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

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

  .tanwair.comwww.: موقع

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

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

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

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

 كر�ة نقدية رصينة. علمية ومقار�ات ف

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

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

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

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

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

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

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

 ال��بو�ة واالجتماعية والثقافية. 

  ؛ لتبادل ا�خ��ات
ً
 ومغر�ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وا�جتمع. 

 املن�جيةالشروط  ف��ا تتوافر ال�ي األصيلة النقدية الفكر�ة اساتوالدر  املقاالت ا�جلة تنشر �� 

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

 العر�ية.  باللغة

 ص املقال ي�حب أن يفّضل
ّ

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

 . اإلنجل��ية)

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 شروط النشر 

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

critique.lumieres@gmail.com 
.comhotmail@aliwatfa 
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  البحث أو املقالة إلك��ونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word عدد و�را�� أال يز�د 

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

 واملالحق.  

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

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

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

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

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

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

 التحر�ر.  هيئة رئيس بموافقة

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

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

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

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

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

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

 الهيئة. 

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

 واالطالع ع�� املقاالت واألبحاث املنشورة ف��ا 

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

gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/


IX

 �لمة التحر�ر  

 12 د. امبارك حامدي 
 ودراسات  بحوث

 الفلسفة ال�انطية: أين نحن من سؤال التنو�ر؟ من التنو�ر إ�� ال��بية ع�� التنو�ر ��  1

 34-15 د. ع�� أسعد وطفة
 حقوق املرأة االقتصادّية ب�ن العاملّية وخصوصّية الثقافّية العر�ّية 2

52-35 محمد الصادق بوعال��  د.

 املوسيقى والعلم والتكنولوجيا  3

 75-53 د. املصطفى عبدون 

 هو�ز: من أجل بناء الدولة ا�حديثة، وتجنب حرب ال�ّل ضّد ال�لّ  طوماس 4

90-76 أ. عبد ال�� البوكي�� 

5 
صفية تصور مق��ح مستمد من التجر�ة اليابانية املعاصرة  –األدوار املتجددة لأل�شطة املدرسية 

ّ
الال

 دراسة تحليلية مقارنة

 111-91 أ. أر�ج إبراهيم ا�حا��ي 

 الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �� �لية ال��بية جامعة ال��موك عزوف خر���  6

 د. ع�� �اظم السندي  

 د. رغدة محمود بطاينة
112-130

 قواعد النساء �� ا�خطاب الّدي�ي: من الوهم األيديولو�� إ�� بناء الفعل االجتما��ّ  7

 162-131 د. هاجر منصوري 

8 
صا�� العر�ي �� 

ّ
مدونة كتب املصط�ح الشر�ف: كتاب صبح األع��ى �� صناعة اإل�شاء  املصط�ح االت

 أنموذجا 

 188-163 د. شر�فة عز�زي 

 ثقافــة التسامح لـدى الشــباب ا�جام�� دراسة ميدانية �� ضوء رؤى يورج�ن هابرماس  9

 228-189 د. حس�ي إبراهيم عبد العظيم 



X 

مقاالت
 أبو نصر الفارا�ّي من منظور محسن مهدّي  11

 268-257 د. نادية الهناوي 

اف وجدلية الكشف وا�حجب �� الوسط ا�حضري: أش�ال التمظهر و مدلوليات السلوك  12
ّ

 الفرد غ�� الشف

 292-269 د. شهاب اليحياوي 

 الزمن، أو َمن ُيخاطب َمن؟ �� مفهوم  13

 301-293 د. فت�� السعدي 

 اللذة الفنّية �� الفّن املعاصر 14

 313-302 د. هيبة مسعودي 

 مفعول املقام �� صناعة ا�خطاب وتأو�لھ "باب األسد والثور" �� "�ليلة ودمنة" أنموذجا 15

 329-314 د. �سرى التمراوي 

افق �� السياسة ب�ن  16 و
ّ
 اإلم�ان واالمتناع الت

 349-330 د. مرشد الق�ي 

حديث �� دولة قطر ع�� املفاهيم املعيار�ة االجتماعية: الهو�ة الوطنية والعرف االجتما�� 17
ّ
 تأث�� الت

363-350 أ. بثينة محمد ا�جنا�� 

بدايات ا�حركة الفكرّ�ة واألدبّية �� تو�س 18

ا�� حامد 
ّ
 380-364 د. آمال الن

 مسارات التنمية باملغرب ع�� عهد املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة 19

 402-381 أ. معاذ النجاري 

من�لة اإلسالميات التطبيقية �� فكر محمد أركون        20

417-403 د. محمد ر�اض الدقدا�� 

جماليات التجاوب �� فعل القراءة وفق مقار�ة آيزر    21

 436-418 د. أسماء خوالدية 

ا�ي:   22
ّ

 ترّحل أقصوصة "قنص املوت" ألصيل الش

ة املتخّيل اآلسر
ّ

ة تفاصيل املعيش اليومّي إ�� ضف
ّ

 من ضف

 450-437 د. أم�ن عثمان 



 

XI 

 

 "املدينة الفاضلة" تجديد ال�جائ�ّي ب�ن تفكيك املركزّ�ات و�ناء  23

 462-451 د. ع�� السياري  

أو�ل: مقار�ة سيميائّية  24
ّ
ي والت

ّ
ص ب�ن فع�� التلق

ّ
 أفق املع�ى �� الن

 475-463 د. أسماء الصماير�ة 

ساء وجع آخر" لـ "نجاة  25
ّ
القّصة القص��ة املغار�ّية النسائّية : أسئلة الوجود عند املرأة :مجموعة "للن

 أنموذجا إدهان" 

 487-476 د. اليامنة عكرمي 

 األصوات اللغو�ة أدوات لإلبداع األد�ي  26

 505-488 د. عادل الّ�خراوي  

 قراءات في الكتب 
م االجتَماع العر�ي" :كتاب�� مراجعة  27

ْ
 ميثاِق تأصيل وتحر�ر عل

ُ
 محمود الذوادي  كتور دلل "ِمش�اة

 513-507 د. محمد بالراشد  

ا�جام�� العر�ي: م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة  قراءة �� كتاب: األمّية األ�اديمية �� الفضاء  28

 ا�جامعية" لألستاذ الدكتور ع�� أسعد وطفة 

 523-514 أ. سفيان حامدي  

 مقاالت مترجمة 
الدعاية واملثالية والثقافة الفرعية: تطور صورة غيفارا �� الذاكرة الثقافية الصينية، لنشوا (ليندا) غاو/  29

 سعيد

 أ. ود�ع بكيطة   

 مراجعة: كر�م كسبور 
525-538 

 ع�� عالقاتنا ا�حميمية...  19-تأث�� كوفيد :حوار مع عاملة االجتماع الفر�سية " آن موكسيل"  30

 542-539 أ. محمد امبار�ي  

 مقاالت باللغة األجنبية 
 Le décrochage scolaire: A qui est la faute et que faut-il faire  ?  31 

Dr. Zaoui Nejib                                                                                                                                                  544-562  

 



 

 
 : کلمة التحریر 

 األمل.... وما یمکث في األرض

 
 

 اليأس  
ّ

من ا�حماقة أن �سيطر اليأس ع�� اإل�سان. و�� اعتقادي أن

ر �� اليأس أو أؤمن بھ. هناك  
ّ

ي أفك
ّ
نفسھ خطيئة. ولست واثقا من أ�

رون فيھ. 
ّ

 �� ا�حياة أفراد �عيشون للتفك�� �� اليأس. دعوهم هم يفك

 )1961أر�ست هيمنجواي (ت.  

 

 

و��  ا�حضاري،  التأّزم  أو  املواجهة  �حظات   �� مقاومة  فعل  الثقافة  أّن  التذك�ُ�  الّنافل  القول  من 

ل، �ع�ي الثقافة، الّسار�ة األخ��ة ال�ي �ستند إل��ا املقاتل الس��اد  
ّ
املنعطفات الك��ى من تار�خ األمم، إذ �ش�

 واجهة اليأس وخواء الّنفس، وخور العز�مة.  أنفاسھ واستئناف جهاده، أو �� امل��اس الذي يلوذ بھ الفرد مل 

ضر�ا من املقاومة وا�جهاد املّتصل    العدد ا�حادي عشر من مجلة نقد وتنو�رو�حّق لنا أن �عّد صدور  

صنوف   بجميع  املطبوع  العر�ي  وا�حضاري  التار���  السياق  �� هذا  الّضعف  نوازع  اليأس، ومقارعة  لنفي 

نا ع�� ما �شبھ اليق�ن أّن تنو�ر العقول،    التأّزم واال�سداد، املوسوم بجميع
ّ
صنوف اليأس واإلحباط. ذلك أن

مت التحّديات.  
ُ
 الو�� وا�حماس واملداومة ع�� إذ�اء جذوة األمل جديران بتحقيق امل�جزات، مهما عظ

ّ
و�ث

 بالقلي
ّ
ل من معرفة  فاإل�سان �� كينونتھ طاقة جّبارة وأوساع ال تحّد، وقد ال ي�ون العلم ا�حديث قد ظفر إال

 الّسيد �� هذا ال�ون. -أسرار هذا ال�ائن

  �� آمّنا،  املنطلق،  هذا  تنو�رومن  نقد  الهمم، مجلة  و�حذ  موقعنا،  من  املعرفة،  مراكمة  بضرورة   ،

وتحر�ك السواكن، واستفزاز العقول والهمم. وسيلتنا �� ذلك ف�ح ا�جال ل�جهر بأك�� األسئلة إحراجا،  

األف�  استثارة   �� طلب  وأنفذها   �� واملغامرة  املعر��،  والفضول  ق، 
ّ
ا�خال ر 

ّ
والتوت ا�خصبة  ا�ح��ة   

ّ
و�ث ار، 

هن، وفضاء واسعا لطرح ثمار  
ّ

املع�ى ومعقولّية معيشنا املاّدي والرمزي. ف�ان هذا العدد مضمارا لكّد الذ

 عقول باحثة �� شّ�ى حقول املعرفة اإل�سانّية واالجتماعّية والفّنّية.

قضاي  مثال  ال�ونّية، فحضرت  القيم  ضمن  حقوقها  جهة  من  العصري  الّسياق   �� إل��ا  منظورا  املرأة  ا 

اإليديولو��.   وطا�عھ  الفق�ي  ا�خطاب   �� النساء  قواعد  إ��  ظر 
ُ
ون الثقافّية،  با�خصوصّية  ذلك  وعالقة 

ھ مناالوجود  ��اأسئلورصدت إحدى الدراسات حضور املرأة و 
ّ
سبة  ية من منظور أد�ي وجما��. و�ان ذلك �ل

لتقليب النظر �� من�لة املرأة و�ش�اليا��ا وفق مقار�ات متعّددة، وضمن مجاالت مختلفة، بل متباعدة أحيانا.  

ْسآِل نصيب وافر. إذ تّم �سط القول �� ما بھ �سمو الروح، و�رتقي  
ّ
و�ان للقضايا الفلسفية ا�حّرضة ع�� الت
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وق شأَن البحث �� "اللذة الفنية �� الفن املعاصر 
ّ

وما يث��ه ذلك  "،  املوسيقى والعلم والتكنولوجياو"  "،الذ

ھ من أسئلة و�ش�اليات. مثلما تّم طرق مفهوم الزمن من وجهة نظر أنطولوجّية، ومفهوم الّدولة من زاو�ة  
ّ
�ل

... وانصرف أحد الباحث�ن  ياسة ب�ن اإلم�ان واالمتناعالّتوافق �� الّس   فلسفّية (هو�ز)، وقر�ب منھ إش�الّية

نظر �� عالقة ا�حاضر باملا��ي من خالل رصد قراءة محسن مهدي أل�ي نصر الفارا�ي. �� ح�ن اختار  إ�� ال

آخر أن يدرس مسألة تصنيف العلوم عند اإلغر�ق، ملا لهذه املسألة من أ�عاد فلسفّية و��ستيمولوجّية من  

 شأ��ا الكشف عن العقل وآليات اشتغالھ ا�خ...

تأث�� التحديث  ، و مسارات التنمية باملغربلتنمية والّتحديث، شأن  واق��حت �عض املساهمات قضايا ا

 . �� دولة قطر ع�� املفاهيم املعيار�ة االجتماعية

والثانوي من جهة ب�ن مرحل�ي اإلعدادي  املباحث  أقّل حضورا. وقد توزعت  ال��بوّ�ة  القضايا  تكن  ولم 

  �� يبحث  بمقال  ّصت 
ُ

فخ األو��،  املرحلة  أّما  أخرى.  جهة  من  العا��  لأل�شطة  والتعليم  املتجددة  األدوار 

ظاهرة    املدرسية   �� صاحبھ  نظر  فببحث  الثانية  وأّما  صّفية، 
ّ
خر�الال إعداد  عزوف  عن  الدكتوراه   ��

 ، و�آخر ذي طا�ع ميدا�ي مداره ع�� البحوث
ّ
 ا�جام��... سامح لـدى الشــبابثقافــة الت

رحت عديد القضايا  
ُ
النقدّية و�أخرى ذات من�� لسا�ي. وط العدد ببعض املقاالت األدبّية  وازدان هذا 

صا�� ومفعول املقام ��  
ّ
صناعة ا�خطاب من خالل مدّونات تراثّية،  واملقار�ات املن�جّية، شأن املصط�ح االت

 ا�خ...  أفق املع�ى �� الّنص ب�ن فع�� التلّقي والّتأو�لو�ش�الية التجاوب �� فعل القراءة، و 

معقولّية   درجة  من  تكن  مهما  تراك�ّي،  طا�ع  ذو  مجملھ   �� والعلوم  املعارف  تار�خ  إّن  القول،  وخالصة 

والّرأي عندنا أّن ال��اكم يبتلع القطائع نفسها، لتصبح جزءا من ��رالنظرّ�ات القائلة بالقطيعة �� تطّوره.  

لدينا ي�ّ�ر  ما  ال��اكم واالستمرارّ�ة. وهو  فان معا سمة 
ّ
، فيؤل

َ
القطيعة تخلف   

ُ
ق. فالقطيعة

ّ
املتدف املعرفة 

قا�� التوعوّي (و�ّل فعل �� الواقع)، مهما تكن خيبات الواقع، وك��ة األ 
ّ
شواك ال�ي  اإلصرار ع�� الفعل الث

 يطرحها هذا الواقع �� طر�ق البحث الّرص�ن. وهذا هو العمل الّصا�ح الذي يمكث �� األرض و�نفع الّناس. 

 د. امبارك حامدي: مدير التحر�ر
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جامعة الكويت

التربیة علی التنویر في الفلسفة الکانطیة:من التنویر إلی 

 أین نحن من سؤال التنویر؟ 

From Enlightenment to Education for Enlightenment in 
Kantian Philosophy: where are we from the question of 

enlightenment? 



سعد.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التنوير في الفلسفة الكانطيةالتربية على من التنوير ٕالى  
ٔ
 د وطفة علي ا
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 التربیة علی التنویر في الفلسفة الکانطیة: من التنویر إلی  

 أین نحن من سؤال التنویر؟ 

 

 

 

 

 : مقدمة  -1

العبقري ملسألة  �  ،الفلسفي ذروتھ عند �انط  اإلبداعيبلغ   تناولھ  ب�  أ�عاد  التنو�ر،  ما انطوى عليھ من 

إ�� تحر�ر العقول من وطأة الظالم و�خراجها إ�� عالم النور. فالتنو�ر قد �ش�ل ا�حالة ال�ي   دعت إ�سانّية

انطلقت ف��ا فلسفة �انط من عقالها املثا�� لتأخذ م�ا��ا ودورها �� بوتقة التفاعل مع اإل�سان ضمن أك��  

را. و�نطلق �انط ع�� هذا الّنحو ليواجھ الظالم القروسطي و�دعَو إ�� تحر�ر  عوامل وجوده خطرا وظلما وقه

�جت لتدم�� العقول ووضع ال�ائنات اإل�سانية �� أغالل  
ُ
اإل�سان من ر�قة األوهام واألساط�� العمياء ال�ي �

 العبودية واإلكراه. 

ل التنو�ر ال�انطي   
ّ
قدمھ �انط لإل�سان واإل�سانية  بحيوّ�تھ الفكر�ة وومضاتھ الفلسفية أجمل ما  و�مث

للعبودية   العارمة ضد ا�جهل املؤسس  التنو�ر الذي �علن فيھ ثورتھ  ال��بية والبيداغوجيا، وهو  �� مجال 

اإل�سان   تحر�ر  إ��  داعيا  واإلكراه  والعبودية  وا�ُج�ن  وا�خوف  ا�جهل  ضد  ال�ونية  حر�ھ  و�بدأ  اإل�سانية 

ر�ة وتدم�� خرافات القصور وال�جز وهدم مشاعر الدونية. وع��  وتحطيم أوثانھ العقلية وأوهامھ األسطو 

هذا النحو تأخذ رسالة �انط التنو�ر�ة صورة نداء يدعو فيھ اإل�سان إ�� الّنضال من أجل حر�تھ وكرامتھ  

املسلو�ة، والعودة إ�� مرا�ع ا�حياة اإل�سانية بقوة العقل ووميض اإلحساس با�حر�ة والقدرة ع�� اكتناه  

 بالعقل والعقالنية.   العالم

أر�ان   ع��ها  و�دمر  األوهام،  جدران  اإل�سان  ف��ا  يدّك  ادة، 
ّ
وق حالة ذهنية  �انط،  يراه  كما  فالتنو�ر، 

إ��ا   اإل�سان.   �� اإل�سا�ي  ا�جوهر  بوصفھ  العقل  ملنظوره  -الوصاية ع��   
ً
ف��ا    -وفقا يخرج  ال�ي  الوضعية 

ل أش�ال العطالة الذهنية وا�جمود و�كسر أصفاد الوصاية  اإل�سان من دائرة ا�خرافات واألوهام، ليحطم � 

ذي ال سلطان فوق سلطانھ؛ ولذا، غالبا ما اق��ن مفهوم 
ّ
ع�� العقل. و�� هذا �لھ تأكيد لسيادة العقل ال

العقالنية �� فلسفة �انط بمفهوم النور أو التنو�ر حضورا وغيابا. وضمن توجهات هذه املعادلة التنو�ر�ة  

ھ ملن املعروف من الّناحية  ال�انطية، ي
ّ
 ل�جهل والظالم. و�ن

ً
 للتنو�ر وغيابھ حضورا

ً
�ون حضور العقل حضورا

الّتار�خّية أن حضور العقل والعقالنية �ان �� أصل �ل حضارة وتقّدم، إذ �ان العقل، وما ينتجھ من حكمة  

 د. علي أسعد وطفة

 



ذ(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  -ارا
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ما يحقق الغايات اإل�سانية  وعلم و�رهان، هو أداة اإل�سان لفهم ال�ون واإلفادة الواعية من الطبيعة؛ ب

النبيلة. فالعقالنية التنو�ر�ة �� ال�ي منحت اإل�سان القدرة ع�� التحرر من غوائل الطبيعة واالنتصار ع��  

 . 1�ل أش�ال الضعف والقصور لبناء ا�حضارة اإل�سانّية

ھ العصر  لقد أطلق املؤرخون ع�� العصر الوسيط �� الغرب عصر الظالم وأحيانا عصر الظلمات ألن

جاهات.    من التيولوجّية  الذي هزم فيھ العقل وانتصرت ا�خرافات واألوهام  
ّ
ثم جاء عصر األنوار  مختلف االت

الكب�� ع�� األساط�� وا�خرافات واألوهام، فانتصر   انتصاره  الغر�ي  العقل  الثامن عشر لي�جل  القرن   ��

�عة اإل�سان الغر�ي ع�� الوهم  
ّ
دت الن

ّ
، وأصبح  ت ا�حضارة ع�� ر�ائز العلم واملعرفةفتش�ل ،اإل�سانيةوتأك

ممالكھ ا�حضار�ة  وشّيد  العقل والعلم،  ملقوالت  أخضع الطبيعة  إذ    ،السيد املطاع �� ال�ون   هو  اإل�سان

 علما ومعرفة وقوة وأ�سنة. 

  �عكف    وعندما
ً
التنو�ر تحديدا، يمكن أن والسيما عصر    القرن الثامن عشر،ع�� تأّمل األحداث ��  مليا

العالم الغر�ي ألعظم حضارة عرف��ا  العبودية، ولُيعّد  الكيفية ال�ي انطلق ��ا العقل ليحطم أصفاد  جلّيا  ى  نر 

ُيطلعنا  -اشتغالأحداث وفعاليات وآليات    من   بما ينطوي عليھ-اإل�سانية �� العصور ا�حديثة. هذا التار�خ  

ر�قة  
ّ
الط ��ا  ع��  تنتصر  ف��ا ال�ي  و�نبثق  قلب  النور    ا�حضارة  التقدم  من  أسباب  منا 

ّ
�عل كما  الظالم. 

منا  و واالزدهار،  
ّ
شامال ل�ّل ما  أن غياب العقل يرمز إ�� غياب ا�حر�ة، وأن غياب ا�حر�ة �ع�ي موتا  أيضا  يعل

 ا�حق والعدل وا�خ�� وا�جمال.يبعث ا�حياة �� قيم 

ل التنو�ر والعقالنية النقدية  ومن خضّم هذا العصر يطل علينا الفيلسوف األملا�ي �انط حامال مشع

مشفوعا بإيمانھ املطلق بقدرة العقل اإل�سا�ي ع�� تبديد الظالم وهزم األوهام وتحطيم األصنام الفكر�ة  

ا�حركة    �� للفضيلة  ترسيخا  الغائية  األخالقية  بالن�عة  وأخصبھ  التنو�ري  مشروعھ  توج  وقد  القائمة. 

ستطاع �انط أن �غدو بفضل جهوده الفكر�ة العبقر�ة �� هذا  ا�حضار�ة ملستقبل ا�جتمعات اإل�سانية. وا 

الكب�� أن يصوغ شعار اعصر   بتأث��ه  التنو�ر. واستطاع �انط  للتنو�ر �� عصر  للنقد ومنارة  امليدان رمزا 

اإل�سان أعمل عقلك   أ��ا  املشهور:  بقولھ  بنفسك! التنو�ر  أ��ا اإل�سان    "كن �جاعا واستخدم عقلك   ."

م بھ ُ�جف الظالم لتجعل ال�ون من حولك من��ا مستن��ا .... أ��ا اإل�سان أعمل عقلك  احمل معولك وحط

 واستخدمھ ��جاعة، فأنت بھ قادر ع�� تحطيم األوثان واألصنام.  
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 مفهوم التنویر:   -2

�عد التنو�ر مفهوما مركز�ا �� الفلسفة ال�انطية، وقد ال نبالغ �� القول إن فلسفة �انط تتم�� بوصفها  

فة تنو�ر�ة �� معظم تجليا��ا. ومن يتأمل مقّومات هذه الفلسفة يجْد بوضوح تاّم أن التنو�ر ال�انطي  فلس 

والثورة   الفطر�ة،  بطبيع��ا  وا�حر�ة  النقدية،  بن�عتھ  والنقد  والعقالنية،  العقل   :�� ر�ائز  أر�ع  إ��  �ستند 

نا لو نزعنا  املنفتحة ع�� مظاهر ا�حياة والوجود، وهذه �� مفردات التنو�ر �� ا
ّ
لفلسفة ال�انطية. ح�ى إن

من هذه املفاهيم األر�عة لسقطت وصارت ر�اما هامدا ال حياة فيھ. وهنا يمكننا القول، بناء   أيا من فلسفتھ  

ع�� مفاهيم التنو�ر األر�عة، إّن فلسفة �انط فلسفة تنو�ر�ة �� مبتد��ا ومن��اها، �� مجملها وتمامها. فال  

�� أي توجھ فكري ما لم �شتمل ع�� ر�ائزه املتمثلة �� العقل والنقد وا�حر�ة والثورة.    �ستقيم مفهوم التنو�ر

 إذ ال يمكن أن نتحدث عن تنو�ر ال ي�ون عقالنيا وثور�ا ونقديا وحرا �� آن معا. 

وقد أجمع النقاد ع�� أن فلسفة �انط إبحار عق�� مستمّر، وحركة نقدية هادرة با�حر�ة واإليمان بالنقد  

ة حّية للوجود اإل�سا�ي الفاعل تار�خيا. وال يمكننا أن ��مل ضمن هذه املرتكزات الغائية األخالقية  كصور 

 ال�ي وضعها �انط �� أع�� مرتبة من مراتب السمو األخال�� لإل�سان.  

ومن يتّمعن من�جّيا �� فلسفة �انط وأعمالھ املتعاقبة سيجدها ع�� صورة لوحة عقلية نقدية أخالقية  

بو�ج التنو�ر املستمر. وع�� هذه الصورة ت�للت أعمالھ بمفاهيم النقد والعقل واألخالق وا�حر�ة  مضاءة  

بدءا من نقد العقل ا�حض مرورا بنقد العقل العم�� ونقد ملكة ا�حكم وميتاف��يقيا األخالق والسالم الدائم  

فيضا   �انط  فلسفة  �ش�ل  و�اختصار  التنو�ر؟".  هو  "ما  الشه��ة  مقالتھ  و��ل  و��  املعا�ي  ب�ل  تنو�ر�ا 

ّقب بفيلسوف النقد العقل والعقالنية تارة، و�فيلسوف الواجب تارة أخرى، وقد حلق �� 
ُ
ھ ل

ّ
املقاييس ح�ى إن

فضاء الفكر التنو�ري، ح�ى ُسّ�ي برائد التنو�ر األول �� القرن الثامن عشر متقدما بذلك ع�� معاصر�ھ  

 . يفيد هيوم ومونتسكيو و�وفون ودنيس ديدرو ود وجان جاك روسو فولت��ونظرائھ أمثال 

إ�� تحقيقھ هو وضع "فلسفة جماه��ية  "و�ان   التنو�ر  الرئي�ىي الذي س�� عصر  ت�ون بديال  "الهدف 

لفلسفة الطبقة األرستقراطّية ا�حافظة، و��يئة األذهان لتغي�� األنظمة االجتماعية والسياسية والثقافية  

عصر، و�ان محورها األسا�ىي هو فكرة التقدم اإل�سا�ي الذي ينبثق من قدرة  ال�ي باتت ال تتالءم مع روح ال 

. و�ان "من نتائج  1العقل البشري ع�� السيطرة ع�� الطبيعة و��خ��ها لصا�ح اإل�سان وا�جتمع البشري"

املصدر   هو  البشري  العقل  أن  من  انطالقا  امليتاف��يقي،  التفك��  ومناهضة  العقل  اح��ام  التنو�ر  عصر 

 . 2لوحيد للمعرفة ال�حيحة"ا

 
.  2018فبراير  16السعدية دنكير، مفهوم التنوير على ضوء مقالة ايمانويل كانط ما التنوير؟ نقد وتنوير،  - 1
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 ما التنویر؟   -3

يأخذنا البحث �� مفهوم التنو�ر إ�� القرن الثامن عشر، و�ضعنا ع�� مشارف الضوا�� الباريسية ال�ي  

) التنو�ر  لعصر  حيو�ا  معقال  ( Age of Enlightenmentش�لت   (lumièresÉpoque de la (1    وحركتھ

 الفطر�ة. فالزمن هو القرن الثامن عشر، وامل�ان هو باريس، وا�حركة �� حركة التنو�ر، ومن أبرز روادها  

وفولت��، ورسو ،وهيوم، وديدرو، وجون لوك، وهم  مونتسكيو،  و سبينوزا،  و   ،هو�زو �انط،    ودي�ارت،  

الفلسفة   الفلسفة، وتخضبت  التجر�بي�ش�لون تخاصبا فكر�ا توا�ج فيھ األدب مع  ، وت�املت  ةبالعلوم 

مختلف فروع الفكر والفلسفة واألدب �� إنتاج هذا العصر الذي سقطت فيھ سلطة الكنيسة البطر�اركية،  

وتقوضت أر�ان الثقافة الدينية القائمة ع�� األوهام واألساط��. ولم يكن ل�انط، فيلسوف العقل والنقد، 

واعت�� مجده وأضاءه بقبسھ، وذلك إ�� حّد ارتباط اسم  أن يتخلف عن ركب هذا العصر، بل �سنم ذروتھ  

ذي  
ّ
�انط بالتنو�ر، فأصبح رمزا من رموزه ورائدا من كبار رواده. وقد تجلت أعمالھ متلّونة بفكر الّتنو�ر ال

 يقوم ع�� أر�ان العقالنية والنقد واإليمان املطلق با�حر�ة. 

"ما   و�ر �� الفلسفة ال�انطية، ع�� مقالتھ املشهورةومع أن معظم الباحث�ن يركزون، �� تقفي مفهوم التن

) ��  Berlinische Monatsschrift، ال�ي �شرت �� مجلة برل�ن الشه��ة Was ist Aufklärung?(2)التنو�ر؟"(

، فإن ا�حقيقة أن هذه املقالة لم تكن إال قبسا من تو�جات إبداعاتھ التنو�ر�ة، وقد ال نبالغ،  1984عام  

كما أسلفنا، إذا وصفنا فلسفتھ بالفلسفة التنو�ر�ة، ألن �ل ما جاء بھ �انط يقع �� دائرة التنو�ر العق��  

 سفة تنو�ر�ة وأعظمها �� التار�خ ا�حديث. بأر�انھ األر�عة آنفة الذكر ال�ي تت�امل �� توليد أر�� فل

) التنو�ر؟"  "ما  �انط:  مقالة  يوهان  What is enlightenmentوتأ�ي  طرحھ  سؤال  عن  مقنعة  إجابة   (

، وقد جاء  1783�� مجلة برل�ن ذائعة الصيت �� عدد د�سم��     Johann Friedrich Zöllnerفر�در�ك �سولن�

املدافع�ن عن  ير�د إثارة حفيظة واج الدي�ي الكن�ىي. و�ان �سولن� سؤالھ �� سياق موضوع دافع فيھ عن الز 

التنو�ر ناعتا إياهم بأقبح العبارات واأللفاظ. وهذا هو السبب الذي جعل �انط ين��ي للرّد ع�� �سولن� ��  

 مقالھ هذا.  

ا ت�و�ناتھ  يتناول �انط �� مقالتھ هذه مفهوم التنو�ر، و�توّسع �� وصف معاملھ وتحديد سماتھ و�رسم لن

الهندسية بمقياس الواقع االجتما�� القائم �� عصره. و�خالف �انط فلسفتھ العميقة املتعالية وأسلو�ھ  

 
دبية وفلسفية وعلمية عقالنية دافعت  ) إلى Age of Enlightenment( يشير مصطلح عصر التنوير - 1

ٔ
حركة فكرية ا

مثال  العقالنية عن
ٔ
ومونتسكيو وبوفون ودنيس ديدرو   وديفيد هيوم وجان جاك روسو فولتيرومبادئها، وقد كرس رواد التنوير ا

جهودهم الفكرية في عقلنة الوعي ونقد الثقافات الظالمية، وسعت هذه الحركة إلى تحرير المجتمعات الغريبة من سلطة الكنيسة 
نذاك، ورجال الدين وتحطيم مختلف التقاليد الثقافية الظالمية القدي

ٓ
مة وتفكيك المعتقدات البطرياركية الكنسية التي كانت تسود ا

صحاب التنوير في االنتقال بالمجتمع ثقافيا وفكريا من عصر الظلمات إلى عصر النور والتنوير حيث يسود العقل  
ٔ
وتمثلت مهمة ا

نه ال سلطة
ٔ
حكام وا

ٔ
ن العقل هو سيد اال

ٔ
صحاب هذه الحركة ا

ٔ
على العقل إال العقل نفسه. وقد شكلت   وتنهض العقالنية، وكان شعار ا

ساسا وإطارا 
ٔ
مريكية ومن ثم للثورة الفرنسية هذه الحركة ا

ٔ
مريكا الالتينية.   وحركات التحرر في للثورة اال

ٔ
 ا

2- Immanuel Kant, Réponse à la question: Qu'est-ce que les Lumières? trad. Jean-François Poirier et 
Françoise Proust, GF, Flammarion, 1991. 

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85


سعد.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التنوير في الفلسفة الكانطيةالتربية على من التنوير ٕالى  
ٔ
 د وطفة علي ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)20( 

املعّقد، فيتبّسط �� أسلوب كتابتھ �ي ي�ون �� متناول عامة الناس و�سطا��م، داعيا إياهم إ�� التحرر من  

أش�ال الظلم والعبودية واإلكراه من منطلق    ر�قة األف�ار الكنسية الظالمية السائدة �� عصره ورفض �ل

 اإليمان بالعقل والقدرة ع�� صنع املص��.  

"إن بلوغ األنوار هو خروج اإل�سان من القصور الذي  يبدأ �انط رسالتھ بتعر�ف التنو�ر بقولھ الشه��:  

ول عن حالة  هو مسؤول عنھ، والذي �ع�ي �جزه عن استعمال عقلھ دون إرشاد الغ��. و�ن املرء نفسھ مسؤ 

القصور هذه عندما ي�ون السبب �� ذلك ليس نقصا �� العقل، بل نقصا �� ا�حزم وال�جاعة �� استعمالھ  

وقد وّجھ  .  1"أ ع�� أن �عرف! كن جر�ئا �� استعمال عقلك أنت! ذاك شعار األنوارتجرّ دون إرشاد الغ��.  

 إ�� كسر طوق الوصاية واالنطالق إ�� رحاب ا�حر�ة    - عامة الناس    –نداءه التنو�ري داعيا الناس  �انط  
ً
  قائال

الناس   أ��ا  العقل  استخدموا عقولكم! لتكن لكم ا�جرأة ع�� استخداملهم:  �ي  ها، لقد زودكم هللا بنعمة 

ال �سلسوا القياد ألوصيائكم    ، أ��ا الّناس ال �ستسلموا للكسل وا�ج�ن وا�خوف،�ستخدموه ال ل�ي تلغوه

لعمل العقل وقضاء التفك�� وقوة التأمل النقدي وملكة  وال تقبلوا شيئا قبل إخضاعھ  وسادتكم املوهوم�ن،  

  .2البحث والنظر

و�ّت�ح، �� هذا املقام، أّن �انط يفكك مع�ى التنو�ر و�قدمھ �� صورة شديدة الوضوح وضمن رؤ�ة ال   

فالتنو� الغموض.  وال�جز  يكتنفها  بالضعف  واإلحساس  والقصور  العبودية  مفهوم  مع  �ليا  يتضاد  ر 

 واالستسالم، و�� أر�ان الثقافة الظالمية املدمرة للعقل واإل�سان.  

و�م�ىي �انط �� تحديد مسارات هذا التنو�ر مستكشفا أغواره وتجاو�فھ ضمن تصور تفكي�ي يضعھ ��  

للس  رئيس�ن  سبب�ن  عن  �اشفا  فيقول  الضياء،  الظالم:  وسط   �� السببان  قوط  هما  وا�ج�ن  ا�خمول  "إن 

اللذان يفسران وجود عدد كب�� من الناس قد حرر��م الطبيعة منذ زمن �عيد من قيادة غر�بة [ع��م]، لك��م  

ن يبقى  أظلوا قّصرا طوال حيا��م عن ر�ىى م��م، ح�ى ليسهل ع�� غ��هم فرض الوصاية عل��م. وما أسهل  

. فإذا �ان 
ً
لدي كتاب يحتل عندي م�ان الفكر، وقائد �عوض الو�� �ّ�، وطبيب يقرر �� برنامج    املرء قاصرا

أفكر ما دمت قادرا ع��    أنل نف�ىي عناء [البحث]، وال حاجة �� ��  ن أحمّ أ�غذي�ي، ا�خ... فال حاجة �� ��  

 . 3دفع الثمن ل�ي يقبل اآلخرون ع�� هذه املشقة اململة

وال سّيما    -املنتمون إ�� الطبقة االجتماعية ال�ي ��يمن و�سود    -ياء  و�صف لنا �انط كيف يؤّدي األوص 

دورهم �� تدم�� الو�� و�شر ا�جهل و�ح�ام السيطرة    ،طبقة الكهان واملالك وا�ح�ام والسياسي�ن املتنفذين

 ع�� العقول �ي يبقى التا�عون لهم �� حظائر العبودية واإلكراه �األ�عام ال يحر�ون ساكنا، فيقول:  

 
نوار؟ ما التوجه في التفكير؟ تعريب محمود بن جماعة، دار محمد  ة إيمانويل كانط، ثالث -1

ٔ
مالت في التربية، ما هي اال

ٔ
نصوص : تا

 . 85، ص  2005 تونس،، 1علي للنشر / ط 
2- E. Kant, ,Traite de pédagogie, Hachette, paris,1981, Pp. 97-99.  

يق، مجلة الكرمل، العدد  إيمانويل كانط، ما هو عصر التنوير؟ ترجمة: -3 .  1984، 13يوسف الصّدِ
http://www.maaber.org/issue_january09/perenial_ethics1.htm 

http://www.maaber.org/issue_january09/perenial_ethics1.htm


ذ(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  -ارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)21( 

الرشد  نحو  ا�خطوة  تلك  �عت��  إجماال]  اللطيف  ا�جنس  ذلك   �� [بما  الناس  من  الكب��ة  األغلبية  "إن 

القبول بحالة القصور هذه، أولئك األوصياء   أ��ا أمر مرهق. ويساعدهم ع��  عظيمة ا�خطر، فضال عن 

فبعد   اإل�سانية.  ع��  تطال  ال  سلطة  ممارسة  أنفسهم  ع��  آلوا  [�جن]أالذين  أطبقوا  ع��    ن  البالهة 

قطعا��م وعملوا ع�� مراقبة هذه ا�خلوقات الهادئة مراقبة دقيقة، ح�ى ال �سمح لنفسها با�جاسرة ع��  

��ددها   الذي  ا�خطر  لها  أظهروا  فيھ،  حشرت  الذي  ا�حقل  خارج  خطوة  با�خروج    إن أد�ى  غامرت   ��

 . 1"وحدها 

أن   �انط  قاصر  و�قرر  الوصاية،  الشعب  ن��  تحت  الذين  وعقلھ  �عيش  األوصياء.  قبل  من  مستلب 

يمارسون �ل أش�ال القمع ضد العقل وا�حر�ات املدنية، و�فرضون نمطا من العبودية الذهنية والعقلية  

ع�� العكس من  ، ولك��م  الشعب وترقيتھ نحو األنوارع�� أتباعهم. وقد �ان َحرّ�ا ��ؤالء أن يقوموا بتنو�ر  

�عد أن يدفع األوصياء  و   .2""يخضعون الشعب و�قيدونھ، يخضعونھ لتقنية التدج�ن واالستعباد  ا تمام  ذلك

بقطيعهم إ�� هذه الدرجة من الغباء، يحتاطون �عناية �ي ال تجرؤ هذه ا�خلوقات الضعيفة ع�� أن تخطو 

طر ال�ي ي��ددها  خطوة واحدة ل�خروج من اإلسطبل الذي حجزوها داخلھ، وهكذا فإ��م يطلعو��ا ع�� ا�خ

إن �� حاولت املغامرة وحدها خارج اإلسطبل. لكن هذا ا�خطر �� ا�حقيقة ليس كب��ا إ�� هذا ا�حد، أل��ا 

 . 3ستتعلم امل�ىي �� ال��اية"

أ��م   والعبودية،  القهر  بأسوار  واملدجن�ن  الطاعة،  بداء  املصاب�ن  للمقهور�ن  ليؤكد  �انط  ين��ي  وهنا 

ودية وا�جمود إن هم أرادوا فعال أن ي�ونوا أحرارا، و�ن هم اتخذوا قرارهم ��  قادرون ع�� كسر طوق العب 

عن   �انط  ي��ّدد  وال  األخال��.  والوجود  اإل�سانّية  للكينونة  كمبدأ  با�حر�ة  وآمنوا  لعقولهم  االعتبار  إعادة 

م  تقر�ر  ع��  قدرة  من  ف��م  هللا  أودعھ  ما  ع��  واالعتماد  العقلية  ا�حر�ة  ملمارسة  ا�حّر  دعو��م  ص��هم 

أ��ا  وا�خروج إ�� عالم ا�حر�ة واإلحساس النبيل بحر���م و��ساني��م. لقد �ان يصرخ دائما بصوتھ املدوي:  

الناس استخدموا عقولكم، مارسوا حر�تكم، حطموا أغالل الوصاية، ��جعوا و�ادروا وانطلقوا إ��  

قد منحتكم  رحاب ا�حر�ة والعقالنية بيعة 
ّ
لذلك والط أهل  فأنتم  امتالك حر�تكم ،   �� األبدي  ا�حق  هذا 

و��سانيتكم.. وقد بّ�ن لهؤالء الناس جميعا أ��م قد يتع��ون �� البداية، ولك��م سيتعلمون كيف �سّددون  

خطاهم ا�حرة �� عالم ال ي�ون ف��ا اإل�سان إ�سانا ما لم يتحمل مسؤولية ا�حر�ة والتفك�� العقال�ي. ومع  

�انط صعو�ة االنطالق يؤكد  الذل   ذلك  اعتادوا ع�� تجرع �أس  األتباع قد  الناس  ا�حر�ة ألّن  ع�� دروب 

د��م وفقدوا إحساسهم الكر�م با�حر�ة واالستقالل، وذلك �لھ  
ّ
وغرقوا �� أوحال العبودية واستسلموا �جال

ذين نّصبوا أنفسهم عل��م �غ�� وجھ حّق.  
ّ
 تحت تأث�� الضر�ات املوجعة ألوصيا��م ال

ا�خ  أن  �انط  ثناياه  و�رى   �� يحمل  الشعب  ع��  املفروضة  االغ��اب  ووضعية  الوصاية  أسر  من  روج 

العس��  ملن  " تحديات كث��ة ومص��ية. وال ي�ون ا�حل إال شموليا يتحرك بقوة ا�جماه�� وتنظيمهم، إذ أنھ  
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جل رؤية فلسفية للفعل البيداغوجي، إفريقيا الشرق، مارس ، محمد بوبكري  -2

ٔ
 .  33، ص1997التربية والحرية: من ا

 .  33، صنفسهالمرجع  -3
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 علي ا
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غ��  ن تصبح طبيعية فيھ، إذ صار يرتاح إل��ا،  أع�� أي �خص بمفرده اإلفالت من حالة القصور ال�ي �ادت  

والصيغ   فاملؤسسات  ا�حاولة.  فرصة  من  حرم  وقد  ا�خاص،  فكره  استخدام  ع��  الف��ة  هذه   �� قادر 

للمواهب الطبيعية    ئ[ا�جامدة]، أي تلك اآلالت ا�ختصة باستعمال العقل، أو بتعب�� أدق، باستعمال سي

ة. وح�ى إذا تخلص أحدهم  �� ا�جالجل ال�ي علقت ع�� أرجل القاصر�ن، �� حالة القصور ال�ي ما زالت قائم

هذه ا�جالجل فهو ال �ستطيع القيام إال بقفزة غ�� واثقة من فوق أصغر األخاديد، ألنھ لم يتعود �عد من  

إ��   ا�خاص  ذه��م  إعمال  خالل  من  توصلت  الناس  من  قلة  فإن  لذلك  بحر�ة.  ساقيھ  تحر�ك  ع�� 

 . 1"اال�عتاق من حالة القصور والقدرة ع�� الس�� بخطوة ثابتة

وهذه الصورة ال�ي يقدمها �انط حول طبيعة القصور العق�� كنتيجة للوصاية ما زالت حالة قائمة ��  

من   �سق  إ��  الناس  غالبية  ف��ا  �ستسلم  ال�ي  مجتمعاتنا   �� را�خة  حالة  و��  العبودية،  ا�جتمعات  �ل 

ستمرار �� قمع العقل ومنع  األف�ار والتصورات العبودية ال�ي تمنعهم من االنطالق ع�� دروب ا�حر�ة. فاال 

د �� اإل�سان سلو�ا عبوديا، و�رّ�خ فيھ سي�ولوجية الطاعة واإلذعان  
ّ
التفك�� وتكريس حالة القصور يول

ذين يمارسون دورهم القم�� بصورة شعور�ة  
ّ
واإلحساس بالقصور وفقدان القيمة الذاتية أمام األوصياء ال

سلسلة من األفاعيل واملمارسات الذهنية والدوغماتية ال�ي  والشعور�ة، رمز�ة مباشرة وغ�� مباشرة، ضمن  

تؤدي �� ال��اية إ�� إسقاط �ل مظاهر القدرة ع�� التأمل والتفك�� عند اإل�سان، فيتحول إ�� مجرد عبد  

قاصر �غمره اإلحساس بالضعف والقصور واملهانة. فالعادة، كما يقول أرسطو، طبيعة ثانية. ومن اعتاد  

�� فإن القصور العق�� سيصبح متالزمة �سم وجوده وتدفعھ إ�� تكثيف مستمر لشعور  العزوف عن التفك

بيعة  
ّ
الضعف والقصور وا�خمول والكسل العق�� إ�� الدرجة ال�ي يفقد ف��ا اإل�سان أنبل ما وهبتھ إياه الط

 أي كرامة العقل والتفك��، و�� مزايا وجوده اآلدمي.  

ع�� العقل و�حدد املن�جية ال�ي �عتمدها األوصياء �� �عطيلھ  ويستفيض �انط �� توصيف زمن الوصاية  

ومنعھ من االنطالق �ي ال �ش�ل قوة معرفية مضادة للعبودية واإلكراه، أو �ي ال �ش�ل خطرا ��دد سطوة  

�ي أسمع اآلن من �ل صوب هذا  إ"األوصياء و�قوض سلط��م املطلقة، فيقول واصفا واقع ا�حال �� زمنھ:  

تف بل  النداء: ال  تفكر  «ال  يقول:  املالية  باملناورات!» موظف  بل قم  تفكر،  يقول: ال  ».  ادفع!كر! فالضابط 

يقول: فكر قدر ما �شاء و�� �ل ما  ،  3واحد  سيد   (وال يوجد �� العالم إال.  2ن!»موال�اهن يقول: ال تفكر، بل آ 

 
 إيمانويل كانط، ما هو عصر التنوير؟، مرجع سابق.   -1
مالت نصوص" كانط، ثالث لإيمانوي -2

ٔ
نوار؟ هي ما التربية، في : تا

ٔ
 . 87مرجع سابق، ص  التفكير؟ في التوجه ما اال

كبر» وكان نموذج «المستبد المستنير» كما تصوره مفكرو  1786-1712المقصود هو «فريدريك الثاني» ( -3
ٔ
) الملقب بـ فريدريك اال

نوار، وقد شهدت  القرن الثامن عشر. وقد تحولت مدينة برلين في عهد فريديريك إلى عاصمة تنويرية تكاد توازي باريس ع
ٔ
اصمة اال

المدينة في زمنه حركة ثقافية تنويرية متوهجة وتحولت إلى موطن للحرية الفكرية فاستقطبت نخبا من كبار الفالسفة والمفكرين 
كبر 

ٔ
نحاء. وغالبا ما كان يشار إلى فريدريك اال

ٔ
الفيلسوف" لما عرف عنه من إيمانه العميق   كبوصفه “الملالذين قصدوها من كل اال

طلق الحريات العامة التي كان يراها ضرورية للشعب. ويعرف عنه تسامحه 
ٔ
 المناخ للحرية الفكرية وا

ٔ
نوار، وقد هيا

ٔ
بالتنوير وفكر اال

نه لم يكن متدينا وكان يقف ضد الدوغمائية المسيحية. وقد 
ٔ
خالفه من الحكام، ويعرف عنه ا

ٔ
سالفه من الملوك وا

ٔ
الديني على خالف ا

وكل إليه مراجعة كـتابه الموسوم ضد الكلفانية: “ضد الكلفانيةعرف عنه صداقته بفيل
ٔ
ن   .”سوف التنوير الفرنسي وقد ا

ٔ
ونحن نعتقد ا



ذ(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  -ارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)23( 

. وقد أدى فعل الطاعة العمياء وممارس��ا املستمرة من قبل الناس دوره �� تدم�� العقول  1!»)ع �شاء، إنما أط 

و�شاعة األوهام وترسيخ العبودية وتكريس ا�جهل الذي �ش�ل قوة األوصياء �� السيطرة ع�� عقول البشر  

 ومصدر هيمن��م ونفوذهم.  

ل، فإن ا�حر�ة �ش�ل املطلب األسا�ىي و�ذا �انت الطاعة املطلقة منبت ا�جهل، وف��ا يكمن مقتل العق

ل�ل فعل تنو�ري. ومن منطلق األهمية القصوى ال�ي �سبغها ع�� ل�حر�ة، ما انفك �انط ينادي ��ا و�دعو  

إل��ا �� الّسّر والعلن بوصفها النقطة ال�ي يتحرك ف��ا فعل التنو�ر. فالعقل اإل�سا�ي يحتاج إ�� مناخ ا�حر�ة  

دوره املعر�� والقيام بفعلھ التنو�ري. وقد أهاب بالناس أن ينطلقوا نحو ا�حر�ة،    �ي ي�ون قادرا ع�� ممارسة

وأصبحت صرختھ  ،  "أ��ا اإل�سان أعمل عقلك  فأطلق صرختھ املدو�ة ال�ي ما زالت ��در �� �ل زمن عبودي " 

 هذه شعارا لعصر التنو�ر ،وما زالت تدوي �� �ل واد مظلم شعارا ل�حر�ة ورمزا للتنو�ر. 

يجب أن يكون  "قول �انط �� هذا الّسياق حول مطلب ا�حر�ة محددا من�جيتھ وصيغ��ا املطلو�ة:  و� 

االستعمال  وقد ي�ون  ، وهو وحده قادر ع�� �شر األنوار ب�ن الناس،  دائما حراللعقل  االستعمال العمومي  

 أّن ذلك�ش�ل صارممحدودا  �� العديد من ا�حاالت  ا�خاّص  
ّ
وار. وأقصد باالستعمال  �عوق تقدم األن  ال  ، إال

، أنھ �ستعمل عقلھ بوصفھ عاملا أمام ا�جمهور بأكملھ الذي هو عالم  العمومي من قبل املرء لعقلھ هو

خا استعماال  وأس�ى  أو  صالقراء.  املسؤولية  ممارسة   �� للمرء  بھ  املسموح  للعقل،  االستعمال  ذلك  ا 

 . 2"الوظيفة ال�ي أسندت إليھ بوصفھ مواطنا

صورة ال�ي يقدمها �انط تأخذ ا�حر�ة مسارا وا�حا، و�س�� ع�� هدي ضوابط محددة، وهذا  وع�� هذه ال

�ع�ي أّن ا�حر�ة ال�ي ينادي ��ا �انط ليست حر�ة فجة عمياء منفلتة من عقالها بل �� حر�ة تتحرك ضمن  

ل �� حر�ة  ضوابط التنو�ر و�� مسار الغايات اإل�سانية للمجتمع. فا�حر�ة هنا ليست نوعا من الفو�ىى ب

الرأي والفكر ال�ي �س�� إ�� االرتقاء بالعقل وا�جتمع وترسيخ الطاقة التنو�ر�ة فيھ. و�ضرب �انط أمثلة  

حية للّتمي�� ما ب�ن ا�حر�ة الوظيفية وا�حر�ة املتعلقة بالشأن العام �ي ال تدّب الفو�ىى، و�نعدم األمن، 

نضبط هادئ وهادف وأخال��، وهذه ا�حر�ة ال و�سقط الضوابط االجتماعية ل�حياة، فا�حر�ة �� فعل م

 ت�ون إال بمدى قدر��ا ع�� تطو�ر الو�� وترسيخ التنو�ر بوصفھ غاية اجتماعية.  

"وهكذا ي�ون من ا�خطر الشديد أن �س�� ضابط  و�قول �انط �� شروط التمي�� ب�ن ا�حر�ة والفو�ىى: 

و�نما عليھ أن    فائدتھ؛�� شرعية هذا األمر أو  تلقى أمرا من رئيسھ إ�� املماحكة بصوت عال أثناء ا�خدمة  

ولكن ليس من املشروع أن يمنع، بصفتھ عاملا، من إبداء مالحظات حول األخطاء املرتكبة �� شن  .  3"  يطيع

 
ثر في تمكين عبقرية كانط من التدفق في مختلف مناحي  

ٔ
كبر اال

ٔ
كبر كان له ا

ٔ
تاحه فريديريك اال

ٔ
المناخ الحّر والتسامح الفكري الذي ا
عماله النقدية في ذلك الزمان. والدليل على ذلك  النقد والتنوير واإلبداع الفلسفي ولوال

ٔ
يا من ا

ٔ
ن ينشر ا

ٔ
هذا المناخ لما استطاع كانط ا

كبر وتولي خليفته الحكم من بعده.  
ٔ
ن كانط قد واجه تحدّيا صعبا بعد وفاة فريديريك اال

ٔ
 ا
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ا�حرب، ومن عرضها ع�� جمهوره ليحكم �� شأ��ا. وليس بوسع املواطن االمتناع عن �سديد الضرائب ال�ي  

يمكن   يدفعها،  أن  عليھ  �ان  إن  الضرائب،  لهذه  الذعا  نقدا  إن  بل  ��ا،  مدين  بوصفھ    ح�ىهو  معاقبتھ 

ال�انطية ال �ع�ي رفض  . وهذا �ع�ي أن ا�حر�ة  1"فضيحة (من شأ��ا أن �سبب حاالت من العصيان املد�ي)

االمتثال إ�� الضوابط االجتماعية الضرور�ة ل�حياة مثل طاعة ضابط الشرطة، وخضوع املوظف لتعاليم  

املؤسسة وأوامر رؤسائھ، ألن ا�حر�ة �� هذا ا�جال �ع�ي الفو�ىى والعدمية االجتماعية. ولذلك فإّن ا�حر�ة  

ض ا�جتمع بل �س�� إ�� تطو�ره وتنميتھ ضمن ضوابط  �س�� إ�� تقو� فوضو�ةال�ي ينادي ��ا �انط ليست 

 ا�حر�ة اإل�سانية القائمة ع�� مبدأ التنو�ر والتحر�ر.  

و�تا�ع �انط تناولھ لشروط ا�حر�ة التنو�ر�ة ال�ي ال تتناقض مع ما يقتضيھ الواجب ومتطلبات املواطنة،  

ع��  فيقول:"   إن  كمواطن  واجبھ  ضد  يتصرف  ال  نفسھ  ال�خص  أف�اره  إن  عن  عاملا،  بوصفھ  علنا، 

املناهضة لقبح هذه الضرائب، وح�ى الفتقارها إ�� املشروعية. وال�اهن أيضا ملزم بالتوجھ إ�� تالميذه  

،  ولكّنھ  �� التعليم الدي�ي و��� رعيتھ وفق شعار الكنيسة ال�ي يخدمها، ألنھ قد ع�ن بموجب هذا الشرط.

- لك األهلية �� أن يبلغ ا�جمهور �ل أف�اره حول عيوب هذا الشعار  بصفتھ عاملا، لھ �امل ا�حر�ة، بل و�مت

وأن يبلغھ أيضا مق��حاتھ ��دف تنظيم أفضل للشؤون الدينية    ،�عد ال��وي ف��ا ومتا�ع��ا عن حسن نية

 . 2والكنسية

زمنھ    وتجدر اإلشارة �� هذا السياق إ�� أن مفهوم التنو�ر ال�انطي يختلف عن مفهوم التنو�ر السائد ��

فيما يتعلق بالدين، فا�حركة التنو�ر�ة بصورة عامة �انت حركة مضادة ل�ل أش�ال الفكر الدي�ي ومختلف  

هذه   خالف  وع��  التنو�ر.  ورواد  الكنيسة  ب�ن  وحاّدا  مستعرا  الصراع  و�ان  القائمة  الدينية  املؤسسات 

لإليمان  عند �انط مضادا  التنو�ر  هوم  الصورة �ان التنو�ر ال�انطي مساملا �� عالقتھ بالدين، إذ لم يكن مف

اإليمان واملتصا�ح مع العقائد اإليمانية، وقد عرف �عبارتھ  الدي�ي بل �ان نوعا من التنو�ر املتسامح مع  

املشهورة ال�ي يحدد ف��ا طبيعة العالقة ب�ن فلسفتھ واإليمان، إذ يقول �� كتابھ الدين �� حدود العقل: "يبدأ 

، و�قصد أن للعقل مجالھ الذي يقع تحت سلطتھ وما يفوق قدرتھ  حدود العقلراف  اإليمان عندنا ع�� أط 

ي�ون حقال لإليمان. فاإليمان ال ينبع من مطالب العقل بل من مطالب الروح ا�حدسية اإليمانية. وقد شهر  

ب�ن ا"عنھ قولھ املعروف:   أتيح ا�جال لإليمان". وهذه املصا�حة  لعقل  لقد أوقفت العقل عند حدوده �ي 

باملطلق   رفض  قد  �انط  ألن  دينية،  مؤسسات  بوصفها  الكنيسة  مع  املصا�حة  أبدا  �ع�ي  ال  واإليمان 

دعا   أنھ  كما  الدوغماتية.  لتعاليمها  ا�خضوع  أيضا  ورفض  ورجالها،  طقوسها  ورفض  الدينية  املؤسسات 

قل وملكة التفك��  الناس إ�� رفض وصاية رجال الدين ورفض �عاليمهم وأساط��هم ال�ي تقوم بتدم�� الع

عند اإل�سان و��دف إ�� وضع اإل�سان �� دائرة ا�جهل والظالم �ي يتم وضعھ �� قفص العبودية و�� دائرة  

 االغ��اب.  
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 هل نعیش عصر التنویر؟   -4

و�ذا ُسئلنا �عد �ل  يتساءل �انط، �عد أن يحدد تصوره للتنو�ر، عن وضعية التنو�ر �� زمنھ، فيقول:  

  هذا: "هل نحن �عيش ا
ً
 مستن��ا؟" فإن إجاب�ي ت�ون ع�� النحو التا��: "ال. ألننا �� الواقع [�عيش] قرنا

ً
آلن قرنا

�� مرحلة تفتقر إ�� عناصر كث��ة أخرى تحمل الناس إ�� حالة تمك��م  ال نزال  �س�� نحو االستنارة"، فنحن  

 . 1ن"من ممارسة تفك��هم ا�خاص �� األمور الدينية بإح�ام وقدرة ودون نجدة اآلخر�

اليوم مجاال مفتوحا ل�ي  (أي الناس)  "ومع ذلك، نملك دالئل أكيدة ع�� أن أمامهم  و�تا�ع �انط قولھ:  

ال�ي هم  القصور  ا�خروج من حالة  أو  األنوار  �عميم  ال�ي تحول دون  العوائق  االتجاه، وأن  �� هذا  �عملوا 

 . 2"ر هو عصر �س�� نحو األنوار مسؤولون ع��ا تتقلص شيئا فشيئا. ومن هذه الزاو�ة، فإن هذا العص

و�دّل هذا املوقف ع�� أن �انط �ان متفائال جدا بحركة التنو�ر ال�ي أنتجها عصره، وكيف ال ي�ون هذا   

التفاؤل حاضرا �� و�� الفيلسوف وهو يرى بأّم عينيھ كيف بدأ التفك�� العقال�ي يتغلغل �� و�� امل�حوق�ن  

ُدما ��  و�تحرك �� عقولهم و�ن�� ظلمات قلو 
ُ
��م؟ وقد شاهد كيف يم�ىي رجال الفكر والثقافة �� عصره ق

فر�در�ك  مجال �شر الفكر التنو�ري ومهاجمة األ�ساق الفكر�ة الظالمية؟ وقد �ان يقّدر عاليا جهود امللك 

ر أجواء ا�حر�ة �� أملانيا. وما �ان يحدث �� فر�سا �ان يبشر بتحطيم أر�ان الظالم الكن�ى
ّ
ي األك�� الذي وف

واإلقطا�� الذي �ان سائدا �� عصره. وهذا اإليمان بمستقبل التنو�ر ال ينفصل أبدا عن الروح املتفائلة  

لفلسفتھ ال�ي ترى بأن اإل�سانية تتحرك بقوة هائلة نحو تحقيق كمالها وسالمها، وما التنو�ر إال خطوة من  

 وا�حر�ة والكرامة اإل�سانية.   خطوات الس�� �� هذا االتجاه نحو الفضيلة القائمة ع�� العقالنية

وال يخفي �انط إ�جابھ الشديد بالسياسية التنو�ر�ة لفر�دير�ك الثا�ي، وال ي��ّدد �� املبالغة �� مدحھ. 

