  املمارسة  ومفارقات  ا�خطاب  تناقضات  شأن  من  ��ّون 

 األيديولوجيا اإلسالموّ�ة.

 حركة ال��ضة ـ السلفّية ـ حركة النداء.  ثورة ـالر�يع العر�ّي ـ  :مفاتيح  �لمات
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Abstract : 

Although the transformations of the “Arab Spring” were linked to social and political 

expectations centered on fighting corruption and achieving individual and collective freedoms 

and welfare, they pushed the forces of political Islam and its formations to the forefront of the 

societal scene, and even enabled some of them to ascend power and decision centers in what 

looks like an unprecedented Islamist outburst for many analysts. Therefore, this article seeks 

to understand Tunisian political Islam in relation to the project of the national state: the state 

of independence that was formed by Bourguiba in the first stage and continued by his 

successor, Ben Ali. The secular-oriented modernization process failed to meet societal needs, 

generated popular discontent and was accompanied by tyranny and corruption. This allowed 

political Islam movements, particularly the Ennahda Movement - the former Islamic Tendency 

Movement - to turn into a polarizing force and a political alternative. The “January 14 

Revolution” was a historical entry point for the Ennahda movement to monopolize the keys to 

the political game and to engage in power and management of the state in a stormy 

atmosphere of clashes, violence, setbacks and violent confrontations with civil society forces 

of all kinds. However, the text is not devoid of a permissive and sympathetic reading of the 

local Islamist experiences, in line with the Anglo-Saxon vision, which downplays the 

contradictions of discourse and paradoxes of practice and does not care about the political 

fallacies promoted by Islamist ideology. 

Key words: Arab Spring- Revolution- Nahdha Movement- Salafism- Nidaa Movement. 
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 : مة مقّد -1

ا�جمهورّ�ة"  إ��  الثورة  من  "تو�س:  املقال  من    واحد»  Republic  to Tunisia: from Revolution «هذا 

»  Islam and Democracy After Theمقاالت عّدة ضّمها كتاب "اإلسالم والديمقراطّية �عد الر�يع العر�ّي" 

New York, 2016). -» (Oxford University Press, Oxford Arab Spring.    واهتّمت هذه املقاالت ببيان

" �عد  ما  تار��ّ� هو  �� سياق  والديمقراطّية  اإلسالم  ب�ن  بات  العالقة 
ّ
تقل الذي شهد  العر�ّي"  الر�يع  ثورات 

ومسارات مجتمعّية متعّرجة أّدت إ�� بروز حر�ات إسالموّ�ة متنّوعة �� أدوا��ا ورهانا��ا وارتباطا��ا. واملقال  

 John(  )، واشتغل فيھ �ّل من جون إسبوز�تو201-174يقع �� ثمان وعشر�ن صفحة �� ��ختھ األصلّية (

Esposito) ( ّ��متخّصص �� األديان والدراسات اإلسالمّية وعضو  .   بجامعة جورج تاون األمر�كّية أستاذ جام

باحثة أمر�كّية �� قضايا األديان وتحديدا الدراسات  ) (Tamara Sonn(  تمارا سون ) و بمراكز بحثّية متعّددة

خّصص �� دراسات  أستاذ مت(   John Voll)(   جون فول ) و تدّرس تار�خ اإلسالم �� جامعة جورج تاون .  اإلسالمّية

) ع�� التجر�ة اإلسالموّ�ة  اإلسالم املعاصر وخاّصة اإلسالم اآلسيوّي وقضاياه �� القرن الواحد والعشر�ن

لة �� حركة ال��ضة من ا�حاضن األو�� حّ�ى صعودها إ�� السلطة �� 
ّ
 .2012التو�سّية ممث

 النّص:   -2

العر�ّي، نا�جة لالنتفاضة قبل أح  �انت تو�س، الر�يع    انطلقت منال�ي    2010د�سم��    17داث  مهد 

وانطلقت ع�� مصر وليبيا وسور�ا إ�� البحر�ن واليمن عاكسة غضبا شعبّيا    مدينة سيدي بوز�د الداخلّية،

   .تو�س تداول ع�� حكمها رئيسان فقط  وع�� الرغم من أّن .  عميقا واستياء من القادة العرب األتوقراطّي�ن

 أّن   1956��    من فر�سا  منذ حصولها ع�� استقاللها  ـ  بن ع��ّ ـا�حبيب بورقيبة وز�ن العابدين  
ّ

العديد من   إال

االستبدادّي  بحكمها  قبل  الغر�ّية  الدول  يقطنھ.  ح�ومات  بلد  مع    وهو  الغالب   �� متجا�سون  ان 
ّ
س�

أو دينّية قليلة، أو قبلّية  إثنّية  لها اقتصاد حّر،  انقسامات  فحسب  فطبق��ا الوسطى لم تكن كب��ة    و�ان 

ومنفتحة، مة 
ّ
متعل �انت  دخل    ولكّ��ا  من  وأع��  ومصر  املغرب   �� ج��انھ  دخل  ضعف  الفرد  دخل  و�ان 

 . ا�جزائر ال�ي استفادت من بر�ات النفط و�� سلعة افتقرت إل��ا تو�س

- 1987(ونظام بن ع��    ف�ي أصغر دولة �� شمال أفر�قيا،  ذلك لم يكن ع�� أحسن ما يرام،  �ّل   ولكّن 

م �� الصورة وا�حفاظ ع�� وهم التوليف الغر�ّي   الذي )  0112
ّ

العر�ّي سيواجھ قر�با    العلما�ّي   برع �� التحك

ا�خفّية، ا�ح�ومّية  الصفقات  من  سئموا  الذين  العادّي�ن  التوازن    املواطن�ن  والفساد    االقتصادّي،وعدم 

سالموّ��ن والعلمانّي�ن ع�� حّد  وعملّيات القمع ال�ي اس��دفت املنشّق�ن السياسّي�ن ـ اإل   ال�ا�ح واملستشري،

 . املشاركة السياسّية ا�حقيقّية سواء ـ وضعف

البوعز�زي،  محّمد  يكن  العمر    ولم  من  يبلغ  متجّول  بائع  ت�حّيتھ    عاما،  26وهو  فعل  �سّبب  والذي 

�� اندالع ثورة، انتحاره مجّرد �عب�� عن محنتھ املأساوّ�ة،.  فر�دا من نوعھ  بالنفس  ب  ولم يكن  رهن  ولكّنھ 

يا  محّمد البوعز�زي    قد �ان. و وغ��ه من الشباب �� العالم العر�ّي   أيضا ع�� الشباب التو��ىيّ 
ّ
ا  تجل مأساو��

ع�� الرغم من مستواهم    للشباب املهّمش�ن واملغ��ب�ن والعاطل�ن عن العمل أو الذين �عملون �ش�ل هام�ىيّ 
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ا.  ومهارا��م  التعلي�يّ  املناطق   �� االحتجاجات  اندلعت  باسم  وقد  �عرف  فيما  ا�جنوب   �� حزام  "�حرومة 

��ا   يناير انتشرت االحتجاجات �� ضوا�� تو�س،/ و�حلول األسبوع الثا�ي من شهر جانفي".  التعدين
ّ

وقد غذ

التواصل االجتما��ّ  التعبئة    شب�ات  ال�ي استخدمها املتظاهرون الشباب لتنظيم  الفا�سبوك وتو���  مثل 

 . ا من أجل الن�ول للتظاهر �� العاصمة تو�سا�جماه��ّية للمواطن�ن وتنسيقه

لنظامھ ا�حقيقّية  الطبيعة  عن  ع��  بن  فعل  رّد  كشف  املتطّور  الزائف  املظهر  من  الرغم  فقد  .  وع�� 

املتظاهر�ن بما ��    القّوة الوحشّية ضّد   استخدمت قوات األمن و�� جزء ال يتجّزأ من حكم الرئيس القم�ّ�،

جانفي �انت جماعات    /من يناير   12و�حلول  .  املسيل للدموع والذخ��ة ا�حّيةوالغاز    ذلك االعتداء ا�جسدّي 

دت أك�� من حالة وفاة
ّ

  كيف يمكنك أن. " 1ـ �ان ذلك نتيجة للمناوشات مع الشرطة  حقوق اإل�سان قد أك

 .2"اآلن أنت قاتل . إذا قمت بذلك فلن ت�ون هناك عودة. "سأل أحد أ�حاب األعمال" تحّرر شعبك 

  فقد جلب العام ا�جديد عزًما مغايرا لإلطاحة بالرئيس املستبّد .  يكن هناك مجال للعودة �� الواقعولم  

بّية والنقابات املهنّية وا�جماعات الهاو�ة األخرى ��   واجتمعت النقابات.  بالبالد
ّ

العّمالّية وا�جموعات الطال

فأقال وز�ر الداخلّية وأعلن    يد عدد القت��،مع تزا  وتراجع بن ع��ّ .  عشرات املدن للتظاهر وتنظيم اإلضرابات

 ��م بالتحقيق �� رّد ا�ح�ومة ع��وال  2012عن تنازالت غ�� مسبوقة و�عّهد �عدم الس�� إ�� انتخابھ �� عام  

 إ�� تفاقم ا�حشود الغاضبة ال�ي اعتقدت    ولكّن .  3املتظاهر�ن و�تطبيق مز�د من ا�حّرّ�ات
ّ

تصّرفاتھ لم تؤّد إال

لة و��ّل أّن تأكيدا
ّ
 للبقاء �� منصبھ  تھ �انت مضل

ً
اضطّر إ�� فرض    وعندما فشلت تنازالتھ،.  �ساطة محاولة

ولكن ��  .  سّتة أشهرجراء انتخابات �شريعّية �� غضون  حالة الطوارئ و�قالة ح�ومتھ بأكملها والتعّهد بإ

ب  عاًما قام بنشر ا�جيش  23ضر�ة أخ��ة ذاتّية من حكمھ لنظامھ الذي دام   للقتلإطالق  آمرا  و��  .  النار 

عندما �ان قائدا لألر�ان ورفض توجيھ    حصل مع ا�جن�ال رشيد عمار  ا�خطوة ال�ي أعادت إ�� األذهان ما

جانفي �عد أن أصبح غ�� قادر ع�� احتواء  / يناير    14واضطّر بن ع�ّ� ��  .  قّواتھ لتقتيل املواطن�ن �� الشوارع

االنتفاضة إ�� االستقرار �� ��اية املطاف �� جّدة باململكة العر�ّية  االحتجاجات واستخدام ا�جيش ل�حق  

 . 4السعودّية للعيش �� املنفى

 أّن ا�ح�ومة مع قّوا��ا العسكرّ�ة والشرطة واألمن والب��وقراطّية ا�ختلفة   ورغم أّن بن ع�ّ� قد رحل،
ّ

إال

لقد سقط  "  قائال   ال��ضة  املعارضة اإلسالمّي فقد أعلن راشد الغّنو�ىي زعيم حزب  .  ال تزال قائمة  والفساد

لم  الدكتاتور  الدكتاتورّ�ة   ولكن  حزب.  5"�سقط  ا�حظورة   الغّنو�ىي  �ان  العديدة  ا�جموعات  من  واحدا 

 
  19شوهد بتاريخ  ، t.ly/LojN، 2011جانفي  11، نيويورك تايمزلتونسّية تمتّد إلى العاصمة، االحتجاجات ا دافيد كيركباتريك،  -1

 . 2019فيفري 
 .نفسهالمرجع  -  2
مين،  -  3

ٔ
وسط، واشنطنعصام اال

ٔ
مل االنتفاضة العربّية: فهم التحّوالت والثورات العربّية في الشرق اال

ٔ
، مقاطعة كولومبيا، اال

مريكّي، 
ٔ
 .27ـ ص 2013التعلميمّي اال

 .28ص ، نفسهالمرجع  -  4
 . 31ص المرجع نفسه، -  5
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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�� ذلك الوقت فقد أخرس النظام    Nathan Brown)(ومثلما الحظ ناثان براون  .  واملقموعة �� عهد بن ع��ّ 

 .1"د �عرف من هو �� القائمةال أح" ولكن " الساسة  التو��ىيّ 

إ�� إنجل��ا وفر�سا قبل أك�� من    الذين �انوا قد �جؤوا  و�ينما غاب راشد الغّنو�ىي وغ��ه من قادة ال��ضة،

الزمن، من  االنتفاضة،  عقدين  بناء    خالل  إعادة   �� للمشاركة  �سرعة  عادوا  ا�جديدة"فقد  �عد  "  تو�س 

ع��ّ  ب�ن  من  .  اإلطاحة  الرغم  شائبة  ع��  �شو��ا  ال  سياسّية  مؤّهالت  جلبوا  فإّ��م  تو�س  عن  غيا��م 

األمامّية    كّنا لسنوات با�خطوط:"  أحد أعضاء حزب ال��ضة  وع�� حّد �عب�� محّمد الهادي أيا�ي،.  ومصداقّية

 .2"لقد واجهنا �ّل أنواع املظالم. ضّد النظام ودفعنا الثمن

املناخ الذي أنتجها بدأ فعال   لكّن . وكبحها إ�� السّتينات لها و�عود جذور ال��ضة �� تو�س وقمع ا�ح�ومة

ا�حركة الوطنّية ا�جاهد األك�� أّول رئيس    وأ�ي  1956قبل عقد من الزمن مع استقالل تو�س من فر�سا عام  

 . لتو�س ا�حبيب بورقيبة

 : الحبیب بورقیبة: "المجاهد األکبر"  -3

تلّق  التنو�ر  عصر  أبناء  من  بورقيبة  ا�حبيب  فر�سا  �ان   �� والقانونّية  السياسّية  العلوم   �� �عليمھ  ى 

بورقيبة حركة استقالل تو�س من فر�سا هادفا إ�� إعادة بناء تو�س باعتبارها    وقد قاد.  3بجامعة السر�ون 

طراز   ع��  حديثة  االستعماردولة  الدستورّي   الفر��ىيّ   قيم  ا�حزب  وحز�ھ  بورقيبة  ن 
ّ

وتمك   ومؤّسساتھ، 

� بورقيبة منصب رئيس    1956و�� أفر�ل  .  كّفل بردم هذه الهّوة الظاهرّ�ة املستمّرةمن الت ND)(  ا�جديد
ّ
تو�

أصبحت تو�س جمهورّ�ة    1957جو�لية  / و�� يوليو    .الوزراء ووز�ر ا�خارجّية ووز�ر ا�خارجّية ووز�ر الدفاع

ة وا�حبيب بورقيبة أّوَل رئيس لها
ّ
 .4مستقل

ھ �خص يمكنھ إعادة �شكيل البالد وت�حيح اإلسالمقّدم الرئيس ا�جديد نفسھ إ��  
ّ
: مواطنيھ ع�� أن

بخاّصّيتھ" الدين  إ��  العودة  هو  اهتمامنا  أداة  .  5"الديناميكّية  إّن  بوصفھ  الدين  بورقيبة  استخدم  لقد 

وع�� الرغم من سعيھ إ�� إ�شاء دولة  .  للتعبئة السياسّية الشعبّية خالل ف��ة الكفاح من أجل االستقالل

بورقيبة قد �ان استخدم �� املا�ىي لغة ومفردات دينّية أثناء ف��ة االستقالل وحصل    لمانّية متشّددة فإّن ع

�ن الفر�سّي�ن  املقاتل الكب�� قائد ا�جهاد ضّد (ع�� لقب ا�جاهد األك��  
ّ
خضّم إعادة    ومع ذلك، ��.  6)ا�حتل

 
ت كّل شيء،  - 1

ٔ
ة الشؤون الدولّية نسيمة نور، تونس: الثورة التي بدا

ّ
http://www.iar-، 2011جانفي  31، مجل

gwu.org/node/257 2013فيفري  26، شوهد بتاريخ. 
مون بعد ثورة الياسمين"،  "إسالموّيون - 2