هذا القرن هو    ن إ" وهو �ستحق ذلك تماما، فيقول مؤكدا ع�� تفاؤلھ العظيم بالتنو�ر وحركتھ املستقبلية:

ن  أ الذي ال يتأفف عن التصر�ح بأن من واجبھ  (= فر�ديرك)  . فاألم��  "�ك قرن االستنارة وقرن [امللك] فر�در 

ال يأمر ��ىيء �� األمور الدينية، وأنھ ي��ك للناس �امل ا�حر�ة �� ذلك، والذي َ�عِرض عن لفظة التسامح  

إذن،   �ستحق،  فهو   :
ً
مستن��ا نفسھ  هو  يبقى  املقبلة  املتعالية،  األجيال  واع��اف  معاصر�ھ  إجالل 

دار�ة ع�� األقل، وترك  [بجميلھ]، ألنھ أول من أخرج ا�جنس البشري من حالة القصور، من وجهة نظر إ

 . 3ل�ل [�خص] ا�حر�ة �� استعمال عقلھ ا�خاص �� أمور العقيدة

ومما ال شك فيھ أن �انط يلمح بقوة إ�� دور ا�حاكم املستن�� �� دفع �جلة التنو�ر واالنتقال با�جتمع إ��  

و�ر�ة أمر مهم جدا �� أفضل مستو�ات كمالھ اإل�سا�ي، و�رى أن تفاعل الفكر التنو�ري مع الّسياسات التن

 حركة تطور ا�جتمعات اإل�سانية نحو غايات اكتمالها وازدهارها.  
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 التربیة علی التنویر:   -5

ال يمكن لل��بية أن تنفصل عن التنو�ر �� فلسفة �انط، كما ال يمكن لل��بية أن ت�ون إال تر�ية تنو�ر�ة   

تجسيد فلسفتھ ال يمكن أن يتحقق إال بالفعل    �� مشروعھ ال��بوي. وقد أخذ �انط �ع�ن االعتبار دائما أن

البيداغو�ّ� الذي يضفي ا�حياة ع�� األف�ار الفلسفية ا�جردة. وهنا أيضا يجب أن نأخذ �ع�ن االعتبار أن  

سبة إ�� �انط �سقا من القيم األخالقية ا�حيوّ�ة ال�ي ال تكتمل إال  
ّ
األخالقية ع��    بال��بيةالتنو�ر يمثل بالن

 نحو ك��.  

التنو�ر لن ي�ون تنو�را حقيقيا ما لم ي��ّ�خ �� األذهان و�صبح قوة فكر�ة تحرك الناس نحو غايا��م  ف

بال�جز   واإلحساس  الذه�ي  اال�غالق  دائرة  من  وتخرجهم  الوصاية  قيود  من  وتحررهم  ا�حرة  اإل�سانية 

 والقصور.  

املش   العاقل  ا�حّر  اإل�سان  إ�شاء  إ��  الّتنو�ر  ع��  �بية 
ّ
ال� الّنقد و��دف  بملكة  وتزو�ده  غاية،  إ��  دود 

استنادا إ�� مرتكزات الفضيلة األخالقية. وع�� هذا النحو �س�� ال��بية ع�� التنو�ر إ�� أن ت�ون تر�ية ع�� 

الغائية لإل�سان. وتحتاج مثل هذه   بالقيمة األخالقية  العقالنية وتر�ية ع�� ا�حر�ة وتر�ية ع�� اإلحساس 

اقة تر�و�ة هائلة يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة ح�ى مرحلة الكهولة. و�� تر�ية من  ال��بية التنو�ر�ة إ�� ط 

 أجل اإل�سان ضمن مسارات الغائية اإل�سانية.  

و�الفعل، فاألنوار  وقد أعلن �انط بصراحة وثقة عن وجود تالزم جوهري ب�ن ال��بية والتنو�ر ،إذ يقول:   

)Einsicht  ثم يؤكد الحقا أن ال��بية ع��  1��بية تتوقف بدورها ع�� األنوارال) تتوقف ع�� ال��بية، كما أن .

�� العصر برمتھ، يقول:   بالتنو�ر  إرساء األنوار لدى  "التنو�ر أمر دونھ صعو�ات جمة عندما يتعلق األمر 

�عض الذوات هو أمر سهل يكفي البدء بھ �� وقت مبكر بتعو�د األذهان الناشئة ع�� مثل هذا التفك��.  

جهة  ولكن   النمط من  تمنع هذا  كث��ة  توجد عوائق  إذ  جدا،  طو�ال  وقتا  تتطلب  العصور  إنارة عصر من 

 . 2"وتجعلھ أك�� صعو�ة من جهة أخرى 

فال��بية العقالنية ا�حرة، بدءا من مرحلة الطفولة، ضرورة تنو�ر�ة، و�� بدور��ا الزمنية تمهد للتنو�ر �� 

ھ. وهنا ت��ز منظومات من العو 
ّ
امل االجتماعية والسياسية ال�ي يفرضها األوصياء منعا لوضعية  العصر �ل

 التنو�ر ال�ي �ش�ل خطرا ع�� وجودهم �� مركز الهيمنة والسيطرة.  

ومن يتأمْل �� دروس �انط سيجد أنھ اعتمد �ليا ع�� منطق التنو�ر، فعمل ع�� تفعيل طاقات العقل 

التنو�ر�ة، إذ �ان يرفض التلق�ن رفضا قطعيا و�منع  تھ وهذا ما اتبعھ �� إلقاء محاضراب�ن طالبھ وأشياعھ: 

"فكر لنفسك وأبحث  و�ان يردد دائما بصيغة األمر والواجب قولھ لطالبھ: من تدو�ن محاضراتھ،   طالبھ

وهو  ".  لك�ي أر�د أن أعلمك كيف تتفلسف  ،فلسفة الفالسفة  إ�ي ال أعلمك  .بنفسك، قف ع�� قدميك

 ع�ن املن�ج التنو�ري الذي يتج�� �� بيداغوجيا �انط العقالنية.  
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أو���   رونيھ  ملس  معان��ا    René Hubert(1( وقد  وأدرك  �انط  فلسفة   �� التنو�ر�ة  ال��بو�ة  الروح  هذه 

إن ال��بية ارتبطت بالتنو�ر عند �انط، ألن بلوغ اإل�سان �حظة األنوار ال يتوقف ع��  وتوجها��ا، فقال: "

ل��بية ال�ي يدعو  او (...)    إرادتھ فحسب، بل إن هذه النتيجة تتوقف ع�� نوعية ال��بية ال�ي تلقاها اإل�سان

إل��ا �انط ال ��تم وال تتعلق بفرد واحد و�نما تتعلق ب��بية اإل�سانية جمعاء، ألنھ �ان يدعو دائما إ�� تأسيس  

ال��بية ال�ي يدعو إل��ا �انط أخالقية بالدرجة أن    ]وهذا �ع�ي[  قيمية إ�سانيةأ�عادا  نظر�ة �ونية تتضمن  

األو��، إنھ يؤكد ع�� أن هدف ال��بية ال�ي يجب أن نقدمها لإل�سان ينب�� أن تكون أصيلة للوصول إ��  

 . 2" مستوى ا�حياة الروحية و حفاظھ ع�� القيم اإل�سانية الك��ى 

أن بلوغ اإل�سان �حظة األنوار ا�حق أمر ال يتوقف ع�� إرادتھ ا�خاصة فحسب، بل  ويع�ي هذا أيضا " 

ھ  
ّ
مسار تر�وي طو�ل، وال��بية هنا ليست مجهوًدا فردًيا خاًصا، وال تتوجھ للفرد وحده، بل يتعلق األمر  إن

�ل أنواع القصور    "تتج�� �� ضرورة تحر�ر العقل من. وهذه ال��بية التنو�ر�ة  3ب��بية ��م اإل�سانية جمعاء

يتوجب   �عقيدة   �� وال  �عي��ا،  متجسدة  زمانية  �حظة  ليست  األنوار  أن  �انط  �عت��  لهذا  �عان��ا،  ال�ي 

 . 4"اعتناقها، إ��ا مسار تر�وي طو�ل ال حدود لھ، إنھ ال �عرف ال��اية

ل��ا محفوف باألخطار.  التنو�ر تحتاج إ�� جهود كب��ة جدا والطر�ق إعصر  يتطل��ا  ال�ي  التنو�ر�ة  ال��بية  ف

،  مجرد  ليست  و�� "
ً
خطوات �سيطة يكفل اتباعها بلوغ الغاية املرجوة سريًعا، ألن ما تنشده ليس شيًئا سهال

�ي يتحّرر ف��ا اإل�سان  إ��ا س��ورة طو�لة تبت�� الوصول إ�� �حظة "األخالقية"  
ّ
من �ل االنفعاالت والدوافع  ال

 
ً
،  بةسلطة عدا سلطة إرادتھ الطيّ   يخضع ألّي فال    ،حًرا و�صبح  رجية ثانًيا،  لط ا�خاومن �ل الّس   ،الذاتية أوال

. وهنا يمكننا استقراء هذا العمق  5�سهولة ويسر"  إ��ا س�� إ�� الكمال األخال�� الذي ال يمكن لألفراد تحقيقھ

التنو�ر�ة  ل��بية  مسار اقة  مسبّ األخال�ّ� لل��بية التنو�ر�ة عند �انط، فاألخالق عنده يجب أن توّجھ بصورة  

ر حرك��ا، ألن األخالق، بما تنطوي عليھ من قيم، �ش�ل الغاية ال�ونية ال�ي يتوّجب ع��  
ّ
  النوع اإل�سا�ي وتؤط

د �انط  
ّ

أن يحّققها بوصفھ نوعا ال بوصفھ تراكما ال ��ائيا من األفراد وا�جماعات. ومن هذا املنطلق، يؤك

أن   مسارها "ال��بية  مرارا  تأخذ  من    التنو�ر�ة  الزمن  ع��  األجيال  خالل  التقدمي  ب�ن  املتضاعف  التفاعل 

مكتسباتھ و�رثھ الفكري والف�ي والعل�ي وا�حضاري إ�� ا�جيل الذي يليھ،  "بنقل  �ل جيل  املتالحقة، إذ يقوم  

تر�ية   إرساء  ع��  قدرة  أك��  ت�ون  الالحقة  واألجيال  جديدة،  مكتسبات  إليھ  و�ضيف  يتلقاه  األخ��  وهذا 

وهذا هو املنطلق األخال�� والغائي .  6"  ترمي إ�� تقدم وتطور النوع اإل�سا�ي �لھ نحو نموذج الكمالإ�سانية  
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لل��يبة ال�ي ير�دها �انط أن ت�ون: تر�ية تنو�ر�ة غائية �س�� إ�� تحر�ر اإل�سان واإل�سانية من �ل الشوائب  

 ال�ي تقف �� مسار الكمال الغائي لإل�سان.  

��  "وال سّيما �� كتابھ الشه��    بال��بيةالتنو�ر�ة �� نصوصھ ا�خاصة    بال��بيةلقد أفاض �انط �� التعر�ف  

)، إذ يظهر هذا األمر �� حديثھ املشّوق عن العالقة ب�ن ال��بية وال��و�ض. فاإل�سان  ducationOn E(  " ال��بية

، ومع أن ال��و�ض ي�ون �� و�ما أن ينور تنو�را حقيقياإما أن يروض و�وجھ ويعلم آليا،  �� منحاه ال��بوي  

��بية ال تتم بال��و�ض:  ولكنھ �علن بأن الفإن اإل�سان يمكن أيضا أن يروض،  للكالب وا�خيول،  األصل  

، ولكن  ال��بيةفال��و�ض قد ي�ون �حظة أولية ��  .  1فاملهم قبل �ل ��يء أن يتعلم األطفال كيف يفكرون

�ع�ي هنا تمك�ن الفرد من التفك�� "ال�ي ال تقوم �� جوهرها إال ع�� التنو�ر هذا التنو�ر الذي    ال��بيةاملهم هو  

الوصا الفكر و��  العقال�ي واستخدام عقلھ ورفض  �� مجال  با�حر�ة  الفكر�ة، وتمكينھ من اإلحساس  ية 

يفرضها   ال�ي  والديماغوجيات  األوهام  ضد  الطفل  عقل  تحص�ن  ع��  العمل  ذلك  و�نطوي  العمل.  مجال 

 سدنة العقائد والدوغمائيات املتصلبة.  

مثال   ف��ى  التنو�ر�ة،  �بية 
ّ
لل� الغائي  املسار  تحديد   �� �انط  �ستفيض  ما  التطور  أ "وغالبا  مسلسل  ن 

التار��� الذي أطلقتھ الطبيعة ال �عرف ال��اية إال ببلوغ اإل�سانية إ�� مرحلة الكمال األخال��، وهذا لن يتأ�ى 

 .  2"إال بان��اع العقل ذاتھ من �ل أش�ال الوصاية ا�خارجية ال�ي ما زال يقبل البقاء ف��ا

تار�خ   الغر�زة،  لقد مارست الطبيعة وصاي��ا ع�� اإل�سان ع��  مديد، ففرضت عليھ ا�خضوع ملطالب 

والتأمل،   للتفك��  الفطري  باالستعداد  تزّوده  أن  الطبيعية. ولك��ا، استطاعت رغم ذلك،  النوازع  و�جموح 

"ومع ظهور العقل ارتفعت وصاية الطبيعة  وأدى ذلك إ�� والدة العقل اإل�سا�ي وتطوره مع تدرجات الزمن  

اإل�سان   مسؤ عن  يتحمل  اإلم�انيات  وليتھ  وتركتھ  تطو�ر   �� تار�خيا  فاعال  لل��بية  توظيفھ   �� تتج��  ال�ي 

العقلية وتمكينھ من السيطرة ع�� الضرورة الطبيعية، ومن ثم مكنتھ �� ال��اية من القدرة ع�� االندماج ��  

�عتق �انط  أن  تماما  الوا�ح  ومن  الغائية.  ا�حرة  واإلرادة  العقل  ضوء  يحكمها  مدنية  مجتمعات  د  �سق 

توجھ حركة ال�ون والتار�خ اإل�سا�ّي نحو الكمال الذي   -ر�ما �� القدرة اإللهية  –بوجود قّوة سامية خفية 

ال يتم إال بفعل اإل�سان و�رادتھ ع�� عملية تر�و�ة ترتفع باألجيال الّصاعدة إ�� مراتب الن�ج والكمال ��  

 دورة الزمان وحركة األيام.  

أن التنو�ر ما زال �� بداياتھ األو��. وفعال، فإّن الطر�ق مازال، إ��   -نھ  �� سياق عصره وزم  –يرى �ان   

نا  
ّ
إن التنو�ر الذي ال يتم �سهولة وعفو�ة، و�ان كث��ا ما يصّرح بقولھ:  اليوم، طو�ال من أجل ترسيخ هذا 

با�خلقية يتسم  عصًرا  �عيش  ال  لكننا  وا�حضارة،  والثقافة  باالنضباط  يتم��  عصًرا  واالستنارة،    �عيش 

إ��  �� زمنھ  الغاية أمر محفوف با�خاطر والصعب. ألن ا�جتمعات اإل�سانية لم تصل  إ�� هذه  والوصول 

غاية التنو�ر، وهذا �ع�ي أ��ا �عيش مرحلة حرجة يتطلب ف��ا الفعل التنو�ري إطالق العقل وتمكينھ من  

 
 .123، ص 1980ة العربية للدراسات والنشر، بيروت سعبد الرحمن بدوي: فلسفة الدين والتربية عند كنت، المؤس -1
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� العمومي. وقد بدا لھ أن هذا التنو�ر بدأ  كسر ا�حصار الذي يمارسھ األوصياء عليھ وامتالك حر�ة التفك�

التنو�ر�ة. و�تصدر هذه    ال��بيةيتحقق تدر�جيا. ولكن ما تزال تحديات ا�خوف والقلق وا�ج�ن �عيق مسارات  

 من ا�حر�ة وغياُب اإلحساس بالقدرة ع�� تحمل املسؤولية التار�خية للعقل وا�خشية من  
ُ

العوائَق ا�خوف

 . 1نتائج ا�حر�ة 

 حن العرب من سؤال التنویر:  أین ن  -6

نفسھ يطرح  الذي  الكب��  ال�انطي  ،والسؤال  التنو�ر  ضوء  سؤال  ��  من  اليوم  العرب  نحن  أين  هو:   ،

التنو�ر؟ وأين نحن من عصر األنوار؟ وما الدور الذي قام بھ املفكرون العرب إلخراج العقل العر�ي واإل�سان  

 وا�جمال؟    النور عالم من دائرة انحباساتھ ا�حضار�ة إ�� 

املوظفة    ،عندما تأخذنا املؤشرات اإلحصائية العامليةتنتابنا، �� حقيقة األمر، حالة من الشعور باأل�ىى   

استحضار   إ��  وتحضرها،  األمم  تقدم  مدى  لقياس  ف  عادة 
ّ
الّتخل ��  مقدار  العر�ية  أمتنا  �عيشھ  الذي 

 لهذه املؤشرات،  . فا�جتمعات العر�ياملاّدية والرمز�ة  مختلف مستو�ات ا�حياة
ً
ب�ن أك��  من  ة تصنف وفقا

 �� مستنقعات الظالم.  
ً
 وغرقا

ً
 واستبدادا

ً
 ودمو�ة

ً
 و�سلطا

ً
 وعسكرة

ً
 وجهال

ً
وتأ�ي  ا�جتمعات اإل�سانية تخلفا

دائما �� أد�ى سلم التحضر اإل�سا�ي من حيث التعليم واإلبداع والبحث العل�ي والتصنيع  الّدول العر�ّية  

 ق اإل�سان! والديمقراطية وحقو 

العقلية   عن  والعقالنية  والتنو�ر  والنقد  العقل  غياب  مدى   �� نتأمل  عندما   ،
ً
حقا صادمة  صورة  إ��ا 

انحسار العلم وتراجع املعرفة العلمية والنظرة العقالنية إ�� الوجود. وت�ون هذه الصورة  درجة  العر�ية، و��  

�� مستوى االنحدار األخ  �شاعة  أك�� نتأمل  انتشار الفساد  ومأساو�ة عندما  ال�� والقي�ي، و�� مستو�ات 

والرشوة والتسلط والظلم وا�خرافة واألوهام والتعصب والتسلط والطائفية وا�حروب الدمو�ة واالنقسام،  

 . 2بنيوي التخلف بامتياز ،وغياب حقوق اإل�سان، و�غييب حقوق املرأة والطفل، إنھ عالم متخلف

�� الكشف عن عوامل هذا التخلف األسطوري الذي �عيشھ    جهدا  املفكرون والباحثون العربوقد بذل   

وأك��ها   األمة،  هذه  تخلف  عوامل  أبرز  من  و�غييبھ  العقل  غياب  أن  ع��  غالبي��م  وأجمعت  اليوم،  األمة 

ف  أهمية وخطورة. وقد ب�ن كث�� م��م أن  
ّ
يتم تحت تأث�� استبداد سيا�ىي، يقوم ع�� محاصرة  هذا الّتخل

والعقالنية و�خضاع  العقل  والديمقراطية،  ا�حر�ة  أش�ال  �ل  بتغييب  االستبداد  املواطن�ن  ؛  من  �حالة 

 الوجودي الشامل.  

و�� مواجهة هذه الوضعية امل��دية حاول املفكرون واملص�حون العرب، منذ عصر ال��ضة ح�ى اليوم، 

ا يؤسف لھ أن املسا��  العتمة الوجودية ال�ي �حقت ��ا. ومم و�زالة  اخ��اق جدار الظالم ا�حضاري لألمة،  

من  جملة  أ�حا��ا. ويعود هذا اإلخفاق إ��  يأمل  التنو�ر�ة لهؤالء املفكر�ن التنو�ر��ن لم تؤت أ�لها، كما �ان  
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ا�حالة  تأسيس  العوامل املوضوعية والتار�خية ال�ي حالت دون ��وض هذه األمة وتحضرها، كما حالت دون  

إذ بقي    .التنو�ر�ة العامة �� ا�جتمعات العر�ية، ع�� غرار ا�حالة ال�ي شهد��ا أورو�ا �� القرن الثامن عشر

 تنو�ر�ة جماه��ية فاعلة �� العالم العر�ي.    ل إ�� حالةخب، ولم يتحوّ �ج�ن النّ   -لدى العرب    -  الفكر التنو�ري 

بقاُء    الوضعّية  هذه  نتائج  البدائية  ومن  وامليول  والعواطف  الغرائز  سيطرة  تحت  العر�ية  ا�جماه�� 

التنو�ر، ر�ائز املناوئة بطبيع��ا ل�ل أش�ال العقالنية والتنو�ر. و�انت القوى الظالمية أك�� قدرة ع�� تدم�� 

 رة مر�ديھ، وتجر�دهم من القدرة ع�� التأث�� حضار�ا �� ا�حياة وا�جتمع.  وحجب أضوائھ، ومحاص 

رّ�خت  الزمن، و�فعل هذه العزلة التنو�ر�ة، ت�اثفت �� ا�جتمع عقلية �حر�ة خرافية ظالمية  و�مرور   

ب�ّل اإل  عمياء    يمان  عقلية  إ��  لتتحول  واألساط��،  ا�خرافة  وا�  َ�ِسُمها أش�ال  باع  ِ
ّ
واالت خضوع االنصياع 

التقليدية ال�ي تفرضها نصوص و�عاليم مفرغة تماما من جدواها، ال �سندها   الّنوازعوالقبول الصاغر ل�ل 

خ ثقافة جماه��ية  و براه�ن مقبولة،   وأأدلة    ھ منطقي عقال�ي. �ل توّج �عادي  ، بنيو�ة التخلف،  استالبيھل��ّ�ِ

   الغر�بومن  
ّ
الت اعت أن تجد طر�قها إ�� فئات األ�اديمي�ن  ة استطسطيحيّ أن هذه املوجات االغ��ابية 

هل عندما تجد أن  وتكد�سها  �� حمل الشهادات العلمية العاليةالبارع�ن  
ْ

ُتذ
َ
ثقافة  ��  جوهر  ا�. ح�ى إنك ل

 عن ثقافة العامة،  ياأل�اديمي�ن قد ال  
ً
�� مدى قبولها �ختلف أش�ال وأنماط التفك��  وال سّيما  ختلف كث��ا

�ىي املنغلق ع�� األصول الذي فرض نفسھ �� عقولهم كمقدسات غ�� قابلة للنقد  ا�خرا�� األسطوري الن

 ع�� أن اإلنتاج الثقا�� ال��بوي ما زال �عمل بقوة ع�� إنتاج أجيال    �ظّل والنقض والتحليل. و 
ً
صّمم  هذا دليال

ُ
ت

و�ضفاء الطا�ع  لش�ليات النص، والتناغم مع مستو�ات عالية من االنصياع التلقائي امل��مج،  ا�خضوعع�� 

 . 1القد�ىي ع�� �ل ما �علموه من خرافات ونصوص و�عاليم وأوهام وأساط��

قوط، ما زالت  ب�ل دالالت التخلف ومؤشرات الّس املفعم    �� مواجهة هذا الواقع الفكري العر�ي املأزوم 

ال�ي خيمت ع��  الوجودية  العتمة  التنو�ر والضياء، و�� قلب هذه  املثقف�ن تحمل شعلة  فئة واسعة من 

�ل  من    -ان��ت طائفة كب��ة من املفكر�ن  إذ  صدر األمة بدأت الشموع الثقافية املضيئة تتألأل هنا وهناك،  

َدٍة من أجل �شكيل حزمة    للعمل بصمت وص��  -االختصاصات واملشارب العلمية والفكر�ة  
َ

ؤ
ُ
و�يمان وعمق وت

 . 2 هائلة من الضوء قادرة ع�� تبديد الظالم الذي �عيشھ األمة

من املفكر�ن التنو�ر��ن الراغب�ن �� عملية  عددا كب��ا  ومما ال شك فيھ أن الساحة الفكر�ة العر�ية تضّم 

يضعف مس����م التنو�ر�ة، و�قلل  �ان، وما زال،    ،تفرقهم و�شرذمهم �� األنحاء  البناء ا�حضاري لألمة، ولكّن 

قادرة ع�� ممارسة  طليعة ر�ادّية  ا�حاجة إ�� �شكيل  أمس  ، وهم اليوم ��  ة والّتار�خا�حضار فعلهم ��  من  

 املنشود �� مجا�� النقد والتنو�ر. الدور ا�حضاري 

بھ، �عم �عم، نحن بحاجة إ�� صواعق النور والّتنو�
ّ
ف وكسر جموده وتحطيم تصل

ّ
ر لتبديد ظالم التخل

ف وحمل  
ّ
نحن بحاجة إ�� "بروموثيوس" عر�ي جديد ع�� صورة نخبة فكر�ة قادرة ع�� تحطيم أصنام التخل
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، و�عيد لنا إ�سانيتنا املهدورة. �عم، نحن بحاجة إ�� نخبة فكر�ة شاّبة جديدة  جمال شعلة ا�حق وا�خ�� وا�

بنور   ا�جدد  ا�حبتأ�ي  ر�ن 
ّ

املفك من  عمالقة  إ��  نحتاج  كم  بل  املقهورة.  أوطاننا  إ��  والعقالنية  والسالم  ة 

أمثال ا�جاحظ واملتن�ّي واملعّري والّتوحيدي وابن عر�ي وجالل الدين  ا�حامل�ن إلرثنا الّنّ��، واملواصل�ن ملا بدأه  

ا�حقيقة  با�حّب والسالم والبحث عن  عامرة    وقلوب  نحتاج إ�� عقول كم  الرومي، وابن خلدون، وابن رشد...

أمثال غاليلو غالي�� وفولت�� وغرام�ىي ونيوتن و�ورديو وجاك ال�ان... نحتاج إ�� جيل من املفكر�ن ا�جدد 

زمة ع�� �غي�� املص��، واالنطالق قدما نحو عالم النور وا�حياة
ّ
 .الذين يمل�ون القدرة الال

ف وأعماها    يمكن ألّمة أ��كها  والسؤال الكب�� هو: كيف
ّ
الم أن تنجب من جديد  الّتخّبط  التخل

ّ
�� الظ

تار�خ    �� تكمن  السؤال  هذا  عن  واإلجابة  باألمة؟  ال��وض  ع��  القادر�ن  املتنّور�ن  العظماء  هؤالء  أمثال 

ھ يمكن لألمة ال�ي تم�ىي �� رحلة الّتحّضر وتنطلق �� مسار الّتنو�ر أن  
ّ
منا بأن

ّ
��تدي إ��  ا�حضارة الذي �عل

 �� قلب العتمة ودهال�� الظالم، يمكن للشعوب أن تحّول ا�جحيم إ�� ر�اض وجنان،  النور 
ً
 هائلة

ً
، وتفجره قوة

 إ�� قوة صّماء، والهزائَم إ�� انتصارات مؤّزرة. وتلك �� حالة األملان عندما  
َ

 إ�� ر�يع مزهر، والضعف
َ
والقحط

إننا   فيقولون:  وعظيم؟  جميل  بلدكم  ملاذا  الّسؤال:  عن  دفن  يجيبون  كيفية  م 
ّ
لنتعل ا�حرب  من  خرجنا 

منا 
ّ
 حدوده السماء.. �عل

ً
ارات، ونجعل من بالدنا وطنا

ّ
وأن نب�ي فوق  عصر الب�اء ع�� األطالل، أن نتجاوز الث

 . 1الثكنات بناطحات ال�حابوأن نبّدل ا�حروب، أنقاض 

رور والسلبيا 
ّ

�� عاملنا  �سكن ت ال�ي ومن أجل هذه الغاية علينا أن �عمل دون توقف ع�� استئصال الش

وأن نحزم هذه الشرور �لها و�عيدها من جديد من  ،  الثقا�ّ� من �عصب وحقد وكراهية و�غييب للعقل غ��ها

ذي �ان يحو��احيث أتت
ّ
. وع�� النقيض من هذا الصندوق املوحش علينا أن نصنع  ، فنغلق عل��ا القمقم ال

والعمل   ،يمان بالعقل واملستقبل وعشق العلم واملعرفةصندوقا شهرزاديا يمت�� باألمل وا�حب والسالم واإل 

ع�� أ�سنة الوجود واالرتقاء باإل�سان إ�� مرتبة اإل�سانية. علينا أن نطلق هذه ا�خ��ات العظيمة لتمأل الدنيا 

 .حبا وسالما ونورا وحضارة

ا�جديدة   باأل�سنة  الكب��  األمل  أفق هذا  اليوم   بأّن نرى  ��  �عملون  املثقف�ن واملفكر�ن  عددا كب��ا من 

لون األمل وا�حّب   واعد بصمت وعمق وهدوء �� فضاء جديد
ّ
والسالم،   من أجل بناء ثقافة جديدة، وهم يمث

�� يوم  �غلب  الوجودية الرائعة أن    ، والبّد أل�غامهاأرجاء الّدنياقيثارة حب حضار�ة تصدح ��  ويعزفون ع��  

  ال�ون حّبا وسالما و�يمانا بالعقل واإل�سان، ال بد أل�غامها أن تطارد شياط�ن الكراهية، و�ّل لتمأل  من األيام  

 .الشرور الثقافية ال�ي يبّ��ا الّراقصون ع�� إيقاعات الثقافة الّسوداء ال�ي تمأل ال�ون قبحا وشرورا

س السالم وا�حبة �� ر�وع أوطاننا، وقد �ستطيع هذه األجراس يوما أن توقظ  �عم. هناك من يقرع أجرا

العقل العر�ي من سباتھ، فيتفّجَر عطاًء، و���ض من جديد لينفض عن نفسھ غبار املوت و�تطّهر بالنور  

ر�ن واملؤموست�ون املهّمة بال شّك  من أدران الظالم.  
ّ

ة ع�� األجيال املتعاقبة من املفك
ّ
ن�ن بقدرة  صعبة وشاق

األمة ع�� ال��وض، ومع ذلك يحدونا أمل كب��، مستلهم�ن �� ذلك عبارة �انط املأثورة: "علينا أن �عمل و�أن  
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ال�ىيء الذي ال يمكن أن ي�ون يجب أن ي�ون "، �عم يجب علينا أال �ستك�ن وأال ��دأ، وأن �عمل بصمت  

 .يمانا با�حّق وا�خ�� و��سانية اإل�سانوقوة من أجل الغاية ا�حضار�ة السامية: ال��وض والتحّضر إ

ر باألمل اليوم أن نخبا ثقافية م��ايدة قد رفعت مشاعلها املضيئة �� أعماق العتمة تر�د تبديد  
ّ

وما يبش

  �� الضياء  شموع  �شعل  النخب  وهذه  الثقافية.  والعدمية  والتخلف  ا�جهل  أسوار  وكسر  الظالم  دياج�� 

وار�سمت بؤسا وقهرا. وقد انتشرت كث�� من املواقع الفكر�ة والثقافية  ثقافة أثقلت ف��ا الظالل السوداء  

 ال�ي قررت خوض هذه املعركة الّنبيلة ضد ا�جهل والتخلف.

 مشعل التنویر:    : خاتمة  -7

االستنارة والتنو�ر �لمتان مضيئتان �� فكر �انط وازنتان �� فلسفتھ. لقد أراد �انط للتنو�ر أن يدك  

 ر عقل اإل�سان وروحھ سعيا إ�� استعادة إ�سانيتھ املستلبة املقهورة.  ر�ائز العبودية وأن يحر 

لقد حظيت أف�ار �انط التنو�ر�ة بتقدير العالم، ولطاملا ُوصف بأنھ فيلسوف التنو�ر بحق وامتياز. و�ذا  

الفلسفة  �� نظ��ه  التقدير قد وجد  التنو�ر�ة فإن هذا  �انط  بمملكة  أشادوا  الغر�ّيون قد  الفالسفة   �ان 

ذي  العر�ية
ّ
ال التنو�ري  الدور  �عظمة  أشادوا  الذين  العرب  املفكر�ن  كبار  من  بدوي  الرحمن  عبد  ويعد   .

نزعة التنو�ر،  قمة  فمن الوا�ح أنھ �ان  نط،  �اعن  "أما  اضطلع بھ �انط �� تار�خ الفكر اإل�سا�ي، إذ يقول:  

تقاللھ عن �ل سلطة خارجھ، وقرر  آمن بالعقل واس  قد. لو�داية انطالقة جديدة �� تار�خ الفكر الفلسفي

العقل ع�� ملقدرة  �� الوقت نفسھ وضع    ) ولكنھ .أن العقل اإل�سا�ي ال �ع��ف بقاض آخر غ�� العقل نفسھ

املعرفة حدودا يجب عليھ أال يتعداها. ومن هنا �ان اهتمامھ األك�� ببيان هذه ا�حدود، ح�ى يضمن للعقل  

�� ميدانھ، ينب�� عليھ أن �س��    الهيمنةصاحب هذا العقل املطلق  ،  إل�سانلداخل نطاقها السيادة املطلقة

عواطف  لتوطيد   من  �ستشعره  وما  أفعال،  من  عنھ  يصدر  ما  �ل   �� العقل  يحكم  وأن  العقل،  سلطان 

. وتأسيسا ع�� هذه الرؤ�ة ر�خ مفهوم  1: أع�ي �� األخالق، والسياسة، والدين، وتذوق ا�جمال"�حساسو 

الواجب، واألمر املطلق �� األخالق، و�انت ا�حر�ة واالستقالل والسالم الدائم والعدل املطلق �� السياسة،  

والتحرر العق�� ا�خالص من قيود الرسوم والطقوس �� الدين، واملعيار الصارم �� تحديد ا�جميل �� علم  

فصار ع�� �ل��ما: ،  ية مع تجاوز التوكيدية من ناحية، والشك من ناحية أخرى العقلية النقدنزعتھ    وا�جمال  

 
ّ

 د، أفإن أك
ّ

فيما يتجاوز هذا النطاق وأبقى    شّك   ،د �� حدود التجر�ة املمكنة وداخل نطاق العمل، و�ن شّك ك

ل العم��، وهما شيئا، اللهم إال أمر�ن اقتضاهما العق�ستث�ي  الصارم ال  العق�ّ�  ع�� ما هو �� داخلھ. ومن�جھ  

 . 2"خلود النفس ووجود هللا

"لقد  وليس لدينا ما هو أبلغ من ا�خاتمة ال�ي وضعها �انط �� ��اية مقالھ حول سؤال التنو�ر، إذ يقول:  

ركزُت اهتمامي �� بح�ي حول حلول عصر االستنارة، ع�� ذلك النوع [من االستنارة] الذي يحرر الناس من  

 
 . 167، ص 1980عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية عند كانط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  -1
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م املسؤولون عل��ا، ووقفُت ع�� املسائل الدينية، ذلك ألنھ ال مص�حة �ح�امنا،  حالة القصور ال�ي يبقون ه 

حالة القصور هذه [الدينية] ال�ي تناولُ��ا،   أنيقوموا بدور األوصياء. ثم    أن�� ما يخص الفنون والعلوم، ��  

"
ً
 واألد�� خز�ا

ً
 . 1�� األك�� ضررا

ال الدين بوصفهم األوصياء، وهم بذلك �ش�لون جند  و�بدو لنا أن �� خاتمة �انط إشارة قو�ة إ�� رج 

باألوهام   الناس  عقول  وتكبيل  والعقالنية  العقل  تدم��  مسؤولية  يحملهم  وهو  والقهر.  والعبودية  الظالم 

وكسر جنوحهم الطبي�� نحو ا�حر�ة والكرامة. و�� خاتمتھ لوم شديد ل�ح�ام الذي يؤازرون رجال الدين �� 

الناس، و�رى أن هذه الوصاية ليست �� مص�حة البالد والعباد. وقد آمن بقوة  فرض الوصاية ع�� عقول  

لهم ح�ى يقدموا  و يسمح لرعاياه باستخدام عل�ي لعقو الذي ��جع االستنارة  أنھ ال خطر ع�� رئيس الدولة  

أنتجوه من أف�ار.   لم ما 
َ
بامللك فر�در�ك الذي أطلق عنان ا�حر�ةللعا تار�خية  ��    وهو بذلك يقدم إشادة 

. و�� هذا السياق يرى �انط أن حصول الشعب ع�� حر�اتھ املدنية سي�ون أمرا فاعال �� تار�خ التقدم  2زمنھ"

 اإل�سا�ي.  

   �� اإل�سا�ي وهيمنتھ  التنو�ر  بقدر  جدا  متفائال  �ان  �انط  إّن  القول  السياق، من  هذا   �� لنا،  بد  وال 

ق قد  األورو�ية  الدول  أن  فيھ  شّك  ال  ومما  ا�حياة  العالم،  وأن  التنو�ر،  مس��ة   �� واسعة  أشواطا  طعت 

الدستور�ة قد تحققت. وقد ترافق ذلك با�حضور الكب�� �حقوق اإل�سان �� مختلف صيغها اإل�سانية. ومع  

ت�ن تحت �ل   ال�ي ما زالت شعو��ا  العالم  �� معظم دول  املنال  التنو�ر املنتظر يظّل �عيد  ذلك، فإن هذا 

 االجتما�� والثقا��.  أش�ال القهر السيا�ىي و 

سارق النار    Δεσμώτης Προμηθεύς(3وما أشبھ �انط اليوم بالبطل اإلغر�قي "بروميثيوس" ( 

البشر، فإّن �انط لم   من اآللهة ومهد��ا إ�� البشر. و�ذا �ان برومبثوس قد سرق النار من اآللهة وأودعها 

ي��دد �� أن يخطف النور و�منحھ ألبناء اإل�سانية من أجل هداي��م وتحر�رهم من ر�قة العبودية والقهر.  

الو�ذا �ان األثينيون قد حملوا   ، فإن �انط �ستحق منا  دوام منقذهم بروميثيوسا�خواتم ليتذكروا ع�� 

 جميعا أن نضع رسمھ شعارا لتنو�ر العقول ورمزا ل�حر�ة �� العالم املعاصر.  

 
يق، إيمانويل كانط، ما هو عصر التنوير؟ ترجمة: -1  . مرجع سابق يوسف الصّدِ
  .نفسهمرجع ال -2
لهة الجبابرة في -سارق النار  -) Prometheus( -بروميثيوس -3

ٓ
حد اال

ٔ
سطوري إغريقي وا

ٔ
وكل  الميثولوجيا اإلغريقية بطل ا

ٔ
، و ا

رضية، زيوس إليه
ٔ
لهة مهمة خلق المخلوقات اال

ٓ
عطاها المميزات، حتى إذا جاء ليخلق اإلنسان لم    كبير اال

ٔ
فخلق الحيوانات كلها وا

لهة من  
ٓ
 بهم، و إذ حرمتهم اال

ً
 للبشر رؤوفا

ً
لهة عليه، و كان محبا

ٓ
ثار بذلك غضب اال

ٔ
لهة فخلقه على هيئتها فا

ٓ
يجد له صفة غير صفة اال

عطاها لهم. فعاقبه بسرقة النارالنار، قام برومثيوس 
ٔ
لهة وا

ٓ
و رخا اسمه  زيوس من اال

ٔ
طلق عليه ُعقابا ا

ٔ
ن ربطه إلى صخرة، ثم ا

ٔ
با

كل كبده 
ٔ
وليمبوس. ويرى اإلغريق  هيراكليس بتجديدها في الليل. في النهاية قام زيوس في النهار ويقوم "إثون"، يا

ٔ
بتحريره، وعاد إلى ا

ن قيام بروميثيوس بتقديم النار للبشر كدليل على كونه من المساهمين في الحضارة اإلنسانية
ٔ
سطورة ا

ٔ
التقليد  في .في هذه اال

صبح بروميثيوس الشخصية الممثلة للكـفاح البشري ضد الظلم والقهر والعبودية وغدا رمزا من الغربي الكالسيكي
ٔ
رموز الدعوة إلى  ، ا

 المعرفة والتنوير.  

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
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 حقوق المرأة االقتصادّیة بین العالمّیة وخصوصّیة الثقافّیة العربّیة 

 

 

 

 

 الملّخص: 

خاّصة   االقتصادّية  املرأة  وحقوق  عاّمة  اإل�سان  حقوق  مقالة  بمرجعّيات  البحثّية  الورقة  اهتّمت 

ثقافة الت�ليف  ب�ن و�سياقا��ما التار�خّية والثقافّية، وقد تبّينت لنا اختالفات جوهرّ�ة �� الرؤ�ة ا�حقوقّية 

خاضعا  و باعتباره خادم ا�جماعة  � ال�ون  ب�ن ثقافة حّددت من�لة اإل�سان �ثقافة ا�حّق اإل�سا�ّي،  و   اإلل�ي

متمّسكة بدونّية من�لة املرأة ال�ي تراها ناقصة  لها، وعبدا خاشعا لشريعة هللا ال لشريعة العباد، �� عقلّية  

،   إيمانّية قائمة ع�� مبدإ الت�ليف ال مبدإ ا�حّق دينا وقاصرة عقال وتا�عة لو�� أمرها أي الرجل، �� ذهنّية  

ما ��صدر حقوق املرأة االقتصادّية،  وثقافة أخرى م
ّ

� بمن�لتھ، ومتحك
ّ
  �عت�� اإل�سان مبدعا قادرا ع�� ال���

البشرّ�ةو   حاضره بإرادتھ  ا�خار�ّ�  العالم   �� وفاعال  وهو  مستقبلھ،  واملنت�ى ،  رأب  املبتدأ  يمكن  فكيف   ،

 الصدع ورتق الفتق ب�ن الرؤ�تْ�ن؟ 

 ليست  تصادّية  حقوق املرأة االق رأت الورقة البحثّية أّن  
ّ
فاقّيات  مقوالت وقوان�ن دولّية، وال معاهدات وات

عة من قبل املسؤول�ن فحسب،  
ّ
ما مدار املسألة �� اعتقادناو موق

ّ
الثقافة �� مفهومها الشامل، وخصوصا    ،�ن

ن �عُد من تجديد ذاتھ لينفتح ع�� راهن  ارتبط م��اما 
ّ

  يرنو ظّل و املسلمة، املرأة بالو�� الدي�ّي الذي لم يتمك

  .القرن ا�حادي والعشر�ن بمقوالت فقهاء ومشّر�� القرون األو�� لل�جرة مسلمةإ�� سياسة 

 ال�لمات املفاتيح:  حقوق، امرأة، دين، شريعة إسالمّية 
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Abstract: 

The research paper focused on the founding references endorsing the idea of human rights 

in general and women’s economic rights in particular, and their historical and cultural contexts. 

Fundamental differences have emerged in the legal vision between the culture of divine 

commission and the culture of human rights, between a culture that defines the position of man 

in the universe as the servant of the community and subject to it, and a submissive slave to 

God’s law and not to the law of people, in a mentality that adheres to the inferior status of 

women and regards   them as deficient both in religion and in mental capacities and  views 

them to be subservient to their guardian, i.e. the male, in a mentality of faith based on the 

principle of submission, not the principle of truth and Another opposing culture that  stands as 

the source of women’s economic rights, by considering human beings to be creators capable 

of controlling their  present and future, and being  influential on the external world through their 

human will. The emerging question is how to bridge the gap between the two different views? 

The research paper considered that women’s economic rights are not just international 

sayings and laws, nor treaties and agreements signed by officials only, but the issue, in our 

opinion, is culture in its broad concept, especially when it comes to  religious awareness that 

has not yet been able to renew itself to open up to the current Muslim woman and  kept looking 

to Muslim politics of the twenty-first century within the framework of the sayings of jurists and 

legislators of the first centuries of the Hegira. 

Keywords: Rights, women, religion, Islamic law. 
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 : تمهید  -1

ق �عضها  
ّ
أثارت مسألة املرأة �� الفكر العر�ّي املعاصر إش�الّيات مختلفة منذ عصر ال��ضة إ�� اليوم، �عل

ق  ، و لبعد ال�خ��ي واألسرّي واالجتما�ّ� للمرأةبا
ّ
الثقا�ّ�، وسطع نجم  و   االقتصادّي   �ا�ْ �عضها اآلخر ببعد�عل

ر�ن �� هذ
ّ

حث سواء من دعاة تحديث من�لة املرأة �� ا�جتمعات العر�ّية أو من أنصار ما أقّره الفكر  ااملب   همفك

ت �� األغلب األعّم، جدالّية الطا�ع، وخالفّية الرأي، ال    اإلسالمّي لها من من�لة ووظيفة.
ّ
ولكّن قضايا املرأة ظل

فاق �� أمرها إال ما صار م��ا واقعا.  
ّ
 ات

و�ّن املسائل الفكرّ�ة ذات الصلة باملرأة ملتجّددة اإلش�الّيات ومتنامية القضايا، �� ضوء ما يفرزه تقّدم   

صلة بمن�لة املرأة ودورها �� ثقافات ا�جتمعات ا�ختلفة. ومن أحرج  من نوازل ذات    هالعمران البشرّي وتطّور 

قضايا املرأة العر�ّية اإلسالمّية، ومن أشّدها حساسّية ما المس الُهوّ�ة الثقافّية، �� مع�ى القضايا ال�ي توّجھ 

 
ّ
التمث يقينّيات  خاّصة  الثقافّية،  مات 

ّ
املسل إ��  مع  أسئل��ا  مساوا��ا  مثل   �� الدي�ّي.  القوامة  ل   �� الرجل 

املواقف،   ر 
ّ
بتوت موسومة  املعاصر  العر�ّي  ا�خطاب   �� املرأة  قضايا  ت 

ّ
ظل ولذلك  االقتصادّية،  وا�حقوق 

والطائفّي   املذه�ّي  الّتحارب  حّد  يصل  اختالفا  واختالفها  الرؤى  املرتكزات  يولو��دواإليوتباعد  لتباين   ،

 املرغوب �سو�ده �� ا�جتمعات العر�ّية.عقائدّيا وفكرّ�ا، وتنّوع مرجعّيات نموذج املرأة 

قة باملرأة، و�عّقد طرحها �� ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية، 
ّ
إّن من عوامل �عّسر القضايا الفكرّ�ة املتعل

 ع�� البنية االجتماعّية، وع�� الّنظام الثقا�ّ�، وع��  
َ
عة

ّ
فاق �� شأ��ا، استتباعاِ��ا املتوق

ّ
وت�اثف عوائق االت

املنظومة األخالقّية القيمّية �� مجاالت ذات نرجسّية �� الذهنّية العر�ّية املسلمة، مثل املنظومة التشريعّية، 

 أفضل األنظمة �� الوجدان العر�ّي. ، ومثل النظام األسرّي  ،ألّ��ا إلهّية �� ا�خيال ا�جم��ّ 

كمن �� ماهّي��ا، حقوقا وم�اسب مادّية  ال شّك أّن إش�الّية حقوق املرأة االقتصادّية واالجتماعّية ال ت

ورمزّ�ة فحسب، بل تكمن أيضا �� مرجعّيا��ا الفكرّ�ة املستحدثة ال�ي ال �ستسيغها الضم�� ا�جم�ّ� العر�ّي 

 ُمكرها، �� مجتمعات ال ترى ال�ون إال �عيون املا��ي وتصّوراتھ  
ّ
ها إال

ّ
ِملاًما، وال �ستطيب العيش �� ظل  

ّ
إال

 مواجهة ا�حاضر و�ناء املستقبل.  الفكرّ�ة، وتخ��ى

�� الرؤ�ة ا�حقوقّية  االختالفات ا�جوهرّ�ة    االشتغال ع�� �عٍض من�� هذه الورقة البحثّية،    ،أّوال  نروم

، اختالفات لها تأث��ها البالغ �� حقوق املرأة االقتصادّية  ب�ن ثقافة ا�حّق اإل�سا�ّي، وثقافة الت�ليف اإلل�يّ 

ة، فكيف ار�سمت صورة اإل�سان �� الرؤ�تْ�ن؟ وهل من سبيل إ�� الوصل فيما بي��ما  �� ا�جتمعات العر�يّ 

وعيا    ،إ�� النظر �� عوامل ضمور حقوق املرأة االقتصادّية �� ا�جتمعات العر�ّية  ،ثانياو�س��    من فصل ؟

  ،ثالثاونف��ض  ؟  اوال يطم�ّن إل��  ال �ستسيغ هذه ا�حقوق   العر�ّي   وممارسة، فما الذي يجعل الضم�� ا�جم��ّ 

ل األح�ام الشرعّية ومقاصدها، من أبرز عوامل ترّهل حقوق املرأة  أّن  
ّ
الو�� الدي�ّي السائد، وخصوصا تمث

وهل أّن ما   أم أح�ام ��ائّية؟ مسار استكما��ّ   " الشريعة اإلسالمّيةاالقتصادّية �� ا�جتمعات العر�ّية، فهل "

   ؟حقوق املرأة االقتصادّيةكفيل باالرتقاء بلفكر الدي�ّي وتحديثھ تنو�ر اتراهن عليھ الورقة العلمّية من 
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 : حقوق المرأة االقتصادّیة: المرتکزات والحدود  -2

خاّصة، و�ن �انت إ�سانّية ال تمي�� إث�ّي وال جندرّي ف��ا نظرّ�ا،    إّن ا�حقوق عاّمة وا�حقوق االقتصادّية

 أّ��ا ليست معطى جاهزا صا�حا �� �ّل السياقات الثقافّية واالجتماعّية،  لذا �انت دوما مرتبطة بثقافات  
ّ
إال

�ون، وملا �سند  الشعوب وا�جتمعات و�مدى تطّور رؤ���ا الفكرّ�ة لإل�سان، امرأة �ان أو رجال، وملن�لتھ �� ال

 إليھ الثقافة السائدة من مهام وأدوار، و�� مسائل تختلف من مجتمع إ�� آخر ومن ثقافة إ�� أخرى.    

 : ویّة الثقافیّةحقوق اإلنسان والھُ  -2-1
إّن حقوق اإل�سان نتاج تنامي الو�� اإل�سا�ّي تار�خّيا باحتياجاتھ الطبيعّية ال�ي ال �ستقيم منطق ا�حياة  

دو� حقوق  املتوازنة  من  ا�حقوق  هذه  وتطّورت  بتحّققها.   
ّ
إال اإل�سانّية  مدارج   �� اإل�سان  يرتقي  وال  �ا، 

تنموّ�ة، وجميعها  البيئّية و الحقوق  ا�إ��  وصوال  سياسّية ومدنّية، إ�� حقوق اقتصادّية واجتماعّية وثقافّية،  

. وال يمكن إلغاء هذه  دو��ا -امرأة  رجال أ�ان أو -إل�سانّيتھ حقوق يمتلكها اإل�سان بما هو إ�سان، وال مع�ى 

ظم االجتماعّية السائدة، ألّ��ا من طبيعة اإل�سان وماهّيتھ، �شهادة  ظم السياسّية والنّ ا�حقوق من قبل النّ 

(اإلسراء    �� قولھ  مثل   �� نفسھ،  الدي�ّي  ْد   ⦅)  70/ 17النّص 
َ

ق
َ
ْمَنا َول ِ�� آَدمَ  َبِني َكرَّ َناُهْم 

ْ
ْحر  َواْل�َ  اْلَبرِّ  َوَحَمل

ْلَناهْم َعَلى َ�ِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیالَ  . حقوق ال �ش��ط صفات محّددة  ⦆َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَِّیَ�اِت َوَفضَّ

ب خصائص ثقافّية وال حضارّ�ة، إّ��ا مرتكز كرامة الفرد و��سانّيتھ، ثابتة ثبات وجود  
ّ
�� اإل�سان، وال تتطل

د ابن منظور ذل
ّ

 .1مختلفة ل�حّق  ك �� ما بّينھ من معاٍن اإل�سان، و�ؤك

فيما    سندهذا التعر�ف  لإّ��ا حقوق واجبة وشاملة ل�افة البشر، مهما �ان جنسهم، أو لو��م، أو دي��م، و  

نّصت عليھ املاّدة األو�� من اإلعالن العاملّي �حقوق اإل�سان: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساو�ن �� الكرامة  

"ل�ّل    وا�حقوق". وتجد الصفة اإل�سانّية الشاملة ل�حقوق سندها أيضا �� املاّدة الثانية من اإلعالن نفسھ:

ورة �� هذا اإلعالن دونما تمي�� من أّي نوع ال سيما �سبب  إ�سان حّق التمّتع بجميع ا�حقوق وا�حّر�ات املذ�

غة أو الّدين أو الّرأي..."
ّ
ون أو ا�جنس أو الل

ّ
، والقصد من العاملّية شمولّية ا�حقوق الناَس  2العنصر أو الل

 ال تمي�� ف��ا ب�ن الذكر واألن�ى، وقد بناها فالسف��ا ع�� فرضّية سابقة ع�� اختالف الثقافات  
ً
ة

ّ
اإل�سانّية  �اف

  Georges). و�� حقوق غ�� قابلة للتجزئة. يقول جورج ب��دوState of natureأسموها "ا�حالة الطبيعّية" ( 

Burdeau"3: "ال يمكن أن تتجّزأ حقوق اإل�سان دون مساس بالكرامة اإل�سانّية. 

يق ومعاهدات،  �ستنتج من سردّية حقوق اإل�سان عاّمة، وا�حقوق االقتصادّية خاّصة حرصها، مواث

"فالهدف من استعمال  ،  ا�جندرّي منھ ع�� البعد العاملّي �� مع�ى شمولّي��ا �جميع البشر دون أّي تمي�� حّ�ى

أّيا   �لمة اإل�سان هو التأكيد ع�� أّن حقوق اإل�سان ملك �جميع البشر دون تمي��، ف�ي لصيقة بالبشر 

 
 . ماّدة (ح،ق،ق) ت،  –، دار صادر بيروت، د  1، طابن منظور، لسان العرب -1
مم المتحدة ِش د ونُ مِ اإلنسان، اعتُ اإلعالن العالمي لحقوق  -2

ٔ
 بموجب قرار الجمعية العامة لال

ٔ
لف (د  217ر على المال

ٔ
) المؤرخ في  3-ا

ول/ديسمبر  10
ٔ
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html   1948كانون اال

3- Georges Burdeau, la démocratie, éd Seuil, 1956, p 98. 
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. و�ستنج 1ا�حقوق ع�� قدم املساواة باعتبارهم �شرا"  �انت ألوا��م وأجناسهم أو ثقاف��م... يتمتعون ��ذه

ارتباط عاملّية حقوق اإل�سان باإل�سان ا�جّرد، ألّ��ا جاءت رّدة فعل ع�� نظرّ�ة ا�حّق اإلل�ّي ال�ي   ،كذلك

دت املساواة �� الكرامة اإل�سانّية، ال�ي �ش��ك �� نوا��ا الصلبة  
ّ

م �� األغلبّية، وأك
ّ

الناس  جعلت األقلّية تتحك

 أجمع�ن.  

أيضا  املبادئ    ،ونتبّ�ن  مستوى  تجاوزت  خاّصة،  االقتصادّية  املرأة  وحقوق  عاّمة،  اإل�سان  حقوق  أّن 

ُب الدول ال�ي 
َ
عاق

ُ
الفاضلة ال�ي تحّض عل��ا األخالق القو�مة أو �عاليم األديان، وأصبحت ال��امات قانونّية �

 
ُ
� ع إ�� ضمان  سارع �عض الدول العر�ّية مثال تح��مها، لذلك 

ّ
ل تو�س إ�� إقرار مدّونة حّر�ات فردّية تتطل

 . 2ا�حقوق االقتصادّية واالجتماعّية للمرأة

ھ   
ّ
ر حقوق املرأة االقتصادّية واالجتماعّية �� الثقافة  ونخلص إ�� أن

ّ
رغم تأكيد املقار�ات ال��اثّية ع�� تجذ

جعل الذي  الدي�ّي  النّص   �� وتأّصلها  اإلسالمّية،  سائر    العر�ّية  ع��  ا�حقوق   �� تفّوقا  أك��  املسلمة  املرأة 

، فإّن ال اختالف ب�ن الدارس�ن �� حداثة املرجعّيات الفلسفّية والفكرّ�ة �حقوق املرأة االقتصادّية،  3النساء

ر إل��ا غاية �� حّد ذ
َ
ا��ا،  وحداثة سياقا��ا الثقافّية ال�ي انبنت ع�� مفهوم املرأة ال�ونّية ا�جّردة، وال�ي ُينظ

ِصيَغ   ال�ي  املرأة  إّ��ا  ذا��ا.  بل إلسعاد  الغ��  ْق إلسعاد 
َ
خل

ُ
ت ينقصها عقل وال دين، ولم  للرجل، وال  تا�عة  ال 

ل اإل�سان �� الفلسفة ا�حديثة، و�براز مركزّ�تھ �� ال�ون، وال�ي �عت�� اإل�سان مبدعا  
ّ
نموذُجها �� سياق تمث

مس  �� ما 
ّ

بمن�لتھ، ومتحك  �
ّ
ال��� اإل�سان  قادرا ع��  ھ 

ّ
إن البشرّ�ة.  بإرادتھ  ا�خار�ّ�  العالم   �� تقبلھ، وفاعال 

املبتدأ واملنت�ى "ألّن أصول الو�� ا�حديث قائمة ع�� أساس أصالة اإل�سان وحرّ�تھ واختياره... وقد جعل 

أجل  و�� رؤ�تھ للعالم والطبيعة وأخذ يفّعل قدراتھ وطاقاتھ من    ،عقلھ مصدرا ل�حكم �� القضايا ا�خيالّية

  االختالف �� النوع االجتما��ّ   وال �عطي  ،�� الطبيعة  العاقل ال�ائن الوحيد  ، فهو  4�غي�� العالم ال تفس��ه"

وال   العقائدّية  باالنتماءات  وال  االجتماعّية  بالروابط  اإل�سانّية  الكرامة  تقاس  وال  للفرد،  مضافة  قيمة 

�� القيمة الذاتّية املتأّسسة ع�� محور    فراد ا�جتمعأو�ذلك يتساوى  املذهبّية، وال حّ�ى بالتقوى والتعّبد.  

   حقوق اإل�سان ال�ونّية.

   إّن هذا   
َ
ل لإل�سان، ذ

ّ
مات الثقافة العر�ّية اإلسالمّية ال�ي حّددت   ،أن�ى  و أ�ان أكرا  التمث

ّ
  يختلف عن مسل

خادم   باعتباره  و�ا�،  و�الطبيعة  االجتما�ّ�  با�جسم  عالقتھ  طبيعة  ورسمت  ال�ون،   �� اإل�سان  من�لة 

خاضعا لها، وعبدا خاشعا لشريعة هللا ال لشريعة العباد، مرّددا دوما "ليس أحد مّنا يحيا لنفسھ  و ا�جماعة  

نا نحاينوال أحد مّنا يموت لنفسھ، فإن َحيِ 
ّ
نا لھ نموت، أحياء كّنا أو أمواتا  و�ن ِمتْ  لرّب العامل�ن، يا، فإن

ّ
نا فإن
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ٔ
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ٓ
حمد القابنجي، طعبد الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما

ٔ
، دار االنتشار العربّي بيروت  1تعريب ا

 . 23ص ، 2009لبنان 
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ما نحن لرّب العامل�ن"
ّ
، �� عقلّية إيمانّية قائمة ع�� مبدإ الت�ليف ال مبدإ ا�حّق، و�� بنية اجتماعّية  1فإن

  تقليدّية، �� هذا السياق الثقا�� صّمم العقل التشري�ّ�/الذ�ورّي صورة املرأة �� ا�جتمع، وحّدد دورها، دون 

   .اعتبار حقوقها األساسّية واالقتصادّية واالجتماعّية

وعمقا   حّدة  يزداد  ھ 
ّ
فإن اإلسالمّي،  والتصّور  لإل�سان  ا�حديث  التصّور  ب�ن  جلّيا  االختالف  �ان  �ّ�  ل�ن 

زال �عا�ي  ت   أنظمة سياسّية ذات مرجعّية ذ�ورّ�ة، �شريعا فقهّيا وقوان�ن وضعّية، و�� مجتمعات نامية، ما

والفقر واألو�ئة، وترى حقوق املرأة االقتصادّية ترفا ثقافّيا، وتخمة حضارّ�ة، و�عت��ها مطلب شعوب    األّمّية

 حّققت حاجا��ا الضرورّ�ة والكمالّية.

جاهات فكرّ�ة وسياسّيةالذي ُينكر حقوق املرأة االقتصادّية  وقفوهذا امل
ّ
تقرأ عاملّية حقوق    ،تدّعمھ ات

وْج وسياسّيا  يولوجيا دإياإل�سان   و�عت��ها  السياسّية  ،  الفلسفة  ووليدة  الثقافّية،  الهيمنة  وجوه  من  ها 

حقوق   جعلت  العظ�ى  الدول  أّن  سّيما  وال  صياغ��ا،   �� األخرى  ا�جتمعات  ثقافة  �ساهم  ولم  الغر�ّية، 

ده بدورها ااإل�سان ورقة ضغط، ضّد �ل نظام يتعارض مع سياس��ا الدولّية. و 
ّ

لدراسات  هذا التوّجھ تؤك

فلسفة ما    وتقّره أيضا  ،مرتكز فلسفة حقوق اإل�سان ،فكرة اإل�سان ا�جّردبنف��ا  حديثة  ا�ن��و�ولوجّية  ال ا

فكرة عاملّية حقوق اإل�سان و�ونّي��ا، "أّما �� عصر ما �عد ا�حداثة، فال يمكن القول  بإن�ارها  �عد ا�حداثة  

فعص العالم،   �� اإل�سان  حقوق  من  واحدة  منظومة  وجود  بالتعّدد  بحقيقة  يقّر  ا�حداثة  �عد  ما  ر 

 .2واالختالف، بما �� ذلك التنّوع �� القيم األخالقّية والتنّوع �� نظم حقوق اإل�سان"

عاّمة  اإل�سانّية  ا�حقوق  �ونّية  ع��  االع��اض  وجوه  �انت  خاّصة    ،ل�ن  االقتصادّية  املرأة  وحقوق 

وان��و�ولوجّيا وفلسفّيا  سياسّيا  ا�حقوق ذلك    يؤّديفهل    ، متنّوعة،  هذه  إن�ار  العر�ّية  إ��  الثقافة   ��  

قدر املرأة  ��  حقوق إ�سانّية؟ وهل الدونّية  إ��  ماهّية مختلفة ال تحتاج    و؟ وهل اإل�سان العر�ّي ذاإلسالمّية

غر�بة عن ا�حضارات والثقافات غ�� الغر�ّية؟    تظّل العر�ّية دون سواها؟ وهل قدر ا�حقوق االقتصادّية أن  

غاية املواثيق الدولّية والنصوص    -أليست السعادة  ثّم    ؟التماثل �� اإل�سانّية  األنطلو�ّ� هو  ليس األصلأ

  الثقافة وال النوع االجتما�ّ�؟تحكمها ا�جغرافيا والنزعة طبيعّية متأّصلة �� اإل�سانّية ال  -الدينّية 

 :سیاقات حقوق المرأة االقتصادیّة -2-2
ر ��ا اإلعالن العاملّي   ال�ية  ة واملدنيّ إّن حقوق اإل�سان السياسيّ 

ّ
  ، 1948د�سم��    10�حقوق اإل�سان ��    �ش

  
ّ
إال تمارس  وثقا��ّ   ��ال  واجتما�ّ�  اقتصادّي  نظـام  لذإطار  االقتصادّية    لك،  با�حقوق  االهتمام  �ان 

 محورّ�ة  
ً
باعتبارها حقوقا قـصور منظومة    ألّن �ـستقيم ا�حقوق السياسّية واملدنّية دو��ا    وال واالجتماعّية 

ا�حق ممارسة  �عرقل  ا�جتمعات  من  مجتمع  أّي   �� واالجتماعّية"  االقتصادّية  السياسّية  "ا�حقوق  ـوق 

ف املطلوب،  بالش�ل  الدو��ّ   ظهرواملدنّية  العهد  عس��،  مخاض  االقتصادّية    �عد  با�حقوق  ا�خاّص 

 
، المركز الثقافي العربّي، الدار البيضاء المغرب 1طوالتشريع: العقلّية المدنّية والحقوق الحديثة، عياض ابن عاشور، الضمير   -1

 .174ص  ،1996
زق عملّية، -2

ٓ
 . 212ص مرجع سابق،  عبد الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما
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ل ��، و 1واالجتماعّية والثقافّية
ّ
ا�حقوق    و�ع�ي  ،جملة من ا�حقوق ذات املن�� االجتما�ّ� واالقتصادّي   �تمث

جموعة ا�حقوق وا�حرّ�ات ذات الطا�ع االقتصادّي  "م   م�جم القانون ��    االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية 

 
ّ
ال العمل واالجتما�ّ�  وحّق  امللكّية،  حّق  وتتضّمن  الدسات��،  أو  الدولّية  فاقات 

ّ
االت أو  اإلعالنات  تقّررها  �ي 

 .2وحّر�تھ، وحرّ�ة التجارة والصناعة، وحّق الرعاية ال�حّية، وحّق الرعاية االجتماعّية، وحقوق األسرة"

ا  ز 
ّ

ضرورة  رك ع��  الثالثة  ماّدتھ   �� والثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  با�حقوق  ا�خاّص  الدو�ّ�  لعهد 

�عّهد الدول األطراف �� هذا العهد بضمان مساواة الذ�ور واإلناث �� حّق التمّتع بجميع ا�حقوق االقتصادّية  

أن تتيح  ب   �� ماّدتھ السادسة الدول األطرافلزم  يُ الذي  واالجتماعّية والثقافّية املنصوص عل��ا �� هذا العهد،  

خاذ التداب�� الضرورّ�ة  ب  �طال��او ،  إم�انّية كسب رزقھ �عمل يختاره أو يقبلھ بحرّ�ة  ،دون تمي��  صل�ّل �خ
ّ
ات

 لصون هذا ا�حّق.  

االنتفاع بفرص املساواة املوضوعّية ب�ن ا�جنسْ�ن ��  بل  ليس القصد من املساواة ب�ن ا�جنسْ�ن التماثل،  

"عدم التمي�� ب�ن إ�سان    ��   واملساواة اصطالحا  .دون اعتبار االختالفات البيولوجّية  ،التمك�ن من ا�حقوق 

ون   ،�سبب ا�جنس  ،وآخر أو مواطن وآخر
ّ
أو الوضع االجتما�ّ�، فضال عن    ،أو العقيدة  ،أـو املذهب  ، أـو الل

   .3امهم بالواجبات العاّمة دون أّي تفرقة"مع ال��   ،تمّتع ا�جميع با�حقوق وا�حرّ�ات العاّمة
ُ
  وال تقبل ثقافة

اإل�سانّية معيارا �� االنتفاع باإلم�انّيات والفرص، وال �سمح أن تص�� االختالفات ال�ي �ستند    غ�َ�   ،ا�حقوق 

 تقوم ع�� ثنائّية مسيطر وخاضع.  إ�� الطبيعة أساسا لبناء تراتبّية اجتماعّية 

للمر ال  هذه  تخّول و  أسرّ�ا،  رؤ�ة  وحّ�ى  واجتماعّيا  عاملّيا  من�ل��ا  دونّية  ى 
ّ
تتخط أن  اجتماعّيا،  نوعا  أة، 

 ب
ّ
التمث الدو�ّ� �حقوق  امتالكها منظومة قانونّية دولّية تحم��ا من عنف  القانون  إذ َيحضر  الت ا�جندرّ�ة، 

املرأة ضّد  التمي��  ا  ، اإل�سان  أش�ال  جميع  القضاء ع��  فاقّية 
ّ
"ات  �� العبارة  "أّي  و�ع�ي  املرأة"  ضّد  لتمي�� 

   و��ون من آثاره وأعراضھ توه�ُن   ،يتّم ع�� أساس ا�جنس  ،أو تقييد  ،أو استبعاد  ،تفرقة
ُ
االع��اف    أو إحباط

، 4للمرأة بحقوق اإل�سان وا�حرّ�ات األساسّية �� امليادين السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية"

عة عليھل�حقوق ا  طلب العهد الدو��ّ و�َ 
ّ
هذه  أن تكفل    ،القتصادّية واالجتماعّية والثقافّية من الدول املوق

 الدول  
َ
ت وأن  والثقافّية،  واالجتماعّية  االقتصادّية  با�حقوق  التمّتع   �� واملرأة  الرجل   ِخ تَّ مساواة 

َ
  التداب�َ�   ذ

 
َ
زمة

ّ
التداب�� ال�ي ت�ون قد    ،لصون هذا ا�حّق   الال وتأم�ن ممارستھ �امال، بل �� ملزمة بتقديم تقار�ر عن 

 
ُ
ا� التقّدم  وعن  خذ��ا، 

ّ
با�حقوق  حرَ ات ا�خاّص  العهد   �� ��ا  املع��ف  ا�حقوق  ضمان  طر�ق   �� قبلها  من  ز 

 و   ،االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية
ّ
د �� ماّدتھ الثالثةال

ّ
ألطراف �� هذا العهد  أن "تتعّهد الدول ا   ،ذي أك

 
مم المتحدة في -1

ٔ
ديسمبر من سنة  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية، اعتمدته الجمعّية العاّمة لال

مات عالمّية  35بعد مصادقة   1976جانفي   3) ودخل حّيز التنفيذ في 21 -(د  2200بموجب القرار  1966
ّ
دولة وهو وليد تفاعل منظ

م
ّ
 net.org/ar-https://www.escrة العمل الدولّية التي دعت إلى ضرورة التنصيص على الحق في العمل. مختلفة منها منظ

ميرّية، القاهرة معجم القانون، مجمع اللغة العربّية بالقاهرة،  -2
ٔ
ة العاّمة لشؤون المطابع اال

ٔ
 .14ص  ،1999طبعة الهيا

 . 26، ص نفسه المرجع-3
مم المتحدة، الدورة الموضوعة لعام تقرير المجلس االقتصادي واال  -4

ٔ
، البند  2008تموز  25 –حزيران  30نيورك  2008جتماعّي لال

عمال ، ص  14
ٔ
 .  9(ز) من جدول اال
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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التمّتع بجميع ا�حقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية املنصوص    بضمان مساواة الذ�ور واإلناث �� حّق 

 . 1عل��ا �� هذا العهد"

م��ا البعض  وأض��  �سبّيا،  و�ن  حقيقة،  أصبحت  االقتصادّية  املرأة  حقوق  أّن  تزايد    ،رغم  بفضل 

الدو��ّ  امل   االهتمام  من  مات��ا 
ّ
االجتما�ّ�،    ، سل والضمان  العمل   �� املّتحدة    فإّن �ا�حّق  األمم  مفوضّية 

ھ "�� املستوى العاملّي 
ّ
ل النساء    ،السامية �حقوق اإل�سان �ش�� إ�� أن

ّ
ألف    باملائة من املليار ومائ�يْ   سبع�نتمث

مج االجتماعّية والسياسّية  ن باألولوّ�ة �� ال��ا عْ تّ ال تتم  فإّ��ّن   �خص الذين �عيشون �� الفقر، ورغم ذلك

رات تظهر فروقات    ،أّما �� العالم العر�ّي   .2ال�ي �س��دف تأم�ن ال�ّحة والتعليم والسكن والغذاء"
ّ

فإّن املؤش

كب��ة ب�ن النساء العر�ّيات والرجال العرب، و��ّجل املنطقة العر�ّية أد�ى املستو�ات من جهة حقوق املرأة  

يبقى  "ل  هذا املعّد ،    فإّن  املرأة العر�ّية �� القوى العاملة  إسهاممعّدل  ا�حاصل ��    االرتفاعغم  ر   ،االقتصادّية

أّن �سبة مشاركة اإلناث العر�ّيات    ،فقد كشفت إحصائيات منظمة العمل الدولّية  ، األد�ى �سائر األقاليم

ورغم    .3باملائة"  52لبالغة  باملائة مقارنة بنسبة اإلناث العامالت �� العالم ا  26  �� القوى العاملة ال يتجاوز 

ت    هذه ا�جهود  ّن فإة  ة إشراك املرأة �� جهود تنمية الدول العر�ّية اإلسالميّ ع�� أهميّ   وجود إجماع رس�ّي،
ّ
ظل

 و تمي��ّية،  
ّ
االت ارتبطت  املتّ قد  السياسّية  باملصا�ح جاهات  االقتصادّية  حقوقها  من  املرأة  بتمك�ن  صلة 

وتحقيق املساواة والرؤ�ة التنموّ�ة الشاملة، لهيمنة    ،بدال من ارتباطها بقيم تمك�ن املرأة  ،السياسّية لألنظمة

 ما تلتحف الدين. إ�� املرواسب النظرة السلبّية 
ً
و�� العر�ّي، وال�ي كث��ا

ّ
 رأة املتأّصلة �� الال

السابقة واإلحصائيات  رات 
ّ

املؤش خالل  من  االقت  ،نتبّ�ن  املرأة  حقوق  عاملّية  تأكيد     ،صادّيةأّن  رغم 

ت ضامرة  فإنصوصها ع�� البعدْين الدو�ّ� والعاملّي املم��ْين لها، وع�� تأّصلها �� الطبيعة اإل�سانّية،  
ّ
ّ��ا ظل

د أّن املبدأ القائل بتمّتع جميع األفراد    ،وعيا وممارسة  ،ا�حضور 
ّ

ال سّيما �� ا�جال العر�ّي اإلسالمّي، مّما يؤك

لكث�� من األعراف السائدة والتقاليد    صادمس املساواة مفهوم بالغ ا�حساسّية،  بحقوق اإل�سان ع�� أسا

   .واملعتقدات الدينّية

 : حقوق المرأة االقتصادیة في الثقافة العربّیة بین الموجود والمنشود  -3

الرّ  املرحلة   �� أ�حت  بل  العوملة،  زمن  اختيارا  للمرأة  االقتصادّية  ا�حقوق  تبق  لتقّدم  لم  اهنة معيارا 

ها ��  ا�جتمعات وتطّورها �� سياق اس��اتيجّيات التنمية الشاملة، وليس بمقدور الدول وا�جتمعات رفضُ 

 أداة فاعلة �� السياسة الدولّية.   جعلت م��اا�جديد ال�ي   العاملّي ظّل سياسات النظام 

 
 . 15مرجع سابق، ص  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية، -1

2- Fiche d’ information sur les D E SC des femmes Droits économiques, sociaux et culturels des femmes, 
Réseau international sur les droits économiques sociaux et culturels, p 11 . 

ة العربية، ورقة معّدة الجتماع الخبراء -3
ٔ
"النساء والتمكين  نسرين علمي، تصحيح االنحياز السياساتي ضد الحقوق االقتصادية للمرا

، بيروت لبنان، 2013ماي  22 -21ي التحوالت العربية، المكـتب اإلقليمي للدول العربّية التابع لمنظمة العمل الدولي، االقتصادي ف
 .   6ص 
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الفكرّ�ةو  املرجعّيات  اختلفت  ا  ،مهما  الُبَ�ى  وتنّوعت  الثقافّية،  األ�ساق  والنّ و�عّددت  م  ظالجتماعّية 

البشرّ�ة،   الطبيعة  تحّتمھ  مطلبا  يظّل  إ�سانا،  باعتبارها  وسعاد��ا  املرأة  كرامة  تحقيق  فإّن  االقتصادّية، 

وقد وعدت آيات القرآن    ،لروح الشرائع السماوّ�ة  �ّل ��يء،يستجيب قبل  بل و القيم اإل�سانّية،    ومش���ا ب�ن
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ع إل�  ما عها ها�حياة وروْ   يُب )، وِط 76/  16( النحل  ⦆َول

ّ
  �ماما تتطل

 . للمرأةالصياغة اإلجرائّية ل�حقوق االقتصادّية  . إّ��ما أرجاء العالم جميع ا�حركة النسوّ�ة �� 

�ّن ا�جتمعات  و    ،نموذج املرأة العر�ّية املوروث تار�خّيتھ ال�ي طو��ا الص��ورة االجتماعّية والثقافّيةلإّن  

�ات  اسات الدولّية املتشابكة، و�� ظّل التغ�ّ والسي   ،لم �عد قادرة ع�� االحتفاظ بھ �� ظّل العوملة  العر�ّية

فإّن    ،ل�ن تطّورت ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية اقتصادّيا واجتماعّيا وثقافّياو   .النوعّية �� نمط حياة املسلم 

إ��   أك�� من احت�امها  املا��ي  إ�� نظم  ت تحتكم 
ّ
ظل ال�ي  ا�جماعّية  الذهنّية  تطّور  يواكبھ  لم  التطّور  هذا 

 ا�ستمولوجّية.   قطيعاتالثقافة العر�ّية اإلسالمّية لم �عرف  ، وال سّيما أّن ة ا�حاضرعقالنيّ 

 ال    ل�ن �انت هذه الورقة البحثّية،
ُ
كر البعدْين السيا��ّي والقانو�ّي إلش�الّية حقوق املرأة االقتصادّية  نْ ت

�� م إ�� حّد كب��  ال�ي "أخفقت سياسا��ا  العر�ّية اإلسالمّية  عا�جة أوجھ االنحياز ا�جندرّي  �� ا�جتمعات 

 1واملمارسات التمي��ّية السائدة �� سوق الشغل"
ُ
واقع اقتصادّيات البلدان العر�ّية املتدهور    ،كر أيضانْ ، وال ت

�ان هذا    م�ىحّق أسا��ّي مهما �انت أزمات الواقع،    ،تقّر أّن املساواة �� ا�حقوق االقتصادّية  فإّ��اأصال،  

الب  �� متأّصال  الدي�ّي ا�حّق  العامل  �عت��  الذي  ا�جم�ّ�  الو��   �� بنيوّ�ا  وم�ّونا  واالجتماعّية،  الثقافّية  �ى 

 مرتكزه الرئيس.   

 :لعامل الدیني وحقوق المرأة االقتصادیّةا -3-1
و��  ،إّن للعامل الدي�ّي، نّصا مؤّسسا ونصوصا مصاحبة، دورا محورّ�ا �� بنية الثقافة العر�ّية اإلسالمّية

التار�خّية،   ھمس����ا 
ّ
الواقع    و�ن �� �سق حركّي��ا وديناميكّية تفاعلها مع  الرئيس  م 

ّ
  الفاعَل   باعتباره املتحك

ا�جم  املهمَّ  الذهنّية  املوروثة   و�ن   .عّيةا�� صياغة  األرتودكسّية  ظّل �ج�ن  املعاصر  الدي�ّي  متمّس�ا    الو�� 

القدماء اللذلك  ،  بمواقف  األوائل  تصّورات  الذهنّية    بقيت  ع��  مهيمنة  املرأة  لدونّية  املكّرسة  سّيما 

ا�حاضر،   ع��  مهيمنا  زال  ما  فاملا��ي  مغايرة،  اقتصادّية  وحّ�ى  وثقافّية  اجتماعّية  سياقات   �� ا�جماعّية 

املستقبل،   ي�ون  و وجاثما ع�� عتبات  أن  الثقا�ّ�  السياق  �� هذا  ر�ب  الدو�ّ�    الشرخال  العهد  ب�ن  شاسعا 

التنو�رّ�ةبا�حق  ا�خاّص  املرجعّية  ذي  والثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  ناحية  وق  القيم    و��ن  ،من 

الفكرّ�ة  ،األخالقّية ا�جتمعات  والتصّورات   �� إذ  العر�ّية  السائدة  أخرى،  ناحية  ا�حقوق    من  �ستند 

اإليمانّيةاإل�سانّية   ا�جتمعات  ا�حّق إ��    ��  الدينّية، فا� هو صاحب  الغنو��ي:    .املرجعيات  يقول راشد 

د التصّور اإلسالمّي ارتباط �ل قيمة واستنادها إ�� املصدر  
ّ

"أصل ا�حقوق وا�حرّ�ات هو الذات اإللهّية... يؤك

 
ة العربّية،  -1

ٔ
 . 4، ص  مرجع سابقنسرين علمي، تصحيح االنحياز السياسي ضّد الحقوق االقتصادّية للمرا
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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إذا �انت لكن،  .  1الذي �ستمّد منھ املوجودات وجودها والغاية م��ا وم��اج س��ها ... أال هو هللا تبارك و�عا��"

عاّمة اإل�سان  هذ  ،حقوق  التصّور،  وفق  وال ا  اإل�سانّية،  الطبيعة   �� تجد  وال    ��  ال  اإل�سا�ّي،  ��  العقل 

إ�� حقوق    -حسب هذا التصّور    -، فكيف السبيل  الص��ورة االجتماعّية مرجعها، بل ترتبط بالعالم الغي�يّ 

 املرأة االقتصادّية؟  

شّك  عاّمة  ال  اإل�سان  حقوق  املرأة    ،أّن  وحقوق  العر�ّية،  ا�جتمعات  مرتبطة  ��  خاّصة،  االقتصادّية 

لم   ،الدي�يّ   فالفكربالو�� الدي�ّي الذي لم يواكب تطّور ا�جتمعات العر�ّية وتحّوال��ا االقتصادّية والثقافّية.  

ن �عُد من تجديد ذاتھ لينفتح ع�� راهن  
ّ

القرن ا�حادي    مسلمةإ�� سياسة    يرنوظّل  بّل  املسلمة،  املرأة  يتمك

والعشر�ن بمقوالت فقهاء ومشّر�� القرون األو�� لل�جرة، غ�� مك��ث بالتغّ��ات ا�حاصلة، وقد غدت املرأة  

 وسياسّيا واقتصادّيا وعلمّيافاعال اجتماعّيا  
ّ

ة ص��ورة  رو اإلسالم املعاصرون مضطّر�ن مساير ، و�ن قبل مفك

وشاركت الرجل حّقها �� العمل،   ،�ّية عن صور��ا املنمذجة، وقد خرجت املرأة العر مجتمعات الدول العر�ّية

املرأة    استثناء  تصّورهم��    يظّل ذاك  إّن  ف تخرج  أن  ا�جتمعات   �� األصل  ي�ون  "أن  لكن  القاعدة،  يدّعم 

للمرأة  هؤالء املفكرون    ول�ن أقّر   .2للعمل... ف�ي حماقة ال يقّرها اإلسالم ألّ��ا تخرج باملرأة عن وظيف��ا األو��"

وما يمكن أن تحصل عليھ    ، م��ا حرّ�ة التصّرف �� مهرها، و�� ما تكتسبھ من م��ا��ا  ،حقوقا مالّية عديدة

من مال، فإّن تصّرفها يبقى محدودا وتحت وصاية الرجل، و�� ظّل املنظومة القيمّية والتشريعّية اإلسالمّية.  

ظومة الدينّية املوروثة لتأسيس منظومة دينّية جديدة متأّصلة �� قيم  مّما يقت��ي التفك�� �� تار�خّية املن

 حّ�ى ال تظّل مسلمة اليوم غر�بة زمن العوملة.  ،روح اإل�سانّية املعاصرة ��� اآلن نفسھ ع� منفتحةو  ،األوائل

 إذن  ليست  
ّ
عة م حقوق املرأة االقتصادّية مقوالت وقوان�ن دولّية، وال معاهدات وات

ّ
ن قبل  فاقّيات موق

ما مدار املسألة �� اعتقادناو املسؤول�ن فحسب،  
ّ
م��ا  ما ترّ�خ  الثقافة �� مفهومها الشمال، وخصوصا    ،�ن

ّزلت من�لة املقّدس من تصوّ 
ُ
  مساءالت   دون شّك،   حقوق ا�هذه    تقت��يف  �� الذهنّية ا�جماعّية.  رات ثابتة ن

اإلسالمّية  نقدّية العر�ّية  تأسيسالدي�يّ ا�جال  وخاّصة  ،  للثقافة  ��دف  �ستوع�  ،  جديد  ��    �ا،لبنات و�� 

املوّسع الدي�ّي  النّص  قراءة  إعادة  بل    ،مع�ى  ��ا، 
ّ

وعال األح�ام  باستخراج  تكتفي  ال  نقدّية،  عقالنّية  قراءة 

   ،خّي��ا�تدرس تار 
َ
ا�حكمة م��ا ومن مقاصدها، وتطّوعها ل�حاجّيات الراهنة، قراءة ال تقارب النّص ��    حُّ تَ مْ وت

ياتھ، فتتنّ�ل حقوق املرأة االقتصادّية  بل  زئّياتھج
ّ
ال �� املنظومة التشريعّية فحسب، بل    ،من�ل��اعندئذ    �� �ل

 . أيضا �� البنية الثقافّية العر�ّية املعاصرة، وتز�ح بذلك غراب��ا عن السياقات العر�ّية

ومواثيقه املتحدة  األمم  معاهدات   �� االقتصادّية  املرأة  حقوق  �انت  سياسّية  ل�ن  حقوقّية  مسألة  ا 

اإلسالمّية العر�ّية  الثقافة   �� فإّ��ا  األو��،  أساسا  ،بالدرجة  �شريعّية  دينّية  ناحية  ،مسألة  من    ، الرتباطها 

بنظام قي�ّي أخال�ّ�    ،بآيات أح�ام �� مسائل دقيقة مثل امل��اث والشهادة وغ��ها، والرتباطها من ناحية أخرى 

ما مفهوم القوامة الذي يظّل مرتكزا رئيسا �� تحديد ما للمرأة  ال سيّ و ّي محّددا لھ،  متوارث ُ�عت�� العامل الدي�

 
 .41ص ، 1999، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت 1ط راشد الغنوشي، الحريات العاّمة في اإلسالم، -1
 . 136، ص 1992، دار الشروق، القاهرة 21ط محّمد قطب، شبهات حول اإلسالم، -2



ة االقتصادّية بين العال
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ّ

 أّ��ا ال �ساوي الرجل �� ا�حقوق  ذاتھأّن املرأة و�ن �انت إ�سانا لھ قيمة ��    ،روه ال��اثّيون خاّصةومفك
ّ
، إال

  ،ةاالقتصاديّ 
ّ
 تقر�را ملا �ان سائدا �� ثقافات تلك املرحلة التار�خّية وحضارا��ا.   وليس ذلك إال

للمرأة االقتصادّية  ا�حقوق  مع  اإلسالمّية  العر�ّية  الثقافة   �� �عارضا  املسائل  أخطر  من  مسألة    ،إّن 

الدي�ّي فّصلها النّص  امل��اث ألّن   �� ق األح�ام ف��ا  ،املساواة 
ّ
�� ا�  ،ودق خيال ا�جم�ّ� من األح�ام  واعت��ت 

ال �ستفيد من هذا ا�حّق فعلّيا  �� ا�جتمعات العر�ّية  اإللهّية غ�� القابلة للمراجعة أو التغي��، رغم أّن املرأة  

 �سبّيا
ّ
 رغم ا�حرص ع�� حرفّيتھ خطاباإال

ً
رواسب و��  وقد �عود ذلك ل،  ، فال ال��اَم بالنّص الدي�ي ممارسة

، مّما ي��ز تناقضا  ، فضال عن االختالفات داخل الثقافة العر�ّية املسلمةبل اإلسالمإ�� عهد ما ق   ترجع حّ�ى

الذهنّية العر�ّية اإلسالمّية ب�ن التمّسك بحرفّية النّص شكال، ومخالفتھ  هذا املستوى التشري�� داخل  ��  

ات حقوق املرأة ��  ب�ن خصوّصيّ و�قت��ي الوصل    ،لف نظرّ�ا، وتجاوزها عملّياممارسة، والتعا�� بآراء الّس 

و  اإلسالمّية  العر�ّية  العامل��ن  السياقات  التناقضات  ،ّي �عدها  تجاوز  سبل   �� للثقافة    البحث  الداخلّية 

ما��ا قراءة تحليلّية نقدّية، ومصا�ح��ا مع خصوصّية املرحلة التار�خّية،  
ّ
العر�ّية من خالل إعادة قراءة مسل

خّية أح�امها، فهل �ع�ي مفردة شريعة �� القرآن األح�اَم اإللهّية  مفهوم الشريعة اإلسالمّية وتار�  من نحو

ل��ا الذهنّية العر�ّية اإلسالمّية؟ وهل النّص القرآ�ّي نّص أح�ام أم نّص مبادئ وقيم؟ وهل األح�ام  
ّ
كما تمث

املوّسع الدي�ّي  النّص  اقتض��ا    ��  و�ن تضّم��ا  �عا�ش  أم �� قواعد  تار�خّي��ا  ات  حاجيّ أح�ام مجّردة عن 

 ا�خ واملنسوخ؟ مجتمع لھ خصوصّياتھ، وخاضعة للص��ورة التار�خّية حّ�ى زمن الرسول ع�� آلّية النّ 

 :أصیل حقوق المرأة االقتصادیّة في التفكیر الدینيّ ت -3-2
عدُّ 

ُ
علوم   �� ضوء تطّور   ،ظر ف��ا باستمرارمراجعة املفاهيم الدينّية، والتنقيب �� جذورها، وتقليب النّ   �

إ��   ،شرطا لتطّور الو�� ا�جما�ّ� املف��ي إ�� مصا�حة املسلم مع التار�خ، واملف��ي أيضا ،اإل�سان ومعارفھ

. يقول عبد الكر�م سروش "ال ينب�� مسلم اليوممع مشاغل    متفاعال  فهما تنو�رّ�ا، والتدّين تدّينا  الدين  فهم

 
ن العظيم، -1

ٓ
 . 450ص  ،2000طبعة دار ابن حزم  إسماعيل بن عمر بن كـثير، تفسير القرا

 . 451نفسه، ص المرجع  -2
 نفسه.المرجع  -3
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بالهداي وحّ�ى  القديم  باإليمان  حّ�ى  قديم  ��يء  بأّي  �عاد  القناعة  أن  يجب  ها 
ّ
�ل األمور  فهذه  القديمة...  ة 

 .  1دراس��ا من جديد ا��جاما مع تطّور اآلفاق املعرفّية لإل�سان"

و    11و  7اآليات    وتحديدا املدنّيةترجع حقوق املرأة �� امل��اث إ�� اآليات القرآنّية الواردة �� سورة النساء  

ل، أّن آيات امل��اث نزلت �� حادثة زوجة سعد بن الر�يع  وترّجح كتب التفس�� وكتب أسباب الن�و ،  176و    12

 
ُ
أ �� معركة  ابنتْيھ مّما ترك والدهما من مال، فجاء الو�� اإلل�ّي ُح الذي استشهد  د، ورفض أخوه تمك�ن 

معدوما �ان  حّق  من    ،2إلحقاق  وتمكي��ا  مكّرما،  إ�سانا  االجتماعّية،  املرأة  بمن�لة  االرتقاء  يروم  سياق   ��

 ، ولكن بما ال يصدم الو�� ا�جم�ّ� السائد.حقوقها

  
َ

قّدم    ها ما أفرزه العمران البشرّي من نوازل إّن اآليات التشريعّية، و�ن نزلت من عالم الغيب، فإّن منطلق

�� ضوء ثوابت الدعوة الدينّية  و  ،ومنطق الص��ورة التار�خّية واالجتماعّية  ،حلولها وفق مبدأ التدّرج  الو��ُ 

قة با�خمرة. تصادم دون  ،آنّيةصولها القر وأ
ّ
 مع السائد، كما األمر �� اآليات املتعل

ُتُموُه َوِ�ْن   إّن األصل �� النّص الدي�ّي تكر�م اإل�سان دون اعتبار نوعھ االجتما�ّ� ﴿ 
ْ
ل

َ
ّلِ َما َسأ

ُ
ْم ِمْن �

ُ
اك

َ
َوآت

وٌم  
ُ
ل
َ
ظ

َ
ل َساَن 

ْ
� ِ

ْ
اإل ِإنَّ  ْحُصوَها 

ُ
ت  

َ
ال  ِ

َّ
ِ�ْعَمَت � وا  ُعدُّ

َ
اٌر﴾  � فَّ

َ
ب�ن 34/  14(إبراهيم   ك التاّمة  تَمس املساواة 

ْ
ل

ُ
)، وت

ْبِلكْم  
َ
ق ِمْن  ِذيَن 

ّ
ال  �

َ
َع� ِتَب 

ُ
ك َما 

َ
ك َياُم  الّصِ ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل تَب 

ُ
ذين آمنوا ك

ّ
ال أّ��ا  الت�ليف ﴿يا  آيات   �� الرجل واملرأة 

(البقرة ّتُقوَن﴾ 
َ
ت ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
التاّمة183/  2ل  

ُ
لتَمس املساواة

ُ
الفردّية يوم ا�حساب    أيضا،  )، وت آيات املسؤولّية   ��

ر
ّ
(املدث  ﴾

ٌ
َرِهيَنة اكتسبت  ِبَما  ْفٍس 

َ
ن طھ 38/ 74أمام هللا ﴿�لُّ  السودا�ي محمود محّمد  ر 

ّ
املفك   )، مّما جعل 

د)  1985  -1909(
ّ

، معت��ا أّن القرآن نزل ع��  3أّن "األصل �� اإلسالم املساواة التاّمة ب�ن الرجال والنساء"  يؤك

بالتوحيد واملعا�ي اإل�سانّية السامية    :ْ�نمستو� قت 
ّ
آيات األصول مكّية �عل الفروع،  آيات األصول، وآيات 

�املساواة و�كرام اإل�سان، أّما الفروع فمدنّية تراجعت ف��ا األصول متضّمنة التشريع لتناسب طاقة ا�جتمع  

زم��ا واالقتصاد  البشرّي  القبلّية  البنية  ذو  العر�ّي  فا�جتمع  �عد  الرعوي ،  مؤّهل  غ��  الو��  تقّبل  ل  زمن 

الرجل املرأة مع  تاّمة  مساواة  يمساواة  �ان  الذي  ساءُد ئ ، وهو 
ّ
الن الرجال ع��  أّن    ،ها حّية، ففّضلت  رغم 

�� حرّ�ة اإل�سان ال�ي �� األصل �� اآليات املكّية، ولكن اآليات املدنّية أقّرت    املساواة �� األصل كما األمر

ألّن  الرقيق  متوارثةنظام  اجتماعّية  لبنية  الراجعة  واإلماء  العبيد  فئة  مجتمع    ،   �� اقتصادّية  وملشروطّية 

بما    ،رعوي  التشريع  وآيات  واألمة.  العبد  أح�ام   �� الواقع  مسايرة  يختار  القرآن  تلكجعلت  ذلك  ال�ي    �� 

ها مدنّية، لم يكن بوسع اإلسالم ف�
ّ
ساء  تضّمنت دونّية املرأة �� الشهادة وامل��اث �ل

ّ
عات الن

ّ
�ا أن يل�ّي �ل تطل

  ،�� تلك املرحلة
ُ
ھ يواجھ ن

ّ
�� األخذ  موروثة ومتماسكة البناء و�ن شرع ظما اجتماعّية واقتصادّية وثقافّيةألن

 . ، فإّن املسار لم ينتھ��ا إ�� ما حّددتھ اآليات املكّية

 
زق عملّية،عبد  -1

ٓ
 . 8ص  مرجع سابق، الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما

بو الحسن -2
ٔ
حمد  ا

ٔ
سباب النزولالواحدي النيسابوري على بن ا

ٔ
، طبعة منّقحة ومزيدة، تخريج وتدقيق عصام بن عبد المحسن  ، ا

 . 144 -143ص  ت،  -الحميدان، طبعة دار اإلصالح، الدّمام ، د
ساسّية،ط طه، نحو مشروع مستقبلي لإلسالم، محمود محّمد -3

ٔ
عمال اال

ٔ
. ص 2012، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 1ثالثة من اال

200 . 



ة االقتصادّية بين العال
ٔ
 ي د. محّمد الصادق بوعالق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  مّية وخصوصّية الثقافّية العربّيةحقوق المرا
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ما واقعا اجتماعّيا وث 
ّ
نّ�ل أو حديثا ُيروى، إن

ُ
 ت

ً
ل سقفا أع�� للعملّية التغي��ّية  �   قافّياليست املسألة آية

ّ
ش�

ر ��اال�ي �ان اإلسالم  
ّ

  الدين ا�جديد اختار    .وقيوده   هذا الواقع   هل القفز ع�� محّددات ليس من الّس و ،  يبش

إّياه �� الوقت ذاتھ تدر�جّيا نحو املساواة ب�ن الرجل واملرأة، بدءا من حّقها ��  مسايرة هذا الواقع ، دافعا 

�� جوهر الدين، أي العالقة مع    التاّمة بي��ماتخصيص نصيب لها �� امل��اث، وصوال إ�� املساواة    إ��  ،ا�حياة

  ، والقوامة  ،واملساواة �� الشهادة  ،، وليس تقسيم املوار�ثو�� األهّم   ومحاسبة �� اآلخرة  هللا ت�ليفا �� الدنيا

من    
ّ
الدينإال والثق  عر��ّي  االجتماعّية  الواقع  خصائص  حالت  املرحلة  افّيةالذي  منت�ى   لتلك  بلوغ  من 

الرئيسّية �� راهن ا�جتمعات العر�ّية اليوم، وزال ما �ان   ھوسماتالواقع و�ذا �غّ��ت خصائص  .املساواة فيھ

، وأ�حت مساِهمة �� اإلنفاق ع�� األسرة �� بيت  الشغلاألساس املادّي لقوامة الرجل، ودخلت املرأة سوق  

بي��ا، و��  لهّن  والدْ��ا  عطيت 
ُ
وأ االجتماعّية،  البيئة  وجدنا  إذا  النساء  بأّن  ا�جال  هذا   �� التجارب  ت 

ّ
  "ودل

الر�ادة" مجتمع  إ��  تصلن  االقتصادّية،  واملبدأ  ،  1الفرصة  واألصل  القاعدة  إ��  العودة  األصوب  من  فإّن 

فة قلو��م 
ّ
اب ر��ي هللا عنھ آية املؤل

ّ
�، وهو املساواة ، وال �عت�� هذا بدعة، فقد أوقف عمرو بن ا�خط

ّ
الك�

مها
ْ

ت، فلم التمّسك  م�ّ�رات حكو ألّن م�ّ�ر عملها وا�حكم ��ا قد انت�ى،  ،وحك
ّ
م امل��اث ا�خاّصة باملرأة قد ول

��ا؟ ألْم يتخّل املسلمون اليوم عن أح�ام العبد واألمة استجابة �خصائص الواقع و�غّ��اتھ رغم حضورها ��  

 النّص الدي�ّي؟

الت إيمانّية للشريعة اإلسالمّية باعتبارها
ّ
ق  أح�اما إلهّية مغلقة، و�قت��ي منط  ، تواجھ هذه الرؤ�ة تمث

والتنقيب �� ا�جذور بصورة مستمّرة لتجديد اإليمان، وتصو�ب التصّورات السائدة    ،البحث غر�لة املفاهيم

� مركز التبئ�� �� هذه املسألة. لم يكن النّص القرآ�ّي نّص أح�ام  عت�َ وتدقيقها، مثل مفهوم الشريعة الذي �ُ 

ضور، ولم تتواتر فيھ حسب محّمد فؤاد عبد  أو مشتّقا��ا ضامرة ا�ح  2وال �شريع لذلك �انت مفردة شريعة

�� ْم    3م�جمھ   البا�� 
ُ

ِمْنك َنا 
ْ
َجَعل ِلِ�ٍلّ   ...﴿ قولھ   �� مناسبات  سّت   ��  

ّ
  إال

ً
(املائدةِشْرَعة )  48/ 5َوِمْ�َ�اَجا﴾ 

ِت�ِ�ْم ِحيَتاُ�ُ�ْم َيْوَم َسْبِ�ِ�ْم  
ْ
أ

َ
 ت

ْ
ًعاوقولھ﴿...ِإذ رَّ

ُ
ْم ِمَن 163/ 7﴾ (األعراف ش

ُ
ك

َ
َرَع ل

َ
    ) و﴿ش

ً
وحا

ُ
ى ِبِھ ن يِن َما َو��ّ الّدِ

 
َ
َر�ا

ُ
ُهْم ش

َ
ْم ل

َ
ِقيُموا الديَن...أ

َ
ْن أ

َ
ى أ ى َوِعي��َ  ِبِھ ِإْبَراِهيَم َوُمو��َ

َ
ْينا ْيَك َوَما َوصَّ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
َرُعواٌء  َوالِذي أ

َ
ُهْم ِمَن    ش

َ
ل

(الشورى   ﴾ ُ َّ
� ِبِھ  ن 

َ
ذ

ْ
َيأ ْم 

َ
ل َما  يِن   21-13/ 42الّدِ

ُ
ث قولھ﴿   �� وذكرها   (  �

َ
َع� َناَك 

ْ
َجَعل ِريَعٍة مَّ 

َ
ْمِر    ش

َ
األ ِمَن 

ِبْعَها﴾(ا�جاثية   اتَّ
َ
ِقيُموا ال  ه)538( ت   )، وفّسر الزمخشري 18/ 45ف

َ
ْن أ

َ
وا ِفيِھ) (أ

ُ
تَفّرِق

ُ
 ت

َ
"واملراد  بقولھ   ِديَن َوال

 
ة   -1

ٔ
عمال، ضمن كـتاب،  المرا

ٔ
ة اقتصادّيا وتحقيق ريادتمها في مجتمع اال

ٔ
حّمو محّمد، التنمية االجتماعّية النسوّية لتمكين المرا

كادير 1ط كراهات الواقع،المغاربّية بين مساعي التمكين وإ
ٔ
بحاث، مطبعة قرطبة، ا

ٔ
 ، 2020، منشورات مركز تكامل للدراسات واال

 .113ص 
هّم عوامل شحن لفظ   -2

ٔ
في حين "وردت كلمة شريعة بلفظها العبري في التوراة حوالي مائـتْي مّرة ويعتبر الفكر الدينّي اليهودّي من ا

ّنه منذ الشريعة العربّية بمعاني قواعد 
ٔ
د مصطلح "الشريعة اإلسالمّية"، "يظهر ا

ّ
ثيم والجزاء الدينّية في الفكر اإلسالمّي شحنا ول

ٔ
التا

ساسّيا وقاسما  330تعريب العهد القديم من قبل سعيد بن يوسف الفّيومي المعروف بسعديا (ت 
ٔ
صبحت "شريعة" مكّونا ا

ٔ
هجرّيا) ا

 ّي. مشتركا بين المعجمْين الدينّيْين العبرّي والعرب
- Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, Leiden, Brill, 1998 , p 331 .                         

ن الكريم، محّمد فؤاد عبد الباقي، -3
ٓ
لفاظ القرا

ٔ
 .  391ص   ،1364ط دار الكـتب المصرّية، القاهرة  المعجم المفهرس ال
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�ون الرجل  إقامة دين اإلسالم الذي هو توحيد هللا وطاعتھ واإليمان برسلھ وكتبھ و�يوم ا�جزاء، وسائر ما ي

 .1بإقامتھ مسلما، ولم يرد الشرائع ال�ي �� مصا�ح األمم ع�� حسب أحوالها فإّ��ا مختلفة متفاوتة"

ذي    بل إّن أصل دالل��ا قبل أن �شهد االنز�اح الدال��ّ   ،2�ستنج أّن مفردة شريعة ال �ع�ي القوان�ن الدينّية

من قبل هللا وع�� اإل�سان أن �ستكملھ. ورد   موضوع ، هو املن�ج والطر�قة، فالشريعة مساراملرجع ال��ودّي 

) ﴿... ِلِ�ٍلّ 48/   5"ترادف صيغة شرعة املستعملة �� (املائدة  دائرة املعارف اإلسالمّية،  �� مقال شريعة ��  

 َوِمْ�َ�اَجا﴾ امل��اج بمع�ى املسار أو الطر�ق
ً
ْم ِشْرَعة

ُ
َنا ِمْنك

ْ
رأة مادّيا  ، وقد سار الو�� �� طر�ق تكر�م امل3َجَعل

اليوم  ،  واجتماعّيا مسلم   �� وُ�ف��ض  منھ،  محرومة  قبلھ  �انت  الذي  امل��اث   �� نصي��ا  إحقاق  من�ج  و�� 

للمرأة إنصاف  الشريعة  ال�امل  ،استكمالھ، فروح  اإل�سان  سياق   �� ��ا  �انت    ،وترّق  فل�ن  ت�ليفا وجزاء، 

��  والت�اليف  األح�ام   الدينّيةمهّمة  الشريعة  املنظومة  فإّن روح  أهّم   ،  بن    .وأهدافها  الرحمان  يقول عبد 

ِ   خلدون "إّن املطلوَب 
ّ
ملكة را�خة �� النفس ينشأ ع��ا علم اضطرارّي للنفس هو    ها حصوُل �� الت�اليف �ل

 . 4التوحيد وهو العقيدة اإليمانّية وهو الذي تحصل بھ السعادة "

وال ينعدم    ،م�انا وزمانا  ،و�� متباينة  ،حسب أحوالهاإّن األح�ام حسب الزمخشري، مصا�ح األمم ع��  

 و   .الدين بتغّ��ها
ّ
نفس ال األح�ام والعقو�ات و" الن�ّي لم يقهر العالم املهّم �� الدين اإلسالمّي امللكة ال�ابحة لل

ما الذي  
ّ
ر  ولم ي�� إ�جاب الناس �� ا�جتمعات األخرى بما جاء بھ من أح�ام ا�حيض والطالق وامل��اث، إن

ّ
�خ

ل جوهر الدين.. عبادة  
ّ
قلوب العرب للن�ّي وأثار إ�جاب اآلخر�ن، هو تلك التعاليم األولّية لإلسالم وال�ي تمث

والس�� ع�� سبيلها    ،االل��ام بمن�ج الرسالة الدينّية، واألهّم �� اعتقادنا من التمّسك بحرفّية األح�ام،  5هللا"

القرآن، وهدفھ    رجعھم ال��ام  �ا نحو التطّور واالستكمال،  �� مستوى استخراج األح�ام استخراجا �س�� �

دين  اإلسالم  ألّن  اإل�سان،   �� والقيم  الفضائل  اإل�سانم   ااست��اض  ھ  األخالقّية    نحو  وّجِ اإل�سانّية  القيم 

 .6"ولكّنھ ليس بأّية حال قائمة أح�ام جاهزة صا�حة... للمجتمعات الزراعّية والتجارّ�ة"

أّما إذا نظرنا �� ماهّية الدين وم�ّوناتھ �� �عدها الشامل، فإّن الدين وفق رؤ�ة عبد الكر�م سروش، بناء  

طبقات:   املركزمن ثالث  للعالم،    ��  ال�ونّية  العقائد والرؤ�ة  املركز مجموعة  ، خال��ّ األ غطاء  ال  وحول هذا 

قة باملرأة �امل��اثالغطاء التشري�ّ�، وجميع أجزاء اإلسالم التار�خّية مث  حولھو 
ّ
�� من الغطاء    ل األح�ام املتعل

ال يتغّ�� الدين بتغّ��ها ألّ��ا ليست من ذاتّية الدين وال  و   املن�لة ال جوهرّ�ة امل�انة،  عرضّية  الثالث للّدين، ف�ي

 
ويل، طبعة دار المعرفة بيروت، د  الكّشافالزمخشري،  -1

ٔ
قاويل في وجوه التا

ٔ
 ص - ، ص3ج ت، –عن حقائق التنزيل وعيون اال

399  – 400 .. 
كاديمّية التونسّية: في المرتكزات والرؤى والحدود، ط -2

ٔ
، 1انظر محّمد الصادق بوعالقي، تجديد الفكر الديني من خالل المقاربة اال

 . 2020دار شامة للنشر تونس 
3- Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, Leiden, Brill, 1998, p 33 2.                               

ّيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي   عبد الرحمان ابن خلدون، مقّدمة -4
ٔ
كـتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر في ا

كبر،ط
ٔ
 .  828 – 827ص  -ص، 1967تاب اللبنانّية، بيروت مكـتبة المدرسة ودار الكـ،  3السلطان اال

زق عملّية،  -5
ٓ
 .303ص مرجع سابق، عبد الكريم سروش، السياسة والتدّين: دقائق نظرّية وما

 .180ص  ، 1991، الدار التونسّية للنشر، تونس 2طاإلسالم والحداثة، عبد المجيد الشرفي، -6
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ھ من الدين �� ذاتھ، وما هو اجتماملمن مركزه. إّن النّص الدي�ّي متضّمن "  
ّ
�ّ�  طلق ثابت يمكن وصفھ بأن

األخالق ال�لّية وحدها �� التشريع أو القانون املطلق �� الدين وح�ن يقوم النّص بإنزالها  و قابل للتغي��...  

الدينّية اجتما�ّ� و�التا�� قابل   البنية  أّن شّقا من  الواقع متبنّيا خيارات اجتماعّية فهو �علن  تطبيقا ع�� 

 .1للتطّور"

ظر  إ�� "النّ يف��ي  بل    ،وال األح�ام والتشريعات القرآنّية  ،الدين وال التدّينلن يف��ي هذا التوّجھ إ�� إن�ار  

ة األوامر والنوا�� القرآنّية والع��ة وا�حكمة م��ا"
ّ
، ومواصلة الس�� ع�� من�جها �� سّن ما يحتاجھ  2�� عل

املسلمة، املرأة  راهن  مع  يتناغم  بما  انتظامھ  إلح�ام  �شريعات  من  االجتما�ّ�  حقوقها  و�ض  ا�جسم  من 

وقد أ�حت فاعال اقتصادّيا. يقول عبد الكر�م سروش �� هذا السياق "الرا�خون �� العلم   ،االقتصادّية

الظروف   تلك  تبّدلت  لو  أنھ  بحيث  العمران  بأحوال  مق��نة  التار�خ   �� الدين  ممارسة  أّن  جّيدا  �عرفون 

تتبّدل" إ�� ظروف أخرى وحاالت أخرى فإّن تلك األح�ام  يُ 3وا�حاالت   . فتغي�� �شريعات املعامالت ال 
ْ

حق  �

 ضيما بمجموعة العقائد جوهر الدين. 

 إم�انّية  و فهو من النس�ّي ال املطلق �� الدين،    ،إّن التشريع وليد الضغط االجتما��ّ 
ّ
ليست التشريعات إال

ز��ا �� الضم�� الدي�يّ و املكّية من مبادئ وقيم  اآليات  من إم�انات تطبيق ما رسمتھ  
ّ

جراها التشريع ��  أف  ،رك

  الُب�ى السائدة،السياق االجتما�ّ� حكما متفاعال مع املرحلة املدنّية، و�ن لم يبلغ من��اه حّ�ى ال يصطدم مع  

ھ رسم مقاصده وأهدافھ �� مسائل غ�� عقائدّية  
ّ
ت�ون املتغّ��ات �� ا�جسم االجتما�ّ� كفيلة بالوصول  لفإن

املنشود املرأإ��  من�لة  �غّ��ت  ا 
ّ
ومل حقوقا  ،  لها  �ستوجب  التغّ��  هذا  فإّن  وعلمّيا،  واقتصادّيا  اجتماعّيا  ة 

 الرسول الكر�م أسسھ
ّ
 .  اقتصادّية تقت��ي تأصيال ثقافّيا/دينّيا �ستكمل ما خط

 البحثّیة إلی النتائج التالیة:   تخلص الورقة  -4

  كرّ�ة والفلسفّيھ � مرجعّياتھ الفا�حقوق االقتصادّية للمرأة من مكتسبات العالم ا�حديث املغاير � -

 عالم القديم.للو�� قيمھ ومبادئھ 

والتقاليد   - األعراف  إّن  بل  ا�جّردة،  للمرأة  وجود  ال  ألّن  �سبّية  االقتصادّية  املرأة  حقوق  عاملّية 

والنظم األخالقّية تتلّبس باملرأة أك�� من الرجل �� �ّل الثقافات، لذا فإّن هذه ا�حقوق �عا�ي صّدا  

  .الغر�ّيةحّ�ى �� ا�جتمعات 

تحتاج حقوق املرأة االقتصادّية �� ا�جتمعات العر�ّية إ�� تنو�ر الو�� الدي�ّي لتحديث تمثل النّص   -

  الدي�يّ 
ُ
ح بالتار�خّية آلّية معرفّية، وت

ّ
نّسب ما �ان �� املعامالت  املوّسع، �� رؤ�ة عقالنّية نقدّية تتس�

 مطلقا. 

 
  ، 2012 القاهرة /، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1طوالتدّين النّص و التشريع واالجتماع،عّباس الجواد ياسين، الدين  -1

 . 8ص 
 . 73ص   ،2008يوليو  – بيروت تموز ، دار الطليعة للنشر، 2طعبد المجيد الشرفي، اإلسالم بين الرسالة والتاريخ، -2
ح عبد الكريم سروش، بسط التجربة النبوّية، -3

ٔ
 . 83 – 82ص  -ص ، 2006مد القابنجي، طبعة دار الفكر الجديد، العراق ترجمة ا
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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 : والمصادر قائمة المراجع     -5

 :العربیّةالمراجع 

 :كتبال
 .  القرآن الكر�م، رواية قالون  -1

والرؤى    �� املنطلقاتبوعال�� (محّمد الصادق)، تجديد املقار�ة األ�اديمّية التو�سّية �� الفكر الدي�ي:   -2

 . 2020، دار شامة للنشر تو�س 1وا�حدود، ط

حز�ران    30نيورك    2008املوضوعة لعام  تقر�ر ا�جلس االقتصادي واالجتما�ّ� لألمم املتحدة، الدورة   -3

 . 2008تموز  25 –

ياس�ن -4 ط  ا�جواد  واالجتماع،  والتشريع  النّص  والتدّين  الدين  والنشر  1(عباس)،  للطباعة  التنو�ر   ،

 .2012والتوزيع، ب��وت/ القاهرة، 

م وال��بر  ابن خلدون (عبد الرحمان)، مقّدمة كتاب الع�� وديوان املبتدإ وا�خ�� �� أّيام العرب وال�ج -5

 . 1967، مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبنا�ي، ب��وت3ومن عاصرهم من ذوي السلطان األك��، ط

(أحمد)، حوارات القرن جديد، حقوق اإل�سان �� الوطن العر�ّي، طبعة دار الفكر املعاصر،    الرشيدي  -6

 ت.   -دمشق سور�ا، د

اف عن حقائق التن�يل وعيو   الزمخشري  -7
ّ

ن األقاو�ل �� وجوه التأو�ل، طبعة  (محمود بن عمر)، الكش

 . -د ت -دار املعرفة ب��وت، 

،  1والتدّين: دقائق نظرّ�ة ومآزق عملّية، �عر�ب أحمد القابن��، ط  السياسة  -سروش (عبد الكر�م)   -8

 ـ 2009دار االنتشار العر�ي، ب��وت لبنان 

 . 2006�سط التجر�ة النبوّ�ة، ترجمة أحمد القابن��، ط، دار الفكر ا�جديد، العراق  -9

 .1991�س، ار التو�سّية للنشر، تو ، الد2وا�حداثة، ط اإلسالم  -)    الشر�� (عبد ا�جيد  - -10

 . 2008، يوليو –، دار الطليعة، ب��وت، تموز 2اإلسالم ب�ن الرسالة والتار�خ، ط -11

 . 1999ب��وت ، مركز دراسات الوحدة العر�ّية ،  1الغنو��ي (راشد)، ا�حر�ات العاّمة �� اإلسالم، ط -12

عاشور  -13 ط  ابن  ا�حديثة،  وا�حقوق  املدنّية  العقلّية  والتشريع:  الضم��  ا1(عاشور)،  املركز  لثقا��  ، 

 . 1998العر�ي، الدار البيضاء املغرب 

 .1986، مكتبة مدبو��، القاهرة، 4العشماوي (محّمد سعيد)، أصول الشريعة اإلسالمّية، ط -14

(�سر�ن -15 معّدة  عل�ي  ورقة  العر�ّية،  للمرأة  االقتصادّية  ا�حقوق  ضّد  السيا��ي  االنحياز  ت�حيح   ،(

صادي �� التحوالت العر�ّية، املكتب اإلقلي�ي للدول  الجتماع مجموعة ا�خ��اء النساء والتمك�ن االقت

مة العمل الدولّية ب��وت 
ّ
 . 2013ماي  22_  21العر�ّية التا�عة ملنظ

 .1992، دار الشروق، القاهرة 21)، ش��ات حول اإلسالم، طقطب (محّمد -16

 . 2000(اسماعيل بن عمر)، تفس�� القرآن العظيم، طبعة دار ابن حزم،  ابن كث�� -17
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مجتمع  (حم  محّمد -18  �� ر�ادتمها  وتحقيق  اقتصادّيا  املرأة  لتمك�ن  النسوّ�ة  االجتماعّية  التنمية  و)، 

ط الواقع،  و�كراهات  التمك�ن  مسا��  ب�ن  املغار�ّية  املرأة  كتاب،  ضمن  مركز  1األعمال،  منشورات   ،

 .2020ت�امل للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة، أ�ادير 

، رؤ�ة للنشر  1� لإلسالم، ثالثة من األعمال األساسّية، طمحّمد طھ (محمود)، نحو مشروع مستقب� -19

 .  2012والتوزيع، القاهرة 

ط  امليساوي  -20 ا�حلّية،  والتشريعات  القانون  ب�ن  العاّمة  وا�حرّ�ات  اإل�سان  حقوق  دار  1(محّمد)،   ،

 .2016العرفان، أ�ادير املغرب 

ط  -21 الن�ول،  أسباب  الواحدي)،  أحمد  بن  ع��  ا�حسن  (أبو  تخر�ج  النيسابوري  ومز�دة،  منّقحة  بعة 

 ت.  – وتدقيق عصام بن عبد ا�حسن ا�حميدان، طبعة دار اإلصالح، الدّمام د 

 : المعاجم
م�جم القانون مجمع اللغة العر�ّية بالقاهرة،  طبعة  الهيأة العاّمة لشؤون املطا�ع األم��ّية، القاهرة   -1

1999 . 

  1364قرآن الكر�م، ط دار الكتب املصرّ�ة، القاهرة  محّمد فؤاد عبد البا��، امل�جم املفهرس أللفاظ ال- -2

 �جرّ�ا،.

 ت.   –، دار صادر ب��وت د  1ابن منظور، لسان العرب ،ط -3

 :المراجع األجنبیّة

 :الكتب
1- Burdeau Georges, La Démocratie , Éd, Seuil, 1956 . 

2- Réseau international sur les droits économiques sociaux et culturels.  

3- Fiche d’information sur les D E SC des femmes Droits économiques, sociaux et culturels  

des femmes . 

 : الموسوعات
1- Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, Leiden, Brill, 1998 . 

 :المواقع اإللكترونیّة
با�حقوق    -1 ا�خاص  الدو��  والثقافّية.العهد  واالجتماعّية      االقتصادّية 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html 
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 الموسیقی والعلم والتکنولوجیا 

 

 

 : ملخص

ة،  ر �� تار�خ اإل�سانيّ مراحل التطوّ   أهّم إحدى العالم �� الوقت ا�حا��، �شهدها ثورة املعلومات ال�ي  �عّد 

ة، ونماذجها �� اإلبداع واإلنتاج والتوزيع،  ات الك��ى ال�ي حدثت �� الصناعة املوسيقيّ نتائجها التغ��ّ   من أهّم و 

 
ّ
  ة ضمن فنون التعب�� الرق�يّ أ م�انة هامّ بوّ تت  أصبحت املوسيقىفقد  .  ومحتو�ا��ا  شارك �� مضامي��اوالت

   . وتجدخاّص �ش�ل    باليوتيو شبكة  وع��  مختلف الوسائط ا�حديثة،  ع��  
ّ
ت واملهن  مختلف الفعاليا

 املوسيقيّ 
ّ
 ة ضال

ّ
ى  ة ��  �ي تتيحها التكنولوجيا الرقميّ ��ا �� اإلم�انات الهائلة ال

ّ
ات ال�ي  املراحل والعمليّ ش�

املوسيقّي �  يمرّ  العمل  إ�� �ا  الفكرة، وصوال  بدءا من     اإلنتاج  ، 
ّ
والت الطرائق   سو�ق.  واإلشهار  �عد  ولم 

 بل    لالشتغال �� هذا ا�جال، كما �� با�� مجاالت اإلبداع األخرى،ة مجدية  التقليديّ 
ّ

ت  أصبحت التحوال

تأهيل ا�حقل املوسيقّي ا�جال املوسيقّي ا  العامل�ن ��تفرض ع��  ة  الرقميّ  برمتھ من أجل    �حاجة إ�� 

 مواكب��ا. 

 . �اء االصطنا��ّ الذ، اإللك��ونياتالتكنولوجّية، لثورة ال�لمات املفتاحّية: العلم، املوسيقى، ا

Abstract: 

The information revolution that the world is experiencing today is one of the most important 

developmental stages in human history, one of the most important results of which are the 

major changes that have taken place in the music industry, its models of creativity, production, 

distribution and sharing of its content. Music occupies an important place in the digital arts of 

expression in various modern media, and on the web in particular. The different potentialities 

and professions of music find their help in the immense possibilities offered by digital 

technology in the different stages and processes that the musical work goes through, from the 

idea to production, advertising and marketing. Traditional methods are no longer effective in 

operating in this area, as in the rest of the other areas of creativity. Digital transformations 

impose on those who work in the musical field the need to rehabilitate the entire musical field 

to keep up with its rhythm 

Keywords: science, music, technological revolution, electronics, artificial intelligence. 