ّ
 . 2013فيفري  26، شوهد بتاريخ t.ly/kixI، تايمز المالطّيةيتكل

د فصلّية العالم الثالث، ماريون بولبي، التحّدي اإلسالمّي -  3
ّ
 , 591، ص 1998، 2، العدد 10، المجل

 ، نفسهالمرجع  -  4
ة المغرب تونس،تسلر، التحّول السياسّي والصحوة اإلسالمّية في  م. -  5

ّ
 .11، ص 1980، 5، العدد مجل

 .592ص   مرجع سابق، ،ماريون بولبي-  6
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تو�س  بدأ بورقيبة سياسات لتحو�ل    ينات،�شكيل الدولة التو�سّية طوال أواخر ا�خمسينات وأوائل الستّ 

 .1"وعميق نحن مع الغرب  �ش�ل أسا�ىيّ "أتاتورك قد أعلن  وصّرح أّن  إ�� دولة علمانّية ذات توّجھ غر�ّي 

و��   والقضاء ع�� املدارس الدينّية ودمج م�جد الز�تونة،  وقد قام بورقيبة بتوحيد النظام التعلي�ّي،

جامعة تو�س ال�ي    �� جامعة علمانّية حديثة وجديدة،  ر�خ اإلسالم وأك��ها،واحدة من أو�� ا�جامعات �� تا

واسُتعيض عن اللغة العر�ّية بالفر�سّية لغة رسمّية للتعليم حّ�ى  ،2�انت مل��مة بمنا�ج ع�� النمط الغر�ّي 

 .3و�ا�ح�ومة"ال يتّم قطع صلة ا�جيل ا�جديد بالتكنولوجيا والقيم ا�حديثة "

ذلك   عن  بإصالحوفضال  أيضا  اإلسالمّي   قام  األحوال    التقليدّي   القانون  بقانون  والطالق  للزواج 

لعام   القانو�ّي   1956ال�خصّية  الوضع  تحس�ن  إ��  أّدى  �ش�ل م�حوظ،  الذي  تو�س   �� وحقوقها    للمرأة 

و��  .  4اإلجهاضقانونا �شّرع    1965جو�لية    /يوليو  1بيع أدوات تحديد النسل وأصدر ��  وأجاز �عد ذلك  

ھ  
ّ
.  �� املدارس و�� ا�جال العامّ "  خرقة قبيحة "الوقت نفسھ منع النساء من ارتداء ا�حجاب الذي �عتھ بأن

ف�ن مدنّي�ن يذهبون إ�� العمل �� تلك ا�خرقة القبيحة فال عالقة لها بالدين "
ّ
نا إذا رأينا موظ

ّ
و�ان  . 5"حّ�ى أن

ا ا�خمسة  أر�ان اإلسالم  أّن اس��دافھ ألحد  أعلن  ا 
ّ
مل ل�جدل  إثارة  ھ    ألك�� 

ّ
ألن ت��يره  يمكن  صيام رمضان ال 

ل من اإلنتاجّية االقتصادّية للدولة مقارنا عملھ با�جهاد ضّد 
ّ
 .6"الفقر   وهو   ملقاومتھ   لدينا عدّو "العدو    سيقل

الم  و�ينما �ان بورقيبة �ستعمل أحيانا لغة را�خة �� الدين و�تحّدث صراحة عن ��خة جديدة من اإلس 

ھ مص�ح دي�ّي،
ّ
أن إليھ ع��  ينظروا  لم  الدينّية  العقلّية  املواطن�ن ذوي  العديد من  فإّن  بل بوصفھ   حداثّية 

سط��ّ  إيمان  ذا  ا  حرمان  .  علماني� إ��  العلمانية  ا�حداثّية  إصالحاتھ  أّدت  بالعر�ّيةوقد  والعلماء    الناطق�ن 

م�ن واملؤّسسات التعليمّية اإلسالمّية بمن ف�
ّ
ّية أين �انت    �م خّر�جواملتعل

ّ
الز�تونة من دخول ا�جامعات ا�حل

�ي أنت�ي إ�� ما تبّقى  "وكما يروي الغّنو�ىي . الفر�سّية �� اللغة األساسّية
ّ
غادرت إ�� سور�ا للدراسة هناك ألن

 أمل ضئيل �� الوصول إ�� ا�جامعة،.  من مدرسة الز�تونة
ّ

ف    لم يكن لدى خّر��� الز�تونة إال
ّ
والبعض ُوظ

الغّنو�ىي أّوال    سي�ون لتجارب.  7"من قبل اإلدارات العمومّية والبعض اآلخر وجدوا ألنفسهم م�انا �� الشرق 

واألهّم    ولكن خاّصة أثناء دراستھ �� دمشق، لها أثر عميق �� حياتھ وتصّوراتھ عن الغرب،  �� جامعة القاهرة،

اإلسالمّي  وحراكھ  أيديولوجّيتھ  ذلك  قوّ�ة    سيؤول�عدها  سنوات  .  من  معارضة  �حركة  تأسيسھ  إ��  ذلك 

 .التو��ىيّ  للنظام العلما�ّي 
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 : راشد الغّنوشي  -4

د�� قا�س �� جنوب شرق تو�س 1944جوان / يونيو 22ولد راشد الغّنو�ىي �� 
ُ
و�ان والد   ،1�� مقاطعة ت

 متدّيًنا
ً

صال بالعالم    أّما والدتھ فانحدرت من عائلة تجارّ�ة،.  الغّنو�ىي الشيخ محّمد مزارًعا ورجال
ّ
و�ان لها ات

والده  ا�خار��ّ  من  أستاذ .  أك��  إنتاج   �� أثره  العشرة  أطفالها  �عليم  ع��  ل��ك��ها  وناشط    و�ان  وقاض 

 .2إسالمّي 

را عندما �حبھ والده من املدرسة االبتدائية ملساعدتھ �� دعم إخوتھ  
ّ

انقطع الغنو�ىي عن التعليم مبك

وقد اع��ض والده أيضا ع�� نظام التعليم الغر�ّي �� مدرسة الغّنو�ىي باللغة  . الذين �انوا يدرسون �� تو�س

 .لغة املستعمر�ن الذين �عت��هم أعداء اإلسالم  الفر�سية،

املا��ّ  الوضع  إخوتھ،  وتحّسن  تخّرج  �عد  ومن�جها    لألسرة  الز�تونة   �� دراستھ  الغّنو�ىي  فاستأنف 

الغّنو�ىي خالل السنوات.  3التقليدّي  ا �ش�ل خاّص،  ولم يكن  الز�تونة ديني�  �� و�� مرحلة ما    ال�ي قّضاها 

ب املراهق�ن �� ذلك الوقت
ّ

� عن صالتھ اليومّية كما فعل العديد من الطال
ّ

ا ومصدوًما �سبب  .  تخ�
ً
�ان مرتب�

ًزا ع��  .  مفارقة العالم الذي عاش فيھ
ّ

املشا�ل ال�ي لم �عد  "�ان �عليمھ �� الز�تونة تقليدّيا بال هوادة ومرك

 .4"�عنينا وال�ي �انت مفروضة علينا من االستعمار وأصبحت �� الوضع الراهن 

ّية العقيدة بجامعة الز�تونة، 
ّ
ا ب�ن    و�عد تخّرجھ من املدرسة الثانو�ة درس الغّنو�ىي �� �ل

ً
لكّنھ بقي ممّزق

  فغادر الز�تونة ليدرس لف��ة .  ا�جديد الذي �عيش فيھ  �عد فيھ التقليدّية مالئمة وا�جتمع الغر�ّي   عالم لم

 . �� دمشق أين تحّصل ع�� درجة البا�الور�ا �� القاهرة ثّم  وج��ة

فقد تمّ��ت    نقطة تحّول �� حياتھ،)  1968-1964(الف��ة ال�ي قّضاها الغّنو�ىي �� جامعة دمشق  �انت  

العر�ّية والتار�خ�ش�ل كب�� ب ب�ن   فقد واجھ حياة ا�حرم ا�جام��ّ .  دراستھ للسياسة  واالنقسامات املر�رة 

ب ذوي امليول لإلخوان املسلم�ن من  
ّ

ا�حز��ن البعثّي�ن وا�حر�ات القومّية العر�ّية الناصرّ�ة من جهة والطال

مواجهة إسرائيل ��    ��)  ر�ا واألردنوسو   ا�جتمعة ملصرالقّوات  (تأث�� الهز�مة العر�ّية الساحقة  .  جهة أخرى 

وكما �ان منطقّيا بالنسبة إ�� العديد من الشباب    هّز الثقة �� القومّية العر�ّية،  1967حرب األّيام السّتة عام  

إ�� اإلسالم، الغّنو�ىي  تحّول  ا�جامدة    العرب  التقليدّية  املؤّسسات  ى 
ّ
تتخط إ�� رؤ�ة إسالمّية  تحّول  ولكّنھ 

 .5"اإلسالم الذي �ان ع�� قيد ا�حياة")"املتاحف"اس��زأ م��ا باسم  (ثل الز�تونة وعديمة ا�حياة م

تماًما لإلسالم    قل�ي مطم�ّن   و�� ح�ن أّن .  استقّر رأيي �� ��اية املطاف ع�� عدم �ّحة القومّية العر�ّية"

بعھ لم يكن اإلسالم ال�حيح بل ��خة منھ تقليدّية    أدركت أّن 
ّ
لم    فالنموذج التقليدّي   و�دائّية،ما كنت أت

تقليدّية، دينّية  مشاعر  بل  شامال  نظاًما  ل 
ّ
يمث وال  أيديولوجيا  والعادات  يكن  التقاليد  من    ومجموعة 
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ل حضارة أو طر�قة حياة
ّ
�ي لم أكن مسلًما حقيقّيا.  والطقوس ال�ي لم تكن تمث

ّ
ولذلك اضطررت  .  اكتشفت أن

خاذ قرار العودة إ�� اإلسالم
ّ
 .1"إ�� ات

 : میالد حرکة  -5

الدراسة    ل�حصول ع�� درجة املاجست�� من جامعة السور�ون ألّن   1968ارتحل الغّنو�ىي إ�� فر�سا �� عام  

ع��   ا�حصول   �� الفر�سّية سيساعده  من  ن 
ّ

والتمك جّيدة�� فر�سا  تو�س  وظيفة  إ��  �عود  ومثل  .  عندما 

أجنبّية ي�افح من أجل  فسھ منغمًسا �� ثقافة  الغّنو�ىي نالعديد من أبناء جيلھ الذين درسوا با�خارج وجد  

بإيمانھ وهوّ�تھ، تأّسستفقد صادف جمعّية دعوّ�ة إسالمّية غ��    االحتفاظ  باكستان حيث    سياسّية   ��

بحّس  التبليغ    لقد زّوده.  املسلم�ن إ�� نمط حياة أك�� تدّيًنا)  الدعوة(ع�� العامل�ن داع�ن  يتنّقل الّدعاة الرّحالة

سافر الغّنو�ىي �� أنحاء عّدة من فر�سا أين الحظ الظروف  .  والغرض منھ  ّ�ة وا�حراك اإلسالمّي األّمة والهو 

و�� عام  .  اإلسالمحياء وا�حانات إلعادة الناس إ��  املعيشّية الّصعبة ملسل�ي شمال أفر�قيا وعا�شها وزار األ 

 . ع�� مهن بدوام جزئّي أصبح اإلمام امل�افح �� م�جد صغ�� غ�� مخّصص للتبليغ يقتات  1969

�انت  .  ع��ا ملّدة خمسة أعوام  مكث �عيًدا عاد الغّنو�ىي إ�� بيتھ لز�ارة عائلتھ �عد أن    1970و�� سنة  

ط لھ مّما أسفر عن حالة من الر�ود االقتصادي  
ّ
ح من تجر�ة فاشلة �� االقتصاد االش��ا�ي ا�خط

ّ
تو�س ت��ن

الذي أسهم أيًضا �� إحياء    واالقتصادّي   التحّرر السيا�ىيّ   والبطالة واالضطرابات ثم تحّولت ا�ح�ومة إ��

تخ�ىى أن يؤّدي   أسرتھ ال�يالغّنو�ىي من قبل  ومع ذلك قطعت ز�ارة  .  �� تو�س  اإلسالمّي   الهوّ�ة وال��اث العر�ّي 

املهنّية    العل�يّ   انتقاده املواقع  و��ديده  عليھ  القبض  إلقاء  إ��  االش��اكية  االقتصادية  تو�س  لسياسات 

التوا��(شّقائھ  أل  ع��  وأستاذ  بالرجوعمّما  )  قاض  سريًعا  أقنعھ  باريس  بتو�س  .  إ��  فھ 
ّ
توق أثناء  والتقى 

العاصمة �عض املنتم�ن إ�� جماعة التبليغ الذين عرضوا عليھ الدعوة �� امل�جد ولقاء الشيخ عبد الفتاح  

ن ما أصبحت قّوة رئيسّية �� �ّجع حركة إسالمّية صغ��ة شعبّية سرعا  محام وناشط إسالمّي   ومورو وه

وتحّصل الغّنو�ىي ع�� منصب تدريس �� اختصاص الفلسفة �� الثانوّ�ة، .  طفرة إسالمّية �� تو�س العلمانّية

زت �� البداية ع�� القضايا  
ّ

ّية وانضّم إ�� حركة عبد الفتاح مورو ال�ي رك
ّ
وعاد إ�� الوعظ �� املساجد ا�حل

 م 
ً
ا من  .  ن الرسائل السياسّية الصر�حةاالجتماعّية والثقافّية بدال  إسالمي�

ً
لقد أوجدت هذه ا�حركة بديال

ز عملنا ع�� تطو�ر الضم�� األيديولو��ّ : "الثقافة الغر�ّية
ّ

الذي �ان يت�ّون من نقد املفاهيم الغر�ّية    لقد ترك

 .2"ال�ي ��يمن ع�� روح الشباب 

ب الطبقة العاملة  وهو املدّرس والقائد    استقطب الغّنو�ىي،
ّ

املعروف، العديد من الشباب والفقراء وطال

إ�� قطاعات ا�جتمع األخرى  القرآن  .  باإلضافة  إ�� جمعّية ا�حافظة ع��  مة    ،)QPS(ثّم انضّموا 
ّ
و�� منظ

الذين   أولئك  قبل  من  لإلسالم  واإلخالص  واألخالق  التقوى  ع��  زت 
ّ

رك سياسّية  غ��  واجتماعّية  ثقافّية 
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أ التو��ىيّ �عتقدون  ا�جتمع  األخال��ّ   ّن  اإلفالس  ع��  املفرط  التعو�ل  �سبب  هوّ�تھ  أضاع  والفساد    قد 

 . 1الغر�ّي 

املظاهرات   ل�حق  ل�جيش  بورقيبة  استخدام  �ان  السبعينات  أواخر  ا�خ��  (و�حلول  انتفاضة  خالل 

العامّ )  1978جانفي   حاد 
ّ
االت مع  بإضراٍب )UGTT(للشغل    التو��ىيّ   ومواجهتھ  ّوج 

ُ
وت من  ،  العديد  ومقتِل   

يد   ع��  بورقيبةالعّمال  القرآن.  نظام  ع��  ا�حافظة  جمعّية  أفراد  الغّنو�ىي   بمن  (QPS)وأصبح  ذلك   ��

كيف يمكننا أن ن�ون ��ذا القدر من التواصل مع ما  : "السياسة حقيقة و�جب التعاطي معها  مقتنع�ن بأّن 

 .2"ر �� ا�جتمع نلعب أّي دو �� الواقع داخل مجتمعنا دون أن  �ان يحدث

بما �� ذلك الثورة اإلسالمّية    امل��ايدة لإلسالم �� السياسة املسلمة �� أواخر السبعينات،  �انت العيانّية