 المصطفی عبدونأ. 
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 :  مة المقّد -1

  .ة املصاحبة لهاّ◌ ث عن املوسيقى دون استحضار التقنية واألسس النظري ال يمكن للمرء اليوم أن يتحّد 

تطوّ و  املوسيقىلدراسة  البّد   ر  اتجاه�ْ   املعاصرة،  استحضار  ضرور��ْ من  ر  التطوّ و   التكنولو��ّ ر  التطوّ   :نن 

ة جديدة ع�� حساب  تكمن أهمية استخدام التقنيات ا�جديدة �� �و��ا خلقت أدوات موسيقيّ و .  النظرّي 

التقليديّ  ووّس األدوات  املوسيقيّ ة  اآللة  مفهوم   عت 
ّ
االت أراد  ذلك  مع  و�املوازاة  النظرّي ة.  مع    جاه  القطع 

 ة للموسيقى �� زمن العوملة ااملقار�ات التقليديّ 
ّ
ة  الثقافيّ   � بالتداخل ب�ن التأث��ات ذي يتم�ّ �خاص �عصرنا ال

 . ع�� نطاق عاملّي  دة وطرق مختلفة للعمل املوسيقّي ة متعّد وانتشار أنماط وأساليب إبداعيّ 

ودمجها   ها ة املادة املوسيقية وطرحة مفاهيم ونظر�ات جديدة �� أسلو�يّ فقد منحت التقنيات الت�جيليّ 

ق بعديدة    إم�اناتي  للمتلّق كذلك  وتركي��ا، ومنحت  
ّ
تار�خ املوسيقى  وهكذا فة �عاطي املوسيقى.  كيفيّ تتعل

 جديدة �� التعب��  الثورة الرقميّ   أفرزت كما    ،ات� �عمق مساهمة اإللك��ونيّ �� القرن العشر�ن يتم�ّ 
ً

ة أش�اال

مت إم�انات غ�� معتادة ��  واصفات متعّد عة و�م املوسيقي بطرق غ�� معهودة لبلوغ جماه�� متنوّ  دة، وقدَّ

 ة، ال بل إن املتلّق تفاعل املتلقي مع املضام�ن اإلبداعيّ 
ّ
ها، يقوم بأدوار جعلتھ �� قلب منظومة  ي قد بات �� ظل

 
ً
 .وتخز�ًنا وتوزيًعا ع�� نطاق يتجاوز بكث�� ما عهدناه من قبل ،إنتاج القيمة، تجميًعا وصياغة

 
ّ
عصرنا  �ش�  �� متغ�ّ لت  ظّل ا�حا��   �� كث��ة  التكنولوجيّ   �ات   الثورة 

ّ
االت وثورة  أصبحت  فقد  ،  صاالتة 

تحتّل   م م�انة    املوسيقى 
ّ
التّ ها فنون  ضمن  الرق�يّ ة  ا�حديثة،    عب��  الوسائط  التأليف  و بمختلف  أصبح 

 ل بالوسائط الرقميّ عالية للتوّس   يحتاج إ�� كفاءات  املوسيقّي 
ّ
وال�ي  رة باستمرار،  واملتطوّ لة  ة و�رمجيا��ا الفعا

شأ��  عمليّ يّس تأن    امن  الرقميّ ر  واملعا�جة  والت�جيل  والتوزيع  التأليف  هائلة  ات  إم�انيات  عن  فضال  ة، 

 لتوظيف املؤثرات.  

   �عّد و 
ّ
ة،  ر �� تار�خ اإل�سانيّ مراحل التطوّ   أهّم إحدى  العالم �� الوقت ا�حا��،  �شهدها  �ي  ثورة املعلومات ال

ة، ونماذجها �� اإلبداع واإلنتاج والتوزيع،  ات الك��ى ال�ي حدثت �� الصناعة املوسيقيّ التغ��ّ   ا جهنتائ  من أهّم و 

 ع��  و .  ومحتو�ا��ا  والتشارك �� مضامي��ا
ً
أصبحت ترا��  فقد  نموذج التقليدي  ال�عت�� هذه املرحلة انقالبا

انتشرت شبكة اإلن��نت �� �افة  ف  ،وامل�ا�ي  الزم�يّ   �� �عده االنتشارّي   ة، واملش��ك ا�جما��ّ الضرورة التفاعليّ 

باملواقع االجتماعيّ  الواسع، و�عزز ذلك  امل��امية بفضا��ا  العالم  املعمورة، ور�طت أجزاء هذا  ة ع��  أرجاء 

�تم�� بالتفاعل وما  و د الوسائط �ش�ل هائل خالل السنوات املاضية  انتشر هذا ا�حتوى املتعّد و تنوعها،  

 �عد التفاعل.

�ا �� الوقت نفسھ ت�اد �سلب  أضافت سمات جديدة للموسيقى، إال أ�ّ   قد  التكنولوجيا  أّن مراء ��    الو 

اتھ  فاعل معھ ورصد تفاصيل أحداثھ ومتا�عة متغ��ّ و�� ر�ط املتلقي بالواقع والتّ   .ةتھ األساسيّ املبدع مهمّ 

 
ّ
-ولكن    .وطيدة مع املوسيقىعالقة    رساءلها إل � بخصائص عديدة تؤّه نجدها تتم�ّ ف  ،عاتھواستشراف توق

 أّ��ا قد أصبحت    –  فيھ  مما ال شكو 
ّ
 للمبدع سواء من  تمث

ً
 حقيقيا

ً
 جهة  ل ��ديدا

�
 إنتاجها كما

ً
أو من    ، وكيفا

��خ  جهة   ع��  قادرة  فالتكنولوجيا  ال�خ�ىي،  وأسلو�ھ  عملھ  استخدامها  �ا  بداعا�إطبيعة  و�عادة 
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تتطوّ  ومازالت  ��جز  وتوظيفها،  مذهلة  قفزات   �� أنفسهم ر  بضعة    املتخصصون  غضون   �� متا�ع��ا  عن 

 .عقود

أّن   بھ  م 
ّ
املسل ا�حديثةومن     قد  التكنولوجيا 

ّ
اإل�سانأث حياة   �� وا�ح  �ش�ل  أو    ،رت  بالسلب  سواء 

عامّ  �ش�ل  املوسيقي  مجال   �� الصوتيّ   باإليجاب، وظهر هذا  الت�جيالت  أو  الغناء   �� التدو�ن  سواء  أو  ة 

ة أو خلق  ة األصوات ا�حيّ ة تق��ب كث��ا من نوعيّ أصبح من املمكن إخراج أصوات موسيقية آليّ   إذاملوسيقي،  

اصطناعيّ  طبيعة  ذات  جديدة  نفسھأخرى  يفرض  الذي  والسؤال  املوسيقى  م هو:    ة.  يجعل  الذي  ا 

 ؟ اليوم متالزم�نوالتكنولوجيا 

 : ت الجدیدة الموسیقی والتکنولوجیّا -2

ة، ولكن  ة التقليديّ ات املوسيقيّ ات ا�جديدة، �ان اإلبداع املوسيقي محصورا �� املعّد بل وصول التقنيّ ق

بفضل الطفرة ال�ي حصلت مع اآللة، من ناحية، والتحول ا�جما�� من ناحية أخرى، عرف اإلبداع املوسيقي  

  تتحّدىة جديدة يّ خا مواقف إبداعر� حديثةات ا�الكمبيوتر والتكنولوجيّ  لذا فإّن  .مز�دا من ا�حر�ةاليوم 

و�مكنھ    ،أصبح املؤلف �شتغل ع�� الصوت و�الصوتو ة من خالل النمذجة.  ة املوسيقيّ العادات التأليفيّ 

ة �� تار�خ املوسيقى يمزج اإلبداع املوسيقي ب�ن  مرّ   ة وتنظيمها، وهكذا، وألوّل �� املادّ   التفك�� �ش�ل مستمّر 

 ة �ش�ل مختلف. واألداء والتفك�� �� الكتابة املوسيقيّ ات اإلنتاج عمليّ 

   فقد  ة،العالقة اآلليّ عّدلت الرؤ�ة ا�جديدة    مث
ّ
ت أيًضا  ة اإلبداع كما �غ��ّ ف �� مركز عمليّ أصبح املؤل

ة غ��ت ظروف  التغ��ات التكنولوجيّ   إّن   .ن واملؤدي وكذلك موقف املستمع من االستماعالعالقات ب�ن امل�ّح 

وا املوسيقيّ اإلنتاج  الظاهرة  ظروف وجود  ممّ نفسها  ةلتلقي، وكذلك  أدّ ،  التصنيع  ا  جديد من  إ�� ش�ل  ى 

�ت وضع القطعة املوسيقية واملوسيقى نفسها من خالل كسر  ات ا�جديدة غ�ّ التقنيّ   للموسيقى، و�التا�� فإّن 

الكالسيكيّ  و ةالقواعد  "دولياج"يش� ،   �Célestin  Deliège،    ��الكهر�ائيّ   أّن إ املوجات  الصوتيّ جيل  ��  ة  ة 

الغرب.  �� الهارمو�ي  تار�خ  أن�ى  الذي  بالتحديد  هو  تخصّ و   املوسيقى  تداخل  الفّن تج��  والعلوم   صات 

�� استوديوهات    la musiqueconcrete  1945عام    امللموسة والتكنولوجيا با�خصوص �� والدة املوسيقى  

ة خالصة �� تأليفها و�عادة عزفها ب�ل دقة  ت بوسائل تكنولوجيّ � وقد تم�ّ .  ORTFتلفز�ون الراديو الفر��ىي

 عن املوسيقى  و�عناصر صوتيّ   ،دون االعتماد ع�� العامل البشرّي و 
ً
 مختلفا

ً
ة ملموسة تتيح للمستمع مزاجا

 ا�جردة.  

لم  و ،  فيھعّدلها �� األستوديو، وحّررها  ة، ثم  لة كمواد صوتيّ األصوات امل�ّج   Schaeffer"شيفر"  استخدم

استخراجها من الواقع، و��جيلها، ثم العمل عل��ا، والتالعب    إ�شاء األصوات بواسطة آلة، ولكن يتّم يكن  

 من  اآل�ي، ع�� النحو  ال�ي اخ��عها  املوسيقى امللموسة  Schaeffer"شيفر"عرفو�� هذا السياق،  ��ا.  
ً
: "بدال

األمر   فإّن قيقها امللموس إ�� اآلالت املعروفة، ة املوسيقى، و�سناد تحة برموز نظر�ّ مالحظة األف�ار املوسيقيّ 

ة ال�ي يحتو��ا بالقوة (...) ع�� عكس  يتعلق بجمع الصوت امللموس، أينما أ�ى، واستخالص القيم املوسيقيّ 

ا�جردة،   املوسيقية  "القيم"  إ��  فقط  مش��ة  خار��،  نموذج  دون  مرة  ألول  املوسيقى  تطو�ر  تم  الرسم، 
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تصو�  (أو  ملموسة  صوتيةوتصبح  �ائنات  �ستخدم  عندما  ا�خار��  مستمّد   1ر�ة)  العالم  من  مباشرة  ة 

 . 2لألصوات الطبيعية والضوضاء املعطاة"

نة،  �ستخدم املوسيقى امللموسة املواد لتصور فكرة. فهنا ال توجد مدوّ   ،ةالعادات الكالسيكيّ   خالفع��  و 

شر�ط   امللموسةفغناطي�ىي.  ملكن  عرض    املوسيقى  إ�ّ ��  الصو�ي،  ال�ائن  ��جيل �خصائص  تر�د  �ا 

ة الثانية، لعب اإلنتاج  ة من أجل تحديد خصائصها. فبعد ا�حرب العامليّ ة وجعلها موضوعيّ الظاهرة الصوتيّ 

املصمّ  االستوديوهات   �� ا�جديدة.  املوسيقي  املوسيقى  تطو�ر   �� كب�ً�ا  دوًرا  والبث  لالستنساخ   وهكذامة 

  أدىوقد  �� ت�و�ن البحث املوسيقي. اأساسيّ  التقنيات الصوت ا�جديدة عنصر أصبح االستخدام التجر��ي 

تقنيات ا�جديدة لإلبداع املوسيقي إ�� اختفاء اآللة املوسيقية �أداة مصنوعة لصنع املوسيقى، كما  التطو�ر  

بيوتر الذي  ة �� الكمة بأداة توليديّ اآللة التقليديّ استبدلت    مع التقنيات ا�جديدةو اختفت العالقة معها.  

 
ّ

ال� دون  املوسيقى  صنع  املمكن  من  موسيقيّ جعل  آلة  إ��  أنة،  جوء  من    ف�ان  كمجموعة  اإليماءات 

 ة.ة املرتبطة بنشاطنا العض�� لتف�ح ا�جال �حا�اة اإليماءة اآلليّ ات ا�جسديّ السلوكيّ 

عام   اإللك��ونيّ   1950��  املوسيقى  �ولونيا  ولدت   �� األستوديو   �� مصادر  ة  ع��  واقتصرت  (أملانيا)، 

. تر�د هذه املوسيقى إنتاج الصوت بفضل  Eimert،Stockhausen،Eppler-Meyer  ة، معالصوت اإللك��ونيّ 

وتحوّ اإللك��ونيّ  تنتجها  ال�ي  االه��ازات  جمع  خالل  من  اإللك��ونيّ ات  الدائرات  اه��ازات  لها  إ��  لت��جم  ة 

بواسطة مك�ّ صوتيّ  الصوتة  ظاهرة صوتية مح�ومة.     من ، و�عا�ج  �  ا�حصول ع��  الصوت  وُ�صنع  أجل 

إلك��و�ي    اإللك��و�ّي  جهاز  امللموسة و .  analogiqueتماث��  بواسطة  املوسيقى  إ��  واملوسيقى    �اإلضافة 

��ات عميقة ��  �غيّ أحدثوا  ف�ان أْن  ،ة التأليف املوسيقيستخدم املؤلفون الكمبيوتر �� عمليّ اة، اإللك��ونيّ 

 ملعاصرة.  املوسيقى ا

 Laالذي أصبح فيما �عد �عرف بالتأليف املساعد بالكمبيوتر  ظهر التأليف األوتوماتي�ي  1956�� عام  

Ordinateurpar  AssistéeComposition   )CAO  (املتحدة (الواليات  إلينوي  جامعة   ��  .( "   " هيل��برمج 

قواعد    Illiacحاسوب    "إيزاكسون "و الهاو ،  التأليفباستخدام  قواعد  ا�حساب    انطالقا  رمو�ي مثل  من 

  ، ثمالعالمات املوسيقّيةقيم  ش�لت األوتوماتي�ي �جموعة من البيانات  
َ
 املوسيقّية

َ
عل��ا  حصل ال�ي  املدونة

 بداية التوليف الرق�ي.  1957�عت�� سنة و ن بأدوات حقيقية. و العازف

 
و جهاز) مصدرها. -1

ٔ
داة ا

ٔ
 بواسطة الجسم الصوتي نعني الصوت نفسه، تعتبر في طبيعتها السليمة، وليس الكائن مادة (ا

2-Schaeffer P., Traité des Objets Musicaux, Paris, Seuil, 1966. 
Schaeffer est l'inventeur de la "musique concrète", qu'il définit ainsi, en 1948 :  
"Au lieu de noter des idées musicales par les symboles du solfège, et de confier leur réalisation concrète à des 
instruments connus, il s'agit de recueillir le concret sonore, d'où qu'il vienne, et d'en abstraire les valeurs 
musicales qu'il contenait en puissance (...). Contrairement à la peinture, la musique s'est d'abord élaborée 
sans modèle extérieur, ne renvoyant qu'à des "valeurs" musicales abstraites, et devient "concrète" (ou 
"figurative") lorsqu'elle utilise des objets sonores puisés directement dans le "monde extérieur" des sons 
naturels et des bruits donnés" 
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ٔ
 المصطفى عبدون ا
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تنفيذ   بيل  و�ان  أبحاث  قسم  من  فر�ق  بواسطة  الكمبيوتر  باستخدام  الصوت  لتوليف  برنامج  أول 

جري    و  "ماكس ماثيوز "بقيادة    املتحدة،�� الواليات  الهاتف  مخت��ات  
ُ
ل.  الت�جيل الرق�ي األوّ "ريسيت". وأ

ع�� وحدات    ل برنامج توليف موسيقي يحتوي ، وهو أوّ MUSIC III:  1959متاًحا �� عام    �ان ال��نامج األوّل و 

أخرى من برامج تركيب الصوت ال    وتلتھ أجيال  MUSIC Vو  ،MUSIC IVتطو�ره ليصبح    تّم   ثّم   ،اف��اضية

ھ ين�ىئ  هذا ال��نامج  ومن خصائص  تزال مستخدمة ح�ى اليوم.  
ّ
.  عة من ال��امج ا�ختلفةمجموعة متنوّ أن

آلة إلصدار األصوات.  تحوّ   وهكذا ة  و�مكن للمعا�جة الرقميّ ت، رقما  وفيھ يحتسب الصو ل الكمبيوتر إ�� 

 ة للكمبيوتر. ة واملنطقيّ االستفادة من القدرات الر�اضيّ 

تحوّ وقد   هناك  يحصل  لم  الكمبيوتر،  باستخدام  أنھ  "ريسيت"  وقعل،  اعت��  إم�انات    بل  استغالل 

رمز�ّ  ملقار�ة  يخضع  أن  للرقم  لتسمح  األصوات.  مفتوحة  لصفة  توظيف  ة  أّن   �� مراء  ال  التقنيات  ولكن 

 قد جلب  ة والكمبيوتر  الرقميّ 
ّ
  ع���ا �سمح بالسيطرة  �ّ ذلك أة،  ع �� املعا�جة اإللك��ونيّ ة والت�اثر والتنوّ الدق

املعقدة.   األصوات  جوانب  الكمبمما  جميع  أيًضا  يجعل  ع��  يوتر  رقمًياقادرا  امل�جلة  األصوات    ،�عديل 

 و�التا�� أداء نفس أنواع التالعب مثل املوسيقى امللموسة.

أساسا قد  �� املوسيقى خالل الثلث األخ�� من القرن العشر�ن    البحث ا�جذرّي و�مكن القول إجماال إّن  

 تمّ��  
ّ
 و ة عن اإل�سان  باستخدام اآللة املستقل

ً
ن سبب�ْ ذكر  يمكننا    إذ  ة،من األدوات املي�انيكيّ   امل��مجة بدال

 
ّ

ال� إ��  املؤلف  املوسيقي:  يدفعان  االبت�ار  إ��  هو شعورهجوء  ع��   األّول  باملواد    �عدم قدرتھ  أف�اره  إدراك 

أدوات جديدةب  والثا�ي هو إحساسھاملوجودة،   اخ��اع   �� أّن   ،الرغبة  تحتاج    أو  ا�جديدة  األف�ار  إ�� هذه 

املوسيقيوهكذا فة جديدة.  موسيقيّ تطو�ر أش�ال    ا  يدفع  البحث 
ّ
ال�ي    إ��  فملؤل النماذج واألف�ار  إدراك 

قادًرا ع��    بدوره  نلم �عد امل�ّح و ملشاركة �� �شكيل هذه املفاهيم ذا��ا،  إ�� ادفعھ  مثلما يتحتاج إ�� التوحيد،  

 املشاركة بنفسھ �� تطو�رها.  بات مضطّرا إ��أخذ مواده �أمر مسلم بھ بل 

أّن   ذلك  الصوتيّ وآية  املواد   �� �سمح  ةالتفك��  بات  حّد   قد   �� ك�ىيء  وتحديده  الصوت،  ذاتھ    �عزل 

مادة،   العملو واعتباره  ا�جديدة  اّماممكًنا.  املعّمق عليھ    أصبح  ب�ن   ع�� حّل   فساعدت   التقنيات  ا�حدود 

 إذ    ،الصوت والتأليف
ّ
 يمكن للمؤل

ّ
 أن يو   ،ألصواتف باف أن يؤل

ّ
الفاصل   ف األصوات نفسها، فيذوب ا�حّد ؤل

   ،ةالنشاط التأليفي إ�� املادة الصوتيّ   ومن هنا يمتّد   .ب�ن املادة والش�ل
ّ
ف دائم التفك�� �عمق  فيصبح املؤل

(الصوت �� متھ  (التأليف-وحر�ة  املوسيقي  والتنظيم  ا�جديدة  -ا�جوهر)  التقنيات  تمنح  و�التا��  الش�ل)، 

 حر�ة أك�� �� التأليف و�سرع تطو�ر اإلبداع املوسيقي. للموسيقى

الّنحو   هذا   وع�� 
ّ
املؤل للنماذج،  أصبح  منتًجا   و ف 

ّ
التحك ��  �مكنھ  في�ون  اإلبداع،  مراحل  جميع   �� م 

ومؤدّ م�ّح   نفسھ  الوقت تلغ  ًيا.  ًنا  املعلوماتولم  ا�حقيقة،تكنولوجيا   �� وسعت    ،  ولكن  التأليف،  قواعد 

اإلبداعية من  د وحّد   ، املساحة  الرغم  ع��  املوسيقية.  قطعتھ   �� وضعھ  املؤلف  ير�د  ما  أك��  بدقة  ت 

للتأليف،   ا�جديدة  �� األدوات والطرق  والتغ��ات  التكنولوجية  الكب��  ومع ذلك،  االبت�ارات  السؤال  يبقى 

ن  كيف يمكننا أو يخاطب اإلحساس؟    استخدام مادة ما وتحو�لها إ�� �ىيء  وهو: كيف يمكن  ،حول التأليف

 ؟ شاعرامل نصدر أصواتا لها القدرة ع�� تحر�ك 
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ف وا�جمهور  لتميل التقنيات ا�جديدة إ�� تفضيل اختفاء ا�حدود ب�ن املؤلف واملؤدي من جهة، و��ن املؤ 

لت طبيعة العالقات ب�ن ا�جهات الفاعلة،  وتحوّ   .ا�حدود ب�ن اإلنتاج والتلقيلقد انفتحت  من جهة أخرى،  

ا�جمهور،  هناك تحوّ ف امل�حن واملؤدي.    يقوم �خص واحد بدور غالًبا ما  إذ   �� العالقات مع  �جب ع��  و ل 

�� طبيعة االستماع: من االستماع السل�ي إ��   آخر  تحول   جرى   وهكذا  ،ھ استماعھ باهتماماملستمع أن يوّج 

 االستماع النشط.  

الت  إّن   دراسة 
ّ
ة  ع�� الطفرات األساسيّ   ط الضوء �ش�ل أسا�ىيّ قنيات ا�جديدة لإلبداع املوسيقي �سل

 للتطور املوسيقي ع�� ثالثة مستو�ات: 

املادي:  - جذرّي تحوّ   املستوى  تكنولوجيّ   ل  أداة  أصبحت  ال�ي  املوسيقي  لألداة  �ستخدمها  ووسيلة  ة 

 . ةاء العالقة اآلليّ ي إ�� اختفة، مما يؤدّ لتحقيق غاياتھ، و�� النتيجة الصوتيّ 

 ، إذ  : �غي�� �� قواعد التأليف والعمل ع�� الصوت نفسھاملستوى النظري   -
ّ
  ة �� حّد ھ مادّ نظر إليھ ع�� أن

   ،يؤلف بھ  ،ع�� الصوت  يتمّتع �سيطرة �املةن  امل�ّح و�ناء ع�� ذلك صار  ذاتھ.  
ّ

ر باستمرار فيھ كمعطى  و�فك

 اإلبداع.   س��ورةو�تحكم �� جميع مراحل   .مادي واملوسيقي (التنظيم)

لم و ة اإلبداع.  األداة و��ن ا�جهات الفاعلة �� عمليّ   ب�نفاعالت  : حدثت طفرة �� التّ املستوى التفاع��  -

وحميمًيا   قوً�ا  وآالتھ  املوسيقار  ب�ن  التفاعل  بل  �عد  و�عيًدا.  وجسدًيا،  بارًدا   �غ�ّ و أصبح 
ّ
االت مع  �  صال 

التف  ،ا�جمهور  واملؤدي.  وكذلك  امل�حن  ب�ن  القول  اعالت  يمكن  ا�جهات    إّن وهكذا  ب�ن  التفاعالت  طبيعة 

ن واملؤدي يحافظان ع�� تفاعالت مهمة كما  لم �عد امل�ّح و �غ��ت،  قد  اإلبداع املوسيقي    س��ورةالفاعلة ��  

أصبحت  و مهور.  امل�حن وا�ج  التقليدي ب�نج  ندمااال   مثلما اختفى هو ا�حال �� اإلنتاج املوسيقي التقليدي.  

 وأساليب �� اإلبداع املوسيقى.  
ً
 هذه الوظائف ا�جديدة تجلب أش�اال

ل  التحوّ �فضل  ، من ناحية، و نفسها  ات اآللة، بفضل طفرة اآللة�ان اإلبداع املوسيقي محدوًدا بإم�انيّ 

ال�ي ديدة  التقنيات ا�ج  ، بفضليعرف اإلبداع املوسيقي اليوم املز�د من ا�حر�ةو النظري من ناحية أخرى،  

�سمح   املاديّ باتت  القيود  من  نفسھ  بتحر�ر  تتحّد لإلبداع  لذلك  التقليديّ ة.  األش�ال  املعلومات  تقنية  ة  ى 

ا�جما��.   والتواصل  الف�ي  ع�� لإلنتاج  �ساعد  عقليّ   مما  وظائف  لتحف��ة  التماس  جديدة    أخرى  مواقف 

 جديدة من الفن.  
ً
  ت صبح قد أة  الرقميّ �� سياق  العالقة مع العمل املوسيقي  وال مراء �� أّن  تجلب أش�اال

ماديّ   غ�� 
ّ
إال    ة، 

ّ
حتميّ أن رؤ�ة  وجود  من  التحذير  يجب  ا�جديدة، ھ  التقنيات  باستخدام  املوسيقى  تجاه  ة 

ة  قنيات �غ�� عالقاتنا مع العالم، من خالل قو الت  أّن   MacLuhan  "ما�ل��ان"  مع، بيسر،  �مكن أن نالحظو 

إذ املعلومات  تأث��ها،  تكنولوجيا  شك  ،تقوم  ال  ،دون  التقنيات  هذه  لكن  و اإلبداعية،    س��ورةبتحو�ل 

وحدها   ليست  يحدثا�جديدة  فالتطوّ   ا باشر م  اتأث��   من  املوسيقي،  اإلبداع  تطور  يتّم ع��  خالل    ر  من 

 التقنيات واألف�ار املوسيقية.

ل�حديث عن التكنولوجيا وعالق��ا بامل�ان االف��ا�ىي الذي تخلقھ املؤثرات،   كن القول، �� سياق و�م -

قوّي ألغت  التكنولوجيا    ّن إ رابط  بإيجاد  وذلك  امل�ا�ي  و��ن    الُبعد  ا�خاصة  التشغيل  أجهزة  ب�ن 

لة  ى امل�ّج تجر�ة خاصة تجعل املتلقي هو املستمع الوحيد للموسيق  ال�ي تخلق  هذه األجهزة   .امل�ان
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ا�ح املوسيقى  لنقل  محاولة  �عد  العرض   .ةيال�ي  هو  والسّماعات  التشغيل  جهاز  يص��  و�ذلك 

الوقت  �� االف��اضية  أن  ،  نفسھ  والقاعة   دون 
ّ

امل�ان ا�حيط بصوتيّ يتدخ اتھ وتفاصيلھ  ل صوت 

املوسيقى،   سمع فيھ 
ُ
� الذي  ليبقى فقط  السّم فوشوائبھ  امل�ان ا�حيط  صوت  صوت اعات �عزل 

سمع من خالل السماعات
ُ
  "اآلي بود"مثل    اجهاز   بذلك يمكننا القول إّن  .املوسيقى امل�جلة الذي �

إلغاء �عد امل�ان ا�حقيقيقد    ��  
ً
الدور و  .نجح �لية الغرفة املعزولة  ال��اية ولك�ّ   نفسھ،  تلعب   �� �ا 

ل إ�� ة تماًما ليتحوّ يكسر تلك املساح  "اآلي البود"لكن جهاز   .مقيدة بمساحة ما و�أ�خاص آخر�ن

 م�ان وقاعة متنقلة، فيستغ�ي املستمع عن القاعة ا�حقيقيّ 
ّ
لة �� األو�را أو املسرح أو بيتھ  ة املتمث

 . و�ل�� عنصر امل�ان

أّن  - القول  للموسيقاإلبداعيّ   س��ورةال   وخالصة  الفنّ ترتبط    ية  تجر�ة  من  بدًءا  عدة  ان  �عوامل 

االجتما  ،ةال�خصيّ  األحداث  مع  واالقتصاديّ عيّ وتفاعلھ  مثل  ة  عوامل  إ��   
ً

وصوال ا�حيطة،  ة 

ة  �� املا�ىي �انت املرحلة اإلبداعيّ  .التكنولوجيا وامل�ان، وقد ي�ون ذلك التأثر �ش�ل واع أو غ�� واع

االعتبار    ه �ع�نتبدأ بفكرة أو مجموعة من األف�ار لدى املوسيقي الذي يقوم بانتقاء �عضها مع أخذ

 امل�ان، ا�حقيقي أو االف��ا�ىي،   مازالح�ى زمننا هذا،  إذ   .ھ تلك املقطوعةامل�ان الذي سُتعرض في

را
ّ
 .1ة وتلقينا لهااإلبداعيّ  س��ورة �� ال مؤث

 : تعریف الموسیقی اإللکترونیة  -3

اإللك��ونيّ تضّم   متنوّ املوسيقى  مجموعة   ة 
ّ
االت من  التار�خيّ عة  ا�جماليةجاهات  واملمارسات  تم    ،2ة 

ات، وقد ات إ�� ا�خمسينيّ ة الغر�ية من الثالثينيّ �ن �� املوسيقيّ تجر���ا �ش�ل منتظم ودقيق من قبل الطليعيّ 

ات إ�� بداية ا�خمسينيات داخل مراكز البحث واالستوديوهات املؤسسية واملمولة  تطورت من ��اية األر�عينيّ 

 عالم املوسيقى الشعبية مثل البوب تدر�جيّ ة أو ا�جامعات. ثم أصبحت تخ��ق  اإلذاعات العامّ قبل  من  
ً
ا

اإللك��ونية اآلالت  اخ��اع  بفضل  هوب،  والهيب  الد�س�و  ثم  والفانك،  والري��  وا�جاز  و�ضفاء    ،والروك 

الديمقراطي عليھ.  اإللك��ونيّ و   الطا�ع  املوسيقى  الثمانينيات، شهدت  ��اية  ة توسًعا جديًدا مع ظهور  منذ 

ُهْم  روادها  أّما ة، وسيقى مع اإليقاعات الشعبيّ املتم��ج هذه  و  ، " house et la technola""الهاوس والتكنو"
َ
  ف

 "أمر�كي�ن سود".  ن و موسيقيّ 

هذيْ أدّ  نجاح  النوع�ْ ى  الشائع�ْ ن  للمشهد  ن  سريع  تطور  إ��  التسعينيات   �� الرقص  موسيقى  من  ن 

   "la house et la techno""لهاوس والتكنو"ااملوسيقي األورو�ي واألنجلو ساكسو�ي، وذلك ألن  
ّ
ف من  يتأل

خالل  و ة.  ة الناس إ�� األك�� تجر�بيّ ة ��م جمهورا واسعا، بدًءا من عامّ ة املوسيقيّ العديد من األنواع الفرعيّ 

 2000عام  
ّ
االت هذه  انتشرت  ا�جنو�يّ ،  أمر��ا  جديدة:  القارات   �� ا�ختلفة  اإللك��ونية  وآسيا  جاهات  ة 

 
بادير، -1

ٔ
 https://ma3azef.com. 2014عالقة تطّور المكان بالموسيقي،  رامي ا

2- Leonardo/Olats & Jean-Yves Leloup،décembre 2011,Qu'est-ce que la musique électronique? 
https://www.olats.org/livresetudes/basiques/musiqueelectronique/1_basiquesME.php. 

https://ma3azef.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89/
https://www.olats.org/livresetudes/basiques/musiqueelectronique/1_basiquesME.php
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 2202)  مارس  - ا
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بفضلوأفر�قيا   برنامج  دمقر   وذلك  التن�يل    MAOطة  خالل  من  وأيًضا  الكمبيوتر)  بمساعدة  (املوسيقى 

موسيقى   نفسھ  �ا �� الوقتة، إ�ّ دة للموسيقى اإللك��ونيّ دة واملتعّد عن الطبيعة املعّق هذا �  والقرصنة. ويع�ّ 

 
ّ
جوهرها من    ة، �ستمّد ة وراقصة وعفو�ّ ة، ولك��ا أيًضا موسيقى شعبيّ ة وتجر�بيّ مة وموسيقى طليعيّ متعل

"السود"  ديناميكيّ  ��  ة موسيقى  املتّ وابت�ارا��ا  الشكال�ي    ،حدة وجاماي�االواليات  البحث  روح  وكذلك من 

 ة. للموسيقى الغر�يّ 

ن  : ما مدى توّرط املوسيقي�ّ ذات صلة بما تقّدم بيانھ، م��ا  ات سنحاول اإلجابة عن مجموعة من اإلش�اليّ و 

ر إدخال اآلالت اإللك��ونّية و�عادة ت�و�ن مجال  �� التغ�� الذي طرأ ع�� دور اآلال 
ّ
ت اإللك��ونّية؟ وكيف يؤث

كيف يخفي مصط�ح املوسيقى اإللك��ونّية تنّوع هذه املراحل الفنّية    املمارسات املوسيقّية والسمعّية؟ ثّم 

وتمتد ألك�� من  مس جمهوًرا متنوًعا،  وتال   ،أنواعا مختلفة من األش�ال  �شمل  املوسيقيةمع علمنا أّن    ؟هاوك��

 ما الذي �سميھ بالضبط "موسيقى إلك��ونية"؟  ف .نصف قرن من التار�خ

 
ّ
أن    ھ وا�ٌح إذا �ان هذا املصط�ح يفرض نفسھ اليوم ع�� 

ّ
الوجود، فهو �عيد �ل البعد عن �ونھ    �َ وك�

ة وأنواع  عنيّ هناك اختالفات حول املفهوم بالرغم من القواسم املش��كة ب�ن األساليب املإذ  ،  ادائم   امصط�ح

ة وذلك  ة أو وظيفيّ ة أو جماليّ �ا تختلف من وجهة نظر اجتماعيّ تحت هذا االسم، إال أ�ّ تجمع املوسيقى ال�ي 

 .ّرهاناتة ��ا وال تقوم ع�� نفس املشاريع وال ألن لد��ا استقاللية خاصّ 

التطبيقيّ إللك��ونيّ اف الف��ياء  فروع  من  فرع   �� �شكيل  ات  مع  تتعامل  الكهر�ائيّ ة،  لنقل  اإلشارات  ة 

 ع�� أ�ّ املعلومات، لذلك تحدد املوسيقى اإللك��ونية أوّ 
ً
ة القائمة ع��  �ا مجموعة من املمارسات املوسيقيّ ال

   ،استخدام اآلالت
ّ
تول ال�ي  الكهر�ائيّ دات صوتيّ د تردّ أو اآلالت  التعر�ف  ة من �شكيل اإلشارات  ة. هذا هو 

إياه   أعطانا  املوسيقى:  "، tHerbert Eimer"" إيمرت  هر�رت"الذي  هذه  أصل  املوسيقى  ع�  ��  عكس   �

ال�ي امليكروفونات،    امللموسة،  باستخدام  الت�جيالت  مولد    يتّم و��ا  �ستخدم  بواسطة  الصوت  إنتاج 

 . 1املعقدة واملتباينة  باألشرطةع�� شر�ط مغناطي�ىي. عندها فقط يبدأ تطو�رها بالتالعب    ��جيلھالصوت و 

ة.  إعطاء رؤ�ة دقيقة لهذه املمارسة املوسيقيّ عن  البحت و   عن ذا التعر�ف التق�ي عاجزا  ومع ذلك، يبقى ه

�وسمي�ي" ويعّرف  "Guillaume Kosmicki"" غيوم 
ّ
مؤل اإللك��ونيّ ،  "املوسيقى  كتاب  املوسيقى  ف  ة" 

�عد    ،��جيلها  ومعا�ج��ا، ثمات �عتمد ع�� األصوات أو توليفها  �ا "مجموعة من املوسيقيّ أ�ّ ب اإللك��ونية  

.  "�ات الصوت ة ��دف إ�� ت�خيمها ثم إعادة إرسالها ع�� مك�ّ أو رقميّ   analogiqueماثلّية  �إشارات ت  ،ذلك

 قدر  هذا التعر�ف لھ  
ّ
ھ يحتوي ع�� عيب �� تحديد العديد من الصواب والوضوح وال��كيب، ومع ذلك، فإن

�� الوقت الذي �ستفيد فيھ املوسيقى �ش�ل م��ايد من التكنولوجيا    ،ة، ال�يرسات املوسيقية ا�حاليّ من املما

 
1-Contrairement à la musique concrète, qui se sert d'enregistrements réalisés à l'aide de microphones, Lesson 
est produit par un générateur de son et gravé sur bande magnétique. C'est alors seulement que commence son 
élaboration par des manipulations de bandes, compliquées et différenciées " 
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املتم�ّ اإللك��ونيّ  ال��كيبية  النماذج  ببعض  و�ستع��  اإللك��ونية،ة  للموسيقى  صراحة  فإ�ّ   �ة  تد��  ال  �ا 

 .1"جماليا��ا 

يقدم مختلف،  �ش�ل  السؤال  معا�جة  يجب  هومليس لذلك  مؤلف  "om HolmesTh "طوم  كتاب:  ، 

ما حد  إ��  قر�ًبا  �عر�ًفا  والتجر�بية"  اإللك��ونية  ديناميكيّ 2"املوسيقى  أك��  ولكن  ممارست�ّ ،  ع��  بناًء  ن  ة، 

   .نن متواز�ت�ْ تار�خيت�ْ 
ّ
  ة.  ة الصوتيّ ة البحت واملوسيقى الكهر�ائيّ ق األمر باملوسيقى اإللك��ونيّ يتعل

ُ
النوع ينشأ

 من املوجات الصوتيّ   األوّل 
ّ
ن  دة كهر�ائًيا، من خالل استخدام أجهزة الكمبيوتر أو املزج بي��ا، وتت�وّ ة املتول

أّي  استخدام  املوسيقى دون  صوتيّ   هذه  أّي آلة  أو  الثا�ي    ة  النوع  �ستخدم  بينما  بيئتنا،   �� صوت موجود 

من بيئتنا ا�خارجة من خالل استخدام    و�عديلها ومعا�ج��ا انطالقا  ة لن�خ األصواتالتكنولوجيا اإللك��ونيّ 

الرقمية.   العينات  أو جهاز أخذ  أو م�جل األشرطة  امليكروفون  ت�ون و تقنيات االستنساخ مثل  أن  �مكن 

الصوتيّ  اآلالت  نوع:  أي  من  املستخدمة  الطبيعيّ األصوات  واألصوات  ا�حضر�ّ ة  األصوات  أو  هذة  ان  ة. 

امل  ناا�حور  ممارسة   �� يندمجا  أن  رواد    نفسها،  وسيقى يمك��ما  تجارب  وصف  املمكن  من  و�جعالن 

 وكذلك إنتاج ثقافة الرقص واملوسيقى الشعبية.  ،ا�خمسينيات

ة جديدة ة ونفسيّ اكتشاف أ�عاد صوتيّ   ��للمؤلف املوسيقي    ع التكنولوجيا اإللك��ونيةتكمن أهمية توّس 

  " بقولھ: PierreBoulez بي��بول�� "عنھ    ا ع�ّ� ة. وهذا م ة جديدة لتطو�ر املواد الصوتيّ تقديم طرق فنيّ   تتّم ع��

تّح   "إّن  ال�ي   �� البنية/املادة  والعالقة  امل�حن  إيماءات  ب�ن  باملثل  املعاملة  اإلنجاز..." د  �� 3...تكنولوجيا   .

للم�ّح   الواقع، املوسيقي  املفهوم  ع��  إبداعًيا  تأث�ً�ا  تمارس  ال�ي   �� األداة  يقول    ولكن،ن،  ليست  كما 

مب�ي ع�� مستو�ات مختلفة من التجر�د،    الفكر الذي يحيط ��ذه التقنية، فكر  "LIGETI  ,Gyôrgy"ي�يجلي"

با ما    .4"لعالمات تفك��  للم�ّح وهو  ا�سمح  تحليل  تقوم ع��  طر�قة عمل  بتطو�ر  القوى  ن  ألصوات وجعل 

لعملھ  الداخليّ  االنطالق  نقاط  من  واحدة  لألصوات  وال�ية  وا�خيال    التأسي�ىي  الفكر  "تخصب  أن  يمكن 

 . 5الف�ي، و�التا�� ي�ون لها تأث�� مثمر ع�� تطو�ر موسيقى جديدة"

أّن  جًدا  الوا�ح  نقطة    من  اليوم  أصبح  أّي م الكمبيوتر   �� يأ�ي    حور�ة  حيث  إلك��و�ي  �ل  أستوديو 

ات ا�جديدة توفر  �انت أدوات ال��مجيّ   ول�نموسيقي لرسم أصواتھ مع معرفة املواد الصوتية ال�ي يحتاجها،  

من   تضا��  ال  فإ�ّ جهة  مزايا  وا�حفظ،  تختلف  املرونة  ال  وأخ�ً�ا،  كب��ة.  �خصية  يقظة  أيًضا  تتطلب  �ا 

 
1 - Kosmicki, Guillaume, Musiques électroniques : des avant-gardes au dance floors, Marseille, Le Mot et le 
Reste, p. 15. 
2 - Holmes, Thom, Electronic & Experimental Music, New York, Routledge, 2002, pp 6-8. 
3-Boulez، Pierre, 1989: "Jalons (pour unedécenie)", Christian Bourgeois Editeur, Paris, pp109-139.  
“Le rapport structure/matériau, est celui qui conditionne la réciprocité de gestes entre le compositeur et ... la 
technologie de réalisation...” 
4-Ligeti،Gyôrgy, 1985: "Oggi" in revue Silences N° 1, Ed. de la Différence, Paris p.43-44"la pensée qui 
entoure cette technologie: une pensée structure à différents niveaux d'abstraction, une pensée en signaux” 
5 - Ligeti ،Gyôrgy, op. cit., p.43-44. 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)63( 

اإللك��ونيّ  تّم املوسيقى  ال�ي  تلك  عن  النقطة  هذه   �� لألوركس��ا،  ة  يختار  وع��    تأليفها  أن  دائًما  املؤلف 

 
ّ
 ها بحر�تھ. ا�خيارات و�تخذ القرارات و�توال

ة  الت الرقميّ أن ي�ون مسايرا لروح العصر، ما لم يكن قر�با من صورة التحوّ   ال يمكن للموسيقّي  -

تصوّ  املوسيقى  ارتباط  إ��  راجع  وهذا  اليوم.  عالم   �� و�بداعاا�جار�ة  بوسائط  و�نتاجا    ،را  وتلقيا 

 رقميّ 
ّ
 ة، خاصّ ة والفعاليّ ة غاية �� التعقيد والدق

ّ
ق م��ا با�حواسيب وشبكة الو�ب. ولذلك  ة ما يتعل

أد�ى   ة ت��ض ع�� امتالك حّد ال يمكن تصور أ�سط مواكبة لهذا الواقع ا�جديد دون مواكبة معرفيّ 

ة  عالية للتوسل بالوسائط الرقميّ   ةيحتاج التأليف املوسيقي إ�� كفاءلذلك    .ةمن املعرفة املعلوماتيّ 

 و�رمجيا��ا الفعالة واملتطورة باستمرار.  

   هاستديو اموسيقي مح��ف أو هاو اليوم أن ين�ىئ    وقد أصبح بإم�ان �ّل  -
ّ
را �� مكتبھ، بفضل  مصغ

الصوتيّ  األجهزة  ومختلف  ا�حواسيب  واملرئيّ توافر  ما  ة...  ة  ييّس وهو  أن  شأنھ  عمليات  من  لھ  ر 

والت إم�انيّ التأليف  عن  فضال  الرقمية،  واملعا�جة  والت�جيل  املؤثرات.  وزيع  لتوظيف  هائلة  ات 

��جامات  ات لكتابة األ�حان وتأليف االهذا بفضل العديد من ال��مجيّ  ويستفيد املوسيقي من �ّل 

املوسيقيّ  ا�جمل  وترجمة  النوتة  موسيقيّ وقراءة  آلة  من  ا�حاسوب  إ��  الواردة  �البيان  ة  رقمية،  ة 

الذي �عرف أجياال جديدة، من بي��ا تلك ال�ي تدعم السي�اه واإليقاعات الشرقية... عالوة    الرق�ي

 
ّ
امللفا لتقاسم  محدودة  غ��  مساحات  من  الو�ب  شبكة  تتيحھ  ما  ب�ن ع��  العمل  وتنسيق  ت 

 . 1و�سو�قھاملوسيقي�ن عن �عد، والقيام بالدعاية واإلعالن للمنتوج املوسيقي  

 : الموسیقی ة في  إللکترونیّ ا  -4

 
ّ
سمية تحيلنا ع�� نمط  كث�ً�ا ما نتحّدث عن املوسيقى اإللك��ونّية دون أن �عرف حقيقة إن �انت هذه الت

تحوّ   أوجديد،  موسيقي   ال�ي  اإللك��ونّية  لآلالت  امل��ايد  االستخدام  ببساطة  آالت موسيقّية�ع�ي  إ��    ،لت 

الثا�ي،   املنظور  حسب  املعاصرة.  باملوسيقى  �عرف  فتسمية  فأصبحت  اإللك��ونّية،  للموسيقى  وجود  ال 

  ��تّم تحليلنا لن    "موسيقى إلك��ونّية" �عمل كحّجة تجارّ�ة حديثة ال كممارسة موسيقّية متفّردة. لذلك فإّن 

باإللك��ونيّ  بل  اإللك��ونّية  من  باملوسيقى  البد  موسيقي  كنمط  املوسيقى   �� ر  أن  ة 
ّ
من  فيھ  توف مجموعة 

 
ّ
يوظ ال�ي  ف��ا  الطرق  املوسيقىف   �� باآللة   تمش:  اإللك��و�ّي  عالق��ا   �� تنب�ي  فنّية  وتموضعات  وا�ح 

 .2اإللك��ونّية

 
https://www.arabmusicmagazine.com/item/768-2020-10-الموسيقى الرقمية تحديات ورهانات، ، الحجاري عبد القهار  - 1
70-06-14-13 

2- Sophie Gosselin et Julien Ottavi, L’électronique dans la musique، retour sur une histoire،Volume! La 
revue des musiques populaires, Edition électronique URL: http://journals.openedition.org/volume/2443. 
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بال عادة  املوسيقىُيقصد   �� اإللك��ونّية  اإللك��ونّية"،  1تار�خ  "املوسيقى  تخّص و�ع�ي  ،  تقنية    أصول 

اإللك��و�ّي  واالكتشاف  الف�يالبحث  إهمال األصل  ينتو .  وتجاهلھ  ، فيقع  ما  القراءات  هذا  ج مجموعة من 

هة  هة واملقتضبة لتار�خ املمارسة الفنّية املوسيقّية والسمعّية �� القرن العشر�ن. هذه القراءة املشوّ املشوّ 

ت��ير الهيمنة اإلعالمّية  إ��  �� القراءة، بل �� ا�حاجة (غ�� الواعية �� أغلب األحيان)  إ  قد ال ت�ون نتيجة خط

 .2حول املوسيقى �خطاب ف�يّ 

ا من ا�حاضر،    ،ا�خطاب التار���ّ من نافلة القول التذك�� بأن  
ً
إنما  بوصفھ عملّية بناء للما�ىي انطالق

 �� صورة تختلف  �� ذاكرتناإألموات  هو ضرب من إعادة ل 
ّ
ق بإرساء  ، حسب �اتب التار�خ، سواء �ان األمر يتعل

مهيمنة نظر  �عت��  ،وجهة  ممارسة  بوجود  اإل��ام  الكتب    أو  أو  املقاالت  عدد  نرى  أن  املدهش  من  أقلّية. 

العل�يّ ا�خصّ  االكتشاف  منذ  املغامرة  هذه  رسم  �عيد  وال�ي  اإللك��ونّية،  املوسيقى  لتار�خ  اليوم   صة 

ا�حا��ّ   لإللك��و�ّي  االستخدام  م�حن�ا�خصّ   إ��  طرف  من  املوسيقى  إلنتاج  كبار،  ص    �ارلهين�ن 

شافر ،ستوكهوسن �ايج ،بيار  اآلالت    جون  تجارة  فتحت  عندما  السبعينيات   �� القطيعة  إ��   
ً

وصوال

 .3��-دي  ،هاوس ،هيب هوب ،تكنو )جديدة أك�� شعبّية   اإللك��ونّية الطر�ق أمام ممارسات موسيقّية

أّ��ا تنخرط �� حقل عالقات القوى    ، إذاملمارسة الفنّية �� باألساس سياسّيةومن البداهة القول أّن  

ات  من خالل عمليّ  يديولو��اومة التالعب اإل مثلما أّ��ا تنخرط �� مقيديولوجّية والرمزّ�ة،  االقتصادّية، اإل 

وتظّل، مع ذلك، متوقفة  �عطي مع�ى للعالم الذي �عيش فيھ.    ،حركة فردّية  ، من حيث ����و رمزّ�ة،    انحياز

�� املوسيقى. ألنھ ال وجود ملوسيقى إلك��ونّية بصفة عاّمة    ةممارسة معّينة لإللك��ونيمن  ما تحققھ  ع��  

مجموعة من املراحل الفنّية الستعادة التقنية من    عبارة عن  ��  مرتبط بتقنية معّينة، بل  كنمط موسيقّي 

مصدر املوسيقى ال�ي �س�ى “إلك��ونّية” ليس والدة اإللك��ونية كتقنية بل �� �عّدد الوسائل ال�ي  و جديد.  

 �ستعيد اآلالت اإللك��ونّية من خالل حركة انحياز رمزّ�ة. 

ق بتعر�ف مع�ى املمارسة  
ّ
: مسألة العالقة ب�ن الفن  وجوهرها  الفنّية هنا ُيطرح سؤاٌل محورّي فيما يتعل

من   ا، املرتبط بالفكر اليونا�ي، ضر� والتقنية. ما الذي يمّ�� الفّن عن التقنية؟ �عت�� الفن �� املوروث الغر�ّي 

عن التقنية ولكن �� عالقتھ معها. هذه العالقة ال�ي سنحاول    التقنية، من هذا املنظور، ال يختلف الفّن 

ا
ً
انطالق تار���ّ   ضبطها  مثال  ج  محورّي   من  املعاصر:��  املوسيقي  التار�خ  من  كب��  املستقبليون   زء 

 .اإليطاليون 

سيظهر إّن   املوسيقى   �� اإللك��ونّية  بمسألة  وعالقتھ  املثال  هذا  من  التحليل.  انالغاية   فـ أثناء 

("لو�ج��وسولو" آالت    ،)1885-1947،  �ستعمل  لم  املستقبلّية،  الفنّية  ا�حركة   �� امل�حن�ن  أهّم  وهو 

 
1- Sophie Gosselin et Julien Ottavi،Ibid. 
2- Ibid. 

قل ظهوًرا في اإلعالم مثل الموسيقى الصناعّية والتي تعتبر محورّية في تاريخ  يقع  -3
ٔ
نماط الموسيقّية الشعبّية اال

ٔ
نسيان العديد من اال

بعنوان  ١٩٩٨تطّور الممارسات الموسيقّية المعاصرة. يمكن االطالع في هذا اإلطار على مقال إيمانويل غرينزبان المنشور سنة 
 .وروثهاالموسيقى الصناعّية وم

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Techno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://fr.wikipedia.org/wiki/House_music
https://fr.wikipedia.org/wiki/DJ_mix
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
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هذا املثال ال �عّد أقل أهمّية من مسألة استعمال اآلالت اإللك��ونّية  و إلك��ونّية �� إنتاجھ املوسيقي ا�جديد.  

ح مع�ى  تأخذ  ال  بالعالم    اقيقيّ ال�ي  عالقتنا  ستغّ��  تقنية  بظهور  أي  الصناعّية  للثورة  تار���  �سق   �� إال 

 
ّ
(�� الرفاهّية ال�ي يمكن أن تجل��ا هذه    ع�� مستوى مادّي   (الكهر�اء، اآلالت …). هذا التغي�� لم يحصل إال

 يعيد تقطيع و�شكو االكتشافات). �عبارة أخرى، هذا التغي�� يبّدل نظرتنا للعالم،  
ّ
طات التمثيلّية  يل ا�خط

م عالقاتنا بالعالم: السرعة، النجاعة، ال��فيع �� اإلنتاجّية و�التا�� ال��فيع �� االس��الك، ارتفاع  
ّ
ال�ي تنظ

تكمن أهمّية املستقبلي�ن، �� و إم�انيات التدم��، تطّور وسائل االتصال، �غّ�� محيطنا السم�� واملرئي …  

. �� السياق الذي تّم  و�برازه ، �� قدر��م ع�� إظهار ا�حتوى الرمزي لهذا التغّ��تار�خ الفّن �� القرن العشر�ن

األو� العاملّية  ل�حرب  فيھ  قاماالستعداد  بيان "لو�ج��وسولو" �،  (بكتابة  ال�جيج"  "فّن  وابتكر    .)1913ھ 

 أوركس��ا بآالت تصدر �جيًجا. فما الذي س�� روسولو إلبرازه؟  

ا �انت  
ّ
صنعمل

ُ
جموعة من اآلالت ال�ي " قد خلق م روسولوفإّن "لغاية براغماتّية (نفعّية)،    عادة،  اآلالت ت

املوسيقى،   إنتاج  ��دف  �جيًجا  صدر 
ُ
رمزّ�ة.  و ت الت 

ّ
تمث لتنتج  اآللة  وظيفة  بتغي��  اال و قام  نحياز  عملّية 

ن الرمزّ�ة هذه، �� املع�ى ا�حقيقّي للفعل الف�يّ 
َ
ن

ْ
، وهو ما يمّ��ه عن التقنية �وسيط مع عالم محّدد وُمَمك

َنَنة). من املمكن أن ي�ون هذا العمل االنحيازي الف�ي مطابًقا لعمل ا�خ��ع أو الباحث الذي يمّهد من  
ْ

ك
َ
(امل

كيفّية عمل التقنية يأ�ي �عد عملّية االخ��اع، ف�ي نتاج  و  ة جديدة.ساسيّ خالل اخ��اعھ لتقنية ما لظهور ح

عملّية االنحياز  وال شّك أّن  سلطة تقديرّ�ة توّجھ االخ��اع باالرت�از ع�� عّدة عوامل مثل النجاعة واملردودّية.  

ا ب�ن الفّن والتقنية، ولكن �� طبيعة العالقة  
ً
مع التقنية  الرمزي ستتبع آلًيا االخ��اع، فالتضارب ال يوجد إذ

 وكيفّية اشتغالها. 

،  ثنائّية: ف�ي تنحاز بالوسائل التقنية ال�ي تحّدد ماهية عالقتنا بالعالم  هذه  عملّية االنحياز الرمزّي إّن  

و�عمل ع�� إعادة اكتساب رمزّي ملا ي�ّون محيطنا من خالل جهاز ذي مع�ى يقطع مع �ّل ما سبقھ. هكذا  

أو�� اآلالت املوسيقّية مجرّ  التغي��  �انت  تّم �غي�� طر�قة استعمالها. وعملّية  هذه  د أدوات مطبخ �سيطة 

ولكن وقع حج��ا من طرف مؤّسسة اآلالت والتقنيات املتخّصصة �� إنتاج    ،حصلت �� جّل اإلنتاجات الفنّية

لّية  الثورة التقنية املفتوحة �� العصر الصنا�� ��ّجع ع�� تكرار هذه العمواملالحظ أّن  املوسيقى والفن.  

 بطر�قة علنّية ووا�حة.

 إّن  
ّ
ات املفتوحة من خالل إعادة  إم�انّية ضمن اإلم�انيّ   االنحياز بآالت إلك��ونّية إلنتاج املوسيقى ليس إال

الرّ  ك 
ّ
التقنيةالتمل الثورة  إلك��ونّية" ال يأخذ و .  واحتماال��ا  مزي آلثار  هذا املصط�ح الفضفاض "موسيقى 

املسارا  أنواع  االعتبار  واملعاصرة.  �ع�ن  املوسيقّية  املمارسة  حقل  �شكيل  �عيد  ال�ي  التقنية  عّرف  ت 
ُ
و�

 . 1املوسيقى الّتجر�بّية كمسار ف�ّي ع�� ثالث نقاط

من    أّن – مجموعة  إقحام  خالل  من  الّنخبوّ�ة  املوسيقى  بموروث  ا�حّددة  األصوات  مجال  انفجار 

املمارسات   �� قلب  تتطّور  ��ا، ولكّ��ا  م�اًنا خاًصا  تمتلك  �عد  لم  املوسيقى  ل محيطنا. 
ّ
ال�ي �ش� األصوات 

 
1-Sophie Gosselin et Julien Ottavi, Op.cit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
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التش و اليومّية.   لعملّية  �عد مصاحًبا  لم  (إنتاج مقطوعة صوتّية)  شكيل 
ّ
الت (إدخال سلسلة من    ؤي عملّية 

الدرجة   (نظام  مصطنعة  أحادّية  لغة  ع��  ُمؤّسًسا  �عد  ولم  املوسيقّية)  يحّدد  مغلق  نظام   �� األصوات 

) �� مقابل لغة جماعّية لالكتشاف  
ً

ل  الذي يمّر ع�� األداء الصو�ي،    للموسيقى اليومياملوسيقّية مثال
ّ
وتتمث

م بواسطتھ األصوات مع مراعاة    ق نظامھ ا�خاّص عملّية التشكيل �� �ّل عمل يقوم بھ الفنان �خل
ّ
الذي ينظ

 عامل الزمن. 

الذي يقّدم النتيجة ا�جمالّية. و�� تضع    ؤاملوسيقى التجر�بّية ال تق�ىي املمارسة عن طر�ق التشيأّن  –

“املوسيقى”   ب�ن  النخبوّي  املوروث  وضعها  ال�ي  ا�حدود  تز�ح  وهكذا  والنتيجة.  املمارسة  املستوى  نفس   ��

الفّن الصو�ي هو �عب�� ف�ّي ناتج عن هذا التشويش. ألّ��ا ال  و واإلنتاج الصو�ي �� عالقتھ بالفّن التشكي��.  

� املسار الذي �
ّ

 (عزل الصوت �� م�ان/ فضاء نخبوّي).  يؤ �دف إ�� التش تتو�

أمام عملھ (متموضع ��    معزوال  ا�خصبوصفھ  قلبت املوسيقى الّتجر�بّية وضعّية الفنان/ امل�ّحن  لقد  

تتحّدد ممارسة الفنان الصو�ي �� إطار التقاليد املوسيقّية "النخبوّ�ة" (ألّ��ا تتّبع مسارا  و  فضاء نخبوي).

 
ّ
شكيل) واالكتشاف الصو�ي املتواصل (ألّ��ا ال تتحّدد �� فضاء �ستبق مجال املمارسة)، ��ذا  ��دف إ�� الت

لها املفّضل ليس املسرح فإّن م�اناملع�ى، 
ّ

 ولكن الفضاء االجتما��.   ،تدخ

لها �� الفضاء االجتما�ّ� يتحّددأّن  –
ّ

ف�ي تنحت وتجعل   ،�� مستوى مختلف عن املمارسة اليومّية  ،تدخ

املمارسة الفنّية التجر�بّية لفنان ما ليست بالضرورة  ع�� أّن  ظاهًرا من خالل أعمال انحيازّ�ة رمزّ�ة،    اليومي

ا�جما��ّ  و�تفّوق  جما�ّ�.  أو  فردّي  �ش�ل  تت�ّون  أن  يمكن  ف�ي  إنتاجھ    أحادّية،  خالل  من  الفردّي  ع�� 

  فضاء اجتما�ّ� رمزي تختلط   ، وهوّرمزّي الغطاء الذي تدور فيھ عملّية االنحياز ال   باعتباره  وتحقيقھ للفضاء

، إذ يظّل  ال يمكن أن تنتج فضاءفاملمارسة الفردّية  أّما    . وأدوارهم  وتنقلب وضعيات املمثل�ن واملشاهدين  فيھ

لها �� إطار التكتيك �� مساحة ُمَحاطة �عوائق رمزّ�ة يمكن أن ي��زها
ّ

 وال يقدر ع�� تحو�لها.  ،تدخ

لهذه ا�حركة ال�ي تّم تجاهلها اليوم  استئنافا  ل�ي نطّورها �� جمعّية الفّن الصو�ي،  املمارسة الفنّية ا  �عت��

املوسيقى تار�خ  ت�ون    ��  وكذلك  ،من  أن  �س��  ال  التجر�بّية  املوسيقى  أّن  ذلك  التشكي��.  الفّن  تار�خ 

موسيقّي  نمط  فرض  �ع�ي  ما  وهو  "شعبّية"  أو  نخبوّ�ة"  "غ��  وسائل  �ستعمل  بل  "النخبوّ�ة"    �املوسيقى 

الكالسيكّية).   للموسيقى  (مخالف  الهيا�ل  فجديد  إحباط  العكس،  ع��  تحاول،  الّتجر�بّية  املوسيقى 

مة لإلنتاج والّتقديم الف�ّي للصوت �� مجتمعنا،  واألش�ال
ّ
 .1مفهوم "الّنمط املوسيقي"ب بدءااملنظ

لـ فإّن   وفقا  أوتا��"،  و"جوليان  غوسالن"  يحاول  "صو��  ھ 
ّ
ألن رجعًيا  يبدو  إلك��ونّية  موسيقى  مصط�ح 

، �ىيء  اجديد  �ن �ان و نمط ب�ن مجموعة من األنماط األخرى،  هو مجّرد  ،  نمط موسيقّي   ��اخ��ال مسار فّ�ي  

جديد لالس��الك، مصدر جديد للر�ح املادّي، و�ن �ان املصط�ح قد عاد بقّوة اليوم، فذلك عائد ألسباب  

إ�� ترميم موروث �� خطر، بل   ال�ي ��دف  بالسلطة. ولكن هذه السلطة لم �عد تلك  قة 
ّ
أيديولوجّية متعل

إل��امنا   �س��  ال�ي  العاملّية  الشر�ات   بسلطة 
ّ
ن�ون  ح�ى  و   نا،أن أي  املوسيقّية،  للموضة  مواكب�ن  ن�ون 

 
1- Sophie Gosselin et Julien Ottavi. Op.cit. 
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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الشعبّية   املوسيقى  توظيف  يقع  هكذا،  املقاس.  ع��  مصنوعة  إلك��ونّية  آالت  شراء  من  البّد  متجّددين، 

 والتالعب ��ا إعالمًيا وتحو�لها إ�� موسيقى تجارّ�ة تتحّول إ�� موضة.

صورة ما    تضع  وسائل اإلعالم ذلك أّن    طبون.الذين اعتقدوا أّ��م استقطبوا، هم �� ا�حقيقة مستقإّن  

الشر�ات  ت تنتجها  ال�ي  الصورة،  هذه  إلك��ونّية.  آالت  استخدام  من  الهدف  أي  ممارس��م،  جوهر  نس��م 

ارات وحر�ات  العاملّية، تجد مساندة من أشباه املثّقف�ن الذين ي�ّ�رون الهيمنة التجارّ�ة من خالل خلق تيّ 

اصطناعّية  بطر�قة  انتظار  طليعّية  هو  ذلك  ع��  دليل  خ��  ولعّل   ،�
ّ
و� قد  ا�حر�ات  هذه  عصر  لكّن   .

 .1املؤسسات �حركة طليعّية تضفي شرعّية ع�� وجودها

 : الموسیقی والذکاء االصطناعي  -5

   ينطلق الذ�اء االصطنا�� من أّن 
ّ

  طر�ق   عن  اإل�سا�ّي   طبيعة الذ�اء  فهم  إ��  ر بالفعل، فهو ��دفاآللة تفك

   اإل�سا�ّي   السلوك   محا�اة  ع��  القادر  ل�حاسوب اآل��ّ   برامج  عمل
ّ
بالذ�اء. وهذا �ع�ياملت   برنامج   قدرة  سم 

   أو  ما   مسألة  حّل   ع��  حاسوبمعّ�ن ��  
ّ
املوقف، واالعتقاد بأّن  لهذا    ع�� وصف  بناء،  موقف ما  ��  قرار  خاذات

   أّن   يجب  ال�ي  2يجد الطر�قةقادر ع�� أن    نفسھ   ال��نامج 
ّ
املناسب    إ�� القرار   أو للتوصل  سألةامل   �حّل   بعتت

 ال��نامج.  ��ا �غذي  ال�ي عةة املتنوّ ات االستدالليّ العمليّ  من العديد إ�� بالرجوع

نقطةيو  هذا  يهامّ   تحول   عت��  "تقنية  معروف  هو  ماجاوز  تة  ال�ي  باسم  ة العمليّ   ف��ا  تتّم   املعلومات" 

 ةالفائق   سرعتھ  ��  بو استخدام ا�حاس  أسباب  أهّم   وتنحصر  اإل�سان،  طر�ق   ة عن االستدالليّ 
ّ
  ال  نا ، رغم أن

ھ يمكن  ، �عامّ   �ش�ل  اإل�سا�ّي   الذ�اء  عرف�  أن  �ستطيع
ّ
ال�ي يمكن من املعاي��    عدد  ع��  الضوء  نلقي  أن� أن

 ا�ختلفة  ب�ن املواقف  الشبھ   أوجھ  التعرف ع��و   والتجر�د،  التعميم  ع��  القدرةم��ا    خاللها.    من  عليھ  ا�حكم

معوالتكيّ  املستجّد   ف  الذ�اءاملواقف  أخطاء  واكتشاف  وت�حيحها  ة  األداء  االصطنا��    ��  لتحس�ن 

 .املستقبل

ة  الر�اضيّ   با�خصائص  تختّص   ال�ي  Cybernétique  بالس��انية  خطأ  الذ�اء االصطنا��ّ   رنو ق  ما  وكث��ا

لو  ك  اإل�سان  إ��  وتنظر،  الراجعة  التغذية  ألنظمة بينماآ��ّ   جهاز  أنھما  الذ�اء  ��تّم   ،    االصطنا��ّ   علم 

األعمال  ��  اإل�سان  �ستخدمها  ال�ي  ةملعرفيّ ا  اتبالعمليّ    األعمال   هذه  تختلفو ة.  ذكيّ   ها�عّد   ال�ي  تأدية 

  قَف املتُّ   األ�شطة إحدى    باختيار   أوال   عملھ  االصطنا��  الذ�اء  علم  الباحث ��  �بدأو طبيع��ا.    ��  نابيّ   اختالفا

أ�ّ    معلومات   من  النشاط  قيامھ ��ذا  لدى   اإل�سان  �ستخدمھ  اعمّ   الفروض  �عض  يضع  ثم،  ة"�ا "ذكيّ ع�� 

  يتؤدّ   ال��نامج. وقد  هذا  سلوك   يقوم بمالحظة  ثم  ،ب اآل��ّ و ل�حاس  برنامج  ��  هذه   يدخل  ثم  واستدالالت،

ة،  النظر�ّ  �� أسسھ وتطو�ر �عديالت إدخال إ��ما ُيف�ىي مفيھ   القصور  أوجھ اكتشاف ال��نامج إ�� مالحظة

 وتطو�ر.  مالحظة  من �ستتبعھ  وما لل��نامج سلوك مختلف  إ�� بدوره هذا  و�ؤدي   نفسھ، ال��نامج  �� و�التا��

 
1- Sophie Gosselin et Julien Ottavi, Op.cit. 

لة واضحة ومحددة ويتولى البرنامج ترجمة هذه الخطوات المحددة   -2
ٔ
خالف برامج الحاسب التقليدية حيث تكون خطوات حال لمسا

 .ى برنامج باستخدام لغات البرمجةإل
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  من  عدد  ��  ة مالقضيّ   حّل   ل إ��للتوصّ   algorithme  خوارزماأّن هناك    إثبات  إ��  اتالر�اضيّ   عالم  ��دف

'  وضعھ لتاهار ّل م�   االصطنا��ّ   بالذ�اء   املشتغل  �ستخدمبينما    خطوات،   سبع   عن   مثال  يز�د  ال   ا�خطوات

  األو��   لها الدرجة  فليس  ا�حل  ��اليتط  ال�ي  ا�خطوات  عدد  أما  سليمة،  استدالل  طرق   ع��  مب�يّ   �حّل   برنامج

 األهميّ   من
ّ
  ا�حساب،  سرعة   من   أهّم   دةا�جيّ   التنظيم  مبادئ   أّن   هو   االصطنا��   الذ�اء   ��  السائد  جاهة، فاالت

  الباحث  أذهان   ��  وضوحا  املنطق  فروع  أك��من أّن   رغم ع�� الاملنطقي. و   املستوى   ع��  الر�اضيات���ز دور  و 

فمنLa logiquedéductive  االستنباطي  املنطق  هو    املؤكد  ، 
ّ
االستقرائي  من  ةأهميّ   أقّل   ھأن   أو  املنطق 

 .1بالذ�اء أ�شطتنا املتعلقة عظم�� م la logique inductive inferentielleاالستدال�� 

"م  االصطنا��  ا،  "ها�س " و "�ار�ي عّرف  ولكنھ  لذ�اء  مقتضبا،  مصمّ �عر�فا  مذاهب  حالًيا  �ي يحمل 

هو الذي يمتلك نموذجا مالئما للعالم    ن الكيان الذ�ّي إسنقول  "  :، فقالة �� �اليفورنياالرو�وتات البحثيّ 

ا�خاصة بھ والقدرة ع�� أداء    الر�ا�ىي (بما �� ذلك العالم الفكري والذي يجب أن يضاف إليھ فهم للغايات

العمليات العقلية األخرى)، إذا �ان هذا الكيان قادرا ع�� اإلجابة، وفًقا لهذا النموذج، ع�� مجموعة واسعة  

العالم ا�خار��ّ ع�� ا�حصول ع�� معلومات إضافيّ   من األسئلة و قادرا أيضا إذا �ان ذلك  مرّ   ، �ّل ة من  ة 

. ولسائل  2"ة تتطل��ا أهدافها وال�ي �سمح ��ا قدراتھ الف��يقية مهمّ   ا و�� السياق ا�حيط بھ، وأداء أّي ضرور�ّ 

�سأل: االصطنا��ّ هل    أن  الذ�اء  ملفاهيم  املوسيقي؟    يمكن  البحث  ع��  تنطبق  استخدام  فيّ كيوما  أن  ة 

ة،  ف ع�� األش�ال �� مجال الظواهر الصوتية؟ أخ�ً�ا، ع�� مستوى أك�� عموميّ ة والتعرّ األساليب االج��اديّ 

  هو الوجھما  و ة) ال�ي ستخدمها؟  ة وا�جماليّ هذه التطبيقات مجدية، ما �� األهداف (اإل�سانيّ   إذا ثبت أّن 

 يوتر؟ اإليجا�ي �� ال��اية �خلط املوسيقى وأجهزة الكمب 

الرّ  أّن ع��  من  تّم املعلوميّ   غم  قد  األساليب    ات  من  العديد   �� واسع  نطاق  ع��  بالفعل  إدخالها 

   ألّن   ،3استعماال��ا تبقى غالبا موضع �ساؤل   "املوسيقية"، إال أّن 
ّ
ب جهوًدا كب��ة وم��امنة للعديد ذلك يتطل

 ت�و�ن من عناصر صوتيّ عبارة عن  هو  العمل املوسيقي    إضافة إ�� أّن   ،صاتمن التخصّ 
ّ
 ، ل �� بنيةة تتش�

وكيف  �ّل   أّن   من  وقيمتھتھ  أهميّ   يوتأ� إلك��و�ي)،  صوت  (ا�جرس،  صو�ي  العناصر    تّم   ما �ائن  هذه  دمج 

"املش�لة" العظيمة للموسيقى املعاصرة �� عدم وجود لغة مناسبة    �بدو أّن و   .شامال  ش�ل هيكال �  ،ا�ختلفة

الصوتيّ  األشياء  األوللتمثيل  املوسيقيّ يّ ة  البنيات  لوصف  وكذلك  هذا  ة  من  دمجها،  يتم  ال�ي  (التأليف)  ة 

 .4ر املساهمة املمكنة ألساليب الذ�اء االصطنا��املنظور يمكننا أن نتصوّ 

   إّن 
ّ
ن  ل �� إن�ار ا�حاجة املسبقة إ�� لغت�ْ ا�جهاز املناسب، الذي يجعل من املمكن تقليل أ�عاد املش�لة يتمث

واحد، مع   �ما �ّل ر مجاالت الصوت واملوسيقى ع�� أ�ّ وتصوّ تبن��ا تصف األشياء، واألخرى  ، واحدة�ت�ْن متم�ّ 
 

ال نبونيه، ترجمة-1
ٓ
بريل 172علي صبري فرغلي، الذكاء االصطناعي، واقع هو مستقبله، عالم المعرفة عدد  :ا

ٔ
 .13-11، ص1993، ا

2- J. McCarthy et J.E. Hayes: “Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence» in 
Machine Intelligence 4, B. Meltzer et D. Michie (Edinburgh University Press, 1969). 
3- Skyvington William. Musique et intelligence artificielle. In: Communication et langages, n°10, 1971. pp. 31-
42, http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1971_num_10_1_3866, Document généré le 05/01/2016 
4- Ibid, pp. 31- .42 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)69( 

 
ّ
    ك من واحد إ�� آخر.نا نتحرّ عدم وجود انتقاالت كب��ة عندما �عتقد أن

ّ
ف ا�جهاز من تجاهل  بمع�ى آخر، يتأل

   التشكيلة ا�خام و أي مستوى وسيط ب�ن املادة الصوتيّ 
ّ
ة  املوسيقي. ال تتحدى هذه الفرضيّ م للعمل  املنظ

ألن التار�خ ال�امل للموسيقى يظهر    ،مستمعإ��  مؤلف وال  إ��  طة، ال بالنسبة  وجود هذه املستو�ات املتوّس 

تؤكد ببساطة أن التحليل "املي�اني�ي"، أو    (ال�يمن الوا�ح أن األصوات املنظمة بالدرجات؛  . و أيًضاذلك  

نطوي ع�� مراعاة جميع املستو�ات التقليدية ملع�ى الرسالة  ت ال    )ةاملوسيقيّ غ�� ا�جسم لظاهرة    ع�� األقّل 

 . 1املوسيقية

، هذا  ة ا�خام ومعناها املوسيقيطة ب�ن املواد الصوتيّ يحتاج إ�� هذه املراحل املتوّس   الذ�اء البشرّي   إّن 

شر. ولن ينكر أحد أن  مة للمسار املبا ء من ناحية أخرى، سي�ون الذ�اء االصطنا�� أك�� مالمن ناحية، و 

الصو�ّي  العمل  ب�ن  مباشر  غ��  مسار  وجود  حّج   واملوسيقّي   مالحظة  منطقيّ ��  طر�ق  ة  وجود  لصا�ح  ة 

التصوّ فتسّ�ى    ،مباشر من  متصلة  سلسلة  "أي  الصوتيّ "املوسيقى"  لر�ط  رات  استعداد  ع��  نحن  ال�ي  ة 

   �� ا�حقيقة البسيطة  �ا تتمثل أو�� سما�  ،مات املوسيقية ��االّس 
ّ
لة �� �سمية "املوسيقى" بما �ستمع  املتمث

السمة األساسيّ  النظر عن هذه  املوسيقيّ إليھ. و�صرف  ��  ة  السمات األخرى  العثور ع�� جميع  يمكننا  ة، 

وال تح�ىى املستخدمة لوصف    مجموع األف�ار ال�ي �انت لدينا دائًما �� املوسيقى، من الصفات ال�ي ال �عّد 

  أنواع  تقدم جميعو ة إ�� أك�� املفاهيم �عقيًدا املستخدمة لتحديد مع�ى األعمال املوسيقية،  الدرجات الزمنيّ 

لرو�وت  إ�� اة ب�ن األصوات (القطب امللموس) واملفاهيم (القطب ا�جرد). أما بالنسبة ياملوسيقى هذه الثنائ

ش�ل من األش�ال، مع األسباب ال�ي تجعل البشر    مش�لة �� تقديمھ، بأّي املوسيقي، فليس هناك بالطبع أي  

 ير�طون هذه الصفات املوسيقيّ 
ّ
 ة أو تلك. ل هذه الظواهر الصوتيّ ة أو تلك بمث

، وصف �امل لسلسلة الصوت  أو��  من ناحية �ع�ي  ُ�ن�ح "ب��و�ده بالبيانات ال�ي �ستوع��ا تماًما:  هذا، و 

�ذا أخذنا، ع�� و نة.  فات املعيّ ة لها، ومن ناحية أخرى، وصف دقيق للصّ سيقيّ ال�ي نرغب �� �عي�ن سمة مو 

�عزف ع��    اعسكر�   ا"�حن  اعتبارهاال�ي �عّرفها ع��  املوسيقّية    العالمات عشرات  سبيل املثال، سلسلة من  

ة  الصوتيّ   ملاذا تدرك فئة معينة من املستمع�ن هذه الظاهرة   : أن �ش�� إ�� الرو�وت  البيانو"، فمن الضرورّي 

 لهذا التواصل الصو�ي، مع �سمية    ؟ع�� هذا النحو
ً
من املمكن تماًما إعطاء الرو�وت املوسيقي وصًفا �امال

 تت�وّ 
ّ

"ال� رئيسية:  �لمات  اثنن من  العسكري،  لهذه    ةعشر تا  حن  الشامل  بـالوصف  واملقصود  بيانو.  نوتة، 

الصوتيّ  ا�جهالسلسلة  الضغط  عينات  من  مجموعة  ببساطة  هو  الظاهرة  ة  هذه  لتحقيق  الالزمة  ري 

 .2الصوتية"

األف�ار    وأّن   ،ة بحتهو فقط نتيجة تجر�ة موسيقيّ   التقدير املوسيقّي   أّن -املستوى العام    ع��-وهذا �ع�ي  

مجال التقدير    وهو ما �ع�ي اف��اض أّن   فحسب،  ال�ي يمتلكها املرء للموسيقى �عتمد ع�� املعرفة باملوسيقى

�� حّد     املوسيقي مغلق 
ّ
تتمث ال�ي ل املهمة األساسيّ ذاتھ.  �� تحديد املوسيقى الشائعة  للرو�وت املوسيقي  ة 

 
1- Skyvington William. Op. cit., pp. 31-42. 
2- W. Skyvington: Un nouveau instrument de musique: l’ordinateur», in Communication et Langages, n° 8. 
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طبق عل��ا "ملصقات" مماثلة �ش�ل عامّ 
ُ
 . وغ�ي عن القت

ّ
"ا�حدس" ألولئك   فإّن   األقّل،ھ �� البداية ع�� ول أن

عكس  �  ال��امج سوف �� ��اية املطاف مجرد مجموعة كب��ة من    الرو�وتالذين سيكتبون برامج الكمبيوتر  

 الكمبيوتر قادر، من عينات مجهر�ّ  ل أّن هل يمكننا أن نتخيّ فما مع�ى التسميات.  إ�� حّد 
ّ
ل �ش�ل مثا��  ة تمث

صوت ظاهرة  التعرّ يّ أي  املوسيقية؟ة،  املفاهيم  أساس   �� ست�ون  ال�ي  األش�ال  ع��  هذا   ف  ع��  لإلجابة 

يق��ح األسا�ىي،  عامّ فرضيّ   "Skyvington William"سكيفاغتون""  السؤال  �عبارات  للغايةة  إذ  ة  يمكن  ، 

صوتيّ  ظاهرة  أي  التا��:  النحو  ع��  موسيقيّ صياغ��ا  رسالة  أ��ا  ع��  تفس��ها  يمكن  قبلة  من  مستمع    ة 

   ،ذاتھ  بالفعل �� حّد 
ّ
 و�توف

ّ
  ة. من الوا�ح أّن زمة لتمي�� مع�ى الرسالة املوسيقيّ ر ع�� جميع املعلومات الال

 
ّ
ع املستمعون تحت �سمية  م كيف يتجمّ الرو�وت املوسيقي الذي �عمل ع�� هذه القواعد لن ينجح أبًدا �� �عل

   "موسيقى بي��وفن". و�عبارة أخرى، سيتع�ن ع�� الرو�وت
ّ
م باملع�ى الدقيق لل�لمة املفاهيم  املوسيقي أن يتعل

 ة. ا�حقيقية ال�ي تنبثق فقط من املعلومات املوجودة �� الظواهر الصوتيّ 

بواسطة    ل بال شّك لظاهرة الصوت ستتحوّ   الرق�يّ   ماث�� ة الناتجة عن التحو�ل التّ نات الرقميّ العيّ إّن  

للعمليّ  وفًقا  الر�اضيّ الكمبيوتر  البشر�ة.  ات  باألذن  املعلومات"  "معا�جة  �شغيل  تحا�ي  ال�ي    سيتّم أي  ة 

ة  �عت�� عمل األذن كعمليّ  أخرى،ة. و�عبارة الت الر�اضيّ البحث عن نماذج من الرسومات الناتجة عن التحوّ 

الدماغ كعمليّ ر�اضيّ  وعمل  تصو�ر�ّ ة  طر ة  بصر�ة). من  (أو  الرو�وت، سوف  ة  برامج  تطو�ر   �� آخر  إ��  ف 

التجر��ي: سيتّم  باملع�ى  اج��اديا  ن�ًجا  اق��اح   �ستغل  �ل  من  طر�ق    /التحقق  الرو�وت عن  يقدمھ  نموذج 

إ�� اختبارات املواد الصوتيّ  أّن   ا�جديدة؛ ة  الرجوع املنتظم  الواقع مع�ى   �ستنتج فقط   �� "يفهم"  الرو�وت 

ح �� تصنيف أمثلة جديدة للموسيقى ع�� أساس هذا الش�ل. و�التا��، لن  ن ح�ى ينجمفهوم موسيقي مع�ّ 

هل �� فق مع مستمع �شري للعثور ع�� موسيقى جديدة،  يفهم الرو�وت حًقا "ا�جميل" �� املوسيقى ح�ى يتّ 

أم ال. ر�ما يجب أن ننتظر ح�ى ن�ون هناك لتطو�ر موضوع الغايات ال�ي يمكن أن تخدم هذا الرو�وت.    جميلة

 .1فنان�نال�ا �حال، ع�� جودة بيئ��ا املوسيقية. هذا هو التحدي أمام مستخدم ستعتمد فائد��ا، ع�� أّي 

الفنان    ة، فهل س��يل الذ�اء االصطنا��ّ ة تحتوي ع�� موسيقى غ�� ماديّ إذا �انت التكنولوجيا الرقميّ 

السينار�و يميل إ��   هذا  أن يطرح، ألّن   نفسھ؟ وهل الذ�اء االصطنا�� قادر ع�� خلق الفن؟ سؤال �ستحّق 

حتميّ  يصبح  برنامج  أن  إ�شاء  أحدثھ  الذي  التأث��  ع��  نظرة  إلقاء  سوى  علينا  ما  بمساعدة  "ا،  املوسيقى 

ا".    الذي موسيقى الراب،    ع��   (MAO)ر"الكمبيوت
ً
يمنح الفرد فرصة للتأليف دون أن ي�ون موسيقًيا "مح��ف

الراب   ��ا  انتشر  ال�ي  تامّ تالطر�قة  بوضوح     أّن   ؤكد 
ّ

�غذ الرق�ي  التكنولو��  التطورات  التقدم  مباشرة  ي 

ة،  العالقة ب�ن الرقمية والهيب هوب عالقة توأميّ   ة املرتبطة بالراب. إّن ة واالقتصاديّ ة والصناعيّ املوسيقيّ 

 ة. ة وموسيقيّ ة، والثانية ثقافيّ ة وتكنولوجيّ كالهما بمثابة ثورات �� التار�خ، األو�� صناعيّ و 

 ؟   موسيقّى   الذ�اء االصطنا�� قادر ع�� خلق فّن فهل أّن 

 
1-Skyvington William. Op. cit., pp. 31-42. 
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��ك مساحة كب��ة للفنان�ن الذين يختارون  ليس مما يدخل �� الذ�اء االصطنا�ّ� أن  
ُ
أغان إلدخالها    عّدةت

البيانات قاعدة  ال��ائيّ ثم  ،  ��  األعمال  جميع  بتحر�ر  وا�حاسوب  املبدع  ع�� يقوم  عل��ا  الضغط  قبل  ة 

مساعدة وتحس�ن وتبسيط ا�حياة  هو    جوهر الذ�اء االصطنا�� والتكنولوجيا �ش�ل أعّم و�ن �ان   .القرص

 اآللة. يمكن تحسي��ا من خالل  و�ّل األشياء .ةاملوسيقى ليست سوى حسابات ر�اضيّ إذ ة لإل�سان. اليوميّ 

الرو�وتيّ   العامّ حولت نظر�ة االستبدال  الكب��ة األوهام  إ�� حقيقة واقعية.  ة    ،2016في عام  وفعال فة 

و  وغنا��ا  امليالد  عيد  أغنية  إ�شاء  ع��  قادر  اصطنا��  ذ�اء  نظام  تورونتو  جامعة   �� باحثون  عرض  طور 

أوّ   Google"غوغل"   العام نفسھ   �� املثال،  ل��نامج "ع�� سبيل  آلة ع��  Magentaل عمل  "، ��دف تدر�ب 

��دف إ��   ” الذي chineFlow Maنظام الذ�اء االصطنا�� "  Sonyأ�شأت سو�ي و تأليف املوسيقى بمفردها. 

األمر  و يعد مفهوم التعلم اآل�� أمًرا ضرورً�ا،  و ان: ال��كيب، ال��تيب، املزج.  ة للفنّ ة اإلبداعيّ إعادة إنتاج العمليّ 

واملقاييس   واألنماط  األدوات  األغنية:  مفهوم   �� تدخل  ال�ي  العناصر  جميع  الق��اح  ال��نامج  إ��  يرجع 

 نات كب��ة.  من خالل قاعدة بيا ،واإليقاعات

ر��ا التكنولوجيا إليجاد طرق جديدة �خلق  �ذا �ان هدف الفنان هو استخدام األدوات ا�جديدة ال�ي طوّ و 

   الذ�اء االصطنا��ّ   الفن، فإّن 
ّ
ان  يجعل وضع الفنّ   و�مكنھ أن  ،م والتفك�� والتصميم وحدهقادر ع�� التعل

؟  : هل �ستطيع الذ�اء االصطنا�� أن يصنع الفّن السؤال املف��ضيمكن القول إّن  . �� ال��اية،  غ�� مستقّر 

خذ صيغة أخرى مفادها: هل
ّ
 فنيّ   قد ات

ً
؟ السؤال  يمكن اعتبار اإلبداع املولود من الذ�اء االصطنا�� عمال

ً
ا

   وذلك من أجل�� املستقبل،    بة عليھاإلجاأن تقّدم  �جب  و ،  شك بالفلسفي  
ّ
رة  تجنب �عقيد العالقات املتوت

 ا�خطر الذي والفن، لكن ليس هذا هو بالفعل ب�ن العلم 
ّ
كيف  بل ا�خطر يكمن �� اآل�ي:، ھعيمكن أن تتوق

إذا قام الذ�اء االصطنا�� الف�ي بإضفاء    ،ة لفنان�ن ينتمون إ�� الشركة املعنيةيمكن ضمان حقوق امللكيّ 

 الطا�ع الديمقراطي ع�� عالم املوسيقى؟  

الفيديو  ظهور  ة مع املوسيقية مع انتشار التكنولوجيا ا�حديثة، خاصّ األعمال  انتشرت آفة قرصنة   -

وال��و�ج ألعمالهم،  والتقاسم  التواصل  للموسيقي�ن  اإلن��نيت  أتاحت  املرنة. و�قدر ما  واألقراص 

 سه
ّ

تف�ى ا�خط��ة،  لت  الظاهرة  هذه  ما ي     وهو 
ّ
وتمث للضياع،  حقوقهم  القرصنة  �عرض  ظاهرة  ل 

د املبدع�ن وقطاع اإلنتاج املوسيقي برمتھ. فقد أصبح من السهل �شر �ل  ة تحديا خط��ا ��ّد الرقميّ 

النتشار  إ�� ا  ة، نظراما يقدم ع�� ا�خشبة بصفحات الو�ب و�سرعة مذهلة بالصور املتحركة ا�حيّ 

رة و�ام��ات صغ��ة  الواسع ألجهزة التصو�ر والت�جيل الرقمية الذكية من هواتف محمولة متطوّ 

ا�حاسبات   انتشار  عن  فضال  ا�جودة،  تحس�ن  ملعا�جة  مذهلة  و�رامج  الدقة،  وفائقة  ا�حجم 

 
ّ
بل  دة الوظائف. كما توفر التكنولوجيا الرقمية إم�انات لن�خ األعمال مقاة وا�حمولة املتعّد وحيّ الل

 .أثمان بخسة

  �ن �� عالم اليوم، نظرا �� فرض رهانات جديدة ع�� املوسيقيّ   ، بال شك،ةالت الرقميّ التحوّ   ستستمّر  -

دائما هذه الرهانات    جھم الثورة العلمية �� مجاالت املعلوماتية. وستواسرعة املذهلة �� تقّد إ�� ال

ة يكمن �� تحقيق � للموسيقى الرقميّ التحدي األك�  إّن ، بل  خطورة عن آفة القرصنة  تحديات ال تقّل 
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الهائل من املنتوجات   امل��ان الكّم ة. وسيبقى سؤال ا�جودة هذا مطروحا ليضع �� ا�جودة املوسيقيّ 

ات  ة ال�ي �ستجيب ل�حاجات املست�جلة وامل�حاح للفضائيّ رة والسطحيّ املوسيقية املتشا��ة واملكرّ 

والكث�� م��ا أيضا يأفل نجمھ �� �ل �حظة. وال   .اتج يوميّ واملواقع الرقمية... فالكث�� من األعمال تن

 .1والعميقةالت إال األعمال القو�ة صمد �� وجھ زوا�ع هذه التحوّ ت

 فنان -
ً
 و سي�ون هناك حتما

ّ
و�مكننا أن نتوقع بالفعل    .ة �� املطالبة بحقوقهمص حيا��م اليوميّ ن تت�خ

صرامة.    أّن  س��داد  والنشر  التأليف  وحقوق  والقرصنة  املوسيقى  بحقوق  املتعلقة  السياسات 

 
ّ
 باإلضافة إ�� ذلك، من الوا�ح أن

ّ
  م اآل�� سينتشر �ش�ل كب�� �� عالم املوسيقى، فإّن ھ إذا �ان التعل

 Appleو  Deezerو   Spotifyلـنقاط القوة الرئيسية  ذلك أّن  ات البث ست�ون لها اليد العليا،  منصّ 

Music-��قائمة التشغيل ا�خاصة ��م. لذا، إذا �ان بإم�ان الذ�اء    ��-سبيل املثال ال ا�حصر    ع

، وأجواء التلقي، وما إ��  االصطنا�� أن يؤلف و�ن�ىئ تلقائًيا موسيقى الراب، والكهر�ائية، والبوب

 م�ان سيبقى للفنان؟   ذلك فأّي 

قد  �ذا  و  مختلف�انوا  أغنيات  ملء  من  املنصّ تمكنوا  ع��  �لل،  ة  دون  رسوم  فات  تقليل  أيًضا  يمك��م 

هو    Spotifyشركة. لم �عد الهدف من  لالفنان�ن، حيث سيتم استبدالهم بآلة واحدة أو اثنت�ن مملوكت�ن ل

  �� تلك   لتم�� نفسها   algorithmeوكتابة أفضل خوارزم    ، إ�شاء أفضل قائمة �شغيل، ولكن بناء أفضل آلة

أفضل عالم قادر  عن  ولكن    ،انعن أفضل فنّ   ،�عد الشر�ات تبحث �� واقع األمر  ملو املنافسة الشديدة،  

 ع�� خلق أفضل فنان اصطنا��. 

 خاتمة: ال  -6

تتبوّ  - املوسيقى  هامّ أصبحت  م�انة  الرق�يّ أ  التعب��  فنون  ضمن  ا�حديثة،   ة  الوسائط  بمختلف 

ة ضال��ا �� اإلم�انات الهائلة ال�ي هن املوسيقيّ ات واملو�شبكة الو�ب خاصة. وتجد مختلف الفعاليّ 

ات ال�ي يمر م��ا العمل املوسيقي، بدءا من  ة �� مختلف املراحل والعمليّ تتيحها التكنولوجيا الرقميّ 

ة مجدية لالشتغال �� هذا  ولم �عد الطرائق التقليديّ  واإلشهار والتسو�ق.    اإلنتاج  الفكرة، وصوال إ��

ع�� العامل�ن   فرض ة تبا�� مجاالت اإلبداع األخرى، وأصبحت التحوالت الرقميّ   ا�جال اآلن، كما ��

 ا�حاجة إ�� تأهيل ا�حقل املوسيقي برمتھ من أجل مواكب��ا.  ا�جال املوسيقّي �� 

املعلوماتيّ و  - املعرفة  ا�حاجةت��ز  هذه  صدارة   ��    ،ة 
ّ
ع��  و�تطل ا�حرص  املوسيقي  العمل  نجاح  ب 

إ  �� والتجديد،  املوسيقي�ّ االبت�ار  املبدع�ن  دوائر  مع  والتفاعل  التواصل  من  العامل�ْ طار   �� ن ن، 

 
ّ
ات وقد  واالف��ا�ىي.    الواق�� 

ّ
االت العامليّ خذ  نحو  ا�خصوصيّ جاه  إبراز  إ��  يرمي  من��  النغميّ ة  ة  ة 

املوسيقيّ واإليقاعيّ  املثاقفة  ظل   �� تحت رحمة  ة،  أو  للتأث��،  متفاعال  تبادال  باعتبارها  التثاقف  ة 

 
ّ
ويستد�� ذلك  ة ع�� أخرى.  ق األمر بممارسة التأث�� ال�ا�ح لثقافة موسيقيّ املوسيقي، عندما يتعل
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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ضرورة ھ 
ّ
لتمت�ن    �ل االختيار،  كفايات  هو�ّ الثقافيّ   ةناعاملتطو�ر  ع��  با�حفاظ  الكفيلة  تنا  ة 

تحّد املوسيقيّ  أخطر  لكن  املوسيقيّ   ة.  املبدع�ن  يواجھ  القرصنةهو  �ن  غدا  الثورة    آفة  غمرة   ��

ة. وهو ما أفرز ا�حاجة إ�� العمل التشار�ي �� هذا ا�جال، وتنسيق مختلف ا�جهود �حار�ة  الرقميّ 

 .1هذه الظاهرة ا�خط��ة

   �ذا نظرنا إ�� الفّن و 
ّ

ما هو الفن؟ وما هو    :ر ا�جما�� وجدنا أنفسنا إزاء مشكالت عدة مثلبأع�ن املفك

�ا؟  ما �� أوجھ الطبيعة ال�ي يجب أن يحاك�َ   ،يعة؟ و�ذا �ان األمر كذلكالطب  هدفھ؟ وهل ينب�� أن يحا�َي 

ا�حا�اة    ة ؟ أم أن من الواجب أن نتخ�� عن نظر�ةع�� الطبيعة صفة مثاليّ   وهل يجب ع�� الفن أن يضفَي 

 ونقول إّن الفن �عب�� عن استجاباتنا للطبيعة.  ،برم��ا

ا  فنّ بوصفها  ع�� اعتبار أن املوسيقي    ،والعلم والفن  السؤال مطروحا حول العالقة ب�ن الفلسفة  و�ظّل 

 قد  
ّ
زالت أيضا موضوع اهتمام  مااهتمامات الفلسفة والعلم، إال أ��ا ظلت و   أهّم   أحد   -كما أبرزنا  -لت  ش�

 وامليتاف��يقا.    ا�جماليات واألنطولوجيا

أّن   إ��  �� هذا السياق،  مقالها حول برغسون    ختمت" قد  Grosz Elizabeth"إل��ابيث غروس" "و�ش�� 

 "الفلسفة ليست �� التأمّ إّن ودولوز بالقول:  
ّ
 ل أو التفك�� �� هذا البناء ا�خالد ال

ّ
بل    عن التغي��،  ذي ال يكف

القيود املفاهيميّ ل�� إطالق، وفضفضة وتحر�ر   العلمية  ة والتداوليّ تلك  تثبيت األش�ال  ال�ي �عمل ع��  ة 

، أي �� ا�حدود املطلو�ة للعمل الف�ي  ع�� الرغم من كبحها �� إطار،  ،، وتلك ال�ي �خرت�اللمعرفة وتصلي�

  �لّ لص��ورة من  ل�� تحر�ر  و ة االختالف ح�ن ��يمن ا�جمود والس�ون ع�� الفكر؛  الفلسفة �� �عبئة قوّ إذ  

 
ّ
ة  يّ ة للمعرفة العلمواالستحواذ ع�� الص��ورات املؤقتة من فو�ىى الوجود. �� الص��ورة الفنيّ   د،جاه محّد ات

ليس من خالل اإلحساس أو العاطفة، ولكن من خالل    ، وخلق �ىيء جديد،ة لإلبداع الف�يّ والص��ورة العلميّ 

مما يجعل    ككالنية)،  والذي يدركھ دولوز (  ، االختالف الذا�ي الديمومينفسھ  املصدر  املفاهيم ال�ي ت��ل من

عدم   �� تراجع عن  ، كذلك،الفلسفةو د �ل م��ما اآلخر �� م�انھ املالئم. ولكن يحّد  ،العلوم والفنون ممكنة

   ��يتص
ّ
تدف إ��  والعودة  نفسھ،  والفضاء  امل�ان  وتحر�ر  املناسب،  امل�ان  �ش�ل  هذا  ال�ي  الص��ورة  قات 

ت   .الواقع استعادة  وهكذا،  ملواقع،اتم  مفاهي�ي  كحاكم  ليس  عن  لفلسفة،  ال��اجع  جيد  و�عادة    /ولكنھ 

 الفع
ّ
الال الص��ورة  جيّ ل،  م��ايد،  �عقيد  مع  الواقع  تقارب  ال�ي  الواقع  ص��ورة،  تناسب  مفاهيم  تصميم  د 

الفلسفة، التأث�� والعاطفة وا�حّس   �� متعة املفاهيم كما يقول دولوز،  بكفاية أك��.  ، وت�خيم  وتكثيف 

 .2وما يصنعھ الفن" وتحو�ل ما �عرفھ العلم،
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2-Elizabeth Grosz (2005). Bergson, Deleuze and the Becoming of Unbecoming. parallax, vol. 11, no. 2, 4–13 
بو رحمة. :صيرورة الصيرورة، ترجمة-إليزابيث غروس، برغسون، دولوز، وال

ٔ
ماني ا

ٔ
 ا
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 طوماس هوبز: 

 من أجل بناء الدولة الحدیثة، وتجنب حرب الکل ضد الکل  

 

 

 

 الملخص: 

مفادها أن "طوماس هو�ز" قد    ،زالت��دف من خالل هذا البحث إ�� توضيح فكرة أساسية سادت وال  

الدولة   سس 
ُ
أ وضع  فهو�ز  ذلك،  عكس  األمر  بينما  الدي�ي،  االستبداد  بدل  السيا��ي،  لالستبداد  أَسس 

أجل ضمان   ا�حديثة، القائمة ع�� القانون �أساس لسلطة الدولة، وفوض ل�حاكم السهر ع�� تطبيقھ، من

السلم واألمان، وتجنب العودة ل�حرب األهلية والدينية ال�ي ذاق قسو��ا، (حرب ال�ل ضد ال�ل). وما يؤكد  

" ��  قد  "  هو�زقولنا هذا �ون  �ا�حق  ا�جوهر�ة  إذا هدد حقوقهم  ا�حاكم،  للمح�وم�ن حق مقاومة  شرع 

حالة  إ��  إ�� القضاء ع�� الدولة والعودة  ا�حياة وامللكية...، لكن هذه املقاومة (الرفض السل�ي) ال ��دف  

، بإعادة النظر �� العقد الذي تم من خاللھ التنازل ل�حاكم من أجل تدب��  أخطا��االفو��ى، و�نما ت�حيح 

شؤون الناس، ألن هذه السلطة ا�خولة لھ مفوضة من الشعب، وليس من هللا، و�التا�� يحق للشعب أن  

 س العقد االجتما�� (عالقة ا�حاكم با�ح�وم�ن).يراقب، و�قاوم، و��حح، �ل خلل يم

 وقد تناولنا هذا املوضوع من خالل أر�عة محاور:  

 _ ما ي��ر القول بالسلطة املطلقة 1

 _ السلطة املطلقة ليست استبدادا2

 _ الطاعة الطوعية ورفض االستبداد 3

 (التسلط) وعصيا��ا  _ ا�حق �� مقاومة السلطة املطلقة 4

 الدولة ا�حديثة، الفو��ى، السلطة املطلقة، االستبداد، العصيان، السلمح: ال�لمات املفاتي 
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Abstract:  

Through this research, we aim to make clear of a basic idea, which prevailed, and still 

prevailing, which is Thomas Hobbes has established political tyranny instead of religious 

tyranny, but the reality is vice versa. Hobbes put the foundations of the modern state, based 

on law as the basis for state authority and delegated the ruler to ensure its implementation in 

order to guarantee peace and security, as well as to avoid a return to the civil and religious 

war because he experienced the hardness of war (the war of all against all). What confirms 

our saying is that Hobbes legislated the right to the governed in order to resist the ruler if he 

threatens their fundamental rights such as the right to life and property..., but this resistance 

(peaceful rejection) does not aim to eliminate the country and return to a state of chaos, but 

rather to reforms its mistakes by reconsidering the contract through which the ruler was 

abdicated in order to be head of people's affairs, seeing that this authority granted to him is 

delegated by the people, not God. Therefore, the people have the right to monitor, resist and 

correct any flaw that affects the social contract (the relationship of the ruler with the ruled).  

We have covered this issue through four axes: 

1. What justifies the saying by the absolute authority?  

2. The absolute authority is not a tyranny.  

3. Voluntary obedience and refusing of tyranny  

4. The right in resistance and disobedience the absolute authority (authoritarianism) 

Keywords: modern state; Chaos; absolute power; Tyranny; disobedience; the ladder 
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 مقدمة:  -1

النظر فيھ ومحاولة  أي ع��  ياسية تكمن �� حصر مجال السيا��ي �� ذاتھ،  لعل السمة األبرز ل�حداثة الس 

استجالء خصوصيتھ داخل الطبيعة البشر�ة وضبط آلياتھ املؤسسية. فلم �عد مجرد تجمع فطري طبي��، 

، و�نما أصبح نتيجة اتفاق و�عاقد حر ب�ن "أرسطو"  تطور من العائلة والعش��ة كما �ان الشأن �� تفس��ات

 د.  األفرا

تجمعا قائما ع�� ما هو عر�� أو دي�ي أو عقدي، ولم �سبق لدولة خاضعة لقانون متعال    ت ليس الدولة  

" �ل ما نالحظ �� وقائع  يقول عبد هللا العروي �� هذا السياق:  عل��ا أن حققت السلم واألمن ألفرادها،  

و�� هذا السياق    .1"تتغ�� أبدا  التار�خ هو وجود دول �ستعمل أهداف الدين لتغطية أهدافها، ��، ال�ي ال 

أن الن�ي األعزل دائما مهزوم، و�ؤكد أن الن�ي هنا يدل ع�� �ل    ماكياف��"بقول "  العروي""   �ستشهدأيضا  

�� مطمحھ. فالدولة   اح��ام منطقها، منكسر ال محالة  بدون  الدولة  أراد إسقاط  ثوري"، �ل من  "مص�ح 

و� ا�جتمع من فوق،  سلطة مفروضة ع��  ا�حداثة ليست  عنھ  ما ع��ت  ونتيجة عملھ. هذا  ثمرتھ   �� نما 

" منذ  هو�ز"السياسية  (العصيان  طوماس  للسلطة  السل�ي  للرفض  الفلسفية  البوادر  أن  نقر  وجعلنا   ،

السياسية، وأنھ   ا�حداثة  إ�� زوال  آاملد�ي) صاحب ظهور  ��دف  ا�حقيقية. ال  الديمقراطية  آليات  لية من 

منطق من  باالستفادة  داخلها  الدولة  من  أخطا��ا  عل��ا وت�حيح  ا�حفاظ  إ��  يرمي  بل  ع��ا،  تلكغر�ب   ،  

األخطاء ال�ي قد يقع ف��ا من يمثل إرادة الشعب من "ا�ح�ام" و"القوان�ن"، ألن الطبيعة البشر�ة تبقى أميل  

والتملك. الذات  وحب  األنانية  يتحّدد  إ��  هنا  العمل  من  هذا   �� أجل    هدفنا  الشروط  من  النظر�ة  تحري 

ا�حديثة السياسية  الفلسفة  داخل  والدي�ي)  (السيا��ي  لالستبداد  السل�ي  اآلتية:   للرفض  اإلش�اليات   ��  

الفرد ع��   املدنية  قانونيا وأخالقيا؟ وكيف ساعدت  األفراد  �� ضبط  ا�حديثة  الدولة  ظهور  كيف ساهم 

وكي الفر�سية؟  �الثورة  حاسمة،  بثورات  والقيام  واالستبداد  الظلم  الثورات  رفض  تلك  مآل  سيدفع  ف 

حفوفة بالفو��ى والعنف، إ�� التفك�� �� سبل الرفض السل�ي وجعلھ شرط التقدم ع�� درب  ا�س�حة  امل

وا�حضارة؟   املناسبة  املدنية  ��ذه  هو�ز ونّود  طر�قة  مقاومة    مساءلة   �� ا�حق  فكرة  معا�جة   �� ا�خاّصة 

 أسس لالستبداد السيا��ي؟  هو�ز"ون "السلطة ا�حاكمة من عدمها، ع�� خالف ما هو متداول � 

 : ما یبرر القول بالسلطة المطلقة  -2

ي: " إن الطبيعة (أي الفن الذي  اآل�بالقول    2) كتابھ "اللفيتان"Thomas  Hobbes(طوماس هو�زافتتح  

حيوان   صنع  إم�انية  حد  إ��  أخرى،  أشياء  يقلد  كما  اإل�سان،  فن  يقلدها  و�حكمھ)  العالم  هللا  بھ  صنع 

بقولھ هذا،. فقدم3"اصطنا�� لم �سبقھ    ،  للدولة  الدولة  إليفهما جديدا  ھ أحد قبل، جاعال منھ مفتاح 

 
 .29، ص1981بيروت،  -، المركز العربي الثقافي العربي، الدار البيضاء1، طمفهوم الدولة،  العروي عبد هللا -1
ولىمالحظة: لقد اعتمدت ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب لكـتاب اللفيتان، مراجعة وتقديم رضوان السيد. الطبعة  -2

ٔ
بو ظبي:  -اال

ٔ
ا

بو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، ودار الفارابي، 
ٔ
 . 2011هيئة ا

 . 17، صاللفيتانطوماس هوبز،  -3
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الدولةفا�حديثة.   �� األ   ،أمرا طبيعيا   ، حسب تصوره،لم �عد  إنما أصبح ولم �عد ا�حاكم ممثل هللا  رض، 

الفن بواسطة  أنھ  "ذلك  الشعب.  صنعها  ال�ي  الدولة  و�رأس  األرض   �� الذي  الشعب  ذلك  يمثل  يخلق   ،

دولة    اللفياتان  أو  جمهور�ة،  املدعو  �ان  -بالالتينية    –ال�خم  و�ن  اصطنا��،  إ�سان  ليس سوى  والذي 

يتمتع بقامة وقوة أ�خم من تلك ال�ي يتمتع ��ا اإل�سان الطبي�� الذي من أجل حمايتھ والدفاع عنھ تم  

وا�حركة ل�جسم �لھ، و��ون القضاة    خلقھ وفيھ �ش�ل السيادة روحا اصطناعية للدولة، ف�ي �عطي ا�حياة

و�ضيف قائال: "أما الثواب والعقاب (اللذان  .  1وغ��هم من مسؤو�� القضاء والتنفيذ مفاصل اصطناعية"

يحر�ان �ل مفصل وعضو مرتبط بمقعد السيادة ليؤدي واجبھ) فهما األعصاب ال�ي تقوم بالعمل نفسھ ��  

هو القوة، وسالمة الشعب �� شأنھ، واملستشارون الذين    األعضاء وغناهما�جسم الطبي��. إن ثراء �ل  

عقل    �� والقوان�ن  واملساواة  الذاكرة،  هم  �عرفها  أن  يحتاج  ال�ي  األشياء  ب�ل  إليھ    و�رادة �ش��ون 

 . 2، والوئام هو ال�حة، والعصيان هو املرض، وا�حرب األهلية �� املوت"(كذا) اصطناعيتان 

ضع نظر�ة سياسية را�خة األسس بمقدورها القضاء ع�� البلبلة واالضطراب الفكري  أن ي  هو�ز"حاول " 

الذي ساد ا�حياة السياسية االن�ل��ية �� وقتھ، فأسس "علم السياسة " �ش�ل يختلف عن محاوالت من  

ألخ��  الذي عاش قبلھ بقرن تقر�با، لوجدنا ا  "ماكيافي��"سبقھ من املفكر�ن. فإذا عقدنا مقارنة بينھ و��ن  

. ويستد�� التجارب  وظروفھ  يؤكد، وكما هو معروف، ا�حقائق القاسية للقوة، ويسهب �� كيفية ممارس��ا

" �لنا �عرف مدى الثناء  �� قولھ:    الرومانية وتجارب اإلمارات اإليطالية القر�بة منھ للتدليل ع�� �حة كالمھ 

وخ مكر  دون  مستقيمة،  حياة  و�حيا  عهده  يحفظ  أم��  ينالھ  عصرناالذي  تجارب  لكن  هنا   (داع.  يقصد 

�عصرنا التجارب املعاصرة لھ، وكما هو معلوم أن عصر ماكيافي�� عرف حرو�ا وصراعات ب�ن دو�الت) هذا  

تدل ع�� أن أولئك األمراء الذين حققوا أعماال عظيمة، هم من لم يصن العهد إال قليال، وهم من استطاعوا  

خداع، كما �غلبوا �� ال��اية ع�� أولئك الذين جعلوا من األمانة أساسا  أن يؤثروا ع�� عقول الناس باملكر وا�

 3ألعمالهم"

" إ�� عدم تناول السياسة من املنظور األخال�� أو الدي�ي، والنظر إل��ا  هو�ز" قد سبق " "مكيافي��  �ان

شاملة، واكتفى بإسداء  ، فلسفة سياسية  هو�ز"باعتبارها صراعا دنيو�ا محضا. غ�� أنھ لم يقدم، مثل "

الن�ح "لألم��" �� شأن ما ينب�� القيام بھ إلدامة سيادتھ والبقاء �� السلطة. وهو أمر نراه أقل شأنا مما  

" الفع��    هو�ز"قدمھ  املؤسس  جعلتھ  متماسكة،  ومنطقية  نظر�ة  أسس  ع��  قائمة  مت�املة  نظر�ة  من 

 للفلسفة السياسية ا�حديثة.

 
- Thomas. Hobbes, Leviathan, Prepared for the McMaster University Archive of the History of Economic 
Thought, by Rod Hay. Introduction, p 7. 
- Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil. Printed for Andrew 
Crooke, at the Green Dragon in St. Paul’s Church-yard 1651. London. 
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ٔ
كرم مومن، مكـتبة ال

ٔ
   .89سينا، القاهرة، ص ابن، ترجمة، ا
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م�ن بالفكر السيا��ي ا�حديث ال يقبلون أطروحتھ حول السلطة غ�� ا�خاضعة  و�ن �ان الكث�� من املهت

جليا، أنھ، و�� الهيئات السياسية، التا�عة وا�خاضعة للسلطة    يبدو :"  للمساءلة، فإنھ ينف��ا هو نفسھ بقولھ

��ج وأن  التمثيلية،  ا�جموعة  قرارات  ع��  علنا  �ع��ض  أن  للفرد  مفيدا  بل  مشروعا،  ي�ون  ل  املطلقة، 

 2التفو�ض املتبادل ل�حقوق هو ما �س�ى عقدا""أّن  )  Hobbes(  هو�زيفهم من قول    .1اع��اضھ، أو يد�� بھ"

حد  وضع   �� منھ  الغاية  وأن  شابھ.  ما  أو  بإكراه  وليس  ل�حقوق،  حر  وتبادل  بتفو�ض  يتعلق  األمر  وأن 

عند الرغبة �� "القضاء ع�� االضطراب"    هو�ز"، لم يتوقف طموح " 3للفو��ى العارمة ال�ي عرفها عصره

لقضاء  لمن مسؤوليتھ كمفكر    اجزءبوصفها  أراد أن يضع نظر�ة علمية را�خة �� السياسة،  إنھ  وحسب، بل  

إ�� سوء فهم فكري، وأن    ، حسب اعتقاده،ن سبب االضطرابات �عودأل ع�� االضطراب السيا��ي �� بالده.  

ار يقينية وا�حة حول الشأن السيا��ي وسبل الوصول با�جتمع  القضاء عليھ ره�ن بمدى توفرنا ع�� أف�

 إ�� االستقرار و"إعادة السالم ل�جميع". 

من مش�لة كيفية تنظيم س�� األفراد وا�جماعات إ�� مصا�حهم ا�خاصة وسعاد��م، �ش�ل    هو�ز   انطلق

ط ال�ي تضعها  يضمن شروط األمن والسلم، فوجد أن ا�جتمع يحتاج إ�� مجموعة من القواعد والضواب

و�ال ست�ون الفو��ى   ،سلطة سياسية قو�ة، وأن فعل ا�جتمع املد�ي ال يمكن أن ي�ون بدون سلطة عامة

النتيجة الطبيعية ال�ي تجعل من ا�حياة نفسها أمرا مستحيال، سينت�ي اعتماد �ل فرد ع�� عقلھ ا�خاص،  

 بالنسبة ل�جميع.  وهنا املفارقة العميقة، ال�ي ستؤدي سريعا إ�� وضع غ�� محتمل 

" نظر�ة  ��  هو�ز"  تمثل  األور�ي  ا�جتمع  بدأ  ح�ن  الغر�ية؛  ا�حضارة  تار�خ   �� مفصلية  ل�حظة  ا�ع�اسا 

التحول إ�� الفردانية وظهرت كيانات تد�� االستقاللية لنفسها، وأدى ا�ساع األسواق إ�� �شوء نظر�ات �� 

عن  واملستقل  ذاتيا  واملنظم  ا�ح�ي  االقتصادي  "  امليدان  ودفع  م��ا.  األس�ى  أو  إعالن  هو�ز"  الدولة،  إ�� 

قضيتھ الدقيقة وا�حاسمة ال�ي تقول إن تحديد األهداف ا�خاصة والس�� وراءها �ستلزم سلطة عمومية  

سلطة الدولة، الذي يتيح قيام    ءقو�ة �سود ا�جتمع، وتحميھ �� الوقت نفسھ. إن اإلصرار ع�� عدم تجزي 

شوش علينا رؤ�ة نظر�تھ �� السيادة، و�دراك أهمي��ا لضمان خ�� أعضاء ا�جتمع  ا�جتمع املد�ي، يجب أال �

 وأم��م. 

  تحقيق   ال تؤ�د االستبداد، كما قد يبدو، وا�حكم املطلق ال �س�� فقط إ��  السياسيةهو�ز"  فنظر�ة "

ف أو ما  إذا قام عدد كب�� من الرجال بمقاومة السلطة املطلقة، بإجحا:"  مص�حة ا�حاكم ا�خاصة. يقول 

إذا ارتكبوا جر�مة ك��ى، ينتظر �ل م��م إعدامھ �سب��ا، هل يتمتع هؤالء بحر�ة التجمع، و�مؤازرة �عضهم  

البعض، و�دفاع �عضهم عن �عض؟ ال شك أ��م يتمتعون ��ذه ا�حر�ة، أل��م ال يدافعون إال عن حيا��م،  
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ٔ
ي، هذا اال

ننا نعيش في ذات العالم الذي توجه إليه 
ٔ
بنظريته. عالم ما تزال فيه إشكالية السلطة والمجتمع قائمة وبحاجة إلى   هوبز داعش...) وكا

 التبرير، عالم لم تزل فيه السلطة الدينية تطرح إشكالية جدية. 
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املطلق أي قانون، يحق للفرد التصرف وفق  عندما ال يفرض ا�حاكم    .1وهو أمر يقوم بھ املذنب كما ال��يء"

ما تمليھ حر�تھ وتقديره ا�خاص لألمور، وهذا النوع من ا�حر�ة واسع النطاق، ومتغ�� بتغ�� الظروف ومن  

 يمل�ون السلطة املطلقة وتقديرهم لفائد��ا.  

بالقوة (لطرد  هنا مثاال بإنجل��ا؛ حيث �ان، خالل ف��ة معينة، بوسع مالك األرض دخولها    هو�ز"يضرب "

  �� امللك  قانون  بموجب  بالقوة  الدخول  هذا  سيل��  الحقة،  ف��ة  و��  ولكن  حق)،  وجھ  غ��  ع��  شاغل��ا 

ال��ملان. فإذا �ان الفرد �� حالة نزاع مع حاكمھ املطلق �شأن دين أو حق حيازة ع�� أرض أو أموال، أو �شأن  

دا إ�� قانون سابق، فإنھ يتمتع بحر�ة إثبات  خدمة مطلو�ة منھ، أو �شأن عقو�ة جسدية أو مالية استنا

إذا ما قام ا�حاكم بإعطاء  ":  )Hobbes(  هو�ز"حقھ بقدر ا�حر�ة ال�ي يتمتع ��ا حيال أي فرد آخر. يقول "

أمر ما، أو بأخذ ��يء ما، متذرعا �سلطتھ، حينئذ، ي�ون القانون مفتقدا ألي أساس، ألن �ل ما يحصل 

 . 2"نما يحصل بموجب سلطة �ل فردبموجب سلطة ا�حاكم املطلق، إ

 : السلطة المطلقة لیست استبدادا  -3

السياسية تنت�ي إ�� االستبداد السيا��ي وأ��ا عوضت االستبداد    هو�ز"�عتقد أغلب الباحث�ن أن نظر�ة " 

، رغم جاذبي��ا السياسية إ��  هو�ز"ان��ت نظر�ة التعاقد السيا��ي لدى " "  الدي�ي بآخر ال يقل عنھ تخلفا.  

نتيجة تفقدها �ل قيمة فلسفية حداثية، واألمر يبدو و�أ��ا صيغت ألجل اضفاء الشرعية ع�� ش�ل ل�حكم  

يحاول تم�� السلطة    هو�ز". وا�حال أن "3ال يقل استبدادا عن استبداد " األم��" كما تصوره ماكيفل��"  املد�ي

ا�حقوق   �� نظره �سود �غرض حفظ  فهذا األخ��  ا�حاكم،  يمتلكها  ال�ي  السيادة  االستبدادية عن سلطة 

عن نظام ا�حكم املل�ي ال  الطبيعية، ليس �خدمة مصا�حھ ورغباتھ ا�خاصة كما هو حال املستبد. والدفاع 

�ع�ي القبول باالستبداد، كما قد يفهم البعض، فهو ال يقوم ع�� أساس القوة والعنف وا�حرب، إنما ينطلق  

 من �عاقد سيا��ي يحدد حقوق وال��امات �ل األطراف.

" يطابق   تصوره  كما  املل�ي،  امللك    هو�ز"،النظام  ثروة  و�قيم  العامة،  واملص�حة  ا�خاصة  املص�حة 

سلطتھ وجاهھ ع�� أساس ثروة الرعايا وقو��م، وحسن سمع��م. إذ ال يمكن ألي ملك بالفعل أن ي�ون غنيا  و 

أجل تمو�ل ا�حرب ضد األعداء.  من  أو عظيما وآمنا ورعاياه فقراء ومعرض�ن لالحتقار، وال يحق لھ إضعافهم  

، ب�ن التعاقد السيا��ي �انط"ظر "يخلط، �� ن  ت هو�زر�ما �انت هذه الن�عة ال��غماتية بالذات �� ما جعل

األخرى.   االقتصادية  التعاقدات  تقوم  "و�ا��  صفقة  مجرد  السيا��ي)  (التعاقد  منھ  جعل  أنھ  �ع�ي  وهذا 

والسيادة، و��ن ا�ح�وم  األدوار  ع  يتوز ب الدولة ع�� أساسها   السلطة   �� املطلق  ا�حق  ا�حاكم صاحب  ب�ن 

. 4"قاومة. مقابل ضمان ا�حاكم حقھ �� البقاء وا�حياة وامللكيةالذي يتوجب عليھ الطاعة التامة دون حق امل
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خالقية والشرعية السياسية، إفريقيا الشرق،  ، منصف ع الحق -3

ٔ
خالق والسياسة، كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية اال

ٔ
اال
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إ�� مسألة ت��ير االستبداد السيا��ي انطالقا من التعاقد السيا��ي. أفال يدل تطابق  �انط  �عيدنا مالحظة  

 " تمي��  عدم  ع��  ا�حاكم  �خص   �� والعامة  الفردية  و"اإلرادة    هو�ز" املص�حت�ن  ا�خاصة"  "اإلرادة  ب�ن 

 ، وهو التمي�� الذي أصبح قاعدة للمجتمع اللي��ا�� ا�حديث.العامة"؟

إذا �انت املص�حة الفردية �� مبعث السلوك اإل�سا�ي البشري، فإنھ من الواجب اعتبار ا�جتمع وسيلة  

للمذهب الفردي �� آن واحد. فسلطة الدولة،  و ملذهب املنفعة    األّول " املمثل  هو�زلقد �ان " "  مؤدية إل��ا.  