ل تحّدّيا لبورقيبة  1979  �� إيران �� عام
ّ
� مهاّمھ رئيًسا مدى  .  وا�خاوف من تصديرها تمث

ّ
فقد هّدد بأن يتو�

ّص بھ ��    ا�حياة،
ُ

تراجع عن حملتھ ضّد رمضان وتحّول نحو الكتب وا�خطابات والرموز  و .  1970وهو لقٌب خ

مقاالت    وقد �شرت جر�دة األمل، و�� �حيفة ذات طا�ع رس�يّ .  الدينّية بوصفها جزًءا من سردّية ا�ح�ومة

وال�ي ظهرت  "  األصول اإلسالمّية للفكر البورقيب�يّ " افتتاحّية وخصائص ذات طبيعة إسالمّية صر�حة مثل  

ةمع 
ّ

 .3"صورة للرئيس وهو يقوم برحلة حّج إ�� مك

تنظيما  1979و�� سنة   �انت  ال�ي  اإلسالمّية  ا�جماعة  الغنو�ىي  حزً�ا  (  سياسّيا   أّسس  ليست  أّ��ا  رغم 

ا الواحد  ).  سياسي� ا�حزب  نظام  إ��اء  إ��   
ً
داعية الوسطى  والطبقة  الدنيا  الطبقة  مع  الرابطة  وتواصلت 

لإل وتبّ�ى    البورقي�يّ  املشا�ل  رؤ�ة  �عا�ج  واملشاركة  سالم  واألجور  والفقر  العّمال  حقوق  مثل  املعاصرة 

تحّولت ا�جماعة اإلسالمّية إ�� حزب    1981�� عام  السيا�ىيّ بتحر�ر ا�جهاز  وعندما قام بورقيبة  .  السياسّية

جاه اإلسالمّي : سيا�ىيّ 
ّ
 . (MTI)  حركة االت

اإلسالمّي  جاه 
ّ
االت حركة  تكن  السياسيّ   لم  ل�حركة  ا�جموعة  األو��  السنوات   �� �شأت  ال�ي  الوحيدة  ة 

البالد  �� يقوده حسن الغضبان    بل شملت مجموعات أخرى مثل حزب الشورى اإلسالمّي .  الدينّية  الذي 

جاه اإلسالمّية
ّ
التحر�ر اإلسالمّية  التقّدمّي   واالت جاه  .  والطليعة اإلسالمّية وحزب 

ّ
ومع ذلك �انت حركة االت

بالديمقراطّية   � ا�جموعة األبرز،و�)  MTI(  اإلسالمّي  الغّنو�ىي املنفتح  نتيجة الل��ام  فة ع��ا 
ّ
نظاًما  "  مختل

د أّن الديمقراطّية واإلسالم ال يتعارضان و�ان من األفضل أن �عيش �� دولة .  4"ل�حكم قابال للتطبيق
ّ

وأك

الشريعة   تطّبق  دينّية   من دولة 
ً
بدال ا�حّرّ�ات  ا�حّرّ�اتعلمانّية حيث توجد  ف��ا  "وتنعدم  ُيقصد  :  �ان  إذا 

ل��م وقاد��م،   الشعب بحّرّ�ةوهو نظام يختار فيھ    �� الغرب،  ل�حكم السائد  با�حّرّ�ة النموذج الليب��ا��ّ 
ّ
 ممث

 
فكار: اإلسالموّيون والعّمال في تونس والجزائر، ا-  1

ٔ
مات واال

ّ
لكسندر، "الفرص والمنظ

ٔ
ة الدولّية لدراسات الشرق  كريستوفر ا

ّ
لمجل

وسط
ٔ
 .466، ص 2000، 32، العدد اال
 .99، ص مرجع سابق إسبوزيتو وفول، - 2
 . 601ص  ،مرجع سابقبولبي، -  3
 . 105ص  ،المرجع نفسه- 4
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)557( 

ثّمة تناوب ع�� السلطة وكذلك  ��    يجد املسلمون حّرّ�ات وحقوق إ�سان للعموم فعندها لن    وفيھ يوجد 

 .1"حال  وليس من مص�ح��م أن يفعلوا ذلك ع�� أّي  يمقراطّية،دي��م شيًئا ملعارضة الد

اإلسالمّي  جاه 
ّ
االت حركة  قرار  من  الرغم  السيا�ىّي،  ع��  ا�جال   �� مباشر  �ش�ل  ُحرمت    الدخول  فقد 

واستمّر الغّنو�ىي دون هوادة �� بناء حركتھ ع�� أساس التأكيد ع�� الهوّ�ة  .  ا�جموعة من ترخيص للعمل

ان.  ّية العر�ّية �� تو�سوالقيم اإلسالم
ّ
ا�حام�ن    : وقد ُوجدت هذه ا�جاذبّية ب�ن قطاعات مختلفة من الس�

م�ن ورجال األعمال والعّمال النقابّي�ن ومهنيي الطبقة الوسطى واألطّباء
ّ
وقد نجم نجاحها  .  واملصرفّي�ن واملعل

 .ع�� الدين وتجّدد ال�جمات وقمعها، عن تزايد االستياء، ومواجهة و�ورقيبة للمعارضة

جاه اإلسالمّي ي"  وكما خلص الباحث عبد البا�� الهرما�ىيّ 
ّ
مكن للمرء أن يطرح  �� تفس�� منبع حركة االت

ھ نادًرا ما يؤخذ �� االعتبار أو ُ�عطى وزنھ ال�املسبًبا وا�ًحا  
ّ
ھ من ب�ن جميع الدول العر�ّية، .  إ�� درجة أن

ّ
  إن

��اجم   ال�ي  الوحيدة  الدولة   �� بني��ا  تو�س  ك 
ّ

وتفك قصد  عن  اإلسالم  مؤّسسات  ا�حداثّية  النخبة  ف��ا 

جاه  .  2"والثقا��ّ   للنظام االجتما��ّ   التحتّية باسم اإلصالح امل����ّ 
ّ
قام بورقيبة بتضييق ا�خناق ع�� حركة االت

القمع إ��  تحّولت حملة  .  بمن ف��م الغّنو�ىياعتقل العديد من أعضا��ا و�ج��م  و   �عد شهر�ن،  اإلسالمّي 

تو�س  �� ل�حركة اإلسالمّية  الف��ة،.  نقطة تحّول   خالل هذه 
ً
فّعاال الغّنو�ىي  الرغم من �جنھ،  و�قي   ع�� 

ًدا أّن 
ّ

التغي�� سي�ون أك�� نجاًحا إذا    فهو �عتقد أّن .  ثورة عنيفة ع�� الطر�قة اإليرانّية لم تكن �� ا�حّل   مؤك

القّمة إ��  القاعدة  من  غّ�� - جاء  بطيئة  م��ايدة  عملّية  سياسّية  مشاركة  واستخدمت  ا  تدر�جي� ا�جتمع  ت 

 .3وديمقراطّية �� نفس الوقت دولة ذات طا�ع إسالمّي : ومبادئ ديمقراطّية لتحقيق هدف منشود

اإلسالمّي  جاه 
ّ
االت حركة  حيوّ�ة  م   �انت  حاّد  تقابل   �� بورقيبة  عوتنام��ا  ح�ومة  الظروف  :  إخفاقات 

املالّية والفساد مّما أّدى إ�� تصاعد االستياء وأعمال انتفاضة ا�خ�� ال�ي إلدارة  قتصادّية السّيئة وسوء ا اال

األصولية  "حاول بورقيبة مقارنة املعارضة من خالل االّدعاء بأّن اإلسالموّ��ن �عتنقون  .  1984عام    اندلعت ��

اإليرا�ّي "  الرادي�الّية الطراز  ع��  دينّية  بثورة  مرتبط�ن  ذلك  .  و�انوا  ا�حركة  ومع  وصل  محاوالت  ورغم 

قادرة ع�� القضاء ع�� ما وصفھ بورقيبة �ش�ل  ]  لم تكن ا�ح�ومة التو�سّية[  اإلسالمّية بالتطّرف اإلسالمّي 

ھ بقايا تقاليد دينّية عفا  روتي�يّ 
ّ
و�� تلك السنة أطلق سراح الغّنو�ىي من  .  4"ع��ا الزمن   )!(كذا  و�ازدراء بأن

ًتا فقطإطالق سراحھ �ان    لكّن   ال�جن،
ّ
�انت حملة القمع ع�� ا�جماعات اإلسالمّية    وقبل ف��ة طو�لة،.  مؤق

 .تتعاظم لتتحّول إ�� �جوم شامل ضّدهم وضّد �عب��ات الدين �� ا�جال العامّ 

في ا�خدمة املدنّية من الصالة أثناء ساعات العمل وأغلقت املساجد ال�ي �انت قد 
ّ
ومنعت ا�ح�ومة موظ

السابق من    أوجد��ا اليسارّي "أجل إضعاف  ��  �عدم  ".  التطّرف  العاّمة  املؤّسسات  إ��  أوامر  وقد صدرت 

ا�حبس ف��ة  خالل  وظائفهم  فقدوا  الذين  اإلسالموّ��ن  ارتداء  .  1984/ 1981توظيف  من  النساء  ومنعت 

 
 . 114، ص مرجع سابقإسبوزيتو وفول، -  1
 . 591، ص مرجع سابق بولبي،-  2
م حقيقة؟جون إسبوزيتو، -  3

ٔ
سطورة ا

ٔ
كسفورد، التهديد إالسالمّي: ا

ٔ
كسفورد، ا

ٔ
 .167، ص 1999، منشورات جامعة ا

وسطديرك فاندروال، تونس بن علّي الجديدة، -  4
ٔ
فريقيا/الشرق اال

ٔ
 .8، ص 1990-1989، تقارير الفريق الميدانّي: ا
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ا�جيش  �� وُجّندوا  اإلسالمّي�ن  ا�جامعات  ب 
ّ
طال رد 

ُ
وط العمل،  وأماكن  ا�جامعات   �� سائقو  .  ا�حجاب  أّما 

بة �ش�ل أنيق  
ّ

أو �ستمعون إ��    -بامتياز  عالمة اإلسالمّي –سيارات األجرة الذين ُضبطوا وهم ب�حية ُمشذ

 .1األشرطة اإلسالموّ�ة فقد ُحلقت �حاهم وُ�حبت ُرخص سياق��م

وقف الغّنو�ىي مجّدًدا �� أوت  
ُ
�م بالتحر�ض ع�� العنف    1987آب  / أ وُحوكم أمام محكمة أمن الدولة وا�ُّ

جاه اإلسالمّي .  ر ضّد ا�ح�ومةوالتآم
ّ
اإلسالمّي�ن خطأ ��   وغ��ها من و�انت محاولة بورقيبة �� قمع حركة االت

جاه اإلسالمّي .  التقدير ورّد الفعل
ّ
وا�جماعات اإلسالمّي األخرى    فقد أثارت ا�حاكمة �عاطًفا مع حركة االت

وعندما قضت ا�حاكم  .  تضامنت مع نظ����ا التو�سّيةال�ي  )  �� لبنان  بما �� ذلك حركة ا�جهاد اإلسالمّي (

ة أمر بورقيبة غاضًبا��جن الغّنو�ىي مدى ا�حياة مع األ 
ّ
بإعادة محاكمتھ من جديد مّما دّعم    شغال الشاق

��ت املبادرة
ُ
ھ أراد إعدام الغّنو�ىي وق

ّ
�وك �� أن

ّ
ا�جماعات اإلسالمّية مهما �ان ��ديدها ا�خطر    لم تكن.  الش

بورقيبة،  الرئي�ىيّ  ُحكم  ز�ن    ع��  أقال  للرئيس فقد  الداخلّية  الدائرة  استقرار  الب��وقراطّيون  فقد قّوض 

س حمالت    العابدين بن ع��،
ّ
وهو جن�ال سابق وشغل لف��ة طو�لة مضت منصب وز�ر الداخلّية و�ان قد ترأ

جاه اإلسال 
ّ
االت ا�جماعات اإلسالموّ�ة مثل حركة  ا�ح�ومة ع��  �شّ��ا  ال�ي  الوزراء محّمد    مّي،القمع  رئيس 

 عن ذلك قاد بن  .  مزا�� وخلفُھ رشيد صفر
ً
مّدعًيا    �شر�ن الثا�ي انقالًبا غ�� دموّي / نوفم��  7  ��  ع��ّ وفضال

األك�� "  أّن  العمر  "  ا�جاهد  من  و   84البالغ  ا�حياة"عاًما  مدى  واجباتھ  "  الرئيس  ألداء  مؤّهل  وغ��  ِرف 
َ

خ

� مقاليد السلطة رئ. الوطنّية
ّ
 . 2يًسا ثانًيا للبالدفتو�

 : رئاسة بن عليّ  -6

 
ً
ة، وأدمج اللغة الدينّية  .  بدت األشهر األو�� من وصول بن ع�� إ�� املشهد واعدة

ّ
فقد ذهب �� عمرة إ�� مك

ّية العقيدة �� الز�تونة، وأعلن أّن 
ّ
ا  �� خطاباتھ، وأعاد فتح �ل ووافقت حركة  .  صيام رمضان س��اقب رسمي�

جاه اإلسالمّي ع�
ّ
ا ع�� التحّرر السيا�ىيّ   1988�انون األول  / � �غي�� اسمها �� د�سم��  االت   إ�� حزب ال��ضة رد�

ع��ّ  بن  ومطلب  اهر 
ّ
اإلسالم  الظ ما  حزب  يحتكر   

ّ
��اية  .  أال و�حلول  ذلك  أدرك    1988ومع  ما  سرعان 

 .التو�سّيون أّن زعيمهم ا�جديد لم يكن جديًدا ع�� اإلطالق

)  RDC( الديمقراطّي   بالتجّمع الدستورّي  الدستورّي  بورقيبة ا�حزب االش��ا�ّي أعاد بن ع�� �سمية حزب 

ولم يخّفف أيًضا   التو��ىيّ   واالجتما��ّ   لكّن ذلك لم �غّ�� من مركز الهيمنة ل�حزب داخل املشهد السيا�ىيّ 

أفر�ل  / سان  و�� ني.  االنتخابّية وس�� إ�� ��ميش أّية معارضة  من نظام االستبداد الذي سيطر ع�� العملّية

ا( خالل أّول انتخابات رئاسّية متعّددة األحزاب    1989 حادي�
ُ
�� البالد بلغ متوّسط عدد األصوات  )  وليس حزً�ا أ

حيھ  1.7حوا��    الديمقراطّي   ال�ي تحّصل عل��ا التجّمع الدستورّي 
ّ

وع��  .  مليون صوت وانتخب جميع م���

 أ
ّ

�ن املركز الثا�ي ّن الرغم من حقيقة أّ��م لم يمنحوا صفة ا�حزب إال
ّ
ح�ن املستقل

ّ
املدعوم�ن   ذهب إ�� املر�

. %30  أك�� منمن األصوات و�� املناطق ا�حضرّ�ة ع��    %17من    ع�� أك�� من حزب ال��ضة الذي حصل  

 
وسط ل. جونز، بورتريه راشد الغّنوشي،  -1

ٔ
وت -، (جويلية153، تقرير الشرق اال

ٔ
 . 22)، ص 1988ا
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 أخرى مدعوم�ن �عروضهم القوّ�ة بن ع��ّ 
ً
ا    ودعا قادة حزب ال��ضة مرة وا  إ�� االع��اف رسمي�

ّ
بحز��م وحث

ھ  
ّ
أن السياسية،ع��   �� املشاركة  بورقيبة وحرم��م من  ا�ح�ومة مسار  الرغم من دعمهم    إذا واصلت  ع�� 