قانون، ليس لهما من م��ر إال أ��ما �سهمان �� أمن ال�ائنات البشر�ة، وليس من سبب معقول  سلطان ال

تحيھ  
ُ
ت مما  تز�د  م��ة  عن  هذان  �سفر  بأن  التوقع  سوى  السلطة  واح��ام  ويعتقد 1ضدادهما"أللطاعة   .

ر�ات ثور�ة ��  أك�� النظ  هو�ز" أن هذه الفردانية الوا�حة املعالم �� ال�ي تجعل فلسفة "   جورج سباين""

وما من إ�سان يقبل باح��ام    "هو�ز"  ذلك العصر، وأن دفاعھ عن امللكية سط��، فالدولة وحش حسب 

إ�� دورها �� جلب املنفعة وضمان املصا�ح وخدمة أمن    �عود  (سلطة الدولة) �� ��اية التحليل،إّن  وحش.  

 األفراد.  

�عت�� تبعا لوجهة    ال  ثيولوجية  الالطاعة،  باسم سلطة  ا�خارج  نظر هذه، مجرد فعل يفرض ذاتھ من 

فعل م��ر سياسيا، ونوع من االل��ام الذا�ي بمقتضيات التعاقد السيا��ي، وطاعة ضرور�ة  إ��ا  معينة، بل  

�واجب  "هو�ز"  يتصورها املواطن"   " كتاب   ��2.  "" لدى  ا�حاكم  ووجود  الدولة  واحد  هو�زوجود  ��يء   "

 . 3يا، بحكم التعاقد السيا��ي ا�خضوع والطاعة"�ستلزم من الرعا

االستبداد الهو�زي، ف�ي قولھ إن القانون العر�� ب  إ�� القائل�نبالنسبة  ذات األهمية  أما النقطة األخ��ة  

ا�حاكم؛ يلزم  ال  اإلرادة  يقول:    اإلنجل��ي   �� إرادتھ  ألن  نظرا  للقانون،  الوحيد  املصدر  هو  ا�حاكم  "إن 

وهذا ما ينتج عنھ  -لذلك ب�ن اإلرادة ا�خاصة والعامة، كما أشرنا للتو�انط  ا سينتبھ  يخلط كم   – الوحيدة  

وما ينتج عنھ تاليا من تصور لإلنصاف، فهو يرفض     (jurisprudence)املتعلق بمسألة فقھ القضاء  هو�ز رأي  

) ورو���م  القضاة  حكمة  حجة  ضمائ prudenceو�حدة  التصرف وفق  حق  �� دعواهم  تمنحهم  ال�ي  رهم  ) 

ي�ون   و�التا��  عدال،  ا�حاكم  يراه  ما  فيلسوفنا،  دعوى   �� العدل  ألن  العدل،  مع  متماشيا  يرونھ  ما  ووفق 

 .4التأو�ل الوحيد للقانون إنما تأو�لھ بالضرورة"

وا�حال أن دوام ا�حاكم �� حكمھ ره�ن بمدى حمايتھ ملصا�ح األفراد وحرصھ ع�� أم��م. و�ال كيف يمكن  

ل��ام األفراد حيال ا�حاكم املطلق، مرتبط باملدة ال�ي يقض��ا األخ�� �� السلطة، و��ون قادرا  ا": إّن  فهم قولھ
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يقدر ا�حاكم املطلق ع�� حماية األفراد من جميع األخطار، بما ف��ا خطر    فإذا لم  ؟1من خالها ع�� حماي��م"

 البطالة مثال، فإنھ يحق لهم عصيانھ.  

الذات ليست مسألة �سيطة  موقنا أن ا�حافظة ع�  هو�ز"�ان " وقتية، وأن ا�حياة ال �سمح بف��ة  و � 

اللتقاط األنفاس وال ب�حظة راحة يمكن ف��ا إدراك الغاية مرة واحدة و��� األبد، و�نما �� س�� دؤوب وراء  

وسائل الوجود املستمر. وملا �انت وسائل األمن معرضة لل��ديد باستمرار، فإنھ ال ��يء يحد من الرغبة فيھ  

البشر�ةو  ال�ي �ستشعرها الطبيعة  إذ األمن هو ا�حاجة األساسية      .النضال من أجلھ، 
ّ

أن املقاومة  "ذلك 

ستقع �� ا�حقيقة حينما يخفق ا�حاكم �� توف�� األمن الذي هو السبب الوحيد �� خضوع الرعايا، فا�حجة  

ا�حاكم سلطتھ فإنھ ال �عود بصورة  الوحيدة �� تأييد ا�حكم �� أنھ يحكم. ومن ثم إذا نجحت املقاومة وفقد  

 .2"آلية حاكما وال �عود رعاياه رعايا

السياسية أروع بنيان أنتجتھ ف��ة ا�حروب األهلية اإلنجل��ية،    هو�ز"أن فلسفة "جورج سباين"  يرى "

يقوم ع�� وضوح ا�حجة املنطقية وا�ساق االستدالل. رغم أنھ ال ينفي التح�� إ�� امللكية املطلقة، �ونھ ر�ط  

 مصا�ح األفراد �لها با�حزب املل�ي، واعتقد بإخالص أ��ا أك�� أنواع ا�حكم استقرارا وانتظاما.

أ "وا�حق  الناس    هو�ز"ن  أن  الشرور،  قد  وجد  أسوأ  ا�حرب  أن  وأدر�وا  الطبي��  القتال  حال  سئموا 

فاجتمعوا ع�� التنازل عن حقوقهم �افة، واالتفاق ع�� جعل السلطان االجتما�� �لھ بيد رجل واحد ال  

األمن.   صيانة  واحد هو  واجب  إال  عليھ  الر "  ي��تب  خ��ا، ع��  ا�جتمع   �� ا�حياة  غدت  أن  و�ذلك  غم من 

األمن   يكسب  االستقالل،  من  أفضل  هو  ما  ذلك  لقاء  يكسب  ولكنھ  استقاللھ،  ف��ا  يخسر  اإل�سان 

�� حال السالم والنظام  إوالطمأنينة، واألمن خ�� ألنھ ينقذنا من بؤس حال الطبيعة، حال ا�حرب، و�نقلنا  

 .3"وهكذا يقوم ا�جتمع وتقوم الدولة

ا �� القوة والدهاء، فإن أم��م يبقى مهددا ما لم توجد سلطة مدنية تنظم  ملا �ان األفراد متساو�ن تقر�بو 

سلوكهم وتدفع �عضهم عن �عض، و�ن حال��م ستبقى حال "حرب �ل إ�سان ضد �ل إ�سان"، ال�ي ال تتفق  

بوجود مقوما��ا، من صناعة ومالحة وزراعة إ�خ. ست�ون حياة الناس  �سمح  مع أي نوع من ا�حضارة، وال  

قيمة، ��يمية وقص��ة، وال �عرف مع�ى الصواب وال ا�خطأ، وال تم�� ب�ن العدل وا�جور. فخ�� أعضاء  مقفرة ع

أك��   الفردية،  الفائدة  السيادة، وواجب طاع��ا يحقق قدرا من  ا�جتمع وأم��م ره�ن بوجود قوة صاحب 

 لسلطان الكنيسة. بكث�� مما �ان يمكن تحقيقھ �� حال الفطرة أو حالة الطبيعة، وأك�� من ا�خضوع 

أمر    )هو�ز (أخضع  " بدون  للعبادة  يجتمعون  الذين  أولئك  أن  إ��  فذهب  الدولة،  لسلطان  الكنيسة 

ا�حاكم وعلمھ ليسوا رجال دين أو كنيسة، ولك��م ي�ونون هيئة غ�� قانونية، يجوز القضاء عل��ا. كما هاجم  
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يهو�ز   ال  العاملية  الكنيسة  أن  العاملية، وقرر  الكنيسة  عاملية"فكرة  دولة  ألنھ ال توجد  توجد،  أن  ، 1مكن 

 . 2فجعل ا�ح�ومة واحدة، والسلطة واحدة، هما سلطة ح�ومة الدولة

يمكن أن نم�� �� سياق نظر�ة هو�ز ب�ن نوع�ن من الطغاة: األول يمثلھ أولئك الذين �ستولون ع�� ا�حكم  

بالبطش والقوة و�راقة الدماء، والثا�ي يمثلھ أولئك الذين �عاقدوا مع الشعب و�عهدوا با�حكم العادل و�تباع  

وع األول يقاومھ �ل فرد مستعينا بالقانون  القانون ثم نكثوا بالعهد. وكالهما �عطي للشعب حق املقاومة؛ الن

الثا�ي،   النوع  أما  الشعوب.  بقانون  أو  اإلل�ي  بالقانون  أو  املقاومة  "املد�ي  حق  منوطا    )فيھ (فإن  ي�ون 

، وهو الذي جاءت بھ ا�حداثة السياسية وس�ي 3بالشعب �لھ الذي �عاقد واتفق معھ قبل أن يصبح طاغية"

أما فيما يتعلق بالعقد الثا�ي (الطاغية الثا�ي)،  : "عبد املعطي" �� هذا السياق"بالرفض السل�ي". يقول "ع��  

فإنھ إذا أخل امللك بال��اماتھ و�عهداتھ ال�ي قطعها ع�� نفسھ أمام الشعب، وال�ي اش��طها عليھ الشعب،  

بھ" و�طيح  عليھ  الثورة  �علن  أن  الشعب  حق  من  ال 4فإن  بوجود  مرتبط  ا�حاكم  وجود  أن  بمع�ى  شعب  . 

وموافقتھ، وأن هذا األخ�� هو صاحب السيادة ا�حقيقية واألصلية، ما دام الناس أحرارا، وما بقي اتفاقهم  

 ع�� التنازل عن جزء من حر�ا��م يبت�� تحقيق خ�� أعظم ومص�حة أك��. 

بفلسفة   املهتم�ن  الباحث�ن  �عض  نظر  لوجهة  �سطنا  من  الهدف  �ان  وعرض    هو�زلقد  السياسية، 

  مّهدذي ساد حول عالقتھ باالستبداد، هو إبراز كيف أنھ فتح النقاش السيا��ي ع�� مصراعيھ و النقاش ال

الطر�ق أمام االنتقال من الطاعة العمياء إ�� الطاعة الطوعية ال�ي ستجد �� العقد االجتما�� أب�ى تجليا��ا  

 ومظاهرها. 

 : الطاعة الطوعیة ورفض االستبداد  -4

عن الطاعة    هو�زفكرة أساسية، تؤكد ما قلناه بخصوص دفاع  سنعرض فيما ي�� وجهة نظرنا حول  

ا�حق �� العصيان، ورفضھ الطاعة السلبية العمياء، و�التا�� استمرار االستبداد. فالرجل من ثّم  الطوعية، و 

لم يضع نظر�ة �� االستبداد السيا��ي، بقدر ما وضع اللبنة األو�� لفلسفة ا�حق، بما ف��ا ا�حق �� الرفض  

املواطنالسل�ي   �� كتابھ  يقول  أنواعھ.  إّن  للظلم �ش�ى  ذاتھ  :  ا�حق  ل�ل فرد منا  الطبيعة قد منحت  "أن 

بخصوص األشياء جميعها، أقصد أنھ �� حالة خالصة للطبيعة، وقبل أن يدخل البشر �� �عاقدات فيما  

ينا حق الطبيعة  خر... وع�� أنھ لدآبي��م، �ان مسموحا ل�ل واحد م��م أن �عمل ما يحلو لھ ضد أي �خص  

بموجبھ نقوم ب�ل ما �ساعدنا �� الدفاع عن ذواتنا وا�حافظة ع�� أعضاء جسمنا، و�نتج عن ذلك أنھ ��  
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ننا   -2

ٔ
ن نقارن ما سماه العروي "طوبي دولة الخالفة" بفكرة الكنيسة العالمية التي عمل هوبز على القضاء عليها. وندرك ا

ٔ
يمكن ا

و لم يوافقوا، ويعطينا  
ٔ
ي ا

ٔ
نعيش نفسه الظروف السياسية التي توجه إليها بالنقد وبشهادة جميع من شرح نظريته، سواء وافقوه الرا

حيان_ الذي ال يقبل  الحق في استلهامها للخر 
ٔ
غلب اال

ٔ
وج من االنتكاسة السياسية التي يحملها مد اإلسالم السياسي _الرجعي في ا

ن يحاسبها إال هو. 
ٔ
مام سلطة "سياسية" فوضها هللا، وال يمكن ا

ٔ
 االختالف ويضعنا ا
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حالة الطبيعة ي�ون ل�ل واحد منا ا�حق �� أن يفعل وأن يمتلك �ل ما يرغب فيھ، وعن هذا يصدر الرأي  

ع، وهو ما ينتج عنھ أنھ �� حالة الطبيعة  املش��ك الذي يقت��ي بأن الطبيعة قد �خرت �ل األشياء ل�جمي

 .1ت�ون املنفعة �� قاعدة ا�حق"

تخلط ب�ن املص�حة العامة وا�خاصة، و��ن   هو�ز"ارتكز البعض ع�� املقطع السابق �� قولهم إن نظر�ة " 

�� الواقع يذهب عكس ذلك تماما؛ فلسان حالھ يقول: هل   هو�ز""  التعاقد االقتصادي والسيا��ي. غ�� أن

ال    �عقل أن يتنازل الفرد عن حر�تھ الطبيعية ��ذه البساطة دون أن ي�ون ما س��بحھ أك�� مما سيفقده؟

متل�ات، أهم من �ل ما قد يتم خسرانھ. يؤكد  املشك أن ا�جميع يتفق أن األمن والسلم، وا�حفاظ ع��  

قاعدة ا�حق �� حالة الطبيعة، مبدأ بالغ األهمية �� التعاقد، وهو املنفعة، فإذا �انت املنفعة ��    هو�ز""

يجب أن نخلص إ�� أننا ال  :"  فإنھ من البدي�ي أن يراع��ا الناس �� �عاقدهم السيا��ي واالقتصادي. يقول 

  �� نرغب  ال  فنحن  ومنفعة،  جاه  من  م��م  �ستفيده  ما  �سبب  بل  طبيعية،  غر�زة  بأية  رفقاء  عن  نبحث 

اللتأ إال �سبب هات�ن املص�حت�ن  �عيش معهم  بالنفع"�خاص  �عود علينا  ا�حق 2�ن  التنازل عن  . فعملية 

ال��ائية   غاي��ا  عقلية  وسيلة  مجرد  ليست  فيھ  ا�حفاظ  الطبي��  تتم  خاص  فضاء  بتحديد  الذات،  ع�� 

بل �س�� كذلك إ�� رسم فضاء مع�ن من االتفاق والتفاهم هو فضاء ا�جتمع  "ممارسة ا�حر�ة الفردية،  

 . 3املد�ي

إذا استكمل جملة من الشروط، و�خاصة إذا أوصل الناس إ�� �عض العقود واملواثيق  ال ي�ح التعاقد إال  

غ�� أن القوة    ،ال�ي تنظم العالقات فيما بي��م، ترا�� منفعة األطراف املش��كة �� العقد وت�ون ملزمة لهم

إ�� مصامللزمة �� العقد من نوع خاص، إلزام عق�� ي�اد ي�ون أخالقيا. �عود اإل در�ن: أحدهما  لزام عادة 

إلزام خار�� إزاء اآلخر واملوضوعات ا�خارجية، ال �عمر طو�ال. واآلخر داخ�� و�زاء الذات، أبقى وأك�� نفعا.  

، كمن يلقي بما لديھ �� البحر خوفا ع�� سفينتھ من الغرق، و�فعل ذلك بمحض  هو�ز"فاإل�سان �� نظر "

االل��ام، إذن، عق��  فھ فعل إ�سان يتمتع با�حر�ة.  إرادتھ رغم أنھ �ستطيع أن يمتنع عن القيام بذلك، إن

ھ  زاء الذات،  إأخال�� وحر  
ّ
ال��ام تجاه ا�جتمع والدولة ورفض للظلم تمليھ القوة العاقلة قبل �ل ��يء.  إن

 ال��ام بإنقاذ سفينة "الدولة" من الغرق، بالعمل ع�� إصالح عيو��ا دون أن تتوقف. وهو أيضا 

 : السلطة المطلقة (التسلط)  الحق في عصیان ومقاومة  -5

من الوا�ح أن االنتقال من فضاء الصراع إ�� فضاء ا�جتمع املد�ي "الدولة" ضرورة عقلية يمل��ا منطق  

ا�حفاظ ع�� الذات �� إطار املنفعة املتبادلة، و�� إطار االتفاق والتفاهم واالل��ام ا�حر. خاصة �عد فشل  

إل��ا   ال�جوء  ال�ي تم  "الوسائل األنانية  إ�� أهوال و�وارث.    هو�ز"�� زمن  الذات وان��ت  ألجل ا�حفاظ ع�� 

 
1-Thomas. Hobbes: du citoyen. Op. cit. p65-66. Paragraphe.10. 

خالق والسياسية،  -
ٔ
 264، صمرجع سابقعن عبد الحق منصف، اال
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ٔ
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�� جزء منھ ع�� األقل، إ�� �عض االستعدادات ال�ي ترتبط بالنسق  "  �عود كذلك    هذا االنتقال  ورغم أن 

الدولة إذن نتيجة حتمية لفكرة ا�حفاظ  ف  .1مر ع�� وجھ ا�خصوص بانفعال ا�خوف"االنفعا��، و�تعلق األ 

للفو��ى.   العودة  ا�خوف من  واملنفعة، وتجنب  الذات  فردي،  ذلك  تأ�ى  يال  و ع��  ين�ح إذ  �ش�ل  العقل 

 بالبحث عن بدائل جديدة جماعية �ش�ل اآلخر جزءا أساسيا م��ا.

عن االستبداد، وأن ما   أ�عد ما ت�ون  هو�ز"إن النتيجة ا�حتمية ال�ي �ستفاد من التحليل �� أن نظر�ة "

ال�خص املد�ي" وهو �خص يتمتع بإرادة ويستخدم السلطة الطبيعية ل�جميع لضمان السلم  “ب �سميھ  

ا�خضوع للقانون املد�ي أي إلرادة السلطة ذات السيادة املطلقة، يظل خضوعا �سبيا  "والدفاع املش��ك. ف

 . 2هما ا�خضوع والدفاع املش��ك" ومشروطا بتحقيق الفضاء التباد�� الذي يضم طرف�ن إثن�ن:

�� كتابھ "املواطن" ب�ن نوع�ن من املقاومة: األول يتعلق با�حق �� املقاومة بوجھ عام. والثا�ي    هو�ز"يم�� "

الذات.   الدفاع املشروع عن  الفرد، و��ن  "��م  التنازل ع��ا لدى  ال�ي ال يمكن  ب�ن ا�حقوق  التوفيق  يحاول 

، و�ظل 3طة ذات السيادة، الذي ينطوي ع�� تحو�ل ا�حق من الذات إ�� الدولة"االل��ام �عدم مقاومة السل

من  واجب عدم املقاومة لدى املواطن�ن واجبا سلبيا، ألن االل��ام �عدم املقاومة ليس إلزاما بفعل ��يء ما.  

ھ  
ّ
السيادة، فإن    إذا �ان عدم املقاومة �ع�ي االمتناع عن وضع القيود والعراقيل �� وجھ السلطة ذاتهنا فإن

غ�� وا�ح. إن عقد   يظلالسبب الذي يجعل عدم املقاومة قادرا ع�� تأسيس اإللزام اإليجا�ي �� الفعل،  

بنوع من الغموض، إذ يجعل من واجب    هو�ز"ا�خضوع الذي ال يخول أي حق ملزم بالفعل، �سم قول "

إلزام إيجا�ي. و�ت�ح ذلك من  عدم املقاومة حقا من حقوق صاحب السيادة، و�د�� �� الوقت نفسھ أنھ  

(الرعايا) خ�� من يدرك حاجاتھ، وعليھ فإن من يطلب شيئا يخالف  ):  Hobbes(  هو�زقول   الشعب  "أن 

حقوق السلطة املطلقة ا�جوهر�ة، يجب اإلصغاء إليھ بانتباه، ألن الدولة ال �ستطيع أن �ستمر ع�� اإلطالق  

ا�جوهر�ة" ا�حقوق  "4دون  تأكيد  أن  غ��  لألسباب    هو�ز".  راجع  ل�حاكم  ا�جوهر�ة  ا�حقوق  املستمر ع�� 

عي��ا ال�ي حركت السؤال �� نفسھ أول مرة، وأقصد الرغبة �� وقف الفو��ى وا�حروب الدينية واألهلية.  

�عصون    الذينإن  " سوف  إطاعتھ،  من  خطورة،  أقل  أمر  هو  املطلق  ا�حاكم  إطاعة  عدم  أن  �عتقدون 

إ� الفور  الدولة. كما سينشرون الفو��ى وا�حرب األهليةالقوان�ن و�بادرون ع��  تفادي  ول.  5"� قلب حكم 

الفو��ى جرى تأسيس ا�حكم املد�ي ع�� أساس التفو�ض الشع�ي، وليس ا�حكم الدي�ي الذي �عتمد ع��  

) ع��  األنبالقطيعة مع املا��ي ع�� إزاحة هللا تماما من مجتمع مد�ي يقوم (  هو�ز"سيقوم ""تفو�ض إل�ي.  

 
 .263، ص نفسه المرجع -1
 .324ه، ص سنفالمرجع  -2
 .279، ص نفسهالمرجع  -3
  .346ص  مصدر سابق، ،اللفيتانطوماس هوبز،  -4
  .520المصدر نفسه، ص  -5



جل بناء الدولة الحديثة، وتجنب حرب الكل ضد الكل  طوماس هوبز:
ٔ
. عبد الحي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  من ا

ٔ
 البوكيلي   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)88( 

من   اجديد  ا�ح�ي نوعو األبد،  وجود مركز واحد للسيادة السياسية ما يجعل ا�حرب األهلية مستحيلة إ��  

 .1"الفرد املص�ح

أهمية بالغة �� إدراك ارتباط ا�جتمع املد�ي بنظر�ة    إهرن��غ"،لقد �ان لظهور كتاب "اللفيتان"، حسب "

من أجل إظهار "قلب" و"أعصاب" و"مفاصل" ا�جسم    هو�ز"الدولة وسلط��ا، فا�جهد القوي الذي بذلھ " 

دمج األعضاء �� مصدر مهيمن واحد، إذا أر�د للمجتمع أن ينتظم وللسلم  إ��  السيا��ي سينت�ي بالضرورة  

دور ا�جتمع املد�ي �� منع الظلم وا�عدام األمن    :وا�ح ومعروف كفاية  هو�ز""ا�ح�� أن �ستقر. فمخطط  

 املستشري نتيجة حتمية لرغبة اإل�سان الدائمة �� حيازة السلطة وحماية نفسھ ومص�حتھ.  

بالتحليل إ�� أقصاه مبينا أن السيادة الفعلية ال �ستمد شرعي��ا من القوة؛ بل من العقد    هو�ز"يذهب "

يتل ومنع  الذي  القوة  استعمال  فيجعل  السلطو�ة،  العالقة  طر��  ب�ن  الدائمة  الثقة  و�ؤسس  االنتصار  و 

ال�جن أو غياب  أّن  ا�حر�ة غ�� مقبول�ن. وتصبح الثورة وحق املقاومة بوجھ عام أمرا مسموحا بھ، باعتبار  

الت ال�ي ال يمكن  البدنية من جملة األمور الضرور�ة  خ�� ع��ا مهما �انت  الفضاء ا�خاص ملمارسة ا�حر�ة 

استعمال القوة الذي هو من حقوق السلطة ذات السيادة ال �ع�ي أ��ا ت�جأ إ�� هذا ا�حق ��  "الظروف. إن  

حالة   إ��  العودة  أو  املد�ي،  العصيان  من  نوع  إ��  يؤدي  قد  استعمالھ   �� اإلسراف  ألن  نظرا  �حظة،  �ل 

 تصرف ع�� هذا النحو و��حاق الضرر برعاياه. . ال يوجد أي باعث يدفع صاحب السيادة إ�� ال2ا�حرب"

فصاحب السيادة  "  تتج�� حر�ة املواطن�ن داخل الفضاء السيا��ي �� ا�حقوق ال�ي ال يمكن التنازل ع��ا،  

ليس لھ ا�حق �� أن يأمر مواطنھ بقتل نفسھ بنفسھ أو �� أن يمتنع عن الغذاء أو التنفس أو أية وظيفة  

و� ا�حيو�ة.  الوظائف  من  الذات"أخرى  عن  املشروع  الدفاع  أو  العصيان،  بحق  يتمتع  املواطن  فإن   .3ال 

الوجود    �� االستمرار  أي  ا�حر�ة،  ظل   �� إال  تتحقق  ال  ا�حياة  قيمة  أن  نالحظ  ف��ا  النظر  نمعن  وعندما 

من عقود   أنفسهم  البشر  إليھ  يتوصل  فما  الالهوت،  وليس  بالسياسة  تتعلق  وأ��ا  وا�حركة دون عوائق، 

الثواب والعقاب  مثلما أّن    ،ات هو وحده معيار ا�حكم ع�� األفعال البشر�ة من زاو�ة العدل أو الظلموال��ام 

 من مشموالت السلطة السياسية وليس الكنيسة العاملية ال�ي تن�ع عن البشر حر���م. 
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 خاتمة:  -6

إن الس�� إ�� تحقيق السالم، ونبذ العنف واالستبداد والظلم، ليعت�� القاسم املش��ك للبشر جميعا،  

منغرس �� طبيع��م و�� طموحا��م، فأرسطو يقر أن ا�خ�� غاية �ل الناس، وأن الغاية من �ل علم أو  إنھ  

يا��ي �� نظره ال ينفصل عن  فن �� تحقيق خ�� ما، وأن أس�ى العلوم والفنون �� السياسية، ألن ا�خ�� الس 

آخر، فإن   إ�� ما دامت ا�حقوق واالمتيازات تختلف من �خص و العدل واملنفعة العامة، وتحقيق املساواة. 

إ��  ل��بية اإل�سان ع�� املعاملة ا�جيدة، فمعظم الناس مشدودون  االعتماد ع�� األخالق وحدها ال يكفي 

ية أميل إ�� ا�خضوع للعنف أك�� منھ لقوة ال��اه�ن العقلية.  عقولهم، وطبيعة الناس العاطفإ��  عواطفهم ال  

و�شكيل اإل�سان ا�جيد لي�ون مواطنا جيدا، ره�ن بوجود مجتمع جيد وقوان�ن ضابطة، فاإل�سان العادل  

هو الذي يطيع القوان�ن، والظالم هو الذي ال يخضع لها، و�ذا �ان من يتبعها عادال فمن املؤكد أن جميع  

 نونية أمور عادلة. األمور القا

لم �ستمر التشديد ع�� طاعة القوان�ن مع "النظر�ة التيوقراطية" ال�ي سادت �� العصور الوسطى، وال�ي 

جعلت مصدر الطاعة دينيا. وقد بلغ األمر بأ�حاب نظر�ة "ا�حق اإلل�ي" إ�� تأليھ امللك أو ا�حاكم وتقد�سھ  

ي�ون هناك إم��اطور واحد. فاعت��وا �سلط األمراء عقو�ة  ح�ى �عد وفاتھ، فكما أن اإللھ واحد فال بد أن  

هللا،   البشر.  و من  ب�ي  �جرفة  تطالها  أن  يمكن  ال  مقدسة  أمورا  السماو�ة  اإلرادة  أقر��ا  ال�ي  األمور  عدوا 

  �� ��ا  املعمول  والتشريعات  القوان�ن  �غي��   �� ا�حق  الشعب  وخسر  معناها،  البشر�ة  القوان�ن  ففقدت 

أن امللك هو الذي �س��ا، فإ��ا مستمدة ��    من   غمرّ وع�� ال ي ترجع �� أصلها لإلرادة اإللهية،  "الدولة"، وال�

 حقيقة األمر من سلطة إلهية يجسدها امللك، خليفة هللا �� األرض.

إ�� استحالة   انت�ى  الزمنية،  ب�ن أ�حا��ا، و�ي��م و��ن السلطة  لكن سرعان ما دب الشقاق وا�خالف 

موحدة، تجتمع ف��ا سلطتان؛ سلطة دنيو�ة يرأسها اإلم��اطور، وأخرى دينية يرأسها  قيام دولة مسيحية  

الطاعة   ومن  الكنيسة  سلطة  من  اال�عتاق  طر�ق  ستمهد  ال�ي  الطاحنة  الدينية  ا�حروب  فنشبت  البابا. 

ا�حداثة  مفكري  �ل  ذهب  حيث  التعاقد.  عن  الناتجة  البشر�ة  القوان�ن  طاعة  إ��  والعودة  العمياء، 

" وفال  رأسهم  وع��  وا�حق،  هو�زسف��ا،  السلطة  مصدر  هللا،  إرادة  وليس  البشر  إرادة  اإلرادة،  جعل  إ��   "

املدنية  الدولة  القوان�ن،  دولة  عن  ا�حديث  ممكنا  وصار  وا�حق.  للدولة  السيا��ي  الطا�ع  وتكريس 

القوان�ن الظاملة رفضا    الديمقراطية، ال�ي تكفل ل�جميع ا�حق �� ا�حر�ة، بما ف��ا ا�حر�ة الدينية، و�� رفض

 مدنيا يح��م التعاقد و��ححھ. 

�عض   واستقراء  الرجل  هذا  إلنصاف  محاولة  و�نما  با�حرف،  هو�ز  تصور  لتب�ي  دعوة  ليس  فاملقال 

ال�ي تمكن من إرساء   مقومات فلسفتھ السياسية _ ع�� خالف ما هو متداول حول فلسفتھ السياسية_ 

 ب�ي تصورات أك�� قر�ا من التصورات الديمقراطية املعاصرة.  دعائم الدولة �� أفق تطو�رها ع�� ت
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 الّالصفیة   –األدوار المتجددة لألنشطة المدرسیة 

 تصور مقترح مستمد من التجربة الیابانیة المعاصرة 

 دراسة تحلیلیة مقارنة 

 

 

 

 : ملخصال

إ�� تطو�ر   �� ترتي��ا  التعليم،  ب  العناية التعليمية؛ من خالل    أنظم��ااتجهت الدول املتأخرة  بدل  جودة 

و  املنخفضة؛  ا�جودة  ذات  املدارس  عدد  لتحس�ن مخرجا��ا  �تطلب  ز�ادة  فعالية  الطرق  أك��  البحث عن 

وعليھ تقدمت الباحثة    قع،التوجھ نحو التجارب الر�ادية الناجحة ومحاولة فهمها وتطبيقها ع�� أرض الوا

لتفعيل النشاط الطال�ي الذي ُ�عد الدعامة األساسية �� ال��بية    ة��ذه الدراسة ��دف فهم الطرق املناسب 

جميع  يحبا�حديثة،     �� مخرجاتھ   من  واإلفادة  تنفيذه  طرق  ودعم  الختياره  وال��ك��  االهتمام  يتطلب  ث 

لتقو�مية لطالب املؤسسة التعليمية، داخل إطار من التفاهم  النوا�� التخطيطية والتنفيذية والتوج��ية وا

املعنية، ا�جهات  وجميع  املدرسة  ب�ن  والتنسيق  إ��  املتبادل  عمدنا  ذلك  ع��  تحليلية    و�ناء  دراسة  إجراء 

و�� التجر�ة اليابانية    وتطبيقها،  التجارب العاملية الرائدة �� مجال استخدام األ�شطة   إحدى مقارنة �� ضوء  

نظام التعليم �� اليابان ��تم باملبدع�ن ويعمل ع�� تنمية قدرات االبت�ار واإلبداع، ع�� اعتبار أن    دة،الرائ

الذي   النموذج  وهو  الشاملة،  اليابانية  املدرسة  إطار   �� املبدع�ن  لألطفال  فعال  �عليم  تقديم  طر�ق  عن 

ع��   ا�حفاظ  مع  بخطواتھ  واالس��شاد  مخرجاتھ  من  اإلفادة  فعليا  وأصالة  نحاول  العر�ية  االهو�ة  لقيم 

 . اإلسالمية ال�ي تزخر ��ا برامجنا ال��بو�ة التعليمية

الطالب    –ال�خصية    تنمية -اليابا�يالنموذج  -األهمية والتوظيف  – األ�شطة املدرسية  ال�لمات املفاتيح:  

 .واأل�شطة"
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Abstract: 

Countries that are lagging behind have tended to develop their educational systems; By 

paying attention to the quality of education, not to increasing the number of low-quality schools; 

The search for the most effective ways to improve its outcomes requires orientation towards 

successful pioneering experiences and an attempt to understand and apply them on the 

ground, and accordingly the researcher submitted this study with the aim of understanding the 

appropriate ways to activate student activity, which is the mainstay in modern education. Its 

outputs in all aspects of planning, implementation, guidance and evaluation for students of the 

educational institution, within a framework of mutual understanding and coordination between 

the school and all concerned parties, it was agreed to conduct a comparative analytical study 

in the light of one of the world’s leading experiences in the use and application of activities, 

which is the leading Japanese experience, considering The education system in Japan cares 

about the creators and works to develop the capabilities of innovation and creativity, by 

providing effective education for creative children within the framework of the comprehensive 

Japanese school, a model that we are actually trying to benefit from its outputs and be guided 

by its steps while preserving the identity and originality of the Arab and Islamic values that 

abound in our educational programs educational . 

Keywords: School activities - importance and employment - the Japanese model - 

personality development - students and activities. 
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 :  مة ّدالمق  -1

إدارة تملك    �� تتمثل  وخارجية  داخلية  اجتماعية  عالقات  وشبكة  ومعنو�ة  مادية  إم�انيات  املدرسة 

و�شمل أيًضا املنا�ج الدراسية ا�ختلفة واأل�شطة الطالبية الفعالة �� جميع    ، ن والطالب�املدرسة واملعلم

إن حياة   ا�جاالت، �ل هذه العوامل تجعل من املدرسة صورة مصغرة ل�حياة �� ا�جتمع الذي تتواجد فيھ؛ 

ي�ون    ن  خ��ات مش��كة، لذا البد أ�إنجاز  ومن  املدرسة نفسها حياة اجتماعية ب�ل ما ف��ا من أخذ وعطاء  

استمرارا   املدرسة  فتنّ� �جو  الصا�ح  البيت  و جو  ف��ا  املرغوب  القيم  الطالب  لدى  با�خ��ات  أن  ي  تمدهم 

ملا نر�د  ينب�� أن ي�ون جو املدرسة نموذًجا صا�ًحا  وهكذا    هم لي�ونوا مواطن�ن صا�ح�ن،  ال�ي �عّد   الالزمة

ابا، بحيث  ا�جتمع،  أن ي�ون عليھ  
ّ

املوجودون فيھ، ويشعرون داخلھ باالطمئنان  يفضلھ  وأن ي�ون فضاء جذ

املدرسة   اهتمام  ز�ادة  إ��  ا�حاجة  تدعو  وغ��ها  األسباب  ولهذه  واملادي،  والنف�ىي  االجتما��  واالستقرار 

�� تطبيعهم االجتما��  بفاعلية  ب��بي��م وصقل مواه��م واإلسهام  ومراقبة سلوكيا��م    ،بطال��ا واالهتمام 

�ش�لون  أ��م  �شعرون  إليھ،    اجزء  بحيث  بانتما��م  مل��م�ن  فيھ  �عيشون  الذي  ا�جتمع  من  يتجزأ  ال 

 ). 1999و�معتقداتھ وقيمھ الدينية وا�خلقية ونظمھ وأهدافھ ( �اره، 

إن ظهور مصط�ح النشاط املدر�ىي �� �عض مدارس العالم العر�ي بصفة عامة منذ األر�عينيات يدل ع��  

أهمية النشاط �� ت�و�ن �خصية الطالب،    –منذ ذلك الوقت    –وا  أن رجال التعليم �� عاملنا العر�ي أدر�

ل��فيھ عن الطالب �� املدرسة أو لقضاء وقت الفراغ، إنما  �شاط ل مجرد  ليسوأن مفهوم النشاط املدر�ىي  

(صا�ح،هو   الطالب وقدرا��م  مواهب  اكتشاف  )،    �ساعد ع��  أّن  .د.ت.  املدر�ىي    ذلك  أحد  هو  النشاط 

والنف�ىي والص��  العناصر األساسي املعر�� واالجتما��  املتعلم  نمو  ال�ي �ساعد ع��      ا�خ...ة 
ً
 متوازنا

ً
نموا

ثابتةي بخطى  التعلم   �� االستمرار�ة  من  أهمية ،  مكنھ  تتفهم  ال�ي   �� ا�جيدة  املدرسية  اإلدارة  فإن  لذلك 

التعليمية العملية   �� الر�ائز األساسية  اليابان من أك��    )،185  ،2019  :(عامر  النشاط، و�عت��ه من  و�عد 

�� إدارة الصفوف التعليمية، وأصبحت بذلك نموذجا يحتذى بھ ��    االدول تم��ا �� مجال التعليم وتقدم 

وقد عملت منظومة التعليم    هذا ا�جال حيث �انت لها الر�ادة �� العديد من ا�خطوات النظامية واملن�جية،

وقد   واالبت�ار عند الطلبة �� املراحل التعليمية ا�ختلفة،  عواالطال اليابانية بجهد مكثف ع�� رفع الدافعية  

مبكر لدى     أفردت العديد من البحوث النفسية وال��بو�ة حول عامل اإلبداع وكيفية غرسھ كسلوك ايجا�ي

يحتذي بھ ��    ااختيارها نموذج  ولهذه األسباب مجتمعة �ان)،  2014املتعلم�ن عامة �� دولة اليابان (الكرد،

 . هذه  تنادراس
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 مشکلة الدراسة:  -2

األخ��ة،   السنوات   �� الفت  �ش�ل  التعليمية  ال��بو�ة  النظر�ة   �� املدرسية  األ�شطة  مفهوم  تطو�ر  تم 

الرغم    �دة وفق األنظمة التعليمية  لهذه الدول، فع�متعّد   ألغراضوصرنا نقرأ كث�ً�ا عن كيفية استخدامها  

دون خلل   ،اتزان وتجا�س تامفإن ا�خرجات تتش�ل ��    ،من تداخل عناصر عديدة �� املنظومة التعليمية

لأل�شطة    - ومن املهم أن يتم النظر  وهو التطو�ر املستمر للنظم التعليمية،  ،أو انزالق عن الهدف األس�ى

بناًء ع�� املنظور ال��بوي التعلي�ي الشمو��؛   نجاح املنظومة التعليمية؛��      فعاال  اجزءبوصفها      -التعليمية

�ُعرف جميع   -األ�شطة  -الذي  املدرسة    بأ��ا  داخل  التالميذ  ��ا  يقوم  ال�ي  واملشاريع؛  واإلنجازات  األعمال 

 وخارجها و�حققو��ا �عد االن��اء من عملهم املدر�ىي. 

اهتمامها   ليبيا   �� والتعليم  ال��بية  وزارة  أظهرت  املدرسية؛  لأل�شطة  الكب��ة  ال��بو�ة  لألهمية  ونظرا 

 أو�لت إل��ا العديد منو  ي إدارة �ع�ى بالنشاط املدر�ىي،حيث وضعت �� هي�لها اإلدار  باأل�شطة املدرسية،

واالختصاصات، �ختلف    املسؤوليات  املدرسية  باأل�شطة  املتعلقة  ال��امج  لوضع  التخطيط  أهمها  من 

كما أقرت �� املالك الوظيفي   ، ومتا�ع��ا من خالل اإلدارات الفرعية للنشاط املدر�ىي  املراحل التعليمية،

وذلك ملتا�عة األ�شطة املدرسية وتفعيلها داخل   للنشاط املدر�ىي داخل �ل مدرسة،  قاستحداث صفة منّس 

ع�� اهتمام وزارة ال��بية    �ل ذلك دليالو �عّد  املؤسسية التعليمية، والتنسيق ب�ن م�اتب النشاط �� الوزارة ،

وع��   )،2016امل��وك ،(  إيما��ا بدوره الفعال �� املن�ج املدر�ىي ا�حديثع��  والتعليم بالنشاط املدر�ىي، و 

املتفحص للواقع ا�حا�� يقف ، فإّن الرغم من وجود تلك امل�اتب �� الهي�ل التنظي�ي لوزارة ال��بية والتعليم

 داخل  
ً
ع�� العديد من الصعو�ات ال�ي تواجھ ممارسة هذه األ�شطة ال�ي تحد من قدرتنا ع�� توظيفها فعليا

التعليمية �انت  مؤسساتنا  املد. ول�ن  تنمية    تمنح ارس  �عض   �� أهمية حقيقية  املدر�ىي  النشاط  حصص 

ميولھ؛ واكتشاف  مواهبھ  وتنمية  قدراتھ  من  والرفع  الطالب  العدد،  �خصية  محدودة  اعتادت    إذ  فإّ��ا 

شراك عدد قليل من  إ  ��استخدام نمط تقليدي من النشاط، ينحصر    ع��الغالبية العظ�ي من املدارس  

: 2019(عامر، اختيارهم من ب�ن أ�حاب املواهب أو املتم��ين من ضمن مجموع الطلبةالتالميذ الذين يتم 

عد  و )،  181
ُ
املمارسة  � األخطاء  من  هذه  ��   أفدح  وظيفتھ  وحصر  دوره  وتقديره  املدر�ىي  النشاط  فهم   ��

فقط، األخرى  املدارس  أمام  املسابقات   �� التالميذ  تحقيق  من  عدد  أك��  ملشاركة  الفرصة  إتاحة    دون 

، فيتم  
ً
  قصرواملعلم�ن �� خلق بيئة �عاونية متفاعلة مليئة با�حركة والعمل داخل املدرسة وخارجها أيضا

 .الت محددةافقط ، و�� مج  محدودةمجموعة ع��  املناشط الدراسية 

دها  يأن يتم ا�حديث عن األ�شطة املدرسية �ش�ل موسع؛ بحيث ال يتم تقي  املهّم   وتجد الباحثة أنھ من

فكرة  تأسيسا ع�� هذه الاملناشط املرتبطة باملن�ج املدر�ىي؛ و ��  جدران املدرسة أو    ب�نما يحدث  �� أطار  

جهت هذه الّدراسة إ�� 
ّ
مقارنة التعليم أو جزء منھ  وذلك ألن   ،استخدام املن�ج التحلي�� املقارن األساسّية ات

  كب��   إ�� جهد  ��ا، فاملقارنة هنا تحتاج  اختالف األنظمة التعليمية بي  �سببب�ن دولة وأخرى ليس شيًئا �س�ً�ا؛  

املقارنة   رصدل والتقاليد�عناية  أوجھ  والعادات  الدين   �� الدول  العوامل    ،؛ الختالف  ناحية  من  وتباعدها 

و�� دولة    -املؤثرة ف��ا، وعليھ سيتم ال��ك�� ع��  واقع األ�شطة املدرسية �� أشهر الدول الصناعية �� الشرق 
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ولقد انطلق    لذلك من الضروري االس��شاد ��ا،  د من التجارب الر�ادية التطو�ر�ة النافعة؛وال�ي �ع  -اليابان  

املؤسسات    �� األ�شطة  الستخدام  ا�حا��  الواقع  حول  الباحثة  اهتمام  أثارت  �ساؤالت  عدة  من  التصور 

 التعليمية الليبية: 

ماعية وتر�و�ة مختلفة؟ هل �عت�� األ�شطة وسائل علمية منظمة لتنفيذ برامج وتحقيق أهداف اجت •

�ستخدم األ�شطة املدرسية كطرق لل��فيھ والتسلية دون أن �ستفاد م��ا �� تحقيق  و��� أّي حّد  

 األهداف ال��بوي التعليمية ال�حيحة؟ 

 أهمیة الدراسة:  -3

النشاط املدر�ىي فكرة حديثة، بل قديمة قدم �شأة التعليم. و�ذلك يمكننا الوقوف ع�� النشاط    ال ُ�عّد 

ا؛ من خالل  
ً
��  استعراضقديًما وحديث املدر�ىي  النشاط  العر�ية عامة    �عض  طرق  التعليمية  املؤسسات 

 :اآل�يوالليبية �ش�ل خاص حيث الحظنا 

امل • األ�شطة  بتجاهل  العر�ية  املدارس  معظم  ع�� تم��ت  املعلم�ن  اهتمام  اقتصر  بحيث  درسية؛ 

املقررات الدراسية القائمة ع�� التلق�ن؛ ��دف حشو املادة التعليمية �� أذهان املتعلم�ن، بالرغم 

تلبية   املكتسبة   من �جز ا�خ��ات  إ�� أن هذه املرحلة    عن  حاجا��م أو حل مشكال��م، مما �ش�� 

 تم��ت بالتعليم التقليدي. 

الالصفية وتحديد أهمي��ا، وكذلك تقديم �عض املق��حات    ة األ�شطة املدرسيةالتعرف ع�� ماهي •

 ال�ي يمكن أن �سهم �� ز�ادة فاعلية أداء األ�شطة الالصفية �� ضوء التجر�ة اليابانية املعاصرة.

 أهداف الدراسة:  -4

�� مؤسسات    الدراسة إ�� املقارنة ب�ن مفهوم األ�شطة املدرسية وطرق تطبيقها واستخدامها��دف هذه  

 من ضم��ا �� ا�جوانب التالية:  –اليابان  –ال�ي �انت  –التعليم �� الدول العر�ية و�� �عض الدول املتقدمة 

   وع�� ا�جانب اآلخر نالحظ   ،عدة  وفوائدلأل�شطة �� املؤسسات التعليمية �� الدول املتقدمة مزايا

م داخل  املآخذ  من  العديد  استخدامها  وكيفية  تطبيقها   �� التعليميةأن  ��دف    . ؤسساتنا  وعليھ 

ال�ي قد   لتحديد األسباب  ا�حالية  نتيجة الدراسة  بأهمي��العدم    ت�ون  التطبيق  ب  وأ  الو��  كيفية 

 والتنفيذ. 

  ا�حالية الدراسة  االنتباه    إ��  ��دف  وامل�ي  صوب  لفت  الف�ي  و�دخال  قصد  التعليم  فيھ  التوسع 

سواء داخل املدرسة أو  –�شطة املدرسية ا�ختلفة  التقنيات ا�حديثة فيھ، من خالل االهتمام باأل

 . خارجها

   ا�حالية الدراسة  �� إ��  ��دف  الطلبة  من  املبدع�ن  وتقدير  املواهب  اكتشاف  نحو  االنتباه  لفت 

ال�ي قد �سهم األ�شطة املدرسية   اكتشافها ودعمها و��جيعها سواء داخل    �� ا�جاالت ا�ختلفة 

 املدرسة أو خارجها. 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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  تجر���ا �� األ�شطة املدرسية �� املدارس من  ستفادة من التجر�ة اليابانية التعليمية، و إم�انية اال

 املدراس الليبية ع�� وجھ ا�خصوص.  ، و��العر�ية عامة

 : ومفاهیمها   مصطلحات الدراسة  -5

رف
ّ
عـ

ُ
األمر�كية � املعارف  املدر�ىي   دائرة  بإشراف    -الالصفي–النشاط  تنفذ  ال�ي  ال��امج  “تلك  بأنھ 

املدرسة وتوج��ها، وال�ي تتناول ما يتصل با�حياة املدرسية وأ�شط��ا ا�ختلفة ذات االرتباط باملواد الدراسية  

أو   العلمية  أو  العملية  بالنوا��  ا�خاصة  االهتمامات  ذات  األندية  أو  والبيئية  االجتماعية  ا�جوانب  أو 

 . الر�اضية أو املوسيقية أو املسرحية أو املطبوعات املدرسية

رف 
ّ
ع�� أنھ “عبارة عن مجموعة من ا�خ��ات    -الالصفي–النشاط املدر�ىي    2002)(   الدخيل هذا وقد عـ

واملمارسات ال�ي يمارسها التلميذ و�كتس��ا، و�� عملية مصاحبة للدراسة ومكملة لها، ولها أهداف تر�و�ة  

 . ”متم��ة، ومن املمكن أن تتم داخل الفصل أو خارجھ

ليبياإدارة  أّما    �� والتعليم  ال��بية  بوزارة  املدر��ي  املدر�ىي):  ،النشاط  النشاط  (مفهوم  بأنھ    فعّرفت 

 للمنا�ج الدراسية و�ؤدي  
ً
 طبيعيا

ً
"العمل املنظم املفيد الذي يمارسھ التلميذ ب�امل حر�تھ و��ون امتدادا

ا �خلقية والقومية والثقافية  إ�� تر�يتھ و�عداده ل�حياة، و�ن�ي �امل حر�تھ، و��ون امتدادا فيھ ا�جوانب 

والفنية، واالجتماعية  ال��بو�ة  والبدنية  العملية  شؤون  ع��  القائم�ن  وتوجيھ  النشاط    "بإشراف  (إدارة 

 .)2010املدر�ىي،

النشاط املدر�ىي   التـالميذ    �ع�  - الالصفي–ُيمكننا وصف  أنھ جزء متكـامل مع املن�ج املدر�ىي يمارسھ 

لتناس ذا�ي)  (بدافع   
ً
حاجا��م  اختيـار�ا ليشبع  متعـّددة  مجاالت  ويشمل  ا�ختـلفة  وقدرا��م  ميولهم  مع  بھ 

البـدنية والعـقلية والنفسية واالجتماعية، ومن خاللھ يتمكن التالميذ من اكتساب العديد من ا�خ��ات، �ل  

 .حسب مرحلة نّموه

 منهج الدراسة:  -6

انتشار  مؤخرا  علميا    اوا�ح  االحظنا  باملتأخرة  تصنف  ال�ي  النامية  الدول  ب�ن  املقارنة  للدراسات 

  ال��اما ��ا من الدول املتقدمة �� ا�جاالت االقتصادية والتقنية واملعرفية ا�ختلفة؛ و انظ�� ��ن  و   ،واقتصاديا

الدراسة ا�حالية ع�  العل�يالن�ج  ب العر   �املتبع س��كز  ب�ن املنظور  �ي ومفهوم  تقديم رؤ�ة تحليلية مقارنة 

 . التعليمية ا�ختلفة األغراض األ�شطة و��ن كيفية تفعل��ا واستخدامها كجزء من املنظومة ال��بو�ة �� 

 :الخلفیة النظریة أوال: -6-1
 تمھید :  -6-1-1

�� السنوات األخ��ة من القرن العشر�ن، وزاد االهتمام بھ  -الالصفية  -ظهر ُمصط�ح األ�شطة املدرسية  

ا بدايات  مع  وا�ح  ذات  �ش�ل  املعاصرة،  والنفسية  ال��بو�ة  االتجاهات  �أحد  والعشر�ن،  ا�حادي  لقرن 

واملعاهد   املدارس  تالميذ  جانب  من  وخارجها  الصف  غرفة  داخل  م 
ّ
التعل عملية  ع��  الكب��  التأث�� 



نشطة المدرسية  
ٔ
دوار المتجددة لال

ٔ
صف  –اال

ّ
.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةالال

ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ا

ٔ
 ا
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وأهمي��ا ومجاالت تطبيقها    -الالصفية  -وا�جامعات، مما ساهم �� ز�ادة توضيح مفهوم األ�شطة املدرسية  

 ختلف التخصصات األ�اديمية واملوضوعات املدرسية وا�جامعية املتنوعة. �� م

 للمن�ج الدرا�ىي، بدونھ ال تتم العملّية ال��بوّ�ة الفعالة
ً
 مكمال

ً
ع��    هذا ويعت�� النشاط املدر�ىي عنصرا

لق ا�جيد، و وتدرب الطلبة ع�� أسلوب املعاملة ا�حسنة، إض  ،وجهها األكمل
ُ

  حيث �ساهم �� تطو�ر ا�خ
ً
افة

و�عتمد الكث�� من املدارس    ، عدل السلوك غ�� السوي �أن    السلوك املستقيم، كما من شأنھ   اكتسا��م إ��  

املتعلم�ن ألسئلة  القراءة واالستماع واالستجابة  مثل  �عليمية  �شاطات  وال��ديد و��    ،ع��  االستظهار  أي 

(ظاهر   تر�و�ا  سليم  غ��  أمر  األخرى  املفيدة  األ�شطة  دون  عل��ا  االعتماد  أن  غ��  أهمية،  ذات  �شاطات 

،2002. ( 

باأل�شطة   ال��بية  خ��اء  من  العديد  يصفها  ال�ي  املدرسية  برامج    –الالصفية    –فاأل�شطة  �ل   ��

ال�ي يمكن إلدارة املدرسة أن تنظ تضم مجموعة من  و مها خالل ف��ة الدراسة وخارجها أيضا؛  النشاطات 

املناشط ال�ي قد يتقيد ��ا الطالب �� ف��ة العطل الدراسية والفصلية والصيفية؛ بما �� ذلك املشاركة ��  

ا�ح��، ا�جتمع    ع��    خدمة 
ً
إذا ف�ي  ا�جتمع،  لهذا  األهلية  والهيئات  املؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق 

تم تنظيمها �ش�ل جيد إ�� تحس�ن  إذا ھ إ�� تالميذ املدرسة بخاصة، وال�ي قد �سهم ن توّج �شاطات يمكن أ

 ا�جتمع ا�ح�� (هالل ، د.ت)،

ال��بو��ن   ا�خ��اء  من  عدد  أهمية  ُ�ش��  النشاطاتإ��  هذه  بمن�لة مثل  ويعّدونھ  ا�حقيقي    ،  االكتشاف 

املعلومات حول موضوع  �عض  ضا إ�� أن امتالك  كما يضيفون أي  املعلم�ن،  لدى لألف�ار ا�جديدة واملفاهيم  

  و�حدد سلوكھ  ،بل إن مع�ى هذه املعلومات عنھ هو الذي �ش�ل خ��تھ  فحسب،   الفرد   من سلوكما ال �غ�� 

 ومن أهم معاي�� اختيار األ�شطة التعليمية ما ي�� : 

�� تح  التعليمية هو مدى مساهمة هذه األ�شطة    قيق غايات املن�جإن املعيار األول الختيار األ�شطة 

تنمية قدرا��م ع�� حل املشكالت فإن األ�شطة التعليمية    مثال  إذا �ان ع�� املتعلم�نف .  وأهدافھ ومراميھ

،
ً
خلق دافعية    ع��أن �عمل األ�شطة  و   يجب أن تزودهم بالفرص املالئمة ل�ي يقوموا بحل املشكالت عمليا

  املتعلم�ن  تضع  ا�جيدة �� تلك ال�يطات التعليمية  النشا و فتعمل ع�� تنمية أنماط سلوكية جيدة،    ��م،لد

 �� مواقف وأجواء مرنة قابلة للتعديل والتغ�� حسب موقف وخ��ة التعلم .  

التطبيق العم�� واكتساب املتعلم�ن الثقافة والفهم وقوة ال�خصية والقدرة ع��  ومن البداهة القول إّن  

  ىاي�� اختيار األ�شطة ارتباطها باملنا�ج التعليمية ومدمن أهم مع . و دون تطبيق عم�� ال يتّم  حل املشكالت

 قدرة املعلم�ن ع�� تنفيذها ومراجع��ا وتقو�مها كذلك.   فضال عنفهمها وتطبيقها  �قدرة املتعلم�ن ع�

 :مجاالت األنشطة المدرسیة  من -6-1-2

ا�جما�� واملنافسة  ، هدفها تر�ية التالميذ بدنًيا و�عز�ز سلوكيات التعاون والعمل  أ�شطة ر�اضية -

َعب والصفوف أو مع فرق  
ُ

االيجابية لد��م، من خالل �شكيل فرق مدرسية وتنظيم مبار�ات ب�ن الش

 .مدرسية أخرى، وتحف�� ا�جميع ع�� املشاركة �� �افة األ�شطة واأللعاب



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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ثقافية - تنظيم أ�شطة  خالل  التالميذ من  واإل�سا�ي عند  ا�جما�� والنقدي  ا�حس  تنمية  ، هدفها 

فالت موسيقية، مسرحية، سينمائية، مسابقات رسم ومعارض، رحالت استطالعية إ�� املعالم  ح

 …التار�خية �� البلد

، هدفها تنمية الو�� بكيفية ا�حافظة ع�� بيئة سليمة و�حية، من خالل برامج  أ�شطة اجتماعية -

 …توعية �حية و�يئية، وحمالت نظافة وتوزيع منشورات ا�خ

تنمية االعتماد ع�� النفس عند التالميذ، من خالل تنظيم مشارك��م ��    ، هدفها أ�شطة كشفية -

ملمارسة   وتجه��ات،  ومالعب  قاعات  من  لهم،  اللوجس�ي  الدعم  وتوف��  الكشفية  النشاطات 

 .فعاليا��م

، وهدفها تنمية الو�� بكيفية ا�حافظة ع�� ال�حة ا�جسدية والنفسية من خالل  أ�شطة �حية -

 .در�بات للمحافظة ع�� ال�حةبرامج توعية �حية وت

، وهدفها التوعية با�حقوق والواجبات وممارس��ا من خالل �شاطات و�رامج  حقوقية / مواطنية -

 توعية وحمالت وطنية متواضعة.

الطيور   بيئية، - وتر�ية  السياحية  �الرحالت  بالبيئة  املباشرة  العالقة  ذات  األ�شطة  و�شمل 

 ).2006(سعادة وآخرون،  ا�حافظة ع�� البيئة….ا�خوا�حيوانات وحمالت التوعية بالنظافة و 

 دور األنشطة المدرسیة في خدمة البیئة االجتماعیة المحلیة:  -6-1-3

نوع يمارس داخل حجرات الصف، ونوع آخر يمارس خارج حجرات    :تنقسم األ�شطة املدرسية إ�� نوع�ن

قاعات أو مسرح أو  (لها    عدم وجود أماكن دائمة مخصصة  و أ  ،نضيق األماكعسر ممارس��ا لرغم    الصف،

 .تمارس داخل الفصول في�ون ا�حّل هو أن ، ...)معامل

ا�ح��   وا�جتمع  للبيئة  بالنسبة  الطال�ي  النشاط  أن  نجد  عامة  إ��و�صفة  ي��:   ��دف  ما   تحقيق 

��ا.  -1 ا�حيطة  االجتماعية  والبيئة  املدرسة  ب�ن  أفضل  عالقات  توف��  ع��   العمل 

 والتوّجھ. فتصبح املدرسة حلقة تصل بي��م �� الفكر    ،تمام ب�ن املدرسة وا�جتمعالعمل ع�� ز�ادة االه  -2

يفعّ   -3 أن  املدر�ىي  النشاط  ا�جتمع. �ستطيع  داخل  املوجودة  املؤسسات  �عض  دور   ل 

 ).2000اد دور املدرسة �� خدمة ا�جتمع ا�ح�� (عبد الرحيم،دعن طر�ق النشاط يز  -4

�� تحقيق غايات املن�ج  إن املعيار األول   التعليمية هو مدى مساهمة هذه األ�شطة  الختيار األ�شطة 

ومرامي املتعلم�ن    ،ھوأهداف  ھ املدر�ىي  لنشاطات  أصبح  جديدة  تر�و�ة  آراء  وظهور  النفس  علم  تقدم  ومع 

يدة  ومع حلول العقد الثا�ي من القرن العشر�ن بدأت تظهر عناصر جد  أهمية كب��ة �� العملية التعليمية،

ع��   ينب��  ال�ي  التعليمية  النشاطات  وتحدد  دقيق،  �ش�ل  التعلي�ي  املوقف  عناصر  تصف  املن�ج   ��

 املتعلم�ن أن يقوموا ��ا ل�ي يتفاعلوا إيجابيا مع محتوى املقرر الدرا�ىي . 
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 ثانیا: رؤیة مقترحة ألنشطة المدرسیة في ظل التجربة الیابانیة المعاصرة  -6-2
 ر المقترح:رات التصوّ مبرّ  -6-2-1

 ألهمية ممارسة األ�شطة (الر�اضية والثقافية والفنية واالجتماعية) بالنسبة  
ً
لطالب والطالبات  ا   إ��نظرا

وما تمثلھ من إيجابيات �� إطار بناء ال�خصية وت�و���ا الفكري ودعم أواصر العالقات اإل�سانية �� أوساط  

للتحلم تكن  ا�جتمع الطال�ي،   يتفاعل    اصغ��   ابل مجتمع  ،صيل فقطاملدرسة م�اًنا يتجمع فيھ الطالب 

  بضرورة ، لذلك أخذت ال��بية ا�حديثة عن طر�ق املدرسة  ا�عضهم �عض��  يتأثرون و�ؤثرون    ،أعضاؤه فيھ

 طالب ع�� النمو السوي جسمًيا واجتماعًيا وعاطفًيا وروحًيا ح�ى يصبحوا مواطن�ن صا�ح�ن.المساعدة 

من  ، و طو�لةعملها �� مجال التعليم لف��ة    ال�ي اكتسب��ا من �ة  ا�خ��ة ال��بو   ، اعتمادا ع��الباحثةحاولت  

  ت ال�ي أجر��ا املقابال من  االعتماد ع�� املعلومات ال�ي حصلت عل��ا    ومن خالل�عاملها املباشر مع الطلبة،  

مجال األ�شطة الثقافية والفنية ا�ختلفة    تثبت أّن   مع �عض املعلمات ا�ختصات داخل �عض املدارس، أن

النتيجة   التعليمية وال��بو�ة ا�ختلفة ؛وقد �انت هذه  �� تحقيق األهداف  ال يتم االع��اف بھ كعامل هام 

الفرضيات ال�ي اعتمدت عل��ا الدراسة امليدانية ال�ي أجر�ت ��ذا ا�خصوص من قبل الباحثة خالل    إحدى 

عينة من طلبة املرحلة الثانو�ة بمدينة بنغازي ، وال�ي    �)، ع�2019-  2018�ىي (  الفصل األول من العام الدرا 

 رصدت مجموعة من النتائج الهامة نذكر م��ا : 

االهتمام  ��  دراك الطلبة لدور األ�شطة املدرسية مع مالحظة نقص  إأن هنالك مؤشرات ايجابية ��   •

  �� يجب  كما  والتفاعل  إبتفاعلها  التوافق  �� حداث  املشارك�ن  غ��  للطالب  املدر�ىي  االجتما�� 

 األ�شطة الطالبية. 

ارتفاع م�حوظا  • مواجهة    هناك  واالقتدار ع��  اآلخر�ن  مع  التعامل  والقدرة ع��  بالنفس  الثقة   ��

من   غ��هم  عن  املدرسية  األ�شطة   �� املش��ك�ن  الطلبة  قبل  من  االجتماعية  واملواقف  الظروف 

 �ن.الطالب اآلخر�ن غ�� املشارك

 شعور الطلبة بدور املدرسة االجتما��.  �لأل�شطة الطالبية تأث�� إيجا�ي ع� •

 :التجربة الیابانیة المعاصرة نجاح وریادة -6-2-2
 �� مجال ال��بية والتعليم ،  التجر�ة عت��  �

ً
 رائدا

ً
كتسب نوًعا خاًصا من التقدير  تحيث    اليابا�ي نموذجا

والتكنولو  والتنمية  التعليم  �� مجال  �� منظومة  واالهتمام  تداخل عناصر عديدة  واالقتصاد؛ فرغم  جيا 

التعلي�ي دون    ،النظام  تام  وتجا�س  اتزان   �� تتش�ل  ا�خرجات  دور    احراففإن  وهو  األهم  الهدف  عن 

�� تحقيق   املدرسية  �لًياال��بية    رهاناتاأل�شطة  ال�يأو جزئًيا  والتعليم  الرهانات  تلك  باختالف  ت  .  ختلف 

   نوعة.املتالظروف والعوامل 

 وقبل ا�خوض �� الدراسة التحليلية املقارنة وجب علينا طرح جملة من التساؤالت التالية: 

 لنظام الرائد اإلبدا��؟إ�� اكيف تطور النظام التعلي�ي اليابا�ي من الش�ل التقليدي  -



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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ما�� شروط وأساسيات التوجھ نحو األ�شطة املدرسية وكيفية توظيفها �� تطو�ر النظام التعلي�ي  -

 اليابا�ي؟ 

 :أسباب اختیار التجربة الیابانیة المعاصرة -6-2-3
هناك عدد من األسباب والعوامل ال�ي جعلتنا نختار التجر�ة اليابانية أهمها �ون التعليم اليابا�ي قدم  

 و�بداعيّ 
ً
 :نوجزه �� التا�� ان يمكن لنا  والذي العالم�� النظام التعلي�ي  انموذجا رائدا

• :
ً
إ�  أوال اليابا�ي  التعليم  نظام  مدروسة  �توجھ  بمراحل  اإلبدا��  التعليم  خالل  من    ، التطو�ر 

�عليمية  و  واقع    اكتسبت�س��اتيجية  ع��  ا�حفاظ  مع  الغر�ي  النظام  ع��  االنفتاح  من  قيم��ا 

واستعدادات املتعلم اليابا�ي، واضعة �� االعتبار األول الوصول لهدف واحد وهو التعليم من أجل 

 .داعاإلب

• :
ً
وقد    .ال��بية والتعليم فلسفات علمية مدروسة من طرف خ��اء ��  ع��التعليم اليابا�ي    ��ضت  ثانيا

وال�وادر   الشباب  إ�� مرحلة  الطفولة وصوال  بمرحلة   
ً
بداية اإلبداعية  ال�خصية  بناء  ركزت ع�� 

 .املتخصصة �� مجاالت الهندسة والصناعة التكنولوجية ا�حديثة

• :
ً
سياسة الدولة  من شرط أن يحصل ع�� دعم   ها،ظام ال��بوي حاضر األمم ومستقبليصنع الن  ثالثا

  .وا�جتمع

•  
ً
بالقدر الذي تنفقھ الدول األورو�يةرا�عا ال��بية والتعليم  اليابان ال تنفق ع��  بما ف��ا    ،: رغم أن 

  .إال أ��ا تملك أقوى نظام تر�وي �� العالم ،أمر��ا وكندا

•  
ً
من احتالل الر�ادة العلمية من خالل ا�جمع األمثل ب�ن معطيات ا�حضارة    : تمكن اليابانيون خامسا

 .الغر�ية املعاصرة وثقاف��م الشرقية، فخلقوا م�جزات اقتصادية وسياسية واجتماعية

•  
ً
اهتمامهم املبكر بالتعليم قبل االبتدائي، كما  : يتقدم اليابانيون ع�� األور�ي�ن واألمر�كي�ن ��سادسا

 ). 2014 عل��م �� حجم اهتمامهم بتحف�� التفك�� اإلبدا�� وتنميتھ (الكرد،يتقدمون 

 أھداف األنشطة المدرسیة في الیابان:  -6-2-4
م�� �عدة مبادئ رئيسية هامة تتعلق با�حقوق  تا�جدير بالذكر أن األ�شطة املدرسية �� اليابان ت •

فؤ الفرص التعليمية لل�ل  وا�حر�ات األساسية للفرد، وم��ا: �ساوي األفراد أمام القانون، وت�ا

من   ال�ي  املبادئ  من  وأك��  ذلك  �ل  قدرا��م.  أهداف    املهمحسب  لتحقيق  ��ا  التقيد  يتم  أن 

 األ�شطة املدرسية. 

ا •
ً
حديث وحظ    ،أما 

ُ
اليابان،  أّن  فل  �� املدرسية  والتجر�ب    �عتمداأل�شطة  املمارسة  ع�� 

ع� املهن  تجر�ب  أجل  من  لألطفال  رص 
ُ
ف فهناك  مع  واالستنتاج،  يتناسب  بما  الواقع  أرض   �

مراحل عمرهم. وكذلك إعطاؤهم الفرصة للمشاركة �� االهتمام با�حيوانات األليفة، مما ي��ي  

التعامل وطرق  ا�حيوان  عن  معلومات  املمارسة    معھ   لد��م  خالل  من  بھ؛  واالهتمام 

اآل تحقيق  إ��  اليابان   �� املدرسية  األ�شطة  هدفت  وعليھ    الهو�ةـ  دتأكي  :�يواالستكشاف، 
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  . اإلبداع   ـوتر�ية   ا�جماعية  الروح  وتنمية  ـ  االيجابية  واالتجاهات  االجتماعية   القيم  واكتساب

 ا�جماليةـ وال��بية ـ البيئة  ول��بية

 أھم العوامل التي تؤثر على األنشطة المدرسیة في الیابان:  -6-2-5
ا�جغرافية • �ان   :العوامل   

ً
فمثال واملناخ؛  واملوقع  املساحة  حسب  ع��  تأث��ها  قوة  تختلف  ال�ي 

 �� استمرار الدراسة �� معظم فصول السنة.  دور العتدال املناخ لد��م 

العوامل الس�انية: تختلف ع�� حسب ال��كيب العمري والت�و�ن العنصري والتوزيع الس�ا�ي،   •

 �� اليابان ُوجد انخفاض �� عدد املوال
ً

يد وارتفاع �� عدد املسن�ن؛ مما أدى إ�� تقلص عدد  فمثال

 .الطالب، كما اش��رت بالتجا�س العر��

: تختلف باختالف الدين واللغة، ففي اليابان تأثرت األ�شطة املدرسية بمنع  العوامل الثقافية •

 تدريس الدين �� املدارس، واللغة اليابانية �� اللغة الرسمية �� التعليم.

مؤثرات ��: الطلب االجتما�� ع�� التعليم، والت�و�ن الطبقي    ثالثهناك    ية:العوامل االجتماع •

 . مثال للمجتمع، وقوى التأث�� داخل ا�جتمع، ال�ي تختلف ب�ن السعودية واليابان

فاليابان    :العوامل االقتصادية • املدرسية.  تأث��ها ع�� األ�شطة  تم    ،ها دولة صناعيةبوصفلها 

الف��ا  التعليم  ترك��   التعليم  ع��  النظام االقتصادي ع�� مستوى  ال�ي يطل��ا  التعليمية  ��امج 

 العام.

التار�خية • اليابان،    :العوامل   �� التعليم  نظام  ع��  النظام  وم��ا  أثرت  إصالح  تقر�ر   �� جاء  ما 

ا...إ�خ.و لمركز�ة، لالتعلي�ي من تفتيت 
ً
 تطبيق النظام األمر��ي، وجعل التعليم مختلط

السياسية • ما  :  العوامل  وحظ 
ُ
ل إذ  الدولة.  تتبعھ  الذي  ا�حكم  نظام  خالل  اليابان من   �� أثرت 

 ).20015يحيط بنظام األ�شطة املدرسية �� اليابان من قوى وعوامل مؤثرة فيھ (العمري ،

االستفادة من التجربة الیابانیة في مجال األنشطة المدرسیة في نظام التعلیم العربي   -6-2-6
 : "اللیبي"

وقد انطلقت    االستفادة من التجر�ة اليابانية �� التعليم، باعتبارها تجر�ة ناجحة وفر�دة من نوعها.يمكن  

اليابان �� مجال تقدمها من منطلق ا�حفاظ ع�� الهو�ة واألصالة مع مواكبة ا�حداثة. وهو نفس املنطلق  

. العر�ية  للمجتمعات  ا  النظري  وزارة  تو��  املدرسية  باأل�شطة  يتعلق  كب��ا  وفيما  اهتماما  اليابا�ي  لتعليم 

) وتقوم فلسفة األ�شطة  33.ت ،ص  د(حامد وآخرون ،  %).50باأل�شطة، حيث تصل �سبة االهتمام ��ا إ�� (

 املدرسية ع�� الر�ائز التالية :

 ا�حفاظ ع�� الهو�ة واألصالة والتمسك باملوروث الثقا�� مع مراعاة التقدم وا�حداثة.   •

خر واإل�سانية وفهم الشعوب والثقافات ا�ختلفة وت�و�ن اتجاهات  اآل   مواكبة املعاصرة باح��ام  •

 خاصة بالتسامح والتعا�ش السل�ي والتفاهم الدو��.



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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والقيم    • والبيئية  ا�جمالية  القيم  مثل  الصغر  مند  اإلفراد  لدى  االجتماعية  القيم  تنمية 

   .االقتصادية واالجتماعية

 (الشر�ات واإلدارات   الجتماعية األخرى دعم املؤسسة التعليمية من قبل املؤسسات ا •

 وذلك �� أطار تقديم ا�خ��ة واملهارة الالزمة للطلبة.  ،واملستشفيات واملصا�ع) •

 . ال��بية عملية  و�نجاح إتمام �� واملدرسة األسرة ب�ن والتضافر  الت�امل •

ر �ل  عطاء الطالب حر�ة اختيار األ�شطة املالئمة ل�خصيتھ، والعمل ع�� اكتشاف واستثماإ  •

 مواهب وقدرات الطالب إ�� أق�ىى حد ممكن منذ مرحلة الطفولة املبكرة.  

   .االستفادة من املبا�ي املدرسية �� ف��ة املساء والعطالت إلقامة األ�شطة املدرسية •

تقديم وممارسة أنواع من األ�شطة الثقافية والفكر�ة �� القاعات العامة وذلك لرفع املستوى   •

 ع. فراد ا�جتمالثقا�� أل 

أولو���ا • حيث  من  وتصنيفها  األ�شطة  أهداف  لصياغة  علمية  خطط  الزم�ي   ،وضع  والوعاء 

 الالزم لها. 

يو�ح • كما  الطال�ي  عند   Kurabu(  �ورا�ي  فالنشاط  اإلبداع  ترسيخ  إ��  ��دف  ما  �ل  بأنھ  )؛ 

واملشاركة فيھ مطلو�ة من جميع املراحل الدراسية، بدءا من املرحلة االبتدائية وح�ى   الطالب؛

 ).13.ت ،داملرحلة الثانو�ة (املغما�ىي، 

ومن أهم أش�ال النشاط املدر��ي املعتاد �� مؤسساتنا التعليمية العر�ية عامة والليبية ع�� وجھ 

 :  �ما ي�ا�خصوص 

 اإلذاعة املدرسية الصباحية.  -

احتفاالت املناسبات الوطنية والدولية العامة، مثل: يوم املعلم، و�وم األرض، وغ��ه من املناسبات   -

 الوطنية ال�ي تخص البلد.  

 تنظيم �شاطات النظافة املدرسية.   -

 املعامل وا�خت��ات.   -

 الرحالت املدرسية.   -

 املسابقات الثقافية والر�اضية. -

�انت وال تزال �عض  و   .املؤسسات التعليمية �� ليبيا �سيطر عل��ا النظرة ال��بو�ة التقليديةمعظم    إّن 

  ،تنظر إ�� األ�شطة الالصفية ع�� أ��ا هدر للوقت  ، م��ا أّ��ا سائدة �� العديد من املدارس  تلك النظرة  مظاهر

 �� التحصيل الدرا�ىي
ً
راف ا�� متا�عة دراس��م، األمر  بحيث تمنع التالميذ من ال��ك�� واالنص  ،وتؤثر سلبا

، حول األ�شطة الالصفية  قائما الذي يجعل التعارض  
ً
  ،ب�ن ما تطرحھ وتقرره منا�ج التعليم ا�جديدة نظر�ا

 . داخل وخارج غرف الصف �� العديد من املدارس فعلّيا وما يتم تحقيقھ وممارستھ
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 ه الرؤ�ة املق��حة لأل�شطة: ذوذلك من خالل تقديم ه التجر�ة اليابانّية،  و�مكن االستفادة من ر�ائز 

 أھداف البرنامج المقترح لألنشطة في المؤسسات التعلیمیة اللیبیة:  -6-2-7
ـ إخضاع النشاط املدر�ىي �ش�ل عام للدراسة العلمية املن�جية املعمقة من قبل خ��اء ال��بية والنفس  1

تر�و�ة دقيقة لتحقيق أهداف متدرجة ومتتا�عة حسب مراحل النمو   واالجتماع بحيث يتم وضعھ وفق خطة

التعليم ا�جام��).   ، واملراحل الدراسية (بدءا من ر�اض األطفال وح�ى  يتناسب مع تنمية ال�خصية   و�ما 

واكتساب قيم املواطنة وا�حفاظ ع��    و�عميقها،  تأكيد الهو�ةأن ي�ون  جب  ، يوع�� غرار التجر�ة اليابانية 

 ت و�  واملوروث الثقا�� من أولو�ات صياغة أهداف النشاط الطال�ي مند املراحل الدراسية األو��.  األصالة
ّ
  ىأ�

من خالل تكثيف اإلرشاد النف�ىي ،  ذلك من تحص�ن الطالب من تيارات العوملة ا�ختلفة واملعادية للهو�ة

 رة. من �شرب القيم الغر�بة مند مرحلة الطفولة املبكلتحص�ن النشء  واالجتما�� 

ـ وضع وتصميم دليل خاص باأل�شطة املدرسية ل�ل مرحلة دراسية يو�ح أهدافها وأنواعها وكيفية  2

 عليھ من قبل املدرسة والطالب وأولياء األمور.   اممارس��ا و��ون متعارف 

واملواد  3 األدوات  من  مستلزما��ا  �ل  وتوف��  املدرسية،  األ�شطة  ع��  لإلنفاق  خاصة  م��انية  رصد  ـ 

 ق الالزمة. واملراف

(املسارح  4 ا�جديدة  املدارس  تصميم  عند  املدرسية  األ�شطة  ملمارسة  ثابتة  مقرات  إ�شاء  ضرورة  ـ 

 .)...ورش العمل واملكتباتو واملراسم واملالعب الر�اضية وأماكن التدر�ب 

بالنشاط5 املتعلق  (ا�حصص)  الزم�ي  الوعاء  دراسة  وصقل    ،ـ  للتمر�ن  الزمة  أوقات  من  يتطلبھ  وما 

و�عطاامل شمولية.  علمية  دراسة  وا�خ��ات  �ستحقها  ؤ واهب  حصص   ما  باعتبارها  األهمية   ،رئيسية  امن 

 ه األ�شطة وكيفية تقديمها �� املراحل الدراسية . ذثم وضع ترتيب ألولو�ات ه وليست ثانو�ة،

يجعله 6 بما  علمية  لرؤ�ة  وفقا  املدرسية  األ�شطة  لوضع  العل�ي  التخطيط  التغ  اـ  ملواكبة  ��  أداة 

 : �يوذلك ع�� النحو اآلوحل املشكالت االجتماعية وتحقيق التنمية البشر�ة املستدامة  ،االجتما��

 أوال :ــ صياغة أهداف ا�خطة

األهداف بما يتناسب مع احتياجات الطلبة وقدرات املعلم�ن و�م�انيات املدرسة ثم العمل ع��    تصاغ

 مثل: 
ً
 تنمية القيم واالتجاهات املرغو�ة اجتماعيا

 : ـالدينيةالقيم  ـ أ

تقديم الو�� الدي�ي من خالل ا�حصص والندوات واأل�شطة  ل  وجود مرشد دي�ي داخل املدرسةضرورة  

بصورتھ   التوازن  املتخصصة،  ع��  الطالب  ومساعدة  ا�حديث  العصر  مع  واملتماشية  املبسطة  الوسطية 

م�نقيم دينية سليمة مبنية ع�� الفهم السليم للدين وحماي  �رساءو   الرو�� والفكري،
ّ
من الوقوع ��    ة املتعل

 األزمات الفكر�ة �التطرف أو اإل�حاد. 
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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 :القيم االجتماعية -ب

أخصائي  ضرورة   اآلخر   وجود  اح��ام  مثل  االجتما��  الو��  تقديم  أجل  من  املدرسة   داخل  اجتما�� 

ومد يد العون     الغ��  ةواإلحساس بمعانا   ،ا�ختلف، �غض النظر عن االختالفات والفوارق العرقية والطبقية

التكيف مع اآلخر�ن واح��امهم   ،  التعصب والتح��  ذلھ، ونب ممارسة    ع��وذلك من خالل دعم اتجاهات 

مثل   ف��ا   واملشاركة  االجتماعية  وا�حمالت  األحمر     أ�شطةاأل�شطة  الهالل  األصدقاء  و جماعة  جماعة 

ـو  البيئة  أصدقاء  والز�اراتو جماعة  التدخ�ن  ب   واالحتفال  ،الرحالت  مل�افحة  العاملي  العاملي  و اليوم  اليوم 

ال�ي تؤدي إ�� ترابط  املدرسة مع    تحقق األ�شطة الطالبية وظيف��ا االجتماعية   ��ذاللمسرح وغ��ها ....)، و 

 ا�جتمع . 

 : متطلبا��ا وال�حية و�شباعتنمية ا�جوانب النفسية -ج

وتوج��هم ملمارسة األ�شطة    وميولهم،  الكشف عن قدرات الطالب  من أجلوجود مرشد نف�ىي  يتعّ�ن  

ال�ي �ع����م مثل   مساعدة الطالب ع�� املشكالت النفسية استعدادا��م، ومن أجل  والهوايات املتوافقة مع

والتنمر.  والتحرش  والدالل  والعنف  والتمرد  واالكتئاب  وا�خجل  أهمية  تو   االنطواء  ا�جانب  هذا   �� ت�ح 

  �� �� مساعدة األسرة  العديد من األزمات.  من أجلبيد الطالب ف  األخذالنشاط الطال�ي  وت�حيح    تجاوز 

ب ع�� تحمل املسؤولية واالعتماد ع�� النفس  بتعو�د الطالوذلك  االتجاهات الفكر�ة والسلوكية ا�خاطئة،

املدرسية، البيئة  داخل  راشد  اليابانية  كفرد  باملدرسة  ينب�� ّأنوأسوة  نظافة    ،  مسؤولية  الطلبة  يتحمل 

من خالل املقاصف املدرسية (حامد وآخرون،   وتوزيعها،  املدرسة والساحات، وكذلك مهمة إعداد املأ�والت

 ).33ص .ت،د

 : االهتمام باأل�شطة الر�اضيةـز�ادة  -د

من يتعّ�ن   ممارس��ا  ضرورة  ع��  بالنسبة  قبل  ا�حث  (وخصوصا  البيئة    ،اإلناث  إ��  ا�جنس�ن  وتوف�� 

 املناسبة ملمارسة الطالبات لأللعاب الر�اضية). 

من خالل   �تطلب ذلك التوعية بأهمية ممارس��ا بالنسبة للطلبة (حسب املراحل التعليمية ا�ختلفة )،و 

و�قامة املبار�ات الر�اضية ع��    ،ارسة األلعاب الر�اضية املتنوعة والت�جيع ع�� مزاول��ا �ل حسب ميولھمم

ر�اضيا املتفوقة  العناصر  وتكر�م  املدارس  يتناسب  ،  مستوى  املدرسية  التخطيطو بما  و�ل�ى ،  لأل�شطة 

  ،ن األ�شطة متنوعة وشموليةت�و ان    أي  احتياجات الطلبة من الذ�ور واإلناث، وفق قدرا��م و�م�انيا��م؛ 

الرحالت  ،  مثل املوسيقى، القراءة ا�حرة  األخرى للذ�ور واإلناث،األ�شطة    فضال عن  ،وتر�ىى �افة األذواق

   ا�خ... والز�ارات الثقافية والبيئة 

  –شروط أساسية للنجاح �� تنفيذ النشاط املدر��ي  
ّ

 ي بنجاح:  الالصف

   :ةاإلم�انات البشر� 

 واملؤهالت للمشرف�ن والعامل�ن �� مجال النشاط املدر�ىي بصفة عامة: القدرات  •

 (قدرات الطالب ومستو�ا��م العقلية واملعرفية مهارا��م وقدرا��م ا�حركية).  •
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 نوعية النشاط املنفذ فيھ ال��نامج وحاجاتھ وأهدافھ: •

 درسة).تنفيذه وتطبيقھ بمرونة داخل وخارج امل �(مستوى تقبل الطلبة وتوفر القدرة ع� •

 اإلم�انات اإلدار�ة للمدرسة:  •

 امل��انية التسي��ية لتنفيذه فعليا: –نوع النشاط ومساحتھ واحتياجاتھ التدر�بية  •

 التشو�ق واإلشباع النف�ىي واالجتما��:  •

 املنافسة الطيبة  •

 التنمية السلوكية  •

بة ب�ن الطالب  تنمية ا�جانب ا�جما�� والتعاون وروح الفر�ق �� العمل وتنمية روابط األلفة وا�ح •

 ). 2002(ظاهر،

�� املشكالت واآلفات    من الوقوع صياغة أهداف ا�خطة بما يتناسب وتحص�ن ووقاية الطالب  ثانيا :ـ   

   االجتماعية املعاصرة

 
ُ
املشكالت االجتماعية مثل:ـ  بقدم األ�شطة املدرسية بما يتما�ىى مع �عديل سلوكيات الطلبة وتوعي��م  ت

  وع�� مواقع ،  ا�خدراتع��  دمان  اإل خطورة آفة التدخ�ن و كاملشكالت األخالقية  و   ،خطورة حمل األس�حة

 ،رفاق السوء  بخطورة وعية الطلبة  ت  ، ووالعمل ع�� ترشيد استخدام هده التقنيات  ،التواصل االجتما��

  وشغل أوقات  و��ون ذلك من خالل تفعيل األ�شطة املدرسية املتنوعة،.  قضية الزواج املبكر واملتسرعو�

وتوعية الطلبة من خالل ا�حاضرات الثقافية املرفقة بوسائل العرض التوضيحية؛ وتفعيل قيم    فراغهم،

 إشراك    .وخصوصا ب�ن ا�جنس�ن  ا،االح��ام والصداقة ب�ن الطالب واح��امهم لبعضهم �عض 
ً
ومن املهم جدا

جنة من ال�خصيات  وذلك من خالل �شكيل �  وتجديدها،  ،الطالب �� التخطيط لأل�شطة وطرق تنفيذها

ي�ونون حلقة وصل ب�ن معل�ي الذين    القيادية البارزة من الطالب املوهو��ن �� �افة أنواع األ�شطة املدرسية

 بما �شعرهم بامل�انة االجتماعية داخل املدرسة.    النشاط والطالب،

 الطلبة:ثالثا :ـ صياغة أهداف خطة األ�شطة بما يتناسب مع تنمية �خصية 

�عميق  1 املواطنة مـ  مجتمعهم    فهوم  نحو  بالفخر  واإلحساس  للوطن  والوالء  باالنتماء  والشعور 

نبذ ا�جهو�ة والقبلية،  ضرورة  وتبص�� الطلبة ب  ،واإلحساس باملسؤولية تجاههـ وخصوصا �� الف��ة الراهنة

الرأي املش��ك واح��ام  التطو�� والتعا�ش  والعمل  ا�حوار  ثقافة  املواطنة �شر  ثقافة  ،  كما �شمل   اآلخر 

والطفل املرأة  حقوق  اإل�سان  ،واح��ام  بحقوق  املعنية  واالتفاقيات  باملواثيق  مفهوم    ،والتعر�ف  و�عز�ز 

القانون. املد�ي واح��ام  (ليبيا)  ا�جتمع  الوطن  بقيمة  والتعر�ف  التار�خية    ،..وذلك من خالل ا�حاضرات 

واملعاصر القديم  التار�خ  ع��  خالل  و ،  وأهميتھ  امن  معاملها  الرحالت  غ��  للتعرف  الداخلية  لسياحية 

أن  ذلك    وا�حث ع�� االرتقاء ��ا وت�و�ن االتجاهات االيجابية نحو �ل ما يتعلق بمص�حة الوطن،  وعراق��ا.

الفهم ال�حيح ملفهوم املواطنة هو الرك��ة األساس ل�حفاظ ع�� أمن ا�جتمع وتماسكھ وتنظيم العالقة ب�ن  

 ا�جتمعات األخرى. أفراده، و�ينھ و��ن 
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واألديان  2 الشعوب  بثقافة  والتعر�ف  وانجازا��ا،  املعاصرة  اإل�سانية  ا�حضارة  م�اسب  ع��  التفتح  ـ 

وذلك �غرض توسيع    ،و��ون ذلك من خالل عرض األفالم الوثائقية وا�حاضرات االن��و�ولوجية   .ا�ختلفة

و  الطالب  آمدارك  واالك  قهم،ا فتوسيع  العلم  حب  قيمة  املعرفة  وترسيخ  اكتساب  ع��  والتدر�ب  تشاف 

تمشيا مع من�ج اليابان �� إعطاء محاضرات ثقافية للطالب عن الشعوب ا�ختلفة  ، والتفك�� العل�ي الناقد

 �� أطار ا�حفاظ ع�� األصالة ومواكبة املعاصرة.

ية مثل أشغال  اال�شطة املهنية والفنية و�عو�د الطالب ع�� املشروعات الصغ��ة وأجواء ا�حياة املهن  ـ3

وال�جاد، والتجارة،و ا�خزف،  و   النسيج  ا�خشب  الفوتوغرا��،و   أشغال  والدي�ور  و   التصو�ر  التصميم 

 . ا�خياطة والتدب�� املن��� ......)و  الزراعة،و   أشغال الزجاج،و  والزخرفة،

املشاركة    ـ4 باب  فتح  ��دف  العامة  والقاعات  األماكن   �� املدرسية  األ�شطة  وألممارسة  فراد  ألها�� 

 والرفع من املستوى الثقا��. ،ا�جتمع

الصالت والروابط ب�ن املؤسسة التعليمية و�قية املؤسسات االجتماعية ��دف إدماج الطالب ��   عقد ـ5

 ا�جتمع و�كسابھ ا�خ��ات واملهارات الالزمة. 

 طالبية ألبنا��م. عقد الندوات وال��امج اإلعالمية لتوعية أفراد ا�جتمع بفوائد وأهمية النشاطات ال ـ6

ومشر��    ـ7 للمدرس�ن  متخصصة  تدر�بية  دورات  �عقد  للقيام  التعليم  وزارة  من  التوجيھ  مضاعفة 

 . األ�شطة الطالبية

 تدعيم وتوثيق الصلة ال��بو�ة ب�ن األسرة واملدرسة من خالل عقد االجتماعات الدور�ة. ـ8

ووضع ا�خطط   ،بصفة مستمرة من قبل إدارات املدارس  ومتا�ع��ا،  مراقبة األ�شطة الطالبية املدرسية ـ 9

 . وآليات ذلك التنفيذ  ال��بو�ة املش��كة واالتفاق غ�� سبل تنفيذها

ها شهرة إعالمية  ؤ و�عطا  ،معارض ومهرجانات دور�ة متعلقة باأل�شطة ع�� مستوى املدارس  تنظيمـ  10

 ه األ�شطة. ذمع تكر�م الطالب املتفوق�ن �� ه

 االستفادة من املبا�ي املدرسية �� الف��ات املسائية والعطالت إلقامة األ�شطة املدرسية املتنوعة.  ـ11

بتقديم ا�حاضرات الثقافية عن البيئة �غرض    ـ تنمية القيم البيئية بتفعيل األ�شطة ذات العالقة،12

وترسيخ مفهوم التنمية البيئية    .ترسيخ الو�� البيئي، واملشاركة مع ا�جهات ا�ختصة �� حمالت حماية البيئة

اليابانية  املستدامة بالتجر�ة  ع��أسوة  العمل  مع  بالبيئة    ،  بدءا  واملسئولية  با�جماعة  الشعور  تنمية 

  املدرسية من اح��ام اإلدارة املدرسية واملعلم�ن وا�حافظة ع�� املبا�ي الدراسية واألدوات املدرسية و�ل ما

 11ص    .ت،د  (حامد،  ع�� نظاف��ا وجمالها.  يتعلق بالبيئة املدرسية وا�حرص
ّ

الطالب    ). و�تّم ذلك ع�� حث

واملياه، والتعامل األمثل مع البيئة واملنتجات الزراعية، وا�حفاظ    ترشيد استخدام الطاقة الكهر�ائية، ع��  

لة  ع�� األ�جار واملناطق ا�خضراء خصوصا �� املدن ، ور�ط الطالب بمشكالت البيئية العاملية مثل مش�

التلوث   ،وأضرار  األوزون  وثقب  اإللية،   البيئيالت�حر،  املركبات  عن  العشوائيات    الناجمة  ومش�لة 

ا�ختلفة... اإلمراض  وانتشار  الس�ا�ي،  البيئية  واالنفجار  القضايا  من  الرحالت  و   ،وغ��ها  خالل  من  ذلك 
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ترسيخ  وهكذا يقع    ا�خ...  ملستشفيات امليدانية ا�ختلفة �املشاركة �� حمالت الت�ج�� ونظافة املدينة وز�ارة ا

 ه املشكالت  �خلق جيل عل�ي وا�� ومثقف . ذالفكر العل�ي السليم �� كيفية التعامل السليم واألمثل مع ه

 : �عز�ز الهو�ة وغرس االنتماء الوط�ي را�عا:

�عز�ز القيم    نأدورا كب��ا �� �عز�ز االنتماء والهو�ة الوطنية، حيث    –الالصفية  -لأل�شطة املدرسية    إّن 

، إذ إن الهو�ة    -صفي والصفي  –�شاط �علي�ي مدر�ىي    ب�ّل   موصوال والهو�ة الوطنية يجب أن ي�ون  
ً
أيضا

جميع ما يرتبط  تأسيسا ع�� ذلك ينب�� أن يتّم االهتمام بالوطنية �عت�� السياج الوا�� للطفل أو املتعلم، و 

الدولة،   هو�ة  الشع�ي� بتعز�ز  يصا  الذي   املوروث  أن  أ�شطة  يجب  ش�ل  ع��  من�جية  علمية  صياغة  غ 

الدولة، و  ال�ي   وجو�ا  أحالمھ مرتبطةأن ت�ون  الصفية تجعل املتعلم �ستشعر هو�ة  بجميع قيم املواطنة 

ينب�� أن ير�ى عل��ا، فالهو�ة الوطنية ليست بتعليم دروس ا�جغرافيا وال العلوم وال ال��بية الوطنية فقط،  

بل �� أك�� من ذلك، حيث إن جميع املسابقات العلمية يجب أن �ع�ى عناية �املة بالهو�ة الوطنية من خالل  

� جميع النشاطات، وأن �عمل ا�جميع ع�� �غذية روح املواطنة وغرس  ا�حاضرات واملشار�ات �� األندية و�

 قيمها �� ا�جيل ا�جديد الصاعد.

 : االستنتاج العام  -7

 الخالصة والنتائج: -7-1
�� قمة اهتمامات أي مجتمع يبحث عن الر�� والتطور. حيث �عد عملية إعداد    بال شك،  ،ال��بيةأصبحت  

أّي  ية لنظام التعليم. ففي تنوع برامجھ وكفاءتھ ومرونتھ تكمن قوة األفراد ل�حياة العملية من املهام األساس

من الصعو�ات والعوائق ال�ي من شأ��ا أن    ا ت الدراسة التحليلية عدددوقد رص،  أمة ونجاحها ومستقبلها

ومن املعروف أن األ�شطة املدرسية الناجحة يجب أن   ؛ طور تفادة من النموذج اليابا�ي املتقلل من فرص اإل 

التنظيم   يحرص إ��  إضافة  الفعالة،  العناصر  اختيار  وحسن  عل��ا،  ا�جيد  اإلشراف  ع��  منظموها 

ح�ى ال تفشل �� تحقيق هدفها ال��بوي والتعلي�ي، وقد تم وضع �عض    تنفيذها،قبل    �نوالتخطيط ال�افي

ة ع�� أرض  ح �عض العوائق والصعو�ات ال�ي تواجھ تنفيذ األ�شطالنقاط املوجزة ال�ي من شأ��ا أن توّ� 

 الواقع . 

 عوائق التطبیق والتنفیذ:  -7-2
تطبيق التصور املق��ح داخل املؤسسات التعليمية   تواجھمن املهم أن يتم التعرض لبعض العوائق ال�ي 

وأخرى خارجّية. عوائق داخلية  إ��  و�� ليبيا ع�� وجھ ا�خصوص، وقد قسمت    ،�� الدول العر�ية عامة

 والثانية باألولياء والوزارة وسائر الهيئات... األو�� تتصل باملدرسة 

 :تتعلق باملدرسة ذا��امن العوائق الّداخلّية ال�ي  

�ع��ض س�� هذا   - ذا��ا وال�ي قد �ش�ل عائقا حقيقيا   �� التعليمية  املؤسسة  بإدارة  يتعلق  ما 

عض املدارس  ال��نامج ال��بوي التعلي�ي القائم ع�� تطبيق النشاط �� املدارس؛ م��ا أن إدارات �
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أعمال   طال��ا، فتقوم �عرض  يقدمها  تنظيم مناشط فعليھ حقيقة  ��جز �ش�ل مباشر عن 

، وا�حقيقة غ��  حيث يتم عرضها ع�� أساس أ��ا من أعمال الطلبة  ، ليست من إنتاج طال��ا

 ذلك.

غياب الفرص ال�ي �سمح باستثمار القدرات الفعلية للمتعلم�ن ملمارسة األ�شطة املدرسية؛   -

املعلموال ي�ون  قد  وعدم  و �ي  املنشط�ن  الطلبة  من  اإلفادة  فرص  تقليل   �� سببا  أنفسهم  ن 

 االع��اف بأهمية ما يقومون بھ من أعمال. 

وجعلها ضمن ا�حصص األساسية �� ا�جدول املدر�ىي؛    النشاط -  حصص-فرصعدم تنظيم   -

لبة معين�ن �� أك�� وعدم منح الطلبة الفرص املتساو�ة �� املشاركة؛ فيتم ال��ك�� ع�� إشراك ط 

و�ؤدي إ�� إحباطهم، إضافة إ��    ،يحرم بقية الطلبة من فرصة املشاركة  ، ع�� نحومن �شاط

عدم وجود خطة وا�حة �س�� عل��ا املدارس أثناء تطبيق األ�شطة الالصفية مقارنة بخطة  

 .املدر�ىياملقرر 

ال خارجيةمن  والطل  ال�ي  عوائق  األمور  أولياء  ب�ن  بالعالقة  والهيئات  تتعلق  الوزارة  دور  وكذلك  بة 

   :املعنية بتنظيم العمل داخل املؤسسات التعليمية

املناشط   - أنواع  �� تطبيق �عض  وأبنا��م  بنا��م  �� إشراك  واألمهات  اآلباء  عدم تجاوب �عض 

املدرسة تواجدهم خارج أسوار  تتطلب  ال�ي  األمور    ،خاصة  أولياء  �م  �أبنا  اصطحابف��فض 

 ه الفعاليات. للمشاركة �� مثل هذ

وعدم االهتمام    ،غياب املواد واملستلزمات ال�ي من شأ��ا أن تز�د من فرص املشاركة �� املناشط -

الرغم من مالحظتنا اليوم لنسبة تف�ىي �عض األمراض    �ع�  ،�� التوعية  ابجعل املدرسة شر�� 

و  �البدانة  الطلبة  صفوف  ا�حصص ي السكر مرض  ب�ن  من  والتذمر  ا�خمول  إ��  إضافة   ،

 لدراسية �سبب امللل.ا

النوعيالتم - حسب  املناشط    ،��   �� الذ�ور  من  الطلبة  اش��اك  ��جع  املدارس  �عض  فنجد 

 من فرص مشاركة الطلبات من اإلناث. ، �� املقابل،وتقلل ،املدرسية

-   �� تواجھ تطو�ر توظيف األ�شطة  ال�ي  العوائق  أهم  �عت�� من  ال�ي  املتاحة  املادية  اإلم�انات 

فتطبيق العديد م��ا يتطلب تزو�د الطالب واملعلم  بأجهزة ومواد    املؤسسات التعليمية الليبية ؛

ا�ختلفة بأنواعها  املناشط  ملمارسة  معينة  وقاعات  وساحات  وورش  يجعل    ،ومعامل  مما 

املدرسة ع�� صلة دائمة ومستمرة بم�اتب األ�شطة داخل الوزارة ؛ وال�ي تحتاج �ش�ل دوري  

بأنواعها   ل��و�دها   ال��ف��ية  والفنية  والر�اضية  التعليمية  واملكمالت  والوسائل  باملعدات 

وفق ل�حصة ال�ي تتحصل عل��ا   ونوعھ،  يقيد املعلم�ن �� تحديد ش�ل النشاط  وهو ماا�ختلفة؛  

حيث لم �شهد    –أن هنالك مواد ووسائل متاحة للتوزيع    -اعتبار  �هذا ع�   –املدرسة من الوزارة  

السن  ؛  خالل  ليبيا   �� التعليمية  املؤسسات   �� توف��ها  يتم  مادية  إم�انيات  أي  األخ��ة  وات 



نشطة المدرسية  
ٔ
دوار المتجددة لال

ٔ
صف  –اال

ّ
.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةالال

ٔ
ريج ٕابراهيم الحاسي   ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)110( 

وا�خرائط   والتصو�ر  العرض  السينمائية وأجهزة  أن �عض اإلم�انيات مثل األشرطة  وخاصة 

والنماذج ومعدات املعامل واآلالت املوسيقية وأجهزة ا�حاسوب وما إ�� غ�� ذلك من اإلم�انيات  

 دائم يفوق قدرة املدرسة . تحتاج إ�� تمو�ل 

 التوصیات: -7-3
ختام   من  هذه  ��  �عضأن    املهّم الدراسة  ع�ا  ��ّجل  مجملها   �� تدور  ال�ي  من    �لتوصيات  االستفادة 

 
ً
ح�ى يتم   ش�ل خاص،� تطو�ر األ�شطة املدرسية    �وع�  ،النموذج اليابا�ي �� تطو�ر النظم التعليمية عامة

خصوصية التجر�ة واالقتباس م��ا بما يفيد    �التعليمية �� مؤسساتنا مع ا�حفاظ ع�تبن��ا �� تحديث النظم  

والبيئة   اليابانية  التعليمية  البيئية  ب�ن  االختالف  بمراعاة  وذلك  ا�حلية؛  الليبية  للمدرسة  الفع��  الواقع 

 ومن هذه الّتوصيات:  التعليمة �� ليبيا.

ع� - بتطو�ر    �العمل  املدر الو��  األ�شطة  ا�جال   لدى   ودورها  سةأهمية   �� وا�ختص�ن  العامل�ن 

من  التنبيھ  و املم��ات الهامة لتطبيقها �� جميع املراحل التعليمية ا�ختلفة،    �والتأكيد ع�  ال��بوي،

 �عض املآخذ والعقبات ال�ي قد تواجھ تطبيقها. ع�� جانب آخر 

التعليمية   - اليابانية  التجر�ة  من  االستفادة  البحوث  ع��  إم�انية  من  املز�د  وأجراء  العموم،  وجھ 

مؤسسات    ةالتجر�بيوالدراسات    �� ا�خصوص  بوجھ  املدرسية  األ�شطة  مجاالت   �� وامليدانية 

 التعليم �� ليبيا.

�� األ�شطة الالصفية،    لبات ع�� املشاركةا��جيع الط  ع�� التأكيد ع�� ضرورة �عاون أولياء األمور   -

 ل��يد من حماس��ن �� بذل املز�د من ا�جهد سواء �� الدراسة أو األ�شطة،  

 . األسرة �� تنمية ورعاية اإلبداع واملواهب �� املن�ل تفعيل دور  -
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 عزوف خریجي الدکتوراه عن إعداد البحوث العلمیة 

 في کلیة التربیة جامعة الیرموك  

 

 

 

 

 : ملخص

من    للكشف عن عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �� �لية ال��بية جامعة ال��موك،  

)  291(هذه الّدراسة  لتعرف ع�� الفروق �� معوقات البحث العل�ي وفقا ملتغ�� ا�جنس، ت�ّونت عينة أجل ا

) بواقع  الدكتوراه  خر���  و(166من  إناث  ذ�ور،  125)  اعتماد)  إ��    وتّم  باالستناد  املس��  الوصفي  املن�ج 

جاء   اآل�ي:  الدراسة عن  نتائج  أسفرت  البيانات، وقد  �جمع  رئيسة  أداة  االلك��ونية  :  أاالستبانة 
ً
حور  موال

: محور 
ً
االجرائية إلعداد البحوث العلمية، و�درجة    املعيقات  املعيقات ال�خصية واالجتماعية، وجاء ثانيا

العلمية وفق  البحوث  �� معوقات إعداد  الدراسة    امتوسطة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ملتغ�� 

الباحثانأ(ا�جنس)، وقد   ي��  و�ىى  أبما  �� مجال    -:  الدكتوراه  خر���  تواجھ  ال�ي  املعوقات  الوقوف ع�� 

ومحاولة وضع املعا�جات املناسبة، وذلك من    ،جهات ذات االختصاصالبحوث العلمية من قبل ا�  دإعدا

بأ البحثية،  با�خرجات  االرتقاء  ملساعدة    - جل  التدر�بية  والورش  والندوات  الدورات  بإقامة  االهتمام 

البحوث   البحوث والدراسات واملرتبطة بإعداد  البحثية. ج. إجراء مز�د من  الباحث�ن ع�� تطو�ر ا�خ��ات 

 � عينات أخرى لم يتناولها البحث. العلمية ع�

 . ال��بية ة�لي عزوف،، : إعداد البحوث العلمية، خر��� الدكتوراه، جامعة ال��موكال�لمات املفتاحية
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ABSTRACT: 

The aim of the study is to detect reluctance of Ph.D. graduates to prepare scientific research 

at the Faculty of Education, Yarmouk University, to identify the differences in the obstacles to 

scientific research according to the gender variable, the sample consisted of (291) doctoral 

graduates, (166) of females and (125) of males. The current study relied on the survey 

descriptive approach based on the electronic questionnaire as the main tool for data collection. 

The results of the study were as follows: First came the axis of personal and social obstacles, 

and secondly: the axis of procedural obstacles to prepare scientific research, to a medium 

degree, and there are no statistically significant differences in the obstacles to preparing 

research Scientific research according to the variable of the study (gender). The researchers 

recommended: A- To identify the obstacles facing Ph.D  .graduates in the field of preparing 

scientific research by the competent authorities and to try to develop appropriate  solutions, in 

order to improve research outputs, B- Paying attention to the establishment of courses, 

seminars and workshops training to help researchers develop research expertise. c. 

Conducting more research and studies related to the preparation of scientific research on other 

samples not covered by the research. 

Keywords: preparing scientific research, Ph.D   .graduates, Jordan, Reluctance, Faculty of 

Education. 
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 :  المقدمة  -1

لھ من دور أسا�ىي وفعال �� تطور ا�جتمعات   اأض�� البحث العل�ي اليوم من أهم املنجزات البشر�ة مل 

املؤسسات    اورقيّ   ها ونمو  تواجھ  ال�ي  للمشكالت  املالئمة  ا�حلول  إيجاد  ع��  ولقدرتھ  ا�جاالت،  ش�ى   ��

مجال إنتاج البحوث العلمية ألدراكها  بوا�جتمعات، لذلك أولت الدول وا�جامعات املرموقة جّل اهتمامها  

رها وقدر��ا ع�� مواكبة �ل ما هو جديد ال ي�ون إال من خالل ما تنجزه �� مجال  ن تطورها وتقدمها وازدها أب

 البحث العل�ي.

، فيعت��  هاوازدهار   ها�عت�� البحث العل�ي وتطبيقاتھ التكنولوجية األساس �� تقدم ا�جتمعات وتطور 

  
ً
حقيقيا  

ً
مقياسا العلمية  البحوث  و لإنتاج  الدول،  البحث    تحتلتقدم  مخرجات  من  �ستفيد  ال�ي  الدول 

 ).2018الصدارة �� التقدم والتطور (ا�حازمي،  ا، العل�ي وتطبقه

من موارد �شر�ة    تمتلكھا�حاضنة واملناسبة إلنتاج البحث العل�ي، بما    البيئةولذلك �عت�� ا�جامعات  

التدريس    مؤهلة  العلمية، وأهم أداو��ا هم أعضاء هيئة  البحوث  إنتاج   ��  يمكنھ من اإلبداع 
ً
 عاليا

ً
تأهيال

 العلمية. �� إنتاج البحوث  واالبت�اروطلبة الدراسات العليا والباحث�ن الذين هم منبع الفكر واإلبداع 

 الدراسة:  مشکلة   -2

البحو   ،أك�� من أي وقت م�ىى  ،نحن اليوم فالعالم �لھ    العل�ي،ث ونتاجات البحث  بحاجة ماسة إ�� 

من البحث العل�ي وال�ي تحقق   واملعرفة الناتجة�عيش �� حالة سباق للوصول إ�� أك�� قدر ممكن من العلم  

يتحقق   ال  وهذا  والتكنولوجيا،  العلم  نتاجات  خالل  من  لإل�سان  الدول  أ ب   إالالرفاهية  تو��    اهتمامهان 

ن  ��م العلمية والفكر�ة، أل اتن�ي قدرا��م ومهار أن  بحاث، و �ن ع�� هذه األ بالبحث العل�ي والباحث�ن القائم

 ). 2010الباحث هو املنتج واملولد للبحث العل�ي (ا�جيدل، 

�ع��ضھ من إش�الّيات       الهاشمية، وما  األردنية  اململكة   �� العل�ّي  البحث  �� عالم  ما يحصل  �ّل  إزاء 

غاية األهمية، وهو وجود العديد من التحديات واملعوقات ال�ي تقف تب�ن لنا أمر ��    ،ومعوقات وتحّديات

ن معظم أل البحث العل�ي، وذلك  �� مجال  وتحول دون تقدمهم    ،عائق �� طر�ق الباحث�ن ومس����م البحثية

املادية واإلدار�ة، و   ن الباحث�ن يواجهو     هو ماالعديد من املعيقات 
ً
الباحث يقف حائرا هل يواصل    :يجعل 

 : ، و��لذلك �ان ال بّد من طرح اإلش�الية اآلتية ؟نجاز البحوثإم يتوقف عن أ  ؟م ي��اجع إ�� الوراءأالبحث 

 جامعة ال��موك؟بما أسباب عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �� �لية ال��بية 

 العلمّي: مقومات البحث   -3

العل�ي البحث  ھ  ُعّرف 
ّ
ا  بأن ا�جهد  وذلك  "بذل  واملسائل،  القضايا  من  مجموعة  حول  املنظم  لذه�ي 

عل��ا   ُيب�ى  ال�ي  ا�حقيقة  إ��   
ً
وصوال بي��ا  تر�ط  ال�ي  العالقات  أو  املبادئ  عن  والتق�ىي  فضل أبالتفتيش 

ال يتّم ع�� وجهھ األو�� إال م�ى    لبحث العل�يوهكذا فإّن ا  ).1999،  (سالمةا�حلول لها ومحاولة �عميمها"  

جمل رت 
ّ
��  توف والشروط  املقّومات  من  نفسھ.  الباحثة  املقومات:  ��  هذه  أهم  العلمية   ومن  املؤهالت 
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ا جيًدا �� مجال تخصصھأي يجب  أوال�خصية للباحث،   ا إعداًدا أ�اديمي� أي توف��    ،ن ي�ون الباحث ُمعد�

البحث وطرائقھ تدر���م ع�� أصول  العمل ع��  يتم  الذين  املؤهل�ن  بصورة من�جية  و�عدادهم    ،الباحث�ن 

   ،�حيحة
ُ
ت بصورة  نّ� بحيث  البحوث  إجراء  من  تمك��م  ال�ي  البحثية  املهارات  لد��م  عالية  اى  ح��افية 

توف�� ا�حر�ة    واالبت�ار، مثل:ا�جال لإلبداع      املالئمة ال�ي تتيح للباحث�ن  البيئةتوف��  فضال عن  املستوى،  

وصول  الطمئنان النف�ىي، والتسهيالت البحثية، وتوف�� املصادر العلمية ا�حديثة، و�سهيل ال األ�اديمية، وا

و�ل ال�ا��، وتوف��   وجودإل��ا، وتوف�� الوقت ال�ا�� للباحث للقيام باألبحاث، و  ا�جهة البحثية ال�ي تقدم التمَّ

ا �� ا�جالت  العلمية، و�شرها  البحثية، وتقييم األبحاث  تمَّ  تلعلمية، والدور�ات؛ وذلك لاألجهزة واألدوات 

 �عد حصولھ ع�� درجة علمية رفيعة، و�تّم 
َّ

ا إال
ً
  االستفادة م��ا ع�� نطاق أوسع، فالباحث ال يصبح باحث

البح�ي تحت إشراف متخصص�ن العمل  (ا�حراحشة،ضمن    تمر�نھ ع�� ممارسة  بحثية    ).2013مؤسسة 

بحث العل�ي، ترى أن تخصيص م��انية كب��ة للبحث العل�ي ولذلك فإنَّ كث�ً�ا من الدول ال�ي تدرك أهمية ال

 �� استثمار مضمون النتائج.

 : المعیقات التي تواجه البحث العلمي  -4

العل�ي،    أهّم املعيقات  تتمثل البحث  التدر�ب ع��  ��ا  إذ  �� نقص  ال�ي تقوم  التدر�ب  إنَّ معظم برامج 

العل من لد��م ا�خ��ة    نا نجد أّن �ي، باإلضافة إ�� أناملؤسسات التعليمية ال تتضمن التدر�ب ع�� البحث 

بالبحث العل�ي �أساتذة ا�جامعات منشغلون بأمور أخرى كث��ة تجتذ��م �عيًدا عن البحث، وال تمك��م من  

�افية،   بصورة  عليھ  طال��م  البحث    عن  فضالتدر�ب  عن  ا�جامعات  تطرحها  ال�ي  الدراسية  املقررات  أن 

ا �ساعد  وال  قليلة،  يقوم  العل�ي  أن  �ستطيع  بحيث  وقواعده،  البحث  بأصول  ال�ا��  اإلملام  ع��  لطالب 

 ،أو ح�ى تحت إشراف أساتذة، ومن هنا البد من العناية بالبحث العل�ي  ،بالتخطيط لبحث يقوم بھ بنفسھ

ج  الر�ط ب�ن النظر�ة والتطبيق، حيث إنَّ كث�ً�ا من نتائ  وع��وذلك من خالل املقررات الدراسية ا�جامعية،  

��   البحوث تظل �� الكتب، وال تأخذ طر�قها إ�� التطبيق، وقبول نتائج البحوث العلمية دون تفك�� أو نقد

ب��وقراطية شديدة، وضعف �� توفر التجه��ات املادية املناسبة، وتواضع امل��انية ا�خصصة للبحوث  ظّل  

 ).2003، مر�ىي(

 : مهارات التي یجب توافرها في الباحث العلمي ال  -5

توفر الرغبة ا�جادة ��   و��:  ،ع�� الباحث العل�ي أن يتح�� بمجموعة من املهارات لي�ون ناجًحا  يجب

و�� مهارات اإلعداد    .موضوع بحثھ، والص�� وا�جلد، واألمانة العلمية، والشك واملالحظة، واملهارات البحثية 

األدلة واالبت�ار، وحب االطالع،  والصياغة وتق�ىي ا�حقائق، واإليمان برسالة البحث العل�ي، والدقة وكفاية  

اال ع��  والقدرة  البحث،  أف�ار  ع��  والسيطرة  بحثھ،  تنظيم  ع��  الباحث  اإل وقدرة   �� امل����  عداد،  تباع 

و  تقسيمها،  أو  ترتي��ا،  أو  البحث،  �خطة  امل����  والتنظيم  ھ  والبناء، 
ّ
�ل ذلك  إ��  امل����  �ضاف  التنظيم 

الكتابة،    �� البحث  يقوم   ،واإلخراجألسلوب  بأقسامھ    الباحث  بحيث  للبحث  التنظي�ي  الهي�ل  بإعداد 

الذ�اء والقدرة ع�� التنبؤ، و�تمثل  مع  أجزائھ، وتنظيم املعلومات    التنسيق ب�نوعناو�نھ الرئيسة والفرعية و 
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  �� الص  اختيارذلك  والقدرة ع��  املطروحة،  األف�ار  ب�ن  واملوازنة  والنظر  األسلوب  ياغة  املوضوع وسالمة 

واإلعداد ا�جيد واألسلوب الرا�� البّناء، والسيطرة ع�� أف�ار البحث، وقدرة الباحث ع�� وضع من�ج �حيح،  

بأهمية   واعتقاده  واملوضو��،  العل�ي  والتجرد  العلمية،  األصالة  إ��  املستندة  البحثية  مهاراتھ  واستخدام 

ا�� للبحث العل�ي واأليمان بالدور الذي يقوم فارس  (  املشكالت ال�ي تواجھ ا�جتمع    بھ �حّل   الدور االجتمَّ

 ).  2011والصرايرة ،

 المهارات البحثیة التي یجب تنمیتها لدى طلبة الدراسات العلیا:    -6

 : اآلتية الّنقاط �� العليا الّدراسات طلبة  لدى  تنمي��ا ينب�� يمكن ضبط أهّم املهارات البحثية ال�ي

 دقيق. كيفية تحديد املش�لة �ش�ل  -

 ظيم محتو�ات البحث: األهداف، األهمية، امل��رات، وا�حددات.تن -

 مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات النظر�ة املتعلقة بمش�لة الدراسة.  -

 صياغة الفرضيات �ش�ل م����.  -

 تحديد من�جية البحث املالئمة للمش�لة.  -

 جمعها.تحديد مصادر البيانات الالزمة والطرق ال�ي ستستخدم ��  -

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. -

 جمع البيانات وتبو���ا ومعا�ج��ا إحصائًيا باألسلوب املناسب.  -

 عرض البيانات �ش�ل يجعلها قابلة للفهم والتحليل واستخالص النتائج.  -

تمَّ جمعها، واألدلة         - ال�ي  واملعلومات  البيانات  اعتماًدا ع��  البحث  بنتائج  ال�ياإلحصاا�خروج    ئية 

 توافرت للباحث نتيجة للتحليل اإلحصائي.