ھ ما  الوا�ح،  ا�جماه��ّي 
ّ
ا �� صفوفهمبمقدورهم    عاد  فإن

ً
وداخل دائرة  .  1السيطرة ع�� الهوامش األك�� تطّرف

ف الرئيس ع   جادل البعض بأّن   النخبة ا�حيطة ب�ن ع��ّ 
ّ
ن التساهل مع اإلسالموّ��ن الوقت قد حان ألن يتوق

 و��� األبد
ً
ھ.  و�محوهم مّرة واحدة

ّ
ا من�انت وشيكة  ا�حملة السياسّية ال�ي    �سبب  والظاهر أن

ً
العواقب    وخوف

حيث عاش ��  )وآخرون إ�� فر�سا(إ�� لندن    1989أيار  / غادر الغّنو�ىي ومناصرون رئيسّيون تو�س �� ماي  

ق.  سنة  21ملّدة  منفى اختيارّي 
ّ
أصبحت جميع تنازالتنا بال جدوى وال حّ�ى : "الغّنو�ىي �� ذلك الوقت وقد عل

� عن اسم حركتنا ساعدنا
ّ

ولم يكن من املفيد أن �عتمد ع�� أنفسنا بان��اج املرونة واالعتدال لتجّنب  .  التخ�

 ألغراض التنمية و 
ّ

مواجهة  العودة إ�� املواجهة وأن نحافظ ع�� موارد بالدنا بحيث ال يجوز استخدامها إال

 .2"التحّدّيات الهائلة ال�ي تواجھ أّمتنا 

رات ب�ن ح�ومة  
ّ
صاالت ب�ن قيادة ال��ضة وقاعد��ا وفتح الطر�ق لز�ادة التوت

ّ
أحبط خروج الغّنو�ىي االت

ا من أن تؤّدي حرب ا�خليج إ�� تأّزم االستقرار اإلقلي�يّ . و�عض أعضاء ا�حركة بن ع��ّ 
ً
و�عادة توحيد   وخوف

من أعضا��ا �� أواخر    200بحملة �ا�حة ع�� ا�جماعة واعتقل أك�� من    ملنشّقة قام بن ع��ّ حركة ال��ضة ا

األّول  / د�سم�� ف��اير.  19903�انون   �� أشهر  ثالثة  ال��ضة    1991شباط  / و�عد  حزب  السلطات  اّ��مت 

لإلطاحة با�ح�ومة  و�عد ذلك بتدب�� مؤامرة    بالوقوف وراء �جوم متعّمد اس��دف م�اتب ا�حزب ا�حاكم،

ا ي�
ّ
ماي.  �ل  �� أشهر  ثالثة  كب�ُ�ا  / و�عد  مخزًنا  اكتشفت  أّ��ا  ا�جيش  مع  بالتنسيق  األمن  قّوات  زعمت  أيار 

ع��ّ  بن  ضّد  عنيف  ط 
ّ
مخط من  كجزء  أخفوها  قد  اإلسالمّيون  �ان  من    لكّن .  لألس�حة  تنّصلت  ال��ضة 

مات حقوق  .  ط ا�جماعة فيھهذا ال�جوم ولم �ستطع ا�ح�ومة إثبات تورّ   مسؤولّي��ا عن
ّ
وقد انتقدت منظ

ة السّرّ�ة
ّ
إ�� األدل ال�ي خّبأ��ا ا�حركة  �� مزاعمھ عن األس�حة  ھ استند 

ّ
النظام ألن لقي  .  اإل�سان 

ُ
أ ومع ذلك 

من   أك��  ع��  وأنصاره  300القبض  ا�حزب  قادة  األ�خاص  .  من  آالف  األمن  قّوات  اعتقلت  ال��اية  و�� 

فقد أّدت ا�حملة ا�ح�ومّية لتشو�ھ  .  �ان ا�حدث فرصة لشّل ا�جموعة أك��  ن ع��ّ و�النسبة إ�� ب  اآلخر�ن،

  1990و�اإلضافة إ�� ذلك ألقت قّوات األمن ب�ن عامي  .  سمعة ال��ضة �� ��اية األمر إ�� انقسام �� قياد��ا

ر    وأصبحت عملّيات تفتيش املنازل ��.  4من النشطاء �� حملة  8000القبض ع�� أك�� من    1992و
ّ

وقت متأخ

ا وتضاعفت قصص االستجواب العنيف � ما ال يقّل عن  .  من الليل والغارات ع�� البيوت أمًرا اعتيادي�
ّ
وتو�

ة إ�� أّن . سبعة من أعضاء ال��ضة �� ا�حجز
ّ
عضًوا   297وحوكم . 5وفا��م �انت نتيجة للتعذيب  و�ش�� األدل

و�اإلضافة إ�� حملة القمع   .عاًما واملؤّ�د  15اوح ب�ن  من قبل محكمة عسكرّ�ة وحكمت عل��م بال�جن ملّدة ت�� 

ا�خاّص بھ والذي استخدم لتخو�ف ال�حافة    جهاز األمن ال�خ�ىيّ   أ�شأ بن ع��ّ   الوحشّية ع�� ال��ضة،
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 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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وأّي  ا�حتملة  والقضاء  املعارضة  أش�ال  من  ألكسندر  .  1ش�ل  كريستوفر  ذكر   Christopher(وكما 

Alexander" ( ا ضّد جمعت جماعات حقو ًصا �خًما جد�
ّ

ا�ح�ومة  ق اإل�سان خالل العقدين املاضي�ن ُم�خ

وان��اع اع��افات من    عزلة عن العالم ا�خار��ّ   األمد ��  �جموعة واسعة من االن��ا�ات واالعتقاالت طو�لة

وال��ديدات   الهاتف  والتنّصت ع��  واملراقبة  التعذيب  أساليب  متنّوعة من  ضّد  خالل مجموعة   املوّجهة 

أفراد األسرة والفصل عن العمل وتلفيق قصص مشّوهة عن ا�حياة ال�خصّية من أجل �شو�ھ الّسمعة  

أعوان   قبل  من  ا�جسدّية  واالعتداءات  ا�خارج  إ��  السفر  من  للمنع  السفر  جوازات  وُمصادرة  واالب��از 

 .2"األمن

 : الّسلفیة  -7

 أّن االقتصاد قد تحّسن وأّن   ع�� الرغم من حقيقة أّن 
ّ

�ىي عل��ا إال
ُ
عارضة ق

ُ
القبضة االستبدادّية     امل

ساواة االقتصادّي اليوم والفساد وا�عدام املشاركة    �سبة   امل��ايدة و�عاظم
ُ
ان الذين ُ�عانون من عدم امل

ّ
الّس�

ة  أشياء مّ��ت العقد األّول من القرن الواحد والعشر�ن مّما أّدى إ�� الثورة التو�سيّ   السياسّية ا�حقيقّية،

 . التار�خّية

أّن  وتوّجها��ا    ورغم  ومظاهرها  تار�خها  فإّن  حديثة  ظاهرة  هو  التو�سّية  السياسة   �� الّسلفّية  ظهور 

العشر�ن مع وصول اإلصالح املصرّي  القرن  التاسع عشر وأوائل  القرن  أواخر  إ��  �عود   ا�حدا�ّي   املتنّوعة 

إفر�قيا شمال  إ��  عبده  ُمصط�ح.  �حّمد  م  و�أ�ي  ويع�ي  السلفّية  السلف  األقدم "  األسالف"ن  ا�جيل  أو 

  عقدّي / �� أواخر القرن التاسع عشر شرع محّمد عبده وتلميذه رشيد رضا �� حركة إصالح فكرّي .  للمسلم�ن

أّن  دت 
ّ

أك والعقل  وتر�وّي  وأّن / الدين  متوافقان  اإلسالمّي   العلم  تفس��    اإلصالح  إعادة  عملّية  ب 
ّ
يتطل

 . �� ا�حركة �� شمال أفر�قيا وجنوب شرق آسياوانتشر تأث). االج��اد(دي�يّ 

اليوم   السلفّية  ُمصط�ح  أيًضا(ويش��  السعودّية  الوّهابّية  يتضّمن  وأحياًنا  )  الذي  ا�حافظة  إ�� 

�ّمت "إ��
ّ
املعاصر إ��   و�ش�� السلفّية �� الّسياق التو��ىيّ .  و�� حر�ات قد ت�ون غ�� سياسّية أو سياسّية" ال�

وع��  .  وغالًبا �� أق�ىى اليم�ن من حركة ال��ضة.  األفراد وا�حر�ات ال�ي �� بحّق يمينّيةمجموعة واسعة من  

فإّن  التشابھ  أوجھ  �عض  من  الدين   الّرغم  ب�ن  وللعالقة  لإلسالم  وتفس��ا��م  وخطابا��م  معتقدا��م 

ل ا�حركة  داخ  عالوة ع�� ذلك فهناك تباينات.  والسياسة والتكتي�ات غالبا ما ت�ون مختلفة �ش�ل وا�ح

 . السلفّية

تفهم ع�� نحو أفضل ع�� أّ��ا سلفّية  (  السلفّية العلمّية:  هناك نوعان رئيسّيان من السلفّية التو�سّية

  أّ��ا فاسدة   إل��ا ع��و�ن�ع السلفّيون ا�حرفّيون إ�� تجّنب الّسياسة و�نظرون  .  والسلفّية ا�جهادّية)  حرفّية

ا  من ذلك �س��  .أخالقي�
ً

ط هللا �� األرض هذه ال  و�دال
ّ
سلفّية إ�� إقامة خالفة أخالقّية نقّية تتما�ىى مع مخط

ريعة
ّ

��   وُ�نظُر إ�� الّديمقراطّية ع�� أّ��ا تجديف مفروض من ا�حكم البشرّي .  و�عمل ع�� أساس فرض الش
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ا  .  1مقابل الّسيادة أو ا�حكم اإلل�يّ  ل �عض الّسلفّي�ن ا�حْرفّي�ن مساًرا سياسي�
ّ
بمن ف��م محمد  (و�� ح�ن ش�

أّما ا�جهادّيون الّسلفّيون  .  فإّن �عض الفروع تميل إ�� أن ت�ون صغ��ة وغ�� فّعالة)  خو�ھ زعيم ج��ة اإلصالح

مقار���م �� �غي�� ديناميكّيات ا�ح�ومة تختلف عن    �� تو�س فغالبا ما يرفضون املشاركة الّسياسّية ولكّن 

ا�حْرفي�ن  ا�حرفّي�ن، ُيصّورون  أّ��م خارج غ�� ذي صلة  فا�جهادّيون  أّن   ع��  ويعتقدون  ر�ق    أو عالقة 
ّ
الط

اإلل�يّ  وا�حكم  اإلرادة  لتحقيق  عند    الوحيدة  العنيفة  واملواجهة  واملقصود  املباشر  التحّدي   �� تكمن 

 .2االقتضاء

معوا أوصمت لسنوات عديدة، فقد    الّسلفّيون ��وظّل  
ُ
ج��وا ع�� الهرب    ق

ُ
ردوا إ�� ظالم السّرّ�ة أو أ

ُ
ط

ظهورهم خالل العقد األّول من القرن ا�حا�� ��   فإّ��م ع�� الّرغم من ذلك بدأ  واألهّم من هذا.  إ�� ا�خارج

ألك��ونّي�ن، .  تو�س أصولّي�ن   
ً
دعاة وجدوا  أين  اإلن��نت  ع��  البحث   �� التو�سّيون  باب 

ّ
الش �عض  وشرع 

شاط الّسلفي، واعتنقوا صنًف وانضّموا إ�� جي
ّ
ّية للن

ّ
شاط ال ضّد قوى وب محل

ّ
الكفر �� الغرب    ا عنيًفا من الن

 . فقط بل ضّد ح�وما��م ا�خاّصة أيًضا

معت فإّن بروز الّسلفّية حّ�ى ولو �ان محدوًدا فقد  "  الّ��ضة "وألّن  
ُ
وغ��ها من ا�جماعات اإلسالموّ�ة قد ق

ھ
ّ
 ألن

ً
 بارزة

ً
ھ �ان عالمة

ّ
لت  .  إ�� مستوى أك��"  الّ��ديد اإلسالموّي "بتقديم رواية    سمح ل�ن ع��ّ   أثبت أن

ّ
وقد مث

ال�ي قاد��ا الواليات املّتحدة األمر�كّية وما  "ا�حرب العاملّية ع�� اإلرهاب "�جمات ا�حادي عشر من سبتم�� و

ا ملنطق بن ع��ّ  ا  وقد � .  الشر��ّ   أعق��ا من أعمال إرهابّية �� أورو�ا مصدًرا إضافي� انت هذه األحداث سنًدا قو��

 بتقو�ة جهازه القم��ّ   للواليات املّتحدة األمر�كّية �� سع��ا إ�� اجتثاث املتطّرف�ن املسلم�ن وسمحت ل�ن ع��ّ 

�ّ�ر  وت��ير ان��ا�ات ا�حّرّ�ات املدنّية ال�ي شملت الّتعذيب والتنّصت ع�� امل�املات الهاتفّية و 
ُ
الّ�جن غ�� امل

 واملداهمات  
ّ
�هيب الل

ّ
��    �جوًما عنيًفا ع�� كنيس ��ودّي   2002وقد نّفذ إرهابّيو القاعدة �� أفر�ل  .  يلّية وال�

قاتلو ا �� أفغا�ستان والبوسنة    التو�سّي�ن الذين" إ�� أّن  )  Stephano torelli(  ويش�� ستيفانو تور���.  جر�ة

  ا�خارج لتعز�ز وجودهم �� تو�س،  صال��م بجهادّيي قد ر�طوا    2000والشيشان والعراق منذ منتصف عام  

باب �� ممارسة الّسلفّية ملقاومة نظام بن ع��ّ 
ّ

 .3"العلما�ّي  فقد بدأ الش
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االقتصادّي  الّتقّدم  من  الّرغم  الّدخل   ع��   �� والّتفاوت  باب 
ّ

الش ب�ن  املرتفعة  البطالة  فإّن  تو�س   ��

ا من خيبة األمل واليأسوالفساد وا�عدام املساواة ب�ن ا�جهات تخلق مز  لب  .  �ًجا ضار�
ّ
وقد أّدى انخفاض الط

و�ذلك انخفضت الّصادرات بحلول عام    �� السوق األورو�ّية ع�� املنتجات التو�سّية إ�� تفاقم هذا األمر،

 . أيضا وتراجع القطاع الّصنا�� 2008

 أّ��ا لم تفعل سوى القليل   2010�� عام  حزمة إصالحّية  نفذت  وع�� الّرغم من أّن ا�ح�ومة الّتو�سّية  
ّ

إال

األساسّية، والعملّية  االقتصادّية  املشكالت  �خّر���    ملعا�جة  عمل  فرص  تخلق  لم  املثال  سبيل  ع��  ف�ي 

و�� الواليات  (�انوا دون عمل نتيجة لالضطرابات االقتصادّية �� أورو�ا    %20فنحو    ا�جامعات الّتو�سّية،

باب  )  املّتحدة
ّ

ا  الّتو��ىيّ ولم �ستطع الش  جد�
ً
و�ان هناك عدم  .  العمل �� الّداخل ولم تكن آفاق العمل واعدة

رة �� الّسوق   تطابق وا�ح ب�ن درجة الّتخّصص والشهادة ا�جامعّية،
ّ
.  والوظائف الفعلّية ال�ي �انت متوف

  القانون،   ة أو اإلدار ب�ن ا�خّر�ج�ن الذين يحملون درجة املاجست�� �� االقتصاد أو    %47البطالة  وهكذا بلغت  

 .1من خّر��� الهندسة  %24وحوا��  �حام�� درجة املاجست�� �� العلوم االجتماعّية، %43وأك�� من 

أيًضا إ�� �عميق الفجوة القائمة ب�ن املدن واملناطق الّر�فّية    2010وقد أّدت اإلصالحات االقتصادّية لعام  

االقتصادّية املساواة  عدم  ال .  ��  من  العديد  هذا  ا�حضرّ�ة  وأقنع  األحياء   �� وط��م  أبناء  رأوا  الذين  ّناس 

الذين يتواجدون    أّن   يفعلون ما يحلو لهم، ان املدينة و��مل أولئك 
ّ
ز ع�� س�

ّ
رك

ُ
ا�ح�ومة �انت معزولة وت

 .2وال ح�ومتھ ع�� و�� بدرجة وجود هذا الّ�خط وا�خراب ولم يكن بن ع��ّ .  خارج املدن الك��ى 

 � املساواة  عدم  تفاقم  ع��ّ وقد  بن  عائلة  فساد  سفارة    إذ.  سبب  من  سّرّ�ة  برقّية  و�كيليكس  أصدرت 

بما �� ذلك نمط ا�حياة الباذخ واألعمال املش�وك    الواليات املّتحدة �� تو�س كشفت عن فساد عائلة بن ع��ّ 

طرة  سنة ومن أبا  28ابن  عالقة بصهرها محّمد �خر املاطري، وهو    ف��ا للّسيدة األو�� لي�� الطرابل�ىي ��

يوليو  .  املال  �� مؤّرخة  برقّية  األمر��ّي   2009جو�لية  / و��  السف��  غودك    قال  )  Robert Godec(رو�رت 

  البذخ الذي �عيش فيھ املاطري وزوجتھ وسلوكهما يوّ�حان ملاذا هما وغ��هما من أفراد عائلة بن ع��ّ "إّن 

التو�سّي�ن ف��م ومكروهون من قبل �عض  أّن  وقد  .  3"غ�� مرغوب  العاملّية  املالّية  الن�اهة  قّدرت مؤّسسة 

مت مع مرور الوقت لتصل إ�� حوا�� مليار دوالر أمر��ّي 
ّ

مع العلم أّن  .  4�� الّسنة  ت�اليف الفساد قد ت�خ

ر من أّن تو�س �عا�ي مش�لة حقيقّية وأّن بن ع��ّ   الّسف�� األمر��ّي 
ّ

  رفض االستماع إ�� الّنصيحة وأّن   حذ

�اوى "
ّ

 .5"آخذة �� االرتفاع جوقة الش

 وميالد ا�جمهور�ة الثانية؟  سقوط بن ع��ّ 

 
ي وفابيو ميروني وفرانسيسكو كافاتورتا، السلفّية في تونس، - 1

ّ
 .143ص  ستيفانو توريل

ثير، -  2
ٔ
سباب والتا

ٔ
د الفصلّية المتوّسطّيةمحّمد الخواص، ثورة الياسمين التونسّية: اال

ّ
 . 7، ص 2012، 4، العدد 23، المجل

 .نفسهالمرجع  - 3
فريقّي للتنمية.  - 4

ٔ
 البنك اال

 . 8، ص مرجع سابقالخّواص، -  5
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وارع وهاجموا    عندما أدرك بن ع��ّ 
ّ

أّن املتظاهر�ن أرادوا إ��اء نظامھ توّزع مئات من رجال األمن �� الش

املتظاهر�ن الّدولة،.  بوحشّية  أمن  املطاطّي   وا�خابرات،  و�انت قّوات  الّرصاص  املا�ىي   ��   قد استخدمت 

هذه املّرة �جأ إ�� القّوة    بن ع��ّ   لكّن .  لغاز املسيل للّدموع والهراوات وحّ�ى خراطيم املياه لقمع املعارضةوا

األّول   24ففي  .  املميتة ا/ �انون  أسطح  من  حّية  ذخائر  األمن  قّوات  أطلقت  ع��  د�سم��  ا�جاورة  ملبا�ي 

تل ما ال يقّل  /و�حلول ��اية �انون الثا�ي..  1أسفر عن مقتل �خص�ن  بوزّ�ان مّمامن�ل  ��  املتظاهر�ن  
ُ
جانفي ق

 .2جر�ح 700�خص وأك�� من  300عن 

صال و�عبئة فّعالة
ّ
  وتو��� والهواتف فقد �ان الفا�سبوك  .  وقد أثبتت الوسائط االجتماعّية أّ��ا وسيلة ات

الذين   ألولئك  حاسًما  الّتواصل  أش�ال  من  وغ��ها  ا�ح�ومةا�خلوّ�ة  ضّد  االحتجاجات  مون 
ّ
ووفًقا  .  ُينظ

فإّن   الّدراسات      %91إلحدى 
ً
مّرة وزاروها  ع�� فيسبوك  بصفحة  احتفظوا  تو�س   �� ا�جامعات  ب 

ّ
طال من 

اليوم،   �� األقّل  ع��  املتوّسط  105وقّضوا    واحدة   �� املظاهرات  .  3دقيقة  حول  املعلومات  انتشرت  لقد 

ش
ُ
موقع اليوتيوب    و�جا��ة هذا الوضع حظر بن ع��ّ .  رت ل��اها العالم�سرعة وأعمال ا�ح�ومة ُ�ّجلت و�

اليومّية رة 
ّ

األخرى   ومواقع  Motion Dailyواملذك االجتماعّية  الّرئي�ىيّ .  الوسائط  األمن  ضابط  د 
ّ

��   وأك

فا�سبوك  أّن ا�ح�ومة الّتو�سية حاولت اخ��اق    2010�� د�سم��  )  (Joe Sollivanفا�سبوك جو سوليفان  

فت عن ذلك
ّ
شطاء يتفّوقون ع�� برنامج ا�ح�ومة  .  وسرقة �لمات مرور املستخدم�ن لكّ��ا توق

ّ
وعندما �ان الن

يناير   �� وأعلنت  ا�ح�ومة  تراجعت  للّرقابة  قات  2011جانفي  / الّصارم 
ّ
الّتدف رفعت  قد  ھ 

ّ
التنازل    �ان.  4أن

ًرا
ّ

متأخ اإلصالحات  من  املز�د  بإجراء  يوم مسا و��  .  والوعود  لثالث  / يناير   14  ء  تو�س  زعيم   �
ّ

تخ� جانفي 

 عن املواجهة وُدفعت البالد إ�� طر�ق نحو جمهورّ�ة ثانية
ً
 . وعشر�ن سنة

 : أین کان اإلسالموّیون؟  -9

�� األّيام األو�� من االحتجاجات ملاذا كما كتب أوليفيھ روا   �� نيو�ورك  )  Olivier Roy(�ساءل كث��ون 

كما نوقش سابقا �� هذا العمل هو    و�ان الّسبب الّرئي�ىيّ .  5"عن هذا املوضوع  ال يوجد �ىيء إسالمّي " تايمز  

استبعاد ال��ضة من املشاركة �� سياسة األحزاب و�جبارها ع�� الّتخّفي بينما �ان العديد من القادة األك��  

ا ��  
ً
الثورة لم تكن �� املقام األّول  بما أّن    باإلضافة إ�� ذلك،.  الغّنو�ىي �� املنفى با�خارج  ا�حركة مثل�شاط

أك��   مهتّم�ن  و�انوا  االنتقالية  املرحلة   �� اإلسالم  دور  �شأن  قلًقا  أقّل  �انوا  الّتو�سّي�ن  فإّن  اإلسالم  عن 

من التو�سّي�ن   1201  أظهرت استطالعات لـ .  با�ح�ومة ا�جديدة ومؤّسسا��ا الّسياسية و�رساء الّديمقراطية

ّية    من عام من انتخابات ما �عد الثورة أّن   ما يقربأي �عد    2012تو�ر ونوفم��  من املصرّ��ن �� أك  4080و
ّ
أقل

 
ة الديمقراطّيةبتر شريدير وحّمادي الرديسي، سقوط بن علّي،  - 1

ّ
د ، الممجل

ّ
 . 10، ص 2011، 3، العدد  22جل

 . 11، ص نفسهالمرجع  -  2
 .نفسهالمرجع  -  3
 .نفسهالمرجع  - 4
ين كان اإلسالموّيون التونسّيون؟ -  5

ٔ
وليفييه روي، ا

ٔ
 . 2011جانفي،  28، نيويورك تايمزا
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ا  �عتقدون   -�� مصر    %  28�� تو�س و  %26  -من الّس�ان   و�� تو�س .  1أّن اإلسالم يجب أن يلعب دوًرا ح�ومي�

يرغبون �� عالقة وثيقة    2011فقط من الّتو�سّي�ن الذين صّوتوا لصا�ح الّ��ضة �� عام    %27تحديًدا �ان  

و والّسياسة  الّدين  قائمة    %32ب�ن  رأس  ع��  االقتصادّي  الّنمّو  يضعون  االستطالع  شملهم  الذين  من 

 .2أولوّ�ا��م

 أخرى ��  ولم يحل غياب اإلسالمّي�ن األّو�� وقلق الّتو�سّي�ن ع�� املسائل غ�� الّدين
ً
ّية دون ظهورهم مّرة

االنتخابات  �� الّسؤاالن.  الّسياسة وتحقيق نصر مذهل  �ساؤالت عديدة م��ا هذان  "أثار هذا  أظهر  :  ملاذا 

ا �� االنتخابات؟ وكيف يمكن �جموعة انفصلت عن قّوة الثورة أن تكت�ح املشهد ��   حزب الّ��ضة أداًء قو��

ا �� أروقة الّسلطة �� العاصمةلق".  الّساعة ا�حادية عشرة وتكسب؟
ً
.  د تركت اإلطاحة ب�ن ع�ّ� ألّول مّرة فراغ

نظام مك�ن الستبدالھ يكن هناك  ولم  اختفى  قد  الّرئيس  �ان  البالد  حكم  عاًما من  ثالثة وعشر�ن  . و�عد 

م بالدهم  ، فإّن أولئك الذين أسقطوا زعي)و�حاولون ( �� البقاء  "  ا�حرس القديم"و�ينما يأمل العديد من بقايا  

 . املتوّرط لن �سمحوا لهم بالبقاء �� السلطة

ا ا فهو لم يكن ُمغّيًبا سياسي� وعندما عاد الغّنو�ىي إ�� وطنھ تو�س .  ثانًيا، رغم أّن حزب الّ��ضة �ان منفي�

جانفي قادة    2011يناير  / ��  ولها  قمعها  من  الرغم  ع��  جّيًدا  تنظيًما  مة 
ّ
منظ ا�حركة  جماه��ّيون  �انت 

واألهّم من ذلك �ان لها تار�خ طو�ل بوصفها معارضة رئيسّية لبورقيبة و�ن ع�ّ� ولها  .  وخصوًصا الغّنو�ىي

عبّية
ّ

رعّية الش
ّ

ال�ي منح��ا الش �� ظّل غياب أحزاب سياسّية قوّ�ة  .  ندوب املعركة  ال��ضة  نت حركة 
ّ

وتمك

ا وظهور العديد من األحزاب ا�جديدة والّضعيفة   .من الصعود فوًرا إ�� الّسلطة�سبي�

وأخ�ً�ا فإّن سنوات الغّنو�ىي �� املنفى زّودتھ بالفضاء املناسب لرؤ�ة فكره و�عادة صقلھ من أجل تحس�ن 

وجھ   ع��  وتو�س  العر�ّي  العالم   �� املتنّوعة  ا�حتملة  بتطبيقا��ا  والدراية  والديمقراطّية  للعلمانّية  فهمھ 

جاه بحّس  0112ا�خصوص والعودة إ�� الوطن �� 
ّ
 .االت

مالي�ن من    4و�ّجل ما يقارب  .  املز�د من الّناخب�ن �� جميع أنحاء البالد)  ISIE( �ّجلت هيئة االنتخابات  

ُيقّدُر ب   جر�ت ��  .  20113أوت  / مليون ناخب مؤّهل بحلول ��اية أغسطس   7.5أصل ما 
ُ
  أكتو�ر من  23وأ

، و�� أيًضا االنتخابات األو��  1956ها ع�� االستقالل عام  ذلك العام أّول انتخابات حّرة �� البالد منذ حصول 

أّما املسؤولون ا�ح�ومّيون الّسابقون ل�ن ع�ّ� الذين �شعرون بالقلق من أّن حزب ال�ّ�ضة  . �� العالم العر�ّي 

لوا عّدة أحزاب بما ف��ا الوطن وحزب العدالة وا�حّرّ�ة واملبادرة
ّ
غّنو�ىي  ورّد راشد ال.  سيفوز باالنتخابات فش�

من خالل أحزاب جديدة وخلف ال�واليس من  ...�س�� إ�� الّتحايل ع�� الثورة"بأّن قوى الّنظام القديم �انت  

وأو�ح الغّنو�ىي من خالل ا�حملة االنتخابّية أّن حزب  .  4"خالل املناورة ��خصّيات قوّ�ة من عهد بن ع��ّ 
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ريعة
ّ

نحن ال نؤمن بالّتيوقراطّية ال�ي تفرض نمط "غّنو�ىي  وأعلنت ابنتھ سمّية ال.  الّ��ضة ال ينوي تطبيق الش

ما ا 
ً
ُرق

ُ
ط أو  أف�ارا  أو  هذا   حياة  خاذ 

ّ
ات  �� تو��ىّي  ورجل  امرأة  �ّل  بحّق  نؤمن  نحن  بل  الّناس،  ع��  للعيش 

ا من العلمانّي�ن الفاسدين"و�نظر الكث��ون إ�� ال��ضة ع�� أّ��ا  . 1"ا�خيار
ً
 .2"وفّية لقيمها"و"  أك�� صٌدق

منطقة    �� ا  تار�خي� يماثلها  �ىيء  وال  للديمقراطية  انتصاًرا  رات 
ّ

املؤش معظم  حسب  االنتخابات،  �انت 

حوا��    فإّن أغلبّية التو�سّي�ن ـ  %50و�سبة مشاركة تز�د ع��    أحاطت ��ا نتائج محّددة سلًفا و�كراه الّناخب�ن

شري�ّ� ووافق ع��  �ان ا�حزب هو األقوى إ�� ح.  أدلوا بأصوا��م لفائدة الّ��ضة  40%
ّ
ّد �عيد �� ا�جلس الت

وتبدو بيانات االستطالعات ال�ي .  والّتكّتل  (CPR)الّتعاون مع الوصيف�ن وهما املؤتمر من أجل ا�جمهورّ�ة  

فبينما �عتقد الكث��  . أجر�ت �عد االنتخابات األو�� ال�ي جلبت أّول حزب إسالموّي إ�� الّسلطة ملفتة للّنظر

ّن ع�� الّدين أن يوّجھ الّسياسة فإّن معظمهم لم �سعوا إ�� دور �شط للّدين أو األديان ��  من الّتو�سّي�ن أ

روا  "من املستجو��ن ع�� أّن    %78.4فع�� سبيل املثال وافق  .  3ا�حياة العاّمة
ّ
رجال الّدين ال ينب�� لهم أن يؤث

ھ سي�ون من األفضل لو أّن   %30.6�� املواطن�ن كيف ينتخبون ويعتقد  
ّ
تو�س لد��ا املز�د من املسؤول�ن    أن

 عن ذلك وافق  .  4"املناسب�ن �� مناص��م  الدينّ�ن
ً

ع�� أّن الّدين هو أمر خاّص و�جب أن ي�ون    %78.5وفضال

 عن ا�حياة االجتماعّية والّسياسّية
ً

    %94وصّرح  .  منفصال
ً
ورة ستحّقق فرًصا اقتصادّية

ّ
أّ��م �عتقدون أّن الث

وهكذا  .  الّسبب الّرئي�ىّي للثورات هو الّ�خط االقتصادّي   إّن   %63اإل�سان وقال  أفضل وتحّسًنا �� حقوق  

الغّنو�ىي لإلسالم بوصفھ   إ�� رؤ�ة راشد  ُيلمع  الّتأسي�ىّي  انتخابات ا�جلس   �� الّ��ضة منتصرة  فإّن ظهور 

قافة والّسياسة ولكن ليس القائد
ّ
 �� الهوّ�ة التو�سّية والث

ً
غم مع رغبات معظم  و�بدو أّن هذا متنا.   عامال

 .الّتو�سّي�ن

�انون األّول املنصف املرزو�� / انتخب ا�جلس الّتأسي�ىّي الذي �ان ��يمن عليھ حزب الّ��ضة �� د�سم��

حزب   اإل�سان ومؤّسس  حقوق  �� مجال  وناشط  طبيب  للبالد، وهو  ا�جمهورّ�ة"رئيًسا  أجل  "  املؤتمر من 

فھ اع��اضھ ع�� إساءة استخدام الّسلطة من قبل بن ع�ّ� انتقالھ إ�� باريس
ّ
�ان ل�ّل من الغّنو�ىي  .  والذي �ل

بالديمقراطيّ  متبادل  ال��ام  األيديولوجّية ووضعت  واملرزو��  الّتغّ��ات  عاّم  ال�ي تجاوزت �ش�ل  التو�سية  ة 

فقا ع�� ا�حفاظ ع�� نّص املاّدة األو�� من دستور عام . مصا�ح البالد فوق مصا�ح أحزا��ا
ّ
تو�س  "  1957وات

ة وذات سيادة اإلسالم دي��ا 
ّ
شهر  وشهدت ف��ة األ .  5ممتنع�ن عن ذكر الشريعة اإلسالمّية"دولة حّرة مستقل
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واأليديولوجّية الّدينّية  ا�خاوف  تجاوزت  حاّدة  مشا�ل  االنتقالّية  املرحلة  من  األو��  تضّررت  .  السّتة  فقد 

ورة إذ انخفضت اإليرادات بنسبة  
ّ
  %60واالستثمار األجن�ّي املباشر بنسبة    %40الّسياحة �شّدة جّراء الث

�س  إ��  البطالة  الّنمّو االقتصادّي محدوًدا وارتفعت  ا�جاالت    %20بة  و�ان  إ�� خّر��� (�� جميع  بالنسبة 

ومّما زاد األمور �عقيًدا أّن تو�س خسرت أيًضا إيرادا��ا من  ).  %25بلغت �سبة البطالة    2011ا�جامعات ��  

و�ان ع�� ا�ح�ومة  .  فقد �ان املواطنون �حايا العنف األّو�ّ� ألورو�ا وغ��ها من املواقع.  الّتحو�الت املالّية

�ع�ي أّن   تتعامل مع أزمة الالجئ�ن امل��ايدة وا�حرب األهلّية الليبّية ال�ي �انت �ستعر �� ا�جوار مّماأيًضا أن  

ا�حدود  150.000حوا��   امتداد  ع��  مساعدة  إ��  و�حاجة  الّسبل  ��م  عت 
ّ
تقط من  .  مواطن  الّرغم  وع�� 

 .1اختالال��ا عملت ا�ح�ومة االئتالفّية ع�� استقرار تو�س

الّسي ت 
ّ
خاّص وظل بوجھ  والّسلفّيون  العلمانّيون  ��ا 

ّ
�غذ بة 

ّ
متقل الّداخلّية  من  .  اسة  األّول  رف 

ّ
الط  ��

مة ال�ي أصّرت ع�� الفصل ب�ن الّدين والّسياسة ومن جهة أخرى هناك  
ّ
الّ�جال �انت الّنخب العلمانّية املتعل

سلفّية متشّددة للعالم وال�ي  شر�حة م��ايدة من الشباب الذين قاد��م ميوال��م إ�� االستقرار ع�� نظرة  

أحياًنا العنف  �شوب  إ��  نوفم��.  أّدت  أواخر  الثا�ي  / ففي  مع    2011�شر�ن  الّسلفّي�ن  من  مئات  اشتبك 

).  الّنقاب(العلمانّي�ن قرب تو�س �� مواجهة حول الفصل �� قاعات ا�جامعة وارتداء ا�حجاب ال�امل للوجھ 

�ي يرتدين الّنقاب م
ّ

البات الال
ّ
ف ومنعت الط

ّ
ّية اآلداب بمّنو�ة قرب تو�س العاصمة مّما خل

ّ
ن الّدخول إ�� �ل

 من املؤّ�دين الغاضب�ن
ً
ا هاجم الّسلفّيون    برز صدام  2012جوان  / و�� حز�ران  .  موجة

ّ
آخر ب�ن ا�جموعت�ن مل

اإلسالم بإهانة  اّ��موه  عرض  �سبب  تو�س   �� ا  فّني� القر�بة  .  معرًضا  سوسة  مدينة  ففي  هاجمت  و�املثل 

ا للفنون ا�جميلة بالقنابل ا�حارقة ي�
ّ
و�� املنست�� وكذلك �� بن قردان ع��  .  مجموعة من الغوغاء متجًرا محل

والّسلفّي�ن العلمانّي�ن  ب�ن  مناوشات  �شبت  يبّية 
ّ
الل ف��اير.  ا�حدود   �� بلعيد  شكري  مقتل  فيفري    / وأّدى 

العمر    ،2013 من  يبلغ  علما�ّي  ناشط  وناقد    48وهو  والّ��ضةسنة  لإلسالموّ��ن  الّ��ضة  (  قوّي  من  �ّل 

وجاء مقتل بلعيد �� وقت تدهورت  . ، إ�� اندالع اضطرابات سياسّية واسعة الّنطاق واحتجاجات)والّسلفّ�ن

شّنج ب�ن العلمانّي�ن واإلسالموّ��ن إ�� إعاقة  .  فيھ العالقات ب�ن ح�ومة الّ��ضة واملعارضة
ّ
وأّدى إ�� هذا الت

ة رئيس ا�
ّ
�ان أمل  .  ح�ومة حّمادي ا�جبا��، عضو حزب الّ��ضة �ح�ومة غ�� حز�ّية من الّتكنوقراطخط

ل ائتالفا من شأنھ أن يأخذ تو�س نحو االنتخابات
ّ
لكّنھ لم يتشاور  .  ا�جبا�� أن يجلب الهدوء إ�� البالد ويش�

ة ق.  مع حزب ال��ضة أو املعارضة العلمانّية
ّ
�تمتعّهًدا بالّتنّ�� إذا �انت ا�خط

ّ
لت استقالة حّمادي  .  د �ع�

ّ
وش�

 املرزو�� الغّنو�ىي ع�� �عي�ن رئيس جديد   2013فيفري  / ف��اير  19ا�جبا�� ��  
ّ

بات وحث
ّ
خطًرا بمز�د من الّتقل

جاه اإلسالمّي الذي  .  ل�ح�ومة �� أعقاب استقالة ا�جبا��
ّ
وخلفھ ع�� العرّ�ض الّناشط الّسابق �� حركة االت

ب ع�� امتداد 
ّ

كنت أموت عّدة  :" وقال .من قبل بن ع��ّ ) ثالث عشرة م��ا �انت ا�عزالّية( سنة 30ُ�جن وُعذ

 
ن وولف ورافائيل لوفيفر، "تونس: ثورة في خطر"،  - 1

ٓ
فريل  18، الغارديانا

ٔ
، 2012ا

risk/print-revolutionat-ree/2012/apr/18/Tunisiawww.guardian.co.uk/commentisf . 
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لقد جاءت الثورة من أجل الّتقّدم  .  لكّ�ي أذكر االختالف ب�ن تلك الف��ة واآلن.  مّرات �� �جون وزارة الّداخلّية

 . 1"و�قامة عدالة انتقالّية وليس الّس�� إ�� االنتقام

ورغم نداءات املعارضة العلمانّية لتعي�ن تكنوقراطّي�ن غ��  .  � االئتالف مًعاو�افح العرّ�ض ل�حفاظ ع�

سياسّي�ن ملؤّسسات الّدولة ا�حّساسة فإّن ا�ح�ومة ال�ي ظهرت �انت م�ّونة من نفس األحزاب ال�ي �انت  

رات ع�� أّن حزب ال��ضة وا�ح�ومة االئتالفيّ . موجودة قبل اغتيال بلعيد
ّ

ة مازاال  ومع ذلك �انت هناك مؤش

ا �� القبول بأن.  �عمالن �� إطار روح الّتعاون وليس �� نزاع  رئيسي�
ً
سند وزارات مثل    ثّم قّدمت الّ��ضة تنازال

ُ
�

�ن
ّ
ح�ن مستقل

ّ
 . الّداخلية والعدالة إ�� مر�

لكّن  .  للغايةوواجهت ا�ح�ومة االئتالفّية انتقادات حاّدة من أولئك الذين أثاروا بأّن العملّية �انت بطيئة  

ھ ع�� الّرغم من ومضات الّتقّدم فإّن الّصراعات وا�عدام الّتوافقات ظّل �� املؤّسسات  
ّ
ة يمكن أن تنكر أن

ّ
قل

الّتأسي�ىيّ  ا�جلس  سيما  ال  ا�خلص�ن .  الّرا�خة  والعلمانّي�ن  املتطّرف�ن  الّسلفّي�ن  ب�ن  االستقطاب  بقي 

ب ع�� الّتحّدّيات املستقبلّيةموضع مزايدة �� الوضع الّسائد رغم اع��افهم  
ّ
�� مصر  .  بأهّمّية الّتعاون �� الّتغل

بانقالب عسكرّي وُحظرت   ا  املنتخب ديمقراطي� الّرئيس  ُعزل  ثّم  ال��ملان  ُحّل  تناقض حاّد حيث  �ان هناك 

 .2جماعة اإلخوان املسلم�ن وأصبح العنف حدث �ّل يوم

 : انتقال مأزوم  -10

فت �سبب    3201كشف العرّ�ض �� أوائل مارس  
ّ
الّنقاب عن ح�ومة االئتالف ال�ي طال انتظارها وتوق

ومع ذلك وقع الّتوّصل إ�� صفقة �� ال�حظة األخ��ة مّما أتاح  .  األزمة الّسياسّية الّناجمة عن اغتيال بلعيد

جرى االنتخابات
ُ
 . ل�ح�ومة أن تتبلور وأن �شرف ع�� شؤون البالد حّ�ى ��اية العام عندما ت

"  املؤتمر من أجل ا�جمهورّ�ة"من �سار الوسط ا�ح�ومة ا�جديدة كما فعل  "  الّتكّتل "  وقد دعم حزب 

العلما�ّي الذي يقوده الّرئيس التو��ىّي منصف املرزو�� رغم أّن العرّ�ض وحلفاء الّ��ضة �انوا يأملون �� بناء  

أحزاب ُدعيت �� البداية   ائتالف واسع الّنطاق �عكس قطاًعا متنّوًعا أك�� من الّس�ان، فقد ا��حبت ثالثة

 مهّمة �شكيل ح�ومة جديدة للعر�ض وحز�ھ الّ��ضة والّتكتل واملؤتمر من  
ً
إ�� املشاركة �� ا�حادثات تاركة

ا�جمهورّ�ة بيعة  .  أجل 
ّ
الط ع��  الّنقاش   �� السياسّية  األحزاب  من  املز�د  إدماج  ع��  ا�ح�ومة  �جز  د 

ّ
وأك

�� مرحلة ما االنتقال  لعملّية  بن ع��ّ   ا�حّساسة  الوحدة  .  �عد  ل�حفاظ ع��  هاّمة  تنازالت  ال��ضة  وقّدمت 

إ��   العدل  ووزارة  الّداخلّية  وزارة  ذلك   �� بما  الرئيسّية،  الوزارات  عن  الّتنازل  ع��  املوافقة  وم��ا  الوطنّية 

�ن
ّ
ح�ن مستقل

ّ
املز�د    و�انت الّتنازالت عماد حسن الّنية من جانب العرّ�ض الذي �ان يأمل �� تجّنب.  3مر�

 
عمالعلّي العرّيض إسالمّي معتدل يستعّد لرائسة الحكومة التونسّية الجديدة، "-  1

ٔ
،  2013مارس  9،  سجّل اال

news/172/1161320/-http://www.brecorder.com/general 2013مارس  11. شوهد بتاريخ. 
خرون، مرجع سابق. -  2

ٓ
 بنستيد وا

، 2013مارس  8، الجزيرةائـتالف حكومّي جديد"، "تونس تكشف عن  - 3
om/news/africa/2013/03/2013381546957967.htmlhttp://www.aljazeera.c. 

http://www.brecorder.com/general-news/172/1161320/
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�اع
ّ
حّدد هذا الفعل معياًرا لدول أخرى �� املنطقة حيث فشلت مفاوضات صعبة  .  من عدم االستقرار والن

ا رفض 
ّ
� عن موقفھ مماثلة �� كث�� من األحيان �� الّتوّصل إ�� حّل مل

ّ
 .�ّل طرف الّتخ�

رة    2013�ان ر�يع عام  
ّ
ال�ي أظهرت الّ�خط امل��ايد  ف��ة انتقالّية مضطر�ة تمّ��ت �عدد من األحداث املتوت

املتشّددين ال��ضة والّسلفّي�ن  و��ن  الّ��ضة،  العلمانّية وحركة  املعارضة  ب�ن  القبض ع��  .  والعداوة  وأّدى 

و�� ناشطة �� الّتاسعة عشرة من عمرها عرضت نفسها    )املعروفة أيًضا باسم أمينة تايلر (أمينة الّسبو��  

، و�� جماعة أوكرانية �عمل ع�� إثارة االنتباه إ�� قضايا  )Femen" (فيمن" تجسيًدا لـعار�ة الّصدر بوصفها 

ورة
ّ
ا�جماعات الّسلفّية مثل  .  املرأة، إ�� إطالق حوار وط�ّي و�قلي�ّي حول دور املرأة �� مجتمعات ما �عد الث

ن املنكر، و�� أنصار الشريعة عّقدت األمر أّما الّداعية عادل العل�ي رئيس هيئة األمر باملعروف والن�ي ع

إ��   تايلر من ثمان�ن  جلد 
ُ
ت مات ا�جتمع املد�ّي، فاق��ح أن 

ّ
مة غ�� ح�ومّية من منظ

ّ
جلدة علنّية    100منظ

ھ جادل �شأن املوت رجًما هو العقاب األك�� مالءمة
ّ
 .1�سبب تصّرفا��ا بل حّ�ى إن

ف الّسلفّيون من عّدة مجموعات مختلفة و�درجات متفاوتة من  
ّ
شّددتأل

ّ
وقد تواصلت حركة ال��ضة  .  الت

�� البداية مع الّسلفّي�ن كما فعلت مع مجموعات أخرى �سبب ال��امها بالّتعّددّية السّياسّية ألّ��ا رأت ف��م  

 لالّ��امات الّسلفّية بأّن ا�ح�ومة تتنازل عن الّدين اإلسالمّي والقيم  
ً
حلفاء محتمل�ن وخشية أن ت�ون عرضة

 . اإلسالمّية أيًضا

و�ّجلت ا�ح�ومة �� عامها األّول ثالثة أحزاب سلفّية إضافة إ�� حزب الّتحر�ر مثلما �ّجلت أحزاًبا أخرى  

 عن ا�جمعّيات واملدارس ا�خ��ّية السلفّية
ً
ا �� املناخ ا�جديد . فضال

ً
وازدهرت العناصر الّسلفية األك�� تطّرف

  5000م�جد من أصل    1000(جد من جانب واحد  �حّرّ�ة التعب��، فقد استو�� الّسلفّيون ع�� مئات املسا

تو�س أساًسا  )  ��  ريعة 
ّ

الش ت�ون  بأن  الكث��ون  وطالب  مغادر��ا  إ��  األصلّي�ن  �ن 
ّ
واملصل األئّمة  دفع  مّما 

للثقافة ان��ا�ات  أو  لإلسالم  ��ديدات  اعت��وه  ما  ضّد  متكّررة  احتجاجات  وتنظيم  واملمارسات    للدستور 

ان بما �� ذلك العديد من الشباب الذين انضّموا إ��  السلفّيو  وحشد. اإلسالمية
ّ
ا ساخطة من الّس�

ً
ن أطياف

ظهر األعمال الفّنّية املعاصرة  .  الّتنظيمات األهلّية
ُ
ّر�ت معارض ت

ُ
وهاجموا الفّنان�ن ع�� وجھ ا�خصوص وخ

س أيًضا مقام صو��ّ 
ّ
 . �� أعمال شغب أّدت إ�� مقتل �خص و�صابة أك�� من مائة �خص وُد�

ع ذلك استثمر الّنّقاد الوضع مّ��م�ن بأّن االختالف ضئيل ب�ن الّ��ضة والّسلفّي�ن وأّن الّ��ضة �انت  وم

خط��ة أمنّية  ُمعضلة  ل 
ّ
�ش� أصبح  ملا  حّد  وضع   �� راغبة  غ��  أو  قادرة  انتخابات  .  غ��  وقبل    2014أخ��ا 

الّس  ها 
ّ

افتك ال�ي  املساجد  الستعادة  حاسم  �ش�ل  الّ��ضة  ح�ومة  وهاتحّركت 
ّ
واحتل وزراء  .  لفّيون  وس�� 

ا �� ا�جماعات املتشّددة  
ً
ا�ح�ومة إ�� وصل جماعات مثل أنصار الشريعة بالقاعدة ال�ي �عت�� األك�� تطّرف

 
مينة تيلر: كيف خلقت زعزعة في الفايسبوك؟"،-  1

ٔ
فريل  8، نيويوركر "صور التونسّية النسوّية ا

ٔ
 ،2013ا

 http://www.newyorker.com/online/blogs/elements/2013/04/amina-tyler-topless-photos-tunisia-
activism.html. 
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و�سيف هللا بن حس�ن مقاتل القاعدة الّسابق �� أفغا�ستان �شّن حرب ضّد    ،2011ال�ي ظهرت �عد ثورة

 .1خالف اإلسالمح�ومة ال��ضة مّ��ًما إّياها �سياسات ت

و�مئات من   بھ  وزّج  خلع محّمد مر�ىي  الذي  العسكرّي  االنقالب  تو�س عقب   �� ا�حاكم  ا�حزب  أصبح 

�ان  .  زمالئھ من اإلخوان املسلم�ن �� ا�حجز العسكرّي ا�ح�ومة الوحيدة ال�ي يقودها اإلسالمّيون �� املنطقة

�� مصر تأث�� خط��  الكث�� بمن ف��م قادة ا�ح�ومات األجنبّية واألمم املّتح دة يخشون أن ي�ون لألحداث 

تو�س  ف��ا  بما  واستقرارها  األخرى  الّدول  مستقبل  تلك  .  ع��  ��دئة  ع��  ا�ح�ومة  رئيس  العرّ�ض  عمل 

 
ً

راكة واحتمال وجود سينار�و مصر أمر غ�� محتمل �� تو�س ألّن  : "ا�خاوف قائال
ّ

سم ن�جنا باإلجماع والش
ّ
يت

 .2"و�سّي�ن وقدر��م ع�� تقدير إم�انات بالدهم �� ثقة كب��ة �� و�� التّ 

واستنكرت ا�ح�ومة الّتو�سّية االنقالب العسكرّي الذي قاده جيش مصر والعنف الوح�ىّي والقمع �� 

وعندما فتحت  .  مصر ودعا الغّنو�ىي اإلخوان املسلم�ن إ�� البقاء �� شوارع مصر حّ�ى ُيطلق سراح مر�ىي

يوليو اّ��م القّوات االنقالبّية بارت�اب  / جو�لية  08ع�� تجّمع اإلخوان املسلم�ن ��  قّوات األمن املصرّ�ة الّنار  

بـ ر�ّ� وطالب املصرّ��ن 
ّ

رفض االنقالب ودعم  " مذبحة �� حّق املتظاهر�ن الّسلمّي�ن املناصر�ن للّرئيس الش

رعّية املساندة للّديمقراطّية 
ّ

وقد عّ�� املرزو�� الّرئيس العلما�ّي للبالد أيًضا عن استيائھ من  .  3"ا�ج��ة الش

 سلسلة األح
ً

 للديمقراطّية: "داث ال�ي نجمت عن إسقاط مر�ىي قائال
ً
 .4"إّ��ا �انت ضر�ة

 : إثارة القالقل واالضطرابات  -11

�� مواجهة االضطرابات   الّ��ضة  يقودها حزب  ال�ي  ا�ح�ومة  تنازالت قاد��ا، استمّرت  الّرغم من  وع�� 

ط لها وامل
ّ
خط

ُ
يوليو  / جو�لية  25ففي  .  نّفذة �عنايةالّسياسية ال�ي انجّرت عن أعمال العنف واالغتياالت ا�

عبّية اليسارّ�ة"اغتيل زعيم املعارضة العلمانّية محّمد ال��اه�ي، وهو عضو ��  
ّ

ومنتقد الّ��ضة، "  ا�ج��ة الش

تھ مليئة بأر�ع عشرة رصاصة"  أر�انة "خارج من�لھ �� ضاحية  
ّ
�ان القتل متطابًقا تقر�ًبا مع مقتل  .  بتو�س وجث

هر�ا ع�� م�ن دّراجة نارّ�ة فقد أشار تقر�ر   ع�� الّرغم من أّن املهاجمْ�ن. ة أشهر فقطشكري بلعيد قبل ستّ 

تل بنفس الّسالح الذي اسُتخدم �� قتل بلعيد
ُ
وأشارت املعطيات األّولّية  .  لوزارة الّداخلّية إ�� أّن ال��اه�ي ق

تشّدد الّسلفي بو�كر ا�حكيم
ُ
 .5إ�� امل

 
 .http://www، 2013ماي  22، االقتصادّي "سلفيو تونس: قلق متزايد"، -  1

salafsts-s-economist.com/blogs/pomegranate/2013/05/tunisia 
ن يقع هنا"، "رئيس الوزراء اإلسالم - 2

ٔ
خبار الياهوّي التونسّي يقول: إّن سيناريو مصر من غير المحتمل ا

ٔ
 .2013جويلية  2، ا

، 2013جويلية   16، التايم فيفيان والت، "بعد إزاحة مرسي في مصر، اإلسالموّيون في تونس يخشون مصيرا مماثال"،  - 3
-similar-a-fear-islamists-tunisias-ypteg-in-ouster-morsis-http://world.time.com/2013/07/16/after

fate/#ixzz2ZJ881UGE . 
وسط"،  - 4

ٔ
،  2013جويلية   11، يال العالمّيةفي، ديليب هيرو، "االنقالب المصرّي يقسم الشرق اال

east-middle-splits-coup-http://yaleglobal.yale.edu/content/egyptian . 
، 2013جويلية  27، لجزيرةفس البندقّية"، ا "وجوه المعرضة التونسّية ُيغتالون بن - 5

http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/201372611531821363.html. 
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احت إ��  ال��اه�ي  اغتيال  اّدعت  وأّدى  ال�ي  العلمانّية  املعارضة  جماعات  وأذ�ى  �خمة  شوارع  جاجات 

وعّزز اّدعاءهم �جوٌم ع�� جبل .  �ش�ل مخادع أّن اّ��اما��م لل��ضة باملشاركة ا�حتملة قد وقع الّتحّقق م��ا

حون بنصب كم�ن لثمانية جنود تو�سّي�ن
ّ

��   الشعان�ي �عد أر�عة أّيام من اغتيال ال��اه�ي، فقد قام مس�

جميًعا وقتلوهم  ا�جزائرّ�ة  ا�حدود  من  بالقرب  حراسة  مة.  موقع 
ّ
منظ وا�ش" وأفادت  رايتس  عن  "  هيومن 

خالل هذا العام �انت  : " تكرار حاّد للعنف �� ف��ة ما �عد بن ع�ّ� ال�ي هّددت بتقو�ض ا�حقوق واإلصالحات

و  اإل�سان  حقوق  و�شطاء  والفّنان�ن  املثّقف�ن  ضّد  تتعا��  أو االعتداءات  األفراد        قبل  من  الّ�حفّي�ن 

رطة .  ا�جماعات الذين ظهروا مدفوع�ن بجدول أعمال دي�يّ 
ّ

  و�ينما فّر العديد من الّ�حايا من مراكز الش

فور وقوع االعتداءات أثبتت الشرطة أّ��ا غ�� راغبة أو غ�� قادرة ع�� العثور ع�� املهاجم�ن املزعوم�ن أو 

قاب اإلطاحة بمر�ىي و�دافع من قتل �خصّيات مثل بلعيد وال��اه�ي وسلسلة  �� أع.  1إلقاء القبض عل��م

املعارضة خطابا��ا ومظاهرا��ا فت جماعات 
ّ
البالد كث  �� ا�حضرّ�ة  املراكز  ال�ي هّزت  التفج��ات  ونما  .  من 

لّتو�سّي�ن  العداء ب�ن العلمانيّ�ن املتشّددين وا�ح�ومة ال�ي يقودها حزب ال��ضة �� ظّل اختيار العديد من ا

 .العادّي�ن ا�حياة مع ا�جانب�ن �� مجال عاّم مستقطب �ش�ل م��ايد

الوجود جماعة   إ��  (تمّرد"و�رزت  �� دفع  )  عصيان"  ال�ي ساعدت  مة املصرّ�ة 
ّ
املنظ تو�س ع�� غرار   ��

 إ�� حّل ال��ملان فوًرا �عد اغتيال ال��اه�ي وأصدرت ا�جموعة بياًنا دعا  
ً
االنقالب العسكرّي املصرّي، داعية

ال يمكننا بلوغ م�ان ما ب�لمات فارغة ا�حّل "وأضاف  "احتالل الشوارع حّ�ى سقوط ا�ح�ومة"التو�سّي�ن إ��  

املواطن�نا حماية  مع�ى  �عرف  ال  ال�ي  الّسلطات  ضّد  وارع 
ّ

الش إ��  ا�خروج  هو  آالف  .  2"ألفضل  وتظاهر 

حاد عّما�ّ� �� البالد،  . و�ان مشهًدا مكروًرا.  الّتو�سّي�ن �� الشوارع مطالب�ن ا�ح�ومة باالستقالل
ّ
ودعا أك�� ات

غل  
ّ

طّية تُحّل محّل ح�ومة الّ��ضة مّ��ًما إّياها �عدم إ�� ح�ومة تكنوقرا)  UGTT(االتحاد العاّم الّتو��ىّي للش

�عملها القيام  الّتأسي�ىيّ .  3القدرة ع��  الّسياسّية شرع أعضاء ا�جلس  ا من االضطرابات 
ً
�� �حب  وخوف

أواخر    �� العلمانّية  املعارضة  ورفضت  املؤّسسّية  والقدرة  البالد  استقرار  أساس  وتحطيم  عضوّ�ا��م 

 .ملعا�جة قضايا ا�حكم واألمن" ا�حوار الوط�يّ "إجراءأغسطس اق��اًحا ب / أوت

 : حزب النهضة یستقیل  -12

و�انت  .  حزب حركة ال��ضة من ا�ح�ومة �عد أشهر من ا�جدل الّسيا�ىيّ   ا��حب  2013د�سم��    28��  

الوحدة   وحماية  الّسيا�ىّي  االستقرار  عدم  من  ل�حّد  سو�ة 
ّ
الت ف��ا  اختارت  ال�ي  الثانية  املناسبة   �� هذه 

ال��ملانّية .  نّيةالوط  االنتخابات  البالد نحو  لقيادة  تة 
ّ
انتقالية مؤق إ�� ح�ومة  الّسلطة  ال��ضة  م حزب 

ّ
  وسل

 
، 2013فيفري   6، هيومن رايتس واتش"تونس: ضعف اإلصالح يضعف الحقوق"،  - 1

rights-undermines-pace-reform-slow-http://www.hrw.org/news/2013/02/06/tunisia . 
ن يحذروا السير على نفس طريق مصر"،  -  2

ٔ
،  2013جويلية  26، الغارديانراكال شابي، "على التونسّيين ا

egypt-route-wary-http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/26/tunisia . 
كبر اّتحاد تونسّي يحّث الحكومة التي يقودها إسالمّيون على اإلقالع"،  - 3

ٔ
،   2013جويلية  30، رويترز "ا

protestsidUSBRE96T0MW20130730-tunisia-http://www.reuters.com/article/2013/07/30/us. 
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�� محاولة ملنع أّي هيئة من أن تصبح قوّ�ة  )أّدت ا�ح�ومة ا�جديدة اليم�ن �عد يوم�ن من إقرار الدستور (

، وظّل ا�جلس التأسي�ىّي )ط والتوازناتالضواب:و�التا�� ا�حفاظ ع�� مؤّسسة ناجعة للديمقراطّية (للغاية 

و�� ح�ن . لإلرادة ا�جديدةالذي احتفظت فيھ ال��ضة بأك�� عدد من املقاعد ع�� حالھ، وهو بمثابة ضمانة 

أّ��ا هز�مة اختار ُصّناع القرار �� ال��ضة  )  واملعارضة العلمانّية( رأى �عض أعضاء الّ��ضة   االستقالة ع�� 

املة ل�حكم الّديمقراطّي والوحدة الوطنّية  طر�ًقا أقّل  
ّ

 ل�جدل وهو طر�ق وضع األهداف الّسياسّية الش
ً
إثارة

موحات ال�خصّية أو املركزّ�ة
ّ
حزب  (يوصف  "قال رفيق عبد الّسالم وهو وز�ر ا�خارجّية الّسابق  .  قبل الط

تو�س  )  الّ��ضة ألّن  الّتنازالت  هذه  من  نخجل  ال  نحن  الّتنازالت  حزب  ھ 
ّ
تجر�تنا  بأن ولتأم�ن  إل��ا  بحاجة 

ن تو�س من الوصول إ�� شاطئ األمان
ّ

 . و�ان القرار مثمًرا.. 1"الّديمقراطّية حّ�ى تتمك
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قام ا�جلس الوط�ّي الّتأسي�ىّي بإعادة هي�لة ا�ح�ومة فقد ُعّ�ن وز�ر الّصناعة مهدي جمعة رئيًسا للوزراء  

ّ��ت عملّية إ��اء الّدستور بنقاش حاّد ومفاوضات مث��ة ل�جدل طوال  وتم.  ورئيًسا �ح�ومة تصر�ف األعمال

، وتّتجھ أك�� األغلبّية ا�حافظة واملعارضة العلمانّية �� أك�� من مناسبة  2013فصل ا�خر�ف وأوائل شتاء  

فاق ع�� قضايا أساسّية مثل حقوق املرأة وُحّرّ�ة التعب�� والّدين
ّ
ذلك عكست  ونتيجة ل. إ�� ال��اجع دون االت

با��ا، فالفصل الّسادس ع�� سبيل املثال حاول  
ّ
عديد الفصول �جاالت مجموعات املصا�ح املتنّوعة وتقل

إطار دي�ّي رأى أّن ا�ح�ومة �� حامي الّدين وجماعة علمانّية    :اس��ضاء قطاع�ن متباين�ن للغاية من ا�جتمع

الّدين من  حامًيا  ا�ح�ومة   �� ترى  املرور.  2قوّ�ة  مقطع    وأنتج  إ��  الّتوافق  عدم  من  ا�حّساس  املسار  ��ذا 

بصعو�ة ضامنة  "  مكتوب  الّدينّية،  عائر 
ّ

الش وممارسة  والّضم��  املعتقد  �حّر�ة  �افلة  للدين  راعية  الّدولة 

سامح و�حماية  .  �حياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف ا�حز�ي
ّ
وتل��م الّدولة بنشر قيم االعتدال والت

ومنع   و�الّتصّدي  املقّدسات  والعنف  الكراهية  ع��  والّتحر�ض  الّتكف��  دعوات  بمنع  تل��م  كما  م��ا  الّنيل 

وقد سمحت الّصياغة غ�� الّدقيقة بمجموعة متنّوعة من الّتأو�الت و�مكن استخدامها �سهولة �أداة  .  3"لها

خصّية �� إطار حكم قانو�ّي  لتعز�ز أيديولوجيا
ّ

 .4�عض األطراف ال�

رة من ا�حمل " ا�حّق �� ا�حياة"ال�ي تضمن   22و�اإلضافة إ�� ذلك يمكن استخدام املاّدة 
ّ

�� املراحل املبك

عّرف األسرة ع�� أّ��ا    7ع�� املاّدة  
ُ
الق"  نواة ا�جتمع"ال�ي �

ّ
وع��  .  5فتح محتمل للقيود املستقبلّية ع�� الط

و�عد ثالث سنوات من اإلطاحة باملظاهرات ب�ن   2016�انون الثا�ي  / جانفي  26الّرغم من هذه ا�خاوف ��  
 

 . 2013 سبتمبر 28، نيويورك تايمزكارلوّتا غال، "الحزب اإلسالموّي في تونس يتنّحى"،  - 1
لي، "المشكلة مع الدستور التونسّي الجديد"، -  2

ّ
منة قال

ٓ
، 2014فيفري   3، هيومن رايتس واتشا

constitution-new-s-http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problemtunisia . 
http://www.jasmine-دستور الجمهورّية التونسّية، الفصل السادس، ترجمة غير رسمّية من مؤّسسة الياسمين،  - 3

ion_fnal_ed.pdffoundation.org/doc/unofcial_english_translation_of_tunisian_constitut. 
لي، نفس المرجع. - 4

ّ
 قال

، 2014جانفي  21، كارنغي للسالم العالمّي  مؤّسسة ساّرة مارش، "دستور التنازل التونسّي"،  - 5
constitution/gyze-compromise-s-http://carnegieendowment.org/sada/2014/01/21/tunisia. 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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الّدستور  حول  فاق 
ّ
ات إ��  الّتوّصل   �� الّتو�سّيون  السياسّيون  نجح  نجاح  .  ع��  ھ 

ّ
أن الدستور ع��  اسُتقبل 

والعاملّية ّية 
ّ
ا�حل األرجاء  من  العديد   �� أّن .  تار��ّ�  موضوًعا    ورغم  ت�ون  أن  املرّجح  من  ا�حّددة  الفصول 

أعقاب    �� تو�س   �� الّديمقراطّي  الّتحّول  ع��  شهادة  هو  اإلجماع  فإّن  الّسن�ن  مّر  ع��  وا�جدل  للّنقاش 

إعادة بناء العملّية الّسياسّية بطر�قة تحّقق مؤّسسات الديمقراطّية وال �سمح �جموعة  :  اإلطاحة ب�ن ع��ّ 

ُصّمم الدستور املصرّي ملنفعة األ�خاص الذين سيصلون إ��   و�ينما.  هيمنة ع�� العملّيةواحدة أو فرد بال

  
ً
عالمة �ان  وال��ملانّية  الّرئاسّية  االنتخابات  قبل  الّتو��ىّي  الّدستور  تطبيق  فإّن  املطاف  ��اية   �� الّسلطة 

ابتة ال�ي يجب أن ت
ّ
ل البنية الّتوج��ّية الث

ّ
 ع�� أّن الوثيقة �ش�

ً
 . حدث �� ا�جتمعات الّديمقراطّيةم�ّجعة

غل ومجموعات ا�جتمع املد�ّي،  
ّ

حاد العاّم الّتو��ىّي للش
ّ
ومن األمور األساسّية �� هذه العملّية انخراط االت

حاد األعراف والهيئة الوطنّية للمحام�ن والّرابطة التو�سّية للّدفاع عن حقوق اإل�سان
ّ
و�ان  .  بما �� ذلك ات

حاد العاّم التّ 
ّ
ھ �ان بمثابة منّصة ملثل هذه ا�جموعة الواسعة من  االت

ّ
 ال سيما أن

ً
غل مرًنا وفّعاال

ّ
و��ىّي للش

بقات  .  األصوات واآلراء، ال�ي تجمعهم �� خدمة هدف مش��ك
ّ
حاد وّحد جميع املواطن�ن من جميع الط

ّ
االت

مة غ�� حز�ّية بما �ع�ي    االجتماعّية واحتضن األطّباء وا�حام�ن واملصرفّي�ن واملدّرس�ن والعّمال، وهو
ّ
منظ

أّ��ا �انت أك�� قدرة ع�� ا�جمع ب�ن مجموعة واسعة من األحزاب الّسياسّية والّتوّجهات األيديولوجّية من  

كر
ّ

.  خالل ا�جمع ب�ن هذه ا�جموعة املتنّوعة و�قامة توازن �شار�ّي مع مجموعات ا�جتمع املد�ّي سالفة الذ

حاد العام الّتو��ىي  
ّ
 ل�ح�ومة مّما أج��ها �� الّ��اية ع�� الّتفاوضو�ان االت

ً
ل تحّدًيا هائال

ّ
غل يمث

ّ
  وكما .   1للش

غل  " كتبت سارة شايز
ّ

حاد العاّم الّتو��ىّي للش
ّ
مة الوحيدة ال�ي  –من دون املشاركة الفعلّية لالت

ّ
رّ�ما هو املنظ

   -تتنافس قّو��ا وشرعّي��ا مع اإلسالموّ��ن
ّ
سو�ة الّسياسّية الرائعة �� تو�س قد  فمن غ�� ا�حتمل أن ت�ون الت

 . 2"حدثت

 : البرلمانّیة   2014انتخابات   -14

بـ    2014�ان عام   الّسياسّية، فقد فاز حزب نداء تو�س  الّ��ضة  ��    85نقطة تحّول �� حظوظ  مقعًدا 

الذي يضّم   �� مقابل    217ال��ملان  الّ��ضة  69عضًوا    ائتالفحزب    نداء تو�س.  مقعًدا حصل عل��ا حزب 

ف  
ّ
لھ زعيمھ البا�� قايد السب�ىي تأل

ّ
كب�� منھ من الّنخبة الّسياسية    �� جزءديمقراطّي علما�ّي ليب��ا�ّ� مث

 الّتقليدّية الّتو�سّية ال�ي صّورت 
ً

ا ليب��الّيا من حركة الّ��ضة نفسها بديال وقد اّ��مت هذه الّنخبة  . ديمقراطي�

الّ��ضة باالف ال�ي يقودها حزب  موا ا�ح�ومة 
ّ

الّسياسّية والّتكنوقراطّية ح�ى يتحك الّدراية وا�خ��ة  إ��  تقار 

� والبطالة
ّ
 �� الّتعامل مع اقتصادها املتع�

ً
وقد صّورت وسائل اإلعالم الّتو�سّية، ال�ي .  �ش�ل فّعال وخاّصة

وا�عدام  عارضت حزب ال�ّ�ضة �ش�ل عاّم أثناء حكمها، حركة الّ��ضة مسؤولة بمفردها عن عنف املتطّرف�ن  

 
وسطمحّمد كّرو، "خطوة تونس التاريخّية نحو الديمقراطّية"، -  1

ٔ
فريل  22، معهد كارنغي للشرق اال

ٔ
http://carnegie-، 2014ا

democracy/h8sv#-toward-step-historic-s-7/tunisiamec.org/2014/04/1 . 
 ، 2014مارس  27، مؤّسسة كارنغي للسالم العالمّي سارا شايس، "كيف ساعد اّتحاد العمل اليسارّي على الحّل"، -  2

http://carnegieendowment.org/2014/03/27/how-leftist-labor-union-helped-force-tunisia-s-political-
settlement/h610 . 
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ل لنداء تو�س �� االنتخابات  .  األمن
ّ
��يت خسارة حزب الّ��ضة للّسلطة الّسياسّية بانتصار الّسب�ىي املمث

ُ
وأ

 .2014د�سم��  21الّرئاسّية �� 

ورّد منتقدو نداء تو�س بأّن حركة الّ��ضة قد أورثت ر�ود االقتصاد والبطالة ال�ي تحتاج �خام��ا إ�� 

ص م��ا وح
ّ
روا من العودة إ�� نموذج بورقيبة و�نسنوات للّتخل

ّ
األمنّية   ع�ّ� �� حكم رجل واحد بممارساتھ  ذ

وقد عّززت ا�ح�ومة الّتكنوقراطّية لرئيس الوزراء مهدي جمعة هذا القلق، وهو واحد من جملة  .  الّصارمة

خالل الّصيف املا�ىي و .  الّتنازالت ال�ي قّدمها حزب الّ��ضة لضمان الوحدة الوطنّية والعملّية الّديمقراطّية

باب مل�افحة    155أغلقت أك�� من  )  2014(
ّ

رطة ضّد الش
ّ

مة غ�� ح�ومّية ووافقت ع�� ضرورة تحّرك الش
ّ
منظ

ح�ن ولكن أيًضا  .  ال��ديد اإلرها�ّي لتو�س
ّ

و�� سابقة قد �ستخدمها نداء تو�س الس��داف الّسلفّي�ن املس�

الّ��ضة لها و��  الوقت نفسھ.  ألقوى معارضة  �� ماي  و��  الّديمقراطّية  للعملّية  الّ��ضة  نيسان  / برز دعم 

من خالل تمر�ر قانون انتخا�ّي رفض األصوات ال�ي طالبت باستبعاد مسؤو�� بن ع�ّ� من العمل ��   2014

 أّن موقف راشد الغّنو�ىي  .  ا�ح�ومة
ّ

الذي دعم  (وقد انقسم أعضاء الّ��ضة �� خصوص هذه القضّية إال

ومن املفارقات أّن  .  هو الذي ساد  ")دون ثأر "ش�ً�ا إ�� أّن الثورة استكملت أهدافها  سياسة عدم اإلقصاء م 

شرط اإلقصاء �ان من شأنھ أن يمنع األ�خاص الّسابق�ن �� الّتجّمع الّدستوري الّديمقراطي، بمن ف��م  

 .السب�ىي، من التنافس �� االنتخابات

  �� وعده  خرق  رئيًسا  السب�ىي  انتخاب  واسع�عد  ائتالف  بتشكيل  ��  (  البداية  ال��ضة  حزب  فعل  كما 

انتخابھ �� )أعقاب  الّرغبة  ا ع��  ُمصر� �ان  تو�س  نداء   �� وعلما�ي  ليب��ا�ّ�  غ��  �سارّي  تّيار  وجود  ظّل   ��  ،

ا�حكم من  الّ��ضة  الثا�ي.  استبعاد  �انون  أواخر  الّصيد  2015جانفي  / و��  ا�حبيب  الوزراء  رئيس  أعلن   ،

تضّم  ذات    24  ح�ومة  مهّمة  سياسّية  قّوة  ثا�ي  و��  الّ��ضة  �ستث�ي  ال��ملان  69وز�ًرا   �� و�سّبب  .  مقعًدا 

ّية تضّم أقّل  .  االستبعاد �� موجة من االنتقادات
ّ
وملواجهة ا�جدل وحقيقة أّن ح�ومة نداء تو�س ح�ومة أقل

 . ام الّصيد بتأجيل الّتصو�تمن نصف األصوات الّضرورّ�ة للّنجاح �� الّتصو�ت �عدم نيل ثقة ال��ملان ق

حركة  / ف��اير  2و��   تضّم  ال�ي  ح�ومتھ  �شكيلة  تو�س  نداء  ح�ومة  يقود  الذي  الّصيد  أعلن  فيفري 

ّتاب دولة بينما حاز حزب حركة ال��ضة  .  الّ��ضة أيًضا
ُ

وحصل ف��ا حزب نداء تو�س ع�� سّت وزارات وثالثة ك

التشغيل وثالثة كّتاب دول ال��ملانع�� وزارة واحدة و��   �� يتناسب وتمثيلھ  وع�� الرغم من هذا  .  ة بما ال 

الواقع فإّن الغّنو�ىي وقيادة ال��ضة دعموا ا�ح�ومة �� التصو�ت ال��ملا�ّي ع�� نيل الثقة مّما يكشف قبولها  

 .بنتائج االنتخابات وال��امها بالوحدة الوطنّية والعملّية الديمقراطّية
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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 : خاتمة  -15

ا�خالفا من  الرغم  االنقالب  ع��  خالف  وع��  التو�سّية،  السياسة   �� ا�حاّدة  واملنافسات  العميقة  ت 

وتال��  الديمقراطّية  إ��  املؤّدّية  الطر�ق  ع��  التحّرك  من  التو�سّيون  ن 
ّ

تمك الليبّية،  الفو�ىى  أو  املصرّي 

و  وال��ضة  الغّنو�ىي  وحماسة  ا�جيش  ومهنّية  القوّ�ة  املد�ّي  ا�جتمع  مات 
ّ
منظ لفضل  تنازال��م  انحرافها 

 . املهّمة

وال تزال قيادة الدولة ا�جديدة وح�وم��ا تواجهان تحّدّيات �� معا�جة االقتصاد وارتفاع معّدالت البطالة  

االستثمار   قوان�ن  و�صالح  انتظارها  طال  ال�ي  الهي�لّية  اإلصالحات  وتفعيل  ا�جامعات  خّر���  ب�ن  سّيما 

يجب التعاطي مع العنف  .  بحقوق اإل�سان وا�حقوق املدنّية  والعمل ال�ي عفا عل��ا الزمن و�ظهار االل��ام

الذي يقوم بھ املتطّرفون السياسّيون أو الدينّيون �سرعة و�قّوة �� ظّل القوان�ن ا�جديدة للبالد، وسيستمّر  

  نداء تو�س والعلمانّيون املتشّددون أك�� �� التحّدي إلثبات االل��ام باالندماج السيا�ىّي وليس اإلقصاء ��

 .�عامال��م املستقبلّية مع حزب ال��ضة وغ��ه من اإلسالموّ��ن غ�� العنيف�ن

تصّور  يمكن  ال  املطاف  ��اية  القوى    و��  ب�ن  �سيطة  منافسة  مجّرد  التو�سّية  السياسة  تصبح  أن 

ديمقراطّي  غ��  أو  ديمقراطّي  مستقبل   �� ترغب  ال�ي  والعلمانّية  االنقسام  .  اإلسالموّ�ة  يف�ح  أن  و�جب 

للديمقراطّيةالع اختالفا  أك��  لفهم  ا�جال  اإلسالموّي  ـ  ل�ن  :  لما�ّي 
ّ
وممث متعّددة  أصواتا  يجمع  حكم  نظام 

من   بدال  ا�جتمع  ورفاهّية  الديمقراطّية  فعالّية  ع��  ومشّددا  ا�جمهور  رغبات  االعتبار   �� آخذا  متنّوع�ن 

الفهم االع��اف �شرعّية املعارضة السياسّية  يجب أن �شمل هذا . االختالفات األيديولوجّية وقمع املعارضة

 .   طاملا أّ��ا معارضة مخلصة، و�� معارضة ي�ون والؤها ال��ائّي للوحدة الوطنّية واملساواة وازدهار ا�جميع

 

 