 وضع التوصيات املناسبة والعملية املعتمدة ع�� نتائج البحث.  -

 ).2008، إعداد تقر�ر البحث وكتابتھ وفًقا لقواعد وأصول البحث العل�ي (عليان وغنيم -

 : معیقات البحث العلمي في األردن  -7

أ��ا �عا�ي العديد من املشكالت املتفاوتة، ال�ي تنعكس إ��  �ش�� واقع مؤسسات التعليم العا�� �� األردن  

مالئمة   بحثية  بيئة  توف��  وعدم  املدر��ن،  الباحث�ن  أعداد  قلة  م��ا  البح�ي،  �شاطها  ع��  سلبية  بصورة 

رة ال�ي يحتاج إل��ا الباحثون ��  وم�جعھ للبحث، والنقص �� املراجع والكتب وا�خطوطات والوثائق املصو 

و  البحوث،  مراكز  و��  يا�جامعات 
ّ
التعاون    تد� وضعف  العل�ي،  البحث  بأهمية  االجتما��   ب�ن الو�� 

التدريسية   األعباء  وك��ة  العل�ي،  للبحث  وا�حة  إس��اتيجية  وضع  وعدم  ا�ح��،  وا�جتمع  املؤسسات 

وضعف   التدريس،  هيئة  للا���انية  املألعضاء  املتاحة،  خصصة  األ�اديمية  ا�حر�ة  وغياب   العل�ي،  بحث 

 ).2017و�حالة ا�حوافز (بطاح، 
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اهرة املركبة. و�مكن إجمالها  
ّ
و�� ضوء ما تقّدم، يجوز للباحث أن �سأل عن األسباب العميقة لهذه الظ

 ع�� الّنحو اآل�ي:

 :أسئلة الدراسة

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك؟  ما أسباب عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية  -1

2-   ) الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  خر��� 0.05α=هل  تقديرات   ��  (

 الدكتوراه ملعوقات البحث العل�ي �عزى ملتغ�� ا�جنس؟

 :أهداف الدراسة

واأل  املعيقات  رصد  محاولة  إ��  الدراسة  إعداد  ��دف  عن  الدكتوراه  خر���  لعزوف  تؤدي  ال�ي  سباب 

الباحثان إ�� تحقيق    �جامعة ال��موك. و��� جانب هذا الهدف العام �س� بالبحوث العلمية �� �لية ال��بية  

 :عدٍد من األهداف الفرعية ع�� النحو اآل�ي

واالجتم ال�خصية  واملعيقات  االجرائية،  املعيقات  واألسباب:  املعيقات  أهم  تؤدي  رصد  ال�ي  إ��  اعية 

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك. بزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية ع

 :أهمية الدراسة

              :تكتسب الدراسة أهمي��ا مما يأ�ي

عزوف خر�� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �لية إ��  أهمية التعّرف ع�� املعوقات ال�ي تؤدي   -أ

 ال��بية �� جامعة ال��موك                   

 .اململكة االردنية الهاشميةأ��ا قد تمثل إضافة علمية عن واقع البحوث العلمية واملعيقات ��  -ب

وخاصة ��  تزود املكتبة العر�ية بمعلومات عن أسباب ومعوقات العزوف عن البحوث العلمية  أ��ا   -ت

االردنية   اململكة   �� الدراسات  توافر  وقلة  املوضـوع  ��ـذا  األخ��ة  الف��ة   �� العاملي  االهتمام  ظل 

 ن.  �الهاشمية �� حدود علم الباحث

   :حدود الدراسة 

  2022-2-1إ��  2021-12-1 الزمانية: دو ا�حد -أ

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك : امل�انية ا�حدود -ب

 الدكتوراه.  خر��� من عينة البشر�ة: ا�حدود -ت

املوضوعية: -ث إعداد    ا�حدود  عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  عن  الكشف  ع��  الدراسة  اقتصرت 

 . البحوث العلمية �لية ال��بية �� جامعة ال��موك

ألدا��ا،    الدراسة  نتائج تحددت -ج السي�وم��ية  أفراد عينة  با�خصائص  استجابة  ومدى موضوعية 

   .الدراسة ع�� هذه األداة
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 الّدراسات الّسابقة:  -8

لتعرف ع�� معيقات النشر العل�ي وسبل معا�ج��ا من وجهة  إ�� ا) بدراسة هدفت  2021(السفيا�ي،  قام  

ا�جامعات اليمنية، واستخدمت املن�ج الوصفي، من خالل تصميم  بنظر أعضاء هيئة التدريس ومساعد��م  

واملعيقات  املالية،  ت  واملعيقااملعيقات التنظيمية والتشريعية،    :مجاالت، ��  أر�عاستبانة إلك��ونية تضمنت  

(واملعيقات  اإلجرائية،   قوامها  عينة  ع��  تطبيقها  وتم  واالجتماعية،  الهيئة  240ال�خصية  من  عضًوا   (

 )  �� ومساعد��م  متوسط  12التدريسية  أن  إ��  الدراسة  نتائج  وأشارت  وأهلية.  ح�ومية  يمنية  جامعة   (

األ  تضمن��ا  ال�ي  العل�ي  النشر  معيقات  ع��  العينة  (موافقة  بلغ  ك�ل  (4.10داة  أصل  من  و�نسبة  5)،   ،(

)82.04) بنسبة  األول،  ال��تيب  املالية  املعيقات  تصدرت  حيث  التنظيمية  91.28%)؛  املعيقات  تل��ا   ،(%

%)، و�� ال��تيب األخ��  80.83%)، ثم املعيقات ال�خصية واالجتماعية بنسبة (83.48والتشريعية، بنسبة (

بنسب اإلجرائية،  املعيقات  (جاءت  ملعا�ج75.92ة  املق��حات؛  من  مجموعة  إ��  النتائج  أشارت  كما    ة%). 

معيقات النشر العل�ي �� ا�جامعات اليمنية، م��ا: إعادة النظر �� اللوائح والقوان�ن الصادرة عن التعليم  

العل�ي،  النشر  عملية  وتمو�ل  وتحف��  لت�جيع  اس��اتيجيات؛  ووضع  العلمية،  بال��قيات  املتعقلة  العا�� 

العل�ي بما يخدم ا�جامعة   البحث  املادية، والفنية، وتوجيھ مواضيع  و�سهيل إجراءاتھ، وتوف�� متطلباتھ 

 .وا�جتمع وتطلعا��ما

للتعرف إ�� ماهية البحث النو�� وخصائصھ، وكذلك املنطلقات النظر�ة    ) دراسة2020أجرى (محمد،  و 

معوقات عن  الكشف  إ��  باإلضافة  النو��،  للبحث  أصول  إ  والفلسفية  مجال   �� النوعية  البحوث  جراء 

عل��ا.   التغلب  وا وقد  ال��بية، وسبل  النقدي،  املن�ج  الباحثة  � ستعملت  استخدمت  املقابلة    ىحدإبطاقة 

طرق البحث النو�� للكشف عن معوقات إجراء البحوث النوعية من وجهة نظر مجموعة من أعضاء هيئة  

املصر�ة.   با�جامعات  الدراسة و التدريس  غلبة    توصلت  �سبب  الفرعية  البحوث  إجراء  إ��  بحاجة  أننا  إ�� 

أدوات وأساليب البحوث الكمية �� إغفال وا�ح للبحوث النوعية، ع�� الرغم من أهمي��ا ومناسب��ا لدراسة  

ال��بية، ف�ي تقدم معلومات و�يانات ثر�ة وعميقھ ع��ا،   �� مجال أصول  العديد من الظواهر واملشكالت 

البناء املعر��، باإلضافة إ�� استخدامها لعدد    من جهةلسفي �� دراسة الظاهرة أك�� عمقا  وتقوم ع�� من�ج ف

من الوسائل �جمع بيانات الظاهرة �املالحظة املباشرة وغ�� املباشرة واملقابلة وتحليل املستندات، ومعرفة  

كما توصلت الدراسة إ��   الظروف واملشاهد االجتماعية وال�خصية واملادية ال�ي تتعلق بالظاهرة املدروسة،

أن هناك العديد من املعوقات ال�ي تحول دون إجراء البحوث النوعية �� ا�جال ال��بوي بصفة عامة ومجال  

ضعف إعداد وتدر�ب طالب الدراسات العليا ع�� إجراء  -1ومن هذه املعوقات:    .أصول ال��بية بصفة خاصة

لبحث النو�� أل��م يفضلون تكرار نفس املنا�ج ال�ي عزوف طالب دراسة العليا عن ا-2البحوث النوعية.  

نقص اهتمام قسم أصول ال��بية بإقامة املؤتمرات والندوات العلمية عن البحوث النوعية.  -3تدر�وا عل��ا.  

 صعو�ة إعداد الباحث املتمكن من أدوات البحث النو��. -4

العل�ي لدى طالبات الدراسات  لتعرف ع�� معوقات البحث  إ�� ا) دراسة ��دف  2020جرت (قاسم،  وأ

 ) من  البحث  عينة  وتألفت  ودكتوراه)،  (ماجست��  و(العلوم 200العليا  للبنات)  (ال��بية  �لي�ي  من  طالبة   (
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�غداد   �جامعة  التا�عة  املتناسب.بللبنات)  العشوائي  باألسلوب  اخت��وا  وقد  الباحثات    العراق،  وقامت 

ظهرت النتائج أن أفراد العينة �عانون من معوقات �� البحث  وأ .  بإعداد أداة لقياس معوقات البحث العل�ي

ذات داللة إحصائية �� معوقات البحث العل�ي حسب متغ�� التخصص ولصا�ح    ا العل�ي. وأن هناك فروق

   ةاإل�سا�ي وحسب متغ�� الشهادة لصا�ح املاجست��. وقد تم ترتيب أبرز عشر 
ً
 ،معوقات للبحث العل�ي تنازليا

العائق األول (قدر�ي الضعيفة �� انتقاء    �اآل�ي:  ،وال�ي م��ا أول خمس معوقات  اوي ل�ل م�� وحسب الوزن املئ

).العائق الثا�ي (أفتقر ملعرفة كيفية اختيار عينة البحث  82.67ما يمكن�ي كتابتھ �� بح�ي) بلغ وز��ا املئوي (

ار املصادر األ�سب ملوضوع رسال�ي)  الثالث (قدر�ي ضعيفة �� اختي  ق). العائ79.67العل�ي) بلغ وز��ا املئوي (

  ).77.67بح�ي العل�ي) بلغ وز��ا املئوي (��  بحث عن أصالة املتغ��ات  أالعائق الرا�ع (  ).78بلغ وز��ا املئوي (

وتوصلت الباحثة    ).76.33العائق ا�خامس (صعو�ة صياغة أهداف مناسبة لبح�ي العل�ي) بلغ وز��ا املئوي (

واملق��حاتإ�� عدد من   وم��ا:التوصيات  تطو�ر    بإقامةاالهتمام    ،  شأ��ا  تثقيفية من  وندوات  ورش عمل 

مع    يتالءم يا بما  ل�غي�� ضوابط وشروط القبول للدراسات العو ا�خ��ات البحثية لطالبات الدراسات العليا،  

 املستوى العل�ي لهذه املرحلة املهمة من التعليم. 

) بدراسة هدفت للكشف عن أهم املعوقات األ�اديمية واإلدار�ة  0192قام (كرادشة، رضا، واملعو��،  و 

ال�ي تواجھ البحث العل�ي �� سلطنة عمان، والكشف عن تأث�� �عض املتغ��ات املستقلة �النوع االجتما��، 

)  714والفئة العمر�ة، ونوع املؤسسة، والتخصص، و�لد التعليم. ولقد أجر�ت الدراسة ع�� عينة قوامها (

وأ�اديميا من العامل�ن �� مؤسسات التعليم العا�� �� مختلف محافظات السلطنة. واعتمدت الدراسة  باحثا  

لتتوافق   تصميمها  تم  البيانات،  �جمع  رئيسة  أداة  االستبانة  إ��  باالستناد  الوصفي  املن�ج  ع��  ا�حالية 

املعوقات اإلدار�ة    برز أ  وأهداف الدراسة و�ساؤال��ا. وخلصت الدراسة إ�� مجموعة من النتائج أهمها: أن 

ال�ي تواجھ البحث العل�ي تتمثل �� األعباء التدريسية واإلدار�ة، وأن أهم املعوقات األ�اديمية ال�ي تواجھ  

البحث العل�ي تتمثل �� قلة إجازات التفرغ للبحث العل�ي وصعو�ة ا�حصول عل��ا. كما أظهرت النتائج أن  

لد التخرج �عد املتغ��ات املستقلة األك�� تأث��ا ع�� املعوقات األ�اديمية  املتغ��ات املتمثلة �� نوع املؤسسة و�

 واإلدار�ة ال�ي تواجھ البحث العل�ي. 

وحسن،  و  (جميل،  البحث  2017قام  مراكز  �عض   �� العل�ي  البحث  معوقات  ع��  للتعرف  بدراسة    (

التعرف ع�� الفروق  و البحث العل�ي،    ك�� تأث��ا ��األاملعوقات    لتحديد  ، العل�ي التا�عة �جامعة �غداد العراق

تألفت العينة  وقد  �� معوقات البحث العل�ي وفقا ملتغ�� ا�جنس ومتغ�� الدرجة العلمية ومتغ�� التخصص،  

) ذ�ور، واستجابت العينة ملقياس معوقات البحث العل�ي (بناء  48) إناث و(61) من الباحث�ن بواقع ( 109(

اآل�ي: هناك معوقات علمية و�دار�ة وذاتية واجتماعية، املعوق األول    أداة) وقد أسفرت نتائج الدراسة عن

عل�ي والثا�ي ذا�ي ومن ثم اإلداري وأخ��ا االجتما��، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية �� معوقات البحث  

 العل�ي وفق ملتغ��ات الدراسة (ا�جنس، الدرجة العلمية، التخصص). 

ت للتعرف ع�� العوامل ذات العالقة �عزوف املعلم�ن عن إجراء  ) دراسة هدف2016أجرى (الدوسري،  و 

واأل�اديمية).   واإلدار�ة  (ال�خصية  العوامل   �� واملتمثلة  اإلجرائية،  املن�ج و البحوث  الدراسة  اعتمدت 
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لها.   �أداة  واالستبانة  املس��،  ��  وقد  الوصفي  الثانو�ة  املرحلة  معل�ي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  ت�ون 

ا� الدرا�ىي  املدارس  للعام  الر�اض  بمدينة  بن�ن  (1437هـ  1436ح�ومية  والبالغ عددهم  .  3013هـ، 
ً
) معلما

)  300% حيث طبقت األداة ع�� (10اخت��ت عينة من ا�جتمع األص�� بطر�قة العينة العشوائية و�نسبة  

العز  أبرز عوامل  العوامل األ�اديمية ��  ي��: أن  نتائج الدراسة ما  أبرز  . و�انت 
ً
العوامل  معلما تل��ا  وف ثم 

وضعف املهارات    ،: ك��ة املشاغل ا�حياتية لدى املعلم�نما ي��  اإلدار�ة ثم العوامل ال�خصية. و�� متمثلة ��

وقلة ا�حوافز املادية واملعنو�ة للمعلم املم��    ،وك��ة النصاب التعلي�ي لدى املعلم�ن  ،الالزمة للبحث اإلجرائي

ذات العالقة لعزوف املعلم�ن عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة نظر  �� أبرز العوامل  ... و�انت تلك  

الثانو�ة، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية �عزى ملتغ��ي التخصص وعدد سنوات   معل�ي املرحلة 

 ا�خ��ة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية �عزى ملتغ�� نوع التأهيل لصا�ح املعلم�ن ال��بو��ن. 

 ابقة: دراسات السّ التعقیب علی ال  -9

األو�� �� حدود   الدارسة السابقة، �� أ��ا قد ت�ون  الدارسات من نظ��ا��ا عن ا�حالية تختلف الدارسة

الباحث ��   ن�علم  جرى 
ُ
ت إعداد  الهاشمية  األردنيةاململكة  ال�ي  الدكتوراه عن  خر���  للكشف عن عزوف   ،

�لية ال��بية �� جامعة ال��موك، حيث اختلفت مع الدراسات السابقة باألهداف واملن�جية  بالبحوث العلمية  

 ا�حاور  تحديدو ا�حالية،   للدارسة النظري  اإلطار وتم االستفادة من الدارسات السابقة، بإثراء   .املستخدمة

الدراسة، واالستفادةلها، وتطو�  الرئيسية أدوات   وما السابقة الدارسات  �ا�لأ توصلت ال�ي النتائج  من  ر 

 مق��حات وتوصيات. من  تضمنتھ

 : منهج الدراسة  -10

العلمية   البحوث  إ�� عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد  للتعرف  تم استخدام املن�ج الوصفي املس�� 

 �لية ال��بية �� جامعة ال��موك.ب

 : عینة الدراسة -10-1
يو�ح ا�جدول مثلما  ) دكتور ودكتورة تم اختيارها بالطر�قة القصدية،  291ت�ّونت عينة الدراسة من (

 ) ذلك.  1(
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ��ا��ا : 1جدول 

 النسبة املئو�ة% العدد املستو�ات  املتغ��ات 

 ا�جنس 
 55.0 166 أن�ى

 45.0 125 ذكر

 100.0 291 ا�جموع 
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 أداة الدراسة:   -10-2
تطو�ر أداة    قصد  تم الرجوع إ�� األدب ال��بوي والدراسات السابقة املتعلقة بمعوقات البحث العل�ي،

ع��   ). وقد اشتملت األداة بصور��ا األولية2020(قاسم، ، ودراسة ) 2021الدراسة مثل دراسة (السفيا�ي، 

 .  ما ي��

 أ. صدق ا�حتوى:   

) من خر��� الدكتوراه من مجتمع الدراسة، وتم  15تم تطبيق االستبانة ع�� عينة استطالعية قوامها ( 

الفقرة. كما تم  اال حساب معامالت   إليھ  تنت�ي  ال�لية للمجال الذي  ب�ن درجة �ل فقرة مع الدرجة  رتباط 

أن  بانة مع الدرجة ال�لية لألداة. حيث تب�ن  حساب معامالت االرتباط ب�ن درجة �ل مجال من مجاالت االست

)، كما أن قيم معامالت  0.92-0.88قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع األداة، تراوحت ما ب�ن (

). كما أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط  0.84-0.69االرتباط البينية �جاالت أداة الدراسة تراوحت ما ب�ن (

األدا فقرات  األداة  ب�ن  فقرات  ب�ن  االرتباطات  تراوحت  حيث  مناسبة،  �انت  واألداة،  الدراسة  ومجال  ة 

 ) ب�ن  ما  الدراسة  (0.96-0.44ومجاالت  ب�ن  ما  واألداة  ا�جاالت  فقرات  و��ن  مالئمة 0.47-0.89)،  و��   ،(

 لتحقيق أهداف الدراسة ا�حالية.  

�لية ال��بية �� جامعة  بالبحوث العلمية    عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد  ب. ثبات أداة الدراسة: "

 ال��موك":  

الدراسة،تّم   أداة  ثبات  من  للتحقق  طر�قت�ن  و�عادة    استخدام  االختبار   �� األو��  االختبار.  الطر�قة 

 ) يب�ن ذلك.2والطر�قة الثانية �� حساب معامل كرونباخ لفقرات االستبانة. وا�جدول رقم (

 
: معامل ثبات اإلعادة واال�ساق الداخ�� كرونباخ ألفا ألداة عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث  2جدول 

 العلمية ب�لية ال��بية �� جامعة ال��موك ك�ل ومجاال��ا 

 املقياس ومحاورها 
ثبات اال�ساق  

 الداخ�� 

 ثبات اإلعادة 

 0.94 0.95 البحوث العلمية ا�حور االول: املعيقات االجرائية إلعداد 

ا�حور الثا�ي: املعيقات ال�خصية واالجتماعية إلعداد البحوث  

 العلمية 
0.88 0.88 

 0.94 0.95 معيقات إعداد البحوث العلمية 

أظهرت النتائج أن معامل ارتباط ب��سون ب�ن درجات املفحوص�ن ع�� األداة �� مر�ي التطبيق بلغ معامل  

ُ�الحظ أ��ا ذات معامل  ). و 0.95لألداة بلغ (). أما معامل ثبات اال�ساق الداخ��  0.94لألداة (الثبات الك��  

 ثبات مرتفع.  
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 : ت�حيح أداة الدراسة-ت

ال�ي   البدائل  ال�لية لألداة، تم وضع خمسة بدائل يختار املستجيب أحد هذه  ألجل احتساب الدرجة 

) للبدائل ا�خمسة ع�� التوا�� للفقرات، إذ أعطيت الدرجة  1،  2،  3،  4،  5�ع�� عن رأيھ، وأعطيت الدرجات (

)5 
ً
جدا مرتفع  البديل  ع��   () والدرجة   ،4) الدرجة  وأعطيت  مرتفع،  للبديل  متوسط،   )3)  البديل  ع�� 

 1) ع�� البديل قليلة، وأعطيت الدرجة (2وأعطيت الدرجة (
ً
، كما تم اعتماد التدرج  ) ع�� البديل قليلة جدا

ول�حكم ع�� مستوى املتوسطات  الثال�ي ألغراض تفس�� النتائج وهو (بدرجة كب��ة، متوسطة، منخفضة)،  

 ر اإلحصائي باستخدام املعادلة اآلتية:ا�حسابية للفقرات وا�جاالت واألداة، اعتمد املعيا

 أد�ى قيمة) مقسوًما ع�� عدد ا�خيارات   –مدى الفئة= (أع�� قيمة  

 و�ذلك يصبح معيار ا�حكم ع�� النحو اآل�ي: 1.33=3÷  4=1-5طول الفئة= 
 البحوث العلمية   املعيار اإلحصائي للكشف عن أسباب عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد : 3جدول 

 الدرجة املتوسط ا�حسا�ي  

 منخفض  2.33 - 1.00من 

 متوسطة  3.67 - 2.34من 

 كب��ة  5.00 -3.68من 

 

 :املعا�جات اإلحصائية املستخدمة

اإلحصائي ال��نامج  طر�ق  عن  اإلحصائية  املعا�جات  الباحث  البيانات   )  SPSS(  استخدم  ملعا�جة 

 .ا�حسابية، واالنحراف املعياري، وفقا ملتغ��ات الدراسةواستخراج املتوسطات 

 عرض النتائج ومناقشتھا  -10-3
 ألسئلة الدراسة، ع�� النحو اآل�ي: 

ً
 توصلت الدراسة إ�� النتائج اآلتية وتم عرضها وفقا

إعداد  -1 عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  أسباب  ما  األول:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج   :
ً

أوال

 العلمية ب�لية ال��بية �� جامعة ال��موك؟ البحوث 

هذا السؤال، تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات املعلم�ن ع��    ع��لإلجابة  

  �� كما  �انت  حيث  العلمية،  البحوث  إعداد  عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  أسباب  عن  للكشف  محاور 

 ). 4مو�حة �� ا�جدول (

) أ4يب�ن ا�جدول  " قد جاء)  املرتبة األو�� بمتوسط حسا�ي  ��    تن "املعيقات ال�خصية واالجتماعية 

)3.02 ) معياري  وانحراف  البحوث  0.71)  إلعداد  االجرائية  املعيقات  "مجال  وجاء  متوسطة،  و�درجة   (

) الثانية بمتوسط حسا�ي  �� املرتبة  بلغ  0.68) وانحراف معياري (2.93العلمية"  ) و�درجة متوسطة، وقد 
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توسط ا�حسا�ي لتقديرات أفراد العينة ع�� عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية �لية  امل

 ) و�درجة متوسطة. 0.16) وانحراف معياري ( 2.62ال��بية �� جامعة ال��موك ك�ل (

 
الدكتوراه ع�� محاور أسباب العزوف عن  : املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات خر��� 4جدول 

 حسب املتوسطات ا�حسابية
ً
 إعداد البحوث العلمية مرتبة تنازليا

 ا�جاالت  ال��تيب
املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 
 درجة املمارسة 

1 
  الثا�ي: املعيقاتا�حور 

 ال�خصية واالجتماعية 

 متوسطة  0.71 2.72

2 
إلعداد  املعيقات االجرائية  

 البحوث العلمية 

 متوسطة  0.86 2.52

 متوسطة  0.16 2.62 ك�ل األداة  

 )5* الدرجة العظ�ى من (           

 اإلجرائية: ا�حور االول: املعيقات 

تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات عينة الدراسة ع�� فقرات هذا ا�حور،  

 ).5�� ا�جدول (حة  حيث �انت كما �� موّ� 
: املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات خر��� الدكتوراه ع�� فقرات محور املعيقات  5جدول 

 
ً
 االجرائية مرتبة تنازليا

 الفقرات  ال��تيب
املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

الروتينية املتعلقة بنشر االبحاث ��  ك��ة االجراءات  .  2 1

 ا�جالت ا�حكمة 

 متوسطة  0.89 2.96

 متوسطة  1.07 2.94 االستبيانات. . قلة تجاوب ا�جتمع �� االستجابة ع�� 8 2

بط4 3 ل�ليات  العملية  ء  .  التا�عة  ا�جالت   �� نشر 

 ا�جامعة

 متوسطة  1.03 2.87
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 الفقرات  ال��تيب
املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

وتوصيات  6 4 نتائج  من  االستفادة  ضعف  البحوث  . 

 يؤدي إ�� عدم االك��اث بإنتاجها.

 متوسطة  1.08 2.85

 متوسطة  1.16 2.81 الزمة للبحوث االجرائية  اإلجرائية  . صعو�ة التحليل1 5

البحوث  3 6 بتحكيم  ا�خاصة  الوا�حة  املعاي��  .غياب 

 العلمية.

 متوسطة  1.25 2.78

ع��  9 7 ا�حصول  صعو�ة  للتطبيق  أ.  مهمة  �سهيل  مر 

 بامليدان 

 قليلة 1.03 2.55

للدراسة  5 8 صا�حة  عناو�ن  ع��  ا�حصول  صعو�ة   .

 البحثية 

 قليلة 1.08 2.53

 قليلة 1.09 2.52 . صعو�ة الوصول للقواعد البيانات. 7 9

 متوسطة  0.71 2.72 ك�ل ا�جال  

 ) 5* الدرجة العظ�ى من (

( يب�ن (5ا�جدول  ك�ل  ا�جال  هذا  فقرات  ع��  العينة  أفراد  لتقديرات  ا�حسا�ي  املتوسط  أن   (2.72  (

عزى هذه النتيجة إ��  0.71وانحراف معياري (
ُ
من قلة ا�خ��ة    �عانون   ن الباحث�نأ) و�درجة متوسطة. وقد �

العلمية    �م بحو�  �شر    االحباط املصاحب لك��ة رفض ومن  �� التعامل مع ا�جالت العلمية وطرق النشر ف��ا،  

التأخر �� �شرها، وقد يفسر ذلك بضعف ا�خ��ة العلمية �خر��� الدكتوراه �� إعداد البحوث العلمية    وأ

حباط الذي قد  جابة ع�� االستبيان، مما �شعر الباحث باإل لعدم �عاون عينات البحث �� اإل   أوا�ختلفة،  

ة وضع آليات وشروط وا�حة  ر ضرو ا �ستد�� بإ�حاح وهو مضياع وقتھ وجهده �� إعداد البحث، إ�� يؤدي 

لهدف  إ�� اأسباب رفض البحوث ح�ى يتس�ى للباحث الوصول  بيان    ، وم��ا ضرورة  لتحكيم البحوث العلمية

 ) 2021تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة (السفيا�ي، �� هذا . و�ناملنشود بأقل وقت وجهد ممكن

 : ال�خصية واالجتماعيةاملعيقات   ا�حور الثا�ي:

تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات عينة الدراسة ع�� فقرات هذا ا�جال،  

 ).6حيث �انت كما �� مو�حة �� ا�جدول (
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ت مجال املعيقات  : املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات خر��� الدكتوراه ع�� فقرا6جدول 

 
ً
 ال�خصية واالجتماعية مرتبة تنازليا

 ال��تيب
 الفقرات 

املتوسط  

 ا�حسا�ي* 

االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 املمارسة 

 متوسطة  1.13 3.18 . اقتصار أهداف إجراء البحوث ع�� ال��قيات. 11 1

 متوسطة  1.18 3.16 . ال ��جع بيئة العمل ع�� إجراء البحوث العلمية.14 2

إل 16 3 الباحث�ن  لت�جيع  املعنو�ة  ا�حوافز  غياب  جراء  . 

 البحوث.

 متوسطة  1.17 3.10

 متوسطة  1.13 3.09 . ارتفاع ت�لفة �شر البحوث17 4

ب 12 5 الباحث  شعور  املتكرر  ا.  الرفض  نتيجة  إلحباط 

 للبحث. 

 متوسطة  1.22 2.99

 متوسطة  0.94 2.97 . تد�ي مستوى الباحث �� اللغة اإلنجل��ية. 10 6

 متوسطة  1.17 2.84 . ال تل�ي البحوث طموحا�ي وتوقعا�ي 15 7

 متوسطة  1.19 2.72 .ضعف ا�خ��ة البحثية لدى الباحث�ن إلجراء البحوث 18 8

 متوسطة  86 .0 2.72   ك�لا�جال 

 ) 5* الدرجة العظ�ى من (

( يب�ن (6ا�جدول  ك�ل  ا�جال  هذا  فقرات  ع��  العينة  أفراد  لتقديرات  ا�حسا�ي  املتوسط  أن   (2.72  (

)، و�درجة متوسطة. وقد ُ�عزى ذلك إ�� ضعف �عض خر��� الدكتوراه �� مجال  0.86وانحراف معياري (

من   إال  العلمية  البحوث  بأداء  االهتمام  وقلة  العل�ي،  تحس�ن  أالبحث   �� أدوارهم  وضعف  ال��قية،  جل 

  تو�� االهتمام   ن �عض املؤسسات التعلمية الأإ��    ى عز ، باإلضافة إ�� ذلك قد �ٌ نب��عملية التعليمية كما يال

وا�خارجية،    ال�ا�� الداخلية  البيئة   �� املشكالت  إصالح   �� ودورها  العلمية  البحوث  ونتائج    و���للباحث�ن 

ن الباحث  أتقاء بھ، كما يرى الباحثان  ضعف ثقافة ا�جتمع بأهمية البحث ودوره �� تطو�ر ا�جتمع واالر 

جذبھ امل�افآت املادية من أجل االستمرار �� �شاطھ �� إعداد البحوث العلمية. وتتفق نتائج الدراسة مع  ت

 ) 2016دراسة (الدوسري، ال�ي توصلت إل��ا نتائج ال

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثا�ي: هل توجد فروق ذات داللة   -2
ً
إحصائية عند مستوى  ثانيا

) العل�ي α=0.05الداللة  البحث  ملعوقات  الدكتوراه  خر���  تقديرات  استجابات   ��  (

 �عزى ملتغ�� (ا�جنس)؟



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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هذا السؤال، تم حساب املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة لتقديرات أفراد العينة    ع��لإلجابة  

ا البحوث  إعداد  عن  الدكتوراه  خر���  عزوف  محاور   بلعلمية  ع�� 
ً
تبعا ال��موك،  جامعة   �� ال��بية  �لية 

 ).7متغ��ات الدراسة، حيث �انت كما �� مو�حة �� ا�جدول(/ الختالف متغ�� 
ستجابات أفراد عينة الدراسة نحو عزوف خر��� الدكتوراه  ا: نتائج اختبار (ت) للداللة للفروق ب�ن متوسط  7جدول 

 علمية ب�لية ال��بية �� جامعة ال��موك حسب متغ�� ا�جنسعن إعداد البحوث ال

االنحراف   املتوسط  العدد ا�جنس 

 املعياري 

اختبار  

 (ت) 

مستوى  

الداللة  

 االحصائية 

 920. 1.319 580. 2.12 166 أن�ى املتغ��  

 670. 1.3642 125 ذكر 

 عند مستوى الداللة 
ً
 a=0.05دال إحصائيا

ب�ن  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  وجود  عدم  السابق  ا�جدول   �� الواردة  البيانات  خالل  من  نالحظ 

�لية  بخر��� الدكتوراه عن إعداد البحوث العلمية    فنحو عزو متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  

ه القيمة أك��  ) وهذ0.92حسب متغ�� ا�جنس فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ( ال��بية �� جامعة ال��موك

فراد  أ  استجاباتفروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات    دال يوجنھ  أوتؤكد هذه النتيجة    .)0.05من (

العلمية   البحوث  ال��موك  بعينة الدراسة نحو عزوف خر��� الدكتوراه عن إعداد  �� جامعة  ال��بية  �لية 

ع�� اختالف جنسهم قد تخرجوا من  ن جميع خر��� الدكتوراه  أوقد �عزى ذلك إ��  حسب متغ�� ا�جنس.  

حيث �عيشون    نفسھ،  الواقع  مشكالتمن    ن ، و�التا�� فإ��م �عانو هاجامعة ال��موك، وهم من ال�لية نفس

تحّد  ال�ي  املعوقات والصعو�ات  و�التا�� جاءت تقد  نفس  البحوث  إعداد  نتائج  رايمن  ��م متقار�ة، وتتفق 

 ). 2017الدراسة مع نتائج دراسة (جميل، وحسن، 

  :التوصیات   -10-4
  :بما ي�� ان �� ضوء النتائج يو��ي الباحث

العلمية من قبل   -1 البحوث  إعداد  �� مجال  الدكتوراه  تواجھ خر���  ال�ي  املعوقات  الوقوف ع�� 

جل االرتقاء با�خرجات  أا�جهات ذات االختصاص ومحاولة وضع املعا�جات املناسبة، وذلك من  

 البحثية. 

ا�خ� -2 تطو�ر  ع��  الباحث�ن  ملساعدة  التدر�بية  والورش  والندوات  الدورات  بإقامة  �ات  االهتمام 

 البحثية. 

 العلمية.تضمن توفر الدعم املا�� وتذليل صعو�ات �شر البحوث  آليات إيجادالعمل ع��  -3
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 موضع التطبيق الفع�� وعدم ��ميشها. ووضعها  األخذ بنتائج البحوث العلمية  -4

 �سهيل اإلجراءات ا�خاصة بالبحوث امليدانية وتقديم �ل الدعم لها.   -5

 �� التعليم. 2025االستفادة من خر��� الدكتوراه و�حو��م العلمية للوصول لرؤ�ة األردن  -6

لم   -7 أخرى  عينات  ع��  العلمية  البحوث  بإعداد  واملرتبطة  والدراسات  البحوث  من  مز�د  إجراء 

 يتناولها البحث. 
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 : المراجع  -11

 ). قضايا معاصرة �� التعليم العا��. عمان: دار وائل.2017بطاح، أحمد. ( -1

3- ) براء محمد.  بيداء هاشم، وحسن،  البحث  2017جميل،  �عض مراكز   �� العل�ي  البحث  ). معوقات 

 
ً
اآلداب،  �لية  -مجلة آداب املستنصر�ة: ا�جامعة املستنصر�ة  . العل�ي التا�عة �جامعة �غداد أنموذجا

  35 .-1، 77ع

). معوقات البحث العل�ي لدى أعضاء هيئة التدريس �� جامعة آل البيت.  2013ا�حراحشة، محمد. ( -4

 .157-180)، 3(  11مجلة اتحاد ا�جامعات العر�ية لل��بية وعلم النفس، 

بن واصل(  -5 مبارك  الع2018ا�حازمي،  االمارات  العل�ي،  البحث  تواجھ  ال�ي  ا�جديدة  التحديات  ر�ية  ). 

الغد  رؤ�ة  العا��،  التعليم   �� العل�ي  البحث  تطو�ر  ملؤتمر  مقدمة  عمل  ورقة  الشارقة،  املتحدة، 

 .للمؤتمرات

). ماجست��. أصول ال��بية. جامعة اإلمام محمد بن سعود  2016الدوسري، محمد بن سعد بن حو�ل. ( -6

 . الر�اض. . اململكة العر�ية السعودية2016. االجتماعيةاإلسالمية. �لية العلوم 

معيقات النشر العل�ي وسبل معا�ج��ا من وجهة نظر أعضاء    .)2021السفيا�ي، هالل محمد ع��. ( -7

ا�جامعات    �� ومساعد��م  التدريس  برل�هيئة  للدراسات  ناليمنية.  العر�ي  الديمقراطي  املركز   :

 االس��اتيجية والسياسية واالقتصادي. 

8-  ) الكر�م  امل1999سالمة، أحمد عبد  ال��ضة  ). "االصول  العلمية"، مصر: دار  البحوث  ن�جية إلعداد 

 العر�ية.

). أساليب البحث العل�ي: األسس النظر�ة والتطبيق العل�ي. عمان: 2008عليان، ر��� وغنيم، عثمان. ( -9

 دار صفاء.
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 قواعد النساء في الخطاب الّدیني: 

  من الوهم األیدیولوجي إلی بناء الفعل االجتماعّي 

 
Older women in religious discourse:  

from ideological delusion to the construction of social action 
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 قواعد النساء في الخطاب الّدیني: 

 من الوهم األیدیولوجي إلی بناء الفعل االجتماعيّ 

 

 

 : ملخصال

 با�حفر �� مصادرنا  
ّ
الت �� ثقافتنا العر�ّية إال

ّ
ل عن قواعد النساء من صور وتمث

ّ
ال يمكن فهم ما �ش�

   بوصفها  سيما الّدينّية م��ا   ال��اثية ال 
ّ
ل ونظمھ. وقد تضّمن هذا ا�خطاب  خطابا حّماال أل�ساق هذا الت

ّ
ش�

م ف��ا الثقافة القروسطّية الذ�ورّ�ة،  وال شّك �� أح�اما تخ��ل رؤ�ة فقهّية لهذه الفئة. 
ّ

أّن هذه الرؤ�ة تتحك

م �� حرك��ّن �� الفضاء ا�خار�� �� سياق  قضت بو   ،القواعدال�ي هّمشت  
ّ

التصّرف �� جنسانّي��ن والتحك

ا عن  تمنعهّن  ثالثة  هذه  أوهام  واستحالت  أجسادهّن.   �� مهّن 
ّ

تحك عن  فضال  والك��ى  الصغرى،  إلمامة 

الصياغة إيديولوجيا ال ننكر ��افت البعض م��ا �� ظّل تار�خ �عض قواعد النساء االستثنائّيات آنذاك فضال  

الت تجعل  ،عّما �شهده راهنا من واقع جديد لهذه الشر�حة تصوغ من خاللھ صاحبا��ا صورا جديدة
ّ
 وتمث

من قعودهّن عن ا�حيض بداية لدورة حياة �املة، إ�� جانب مساهم��ّن �� بناء الفعل االجتما�� بحقولھ  

ل خاّص ��ّن    ،ا�ختلفة. مّما يدعونا إ�� تحديث معارفنا الدينّية بخصوص هذه الشر�حة
ّ
و�عادة �شكيل تمث

 �� ظّل متغّ��ات الواقع ومفاهيم الفرد وا�جموعة.

 الفعل االجتما�� -ا�جنسانّية -جندر -إيديولوجيا  -النساء : قواعدال�لمات املفاتيح 

Abstract: 
he representations that have been formed on the elderly women in our Arab-Musulman 

culture are dominated by the male medieval culture, and it has ruled that this category should 

be marginalized, behave in their sexuality and control their movement in outer space in the 

context of three illusions that restrict them from « imāmat asoghra» and «alkobra», as well as 

their control over their body. 

This discourse has become an ideology which we don’t deny the decline of some of it in 

light of the history of some exceptional elderly women at the time, as well as what we are 

witnessing today of a new reality for this segment through which its owners formulate new 

images and representations that make their menopause the beginning of a full life cycle. In 

addition to the fact that they contribute to building social work in its various fields. Which calls 

us to renew our religious knowledge regarding this category. 

Key words: elderly women – Ideology   -Gender - Sexuality - Social act . 

 هاجر منصوري د.
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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 :  مة المقّد -1

تحكم أفعال األفراد �� مجتمعاتنا العر�ّية فواعل مرئّية وأخرى خفّية تقّدم فهما لإل�سان والوجود تّد��  

، تحّددها جنسّيا ( أن�ى/ ذكر)، وتفرضها عل��م فرضا. وال  1فيھ امتالك ا�حقيقة، فتلزمهم أدوارا اجتماعّية

أو حّ�ى مراجع��ايجد   األدوار  للف�اك من هذه  األفراد سبيال  املطلقة من    ،هؤالء  ألّ��ا �ستمّد مشروعّي��ا 

املعرفة الّدينّية وخطابا��ا املتنّوعة. ومعلوم أّن هذه املعرفة تأخذ مصادرها من نصوص تأسيسّية تراكمت  

األو�� ال�جر�ة  القرون  مدار  قاط 2ع��  ي�ون  ي�اد  إجماعا  وأقّرت  ا�جنس�ن،  ب�ن  العالقات  ضبط   ��  ، عا 

أّن هذا  3العمرّ�ة و�� �ّل ا�جاالت ا�حياتّية  املراحلوتحديد أدوار �ّل واحد م��ما ع�� جميع    �� . وال مرّ�ة 

األدوار جندرة  ع��  واألن��و�ولوجّية  واالجتماعّية  الثقافّية  للمقار�ات  وفقا  يقوم  رعاية  4اإلجماع  ظّل   ��  ،

مة �� ذهنّية الشعوب العر�ّية �� القرون الوسطى. وما تنفّك املعرفة  جميع النظم ا�جتم
ّ

عّية وأ�ساقها املتحك

الدينّية تذود عن هذه ا�جندرة �سلطة نصوصها وخطابا��ا حّ�ى راهن أّيامنا، بل ترصد جداول للفصل ب�ن 

الت أ�ح
ّ
ا��ا ل�ّل ما هو ذ�ورّي  األفراد والتمي�� بي��م حسب جنسهم رجاال أو �ساء، و�عكس من خاللها تمث

ط ع�� النساء �ّل أش�ال ا�حجب
ّ
وتحّد من حضورهّن �� الفضاءات االجتماعّية والثقافّية    ،وأنثوّي، فتسل

و�طالق العنان لهم �� الفضاء ا�خار��   ،والسياسّية واالقتصادّية مقابل التعامل ب�ّل ا�سيابّية مع الرجال

التّ  فيستحيل  مجاالتھ.  ذاتھ  بجميع  إدراك  5"إيديولوجيامي��  خاللها  من  يتّم  ال�ي  األ�ساق  جميع  تخ��ق   "

 . 6املواقف االجتماعّية، و�سيطر �ش�ل غ�� مرئّي �� صياغة سياق "ا�خطاب" الدي�يّ 

 
 . اإلسالمّية ودراسات الجندر باحثة في الحضارة العربّية اإلسالمّية مهتّمة بالنسوّية*
وضاع اجتماعّية محّددة. فا -1

ٔ
ن يحّققها الفرد في ا

ٔ
فة اجتماعّيا التي ُيَتوّقع ا دوار االجتماعّية جملة " التوّقعات الُمعر�

ٔ
لدور  ونعني باال

نماط السلوك التي يمارسها االطّباء في العادة بصرف النظر عّما 
ٔ
االجتماعي للطبيب، على سبيل المثال، يتضّمن منظومة من ا

 
ٓ
مة العربّية للترجمة، يحملونه من ا

ّ
نتوني): علم االجتماع، ترجمة وتقديم، فايز الُصّياغ، المنظ

ٔ
راء وتوّجهات شخصّية"، ِغِدنز (ا

   .98، ص 2005، 1بيروت، ط 
ني وعنه تناسلت وتكاثرت. فكانت نصوص علوم التنزيل بما  -2

ٓ
ّن هذه النصوص انطلقت من النّص القرا

ٔ
وننّبه في هذا الّصدد إلى ا

ياته، وبحث في ناسخه ومنسوخه وقراءاته ومتشابهه ومحكمه، ثّم نصوص  فيها م
ٓ
سباب نزول ا

ٔ
حكامه وا

ٔ
ن، وتتّبع ال

ٓ
ن تفسير للقرا

حكامه  
ٔ
بواب الفقه وا

ٔ
خرى في طرق روايته وتراجم رجاالته ونسائه، تتلوها نصوص في ا

ٔ
علوم الحديث من مصّنفات في فقه الحديث وا

صول استنباطها. وجميعها تتعّدد في
ٔ
الع على: وا

ّ
صحابها الفرقّية والمذهبّية. يمكن االط

ٔ
ويال وفقا النتماءات ا

ٔ
ها الرؤى قراءة وتفسيرا وتا

 . 2011، تونس، دار التنوير،  1الالفي (محّمد الفاضل)، دراسة عن الفرق والمذاهب دراسة تاريخّية منهجّية، ط. 
مال): االختالف في الّثقافة العربّية اإلسالمّية،  -3

ٓ
 . 2007لبنان،  -، دار المدار اإلسالمي، بيروت 1دراسة جندرّية، ط. قرامي ( ا

داؤها بناء على ما يناسب النوع البيولوجي"، محّمد حوسو (عصمت):  gender role"الدور الجندري  -4
ٔ
دوار التي يتّم ا

ٔ
هي اال

بعاد االجتماعّية والثقافّية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان 
ٔ
رد –الجندر، اال

ٔ
 .69، ص 2009، 1ن، ط اال

ّنها غالبا ما يشوبها الغموض. وهي عندنا Idéologieاإليديولوجيا  -5
ٔ
:" قد تعّد بعض المعتقدات القّيمة في محيط ّما صحيحة رغم ا

نرجع إلى  تّتحذ طابعا معيارّيا تنتج القيم. وتشّكل هده القيم بدورها "رؤى خاّصة للعالم" وما إن تنفتح على ما هو مقّدس وسام فإّننا
يديولوجية"، جيل  بالتنظيمالّدين. في المقابل إن اندرجت في إطار علمانّي وارتبطت 

ٔ
و بمستقبل المجتمعات، عندها نواجه ا

ٔ
ا

سعد ، مراجعة وإشراف، بّسام بركة ، دار ومكـتبة 
ٔ
نسام اال

ٔ
فيريول ( جيل): معجم مصطلحات علم االجتماع، ترجمة وتقديم محّمد ا

 .103ص  ،2011 ،1الهالل بيروت، ط 
نظر/ي في ذلك: -6

ُ
 ا

 -van Dijk (Teun A. ) : Discourse semantics and Ideology, Discourse & Society, vol. 6, n° 1995, pp. 115- 140.  
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وطأة   وتحت  وامل�ان  للزمان  والعابرة  ا�ختلفة  بنصوصها  الدينّية  املعرفة  منظومة  ظّل   �� ھ 
ّ
فإن وهكذا 

تخضع  التمي��،  حاصرت  إيديولوجيا  ومعنوّ�ة  مادّية  حجب  ألح�ام  تفاصيلها    النساء  أدّق   �� أجسادهّن 

ن��م من أدوار السيادة والر�ادة والزعامة  وصادرت عقولهّن، �� ح�ن منحت
ّ

. ولكن  1الرجال حرّ�ة ا�حركة ومك

لذوا� لهّن 
ّ
تمث من  فينّسب  اإليديولوجيا  هذه  وطأة  من  يخّفف  أن  السّن   �� النساء  لتقّدم  يمكن  �ّن  هل 

تفقد �حر الشباب    2وأدوارهّن االجتماعّية، السيما وأّن أجسادهّن �� مرحلة قعودهّن عن ا�حيض والوالدة

ال�ي أوحت للفقهاء بما يجوز �� حّقهّن وما ال يجوز؟ وهل يمكن لتقّدم النساء �� السّن أن    نضارتھوفتنة  

ا قد يمنحهّن أدوار السيادة والر�ادة والزعامة  يكس��ّن التجر�ة والن�ج العق�ّ� كما هو الشأن مع الرجال مّم 

 و�ر�� ��ّن إ�� مستوى الفرد الفاعل اجتماعّيا واقتصادّيا وسياسّيا وثقافّيا؟ 

يستد�� النظر �� هذين اإلش�ال�ن األساسّي�ن أن ننطلق �� البدء من التحديد اللغوي الدقيق ملفهوم  و 

�ى «قعدت املرأة عن ا�حيض والولد تقعد قعودا، و�� قاعد:  املرأة القاعد. فالقاعد �� لسان العرب ترد بمع

اللوا�ي   هّن  اآلية:  تفس��   �� الزجاج  وقال  َساِء،  ِ
ّ
الن مَن  َواِعُد 

َ
َوالق التن�يل:  و��  وا�جمع قواعد.  ع��ا،  انقطع 

أ�ّ  أي  هاء  �غ��  يقال  املسّنة، هكذا  الكب��ة  املرأة  قاعد و��  جمع  القواعد:   (...) األزواج.  ذات  قعدن عن  �ا 

 الرجل: . و�حيل مفهوم القاعد ع�� مفردة "املسّنة" و�� مشتّقة من أسّن و�ع�ي �� اللسان «أسّن  3قعود»

. مّما �ع�ي أّن 4ك��ت سّنھ �سّن إسنانا، فهو مسّن، وهذا أسّن من هذا أي أك�� سّنا منھ»  ا�حكم:ك��، و��  

�� كتب الفقھ إ�� �ّل النساء اللوا�ي قعدن "عن   مفردة "املسّنة" تندرج ضمن مصط�ح "القاعد" الذي �ش��

ا�حيض والولد" ال يفّرق ف��ّن ب�ن «مسلف إذا جاوزت األر�ع�ن ثّم نَصف إذا �انت ب�ن الشباب والت�ج�� ثّم 

شهلة كهلة إذا وجدت مّس الك�� وف��ا بقّية وجلد ثّم شه��ة إذا �جزت وف��ا تماسك ثّم ح��بون إذا صارت 

عم إذا انح�ى قّدها وسقطت أسنا��ا»عالية السّن ن 
ْ
هّن قواعد تقّدم ��ّن السّن عن  5اقصة القّوة ثّم قل

ّ
، ف�ل

 ا�حيض والولد ومّسهّن الك�� وال�جز.

وا�خاّصة  قد  و  امل��اكمة  النصوص  ع��  باالعتماد  النساء  من  العمرّ�ة  الشر�حة  هذه   �� البحث  آثرنا 

والفقھ   ا�حديث  كتب   �� بة  بأح�امهّن 
ّ
مرت نوردها  م��ا، ونحن  نوع  �ّل  أهّم مصّنف من  واخ��نا  واألح�ام، 

 حسب �سلسلها الزم�ي: 

م وسننھ وأّيامھ»، صّنفھ  أّوال
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
: «ا�جامع املسند ال�حيح ا�ختصر من أمور رسول هللا ص�

البخاري  أحاديثھ م870هـ/  256(ت.    اإلمام  وانتقى   ،
ً
عاما حديث  م) ع�� مدار سّتة عشر  ألف  ن ستمائة 

 
حرار/ الحرائر والعبيد/ اإلماء.  - 1

ٔ
حكام بين اال

ٔ
ن يغيب عّنا التمييز في اال

ٔ
 دون ا

و الحمل (  Amenorrhea(  عن الحيضنمّيز في هذا الصدد بين القعود  -2
ٔ
و هرمونّية...، وبين  stérilité) والولد ا

ٔ
سباب غدّية ا

ٔ
) ال

 القعود عنهما جّراء التقّدم في السّن وهو مناط دراستنا. 
 ، مادة ( ق، ع، د). 2014، دار صادر، مج 18هـ)، لسان العرب، 711(ت.  ابن منظور، جمال الدين -3
 ن، ن).، مادة (س، نفسهالمرجع  -4
لوسي ( شهاب الّدين ت.  -5

ٔ
ن العظيم والسبع المثاني، ضبطه وحّققه علّي عبد الباري عطّية، 1270اال

ٓ
هـ): روح المعاني في تفسير القرا

ل عمران 157، ص. 2، مج. 1971لبنان،  -دار الكـتب العلمّية، بيروت
ٓ
 .47 -38/ 3، تفسير سورة ا



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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واآلداب   والزهد  والتار�خ  والتفس��  واألح�ام  العقائد  من  ا�حديث  أبواب  جميع  ع��  يحتوى  وهو  جمعها. 

 . 1وغ��ها، و�حتّل م�انة متقّدمة عند أهل السّنة

املهّمة  م). �عّد من ب�ن املوسوعات  1196هـ/  592(ت.    : «أح�ام النساء»، صّنفھ الفقيھ ابن ا�جوزي ثانياو

ة  انتشر �� األوساط اإلسالميّ   .�� فقھ النساء وأح�امهّن املّتصلة �عبادا��ّن ومعامال��ّن وآدا��ّن وأخالقهّن 

 .2منذ العصور الوسطى، وترجم إ�� اللغة األملانّية، وُيعّد أك�� الكتب قراءة ح�ى اليوم

و ثالثاو السّنة  ملا تضّمنھ من  القرآن واملب�ن  ألح�ام  «ا�جامع  القرط�ي (ت.  :  الفرقان» أل�ي عبد هللا  آي 

واللغات  1272هـ/  671 القراءات  الن�ول وذكر  باألح�ام و�بيان أسباب  ُعنيت  ال�ي  التفاس��  �عت�� من  م)، 

 .3ووجوه اإلعراب، وتخر�ج األحاديث وغ��ها

 أخرى أهّمها:  �ن السابق�ن أن نث�� إش�االت فرعّية �� سياق نظرنا �� اإلش�ال�ن الرئيسيّ وقد ارتأينا 

 ما �� ا�حّددات ا�جوهرّ�ة �� صياغة أح�ام القواعد �� فقھ النساء؟ -1

ما مدى أثر سياقات ا�خطاب الفق�ي وذهنّية العصر �� توجيھ هذه ا�حّددات و�شكيل إيديولوجيا    -2

 التمي�� ب�ن أح�ام القواعد والشيوخ؟ 

ظّل املقار�ات ال�ي �ع�ى بتحديث ا�خطاب الّدي�ي   ما حدود مشروعّية هذه األح�ام �� راهن أيامنا ��  -3

والنساء   الرجال  ب�ن  فيھ  يمّ��  ال  تطّورا  مفهومها  شهد  فقد  الشيخوخة،  مجال   �� العلمّية  والفتوحات 

ما تجتمع فيھ مراحل أخرى وخصوصّيات  
ّ
ھ ال يقرنھ عند النساء بانقطاع ا�حيض والوالدة و�ن

ّ
باإلضافة إ�� أن

 ؟4متعّددة

ال�ي و�ناء ع النساء، فإّن قراءتنا للنصوص  للقواعد من  �� دراستنا  �� ما طرحناه من إش�االت بحثّية 

بل    ،تحيل ع�� األح�ام املسندة إ�� القواعد لن نقتصر ف��ا من�جّيا ع�� املستوى اللغوي و�م�اناتھ الداللّية

وهو ما    ة واالجتماعّية.سنحفر �� السياق الذي ساهم �� إنتاج هذه النصوص بمختلف مراجعها الثقافيّ 

 
بو عبد هللا محّمد بن إسماعيل بن إبرا -1

ٔ
هـ./ 256م في بخارى وتوّفي سنة  810هـ/194هيم بن المغيرة البخاري الُجْعِفّي والء، ولد سنة ا

ن والحديث، ص. ص  1، ج  1راجع/ي ترجمة حياته لدى: سيزكين ( فؤاد): تاريخ الّتراث العربي، مج  م في خرتنك. 869
ٓ
: في علوم القرا

فه: الجامع المسند الصحيح المختصر من    . 256  - 220
ّ
ّيامه ومؤل

ٔ
م وا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
مج/   4بيروت، ، المكـتبة الثقافّية، سنن رسول هللا صل

 ج. 9
بي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري. فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم ولد في بغداد سنة   -2

ٔ
بو الفرج عبد الرحمن بن ا

ٔ
ا
رة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز في كـثير من العلوم هـ. حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبي 597سنة  هـ. وتوّفي فيها510

حكام النساء، تحقيق خيري سعيد، دار التوفيقّية للتراث، القاهرة، د.ت.ن، ص. ص 
ٔ
بو الفرج): ا

ٔ
. 10 -5والفنون، ابن الجوزي ( ا

حكام النساء"
ٔ
لمانية: كـتاب "ا

ٔ
حكام النساء" البن الجوزي باللغة اال

ٔ
م حرب عليها؟ شتيفان فايدنر،  إنصاف لل -صدر كـتاب "ا

ٔ
ة ا

ٔ
مرا

 .  https://ar.qantara.de/content ،2009ترجمة عبد اللطيف شعيب، قنطرة 
ن ( تفسير القرطبي)، تحقيق عبد الرّزاق المهدي، دار الكـتاب العربي، بيروت -3

ٓ
حكام القرا

ٔ
،  1997، 1لبنان، ط  -القرطبي: الجامع ال

بو عبد هللا 20
ٔ
ندلسي القرطبي. ولد في قرطبة ما بين ج. وهو اإلمام المفّسر ا

ٔ
بي بكر بن فرْح االنصاري اال

ٔ
حمد بن ا

ٔ
  - 600 محّمد بن ا

نظر/ي ترجمة اإلمام القرطبي، ج.  671هـ وعاش بها، ثّم رحل إلى الشرق واستقّر بمنية بمصر وتوّفي فيها سنة 610
ُ
، ص ص 1هـ، ا

22- 23 . 
 . 11، ص 2016، 73 -72مقاربة سوسيو ثقافّية، إنسانّيات، عدد  كبداني ( خديجة): الشيخوخة في الجزائر: - 4



يديولوجي ٕالى بناء الفعل  
ٔ
 هاجر منصوري د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االجتماعّي قواعد النساء في الخطاب الّديني: من الوهم اال
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ينّ�ل من�ج دراستنا �� الّتحليل الّنقدي ل�خطاب باملع�ى الذي يقّدمھ اللسا�ي ال��يطا�ي ا�ختّص �� دراسة  

"، إذ ير�ط �� تحليلھ ب�ن بنية ا�خطاب والعالقات  Norman FAIRCLOUGاللغة وا�جتمع نورمان فار�لوف " 

معتمدا �� ذلك ع�� نظرّ�ات فلسفّية واجتماعّية معاصرة ل�ّل من ميشال فو�و  ،  1السلطوّ�ة داخل ا�جتمع

"Michel FOUCAULT" ونظرّ�اتھ �� القّوة واملعرفة، و�يار بورديو "Pierre BOURDIEU    ودراساتھ �� ال��بية "

ّ�تھ �� " ونظر Jürgen HABERMASوالعمل وعلم النفس والنقد الثقا�� ودراسات النوع، و�ورغن هابرماس"  

التواص�� النصوص  2الفعل  تحليل  من  ننا 
ّ

سيمك ھ 
ّ
ألن النساء  لقواعد  دراستنا   �� املن�ج  هذا  وسنعتمد   .

االجتماعيّ  والب�ى  و�جراءاتھ،  النّص  ب�ن  العالقات  تحليل  عن  فضال  إنتاجها  بظروف  وعملّيات  املّتصلة  ة 

 . 3السياق، وخاّصة األ�ساق االجتماعّية واملؤّسساتّية

أن  وألنّنا
ّ

ل نقّدر �� تحليلنا ل�خطاب وجود سلطة تنتجھ وتحّولھ هو ذاتھ إ�� سلطة، مثلما هو الش
ّ
  �� تمث

ل وحّولت األدوار    ،القواعد من النساء
ّ
وتحديد أدوارهّن �� الفقھ اإلسالمي والسلطة ال�ي أنتجت هذا التمث

نا سنن
ّ
ل�خطاب  النقدي    مقار�تنا للتحليلفتح ��  ا�خاّصة ��ذه الشر�حة العمرّ�ة ثابتة غ�� قابلة للتغي��، فإن

 براد�غم�ن بحثّي�ن مهّم�ن �� العلوم االجتماعّية: ع��

ة ��  ، ال��اد�غم النسوّي، ونجده حاضرا �� أو�� ا�حر�ات النسوّ�ة ال�ي ظهرت " كحركة اجتماعيّ األّول  

. وهو عبارة  4ّية كما للرجال"القرن التاسع عشر عندما بدأت النساء تقاتل من أجل املساواة �� حقوق امللك

بأكملھ عن طر�ق قلب مواز�ن القوى ال�ي �عطي    أو األبوّي   عن" إيديولوجيا �س�� إ�� قلب النظام البطر�ّي 

 
 Languageظهر هذا التّيار الفكري بشكل رسمّي في نهاية القرن العشرين، وخاّصة مع كـتابات نورمان فاركلوف، ففي كـتابه "  -1

and Power ل تحليل الخطاب النقدي. فرّكز على ""اللغة والقّوة" سعى إلى تعريف كّل من اللغة والقّوة على نطاق واسع في مجا
ن تكشف عن  

ٔ
و تغييرها في المجتمع، وتطّرق إلى سبل تحليل اللغة التي يمكن ا

ٔ
كيفّية عمل اللغة في الحفاظ على عالقات القوة ا

كـثر قدرة على مقاومتها وتغييرها 
ٔ
مكنهم ذلك.  متىالكيفّية التي يعي الناس بها هذه القّوة ويصبحون ا

ٔ
 ا

ثمار نورمان فاركلوف للنظرّيات الفلسفّية واالجتماعّية المعاصرة في مؤلفاته في تحليل الخطاب، من خالل انفتاحه في  ويظهر است -2
   دراساته اللسانّية على نظرّيات القّوة والتغّير المجتمعي والمعرفة والعولمة، ونذكر منها على سبيل المثال:

-Discourse and Social Change, Cambrige, Polity Press, 1992. 
-Critical Discours Analysis, The Critical Study of Language, London, Longman, 1995. 
-Media Discourse, London, Edward Arnold, 1995. 
-New Labour, New Language?, New York, Routledge, 2000.  
-Language and Power, London, Longman, 2nd Ed, 2001. 
-Language and Globalization, New York, Routledge, 2006. 

نظر/ي في ذلك: -3
ُ
 Longman, 1989, p. 26. : Language and Power, London, New York Failclough ( Norman) :  ا

، 4060تمّدن، ع : حسن (شيدا)، الحوار الماإلنكليزيةترجمة من  وكرا ( داستا)، "ما هي الحركة النسوّية؟ -4
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=354046 ،12/ 04/ 2013/  الع عليه في

ّ
 . 2017/ 06/ 17االط
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للّرجال كفئة مجتمعّية" أش�ال  1األفضلّية  �ّل  ترفع  أن  إ��  �س��  ال�ي  النسوّ�ة  الدراسات  جميع  تھ 
ّ
وتبن  .

ط ضّد النساء بمختلف
ّ
 . 2أعمارهّن حّ�ى يحظ�ن بما يحظى بھ الرجال دون ز�ادة أو نقصان العنف املسل

ا�جندرالثا�يو براد�غم  املصط�حات  3،  أبرز  من  بوصفھ  العشر�ن  القرن  ثمانينات   �� ظهر  وقد   ،

ذا��ا النسوّ�ة  ا�حر�ات  قاموس   �� بحقوق  4املستخدمة  �� سياق مطالب��ا  ا�حر�ات  استخدمتھ هذه  إذ   ،

هذا النساء    �� املقار�ات  أبرز  أحد  وأض��  لهّن،  الرجال  واستغالل  النساء  لوضع  دراس��ا   �� ومساوا��ّن 

البناء  5الصراع باعتباره  "ا�جندر"  و��ن  بيولوجّيا  معطى  باعتباره  "ا�جنس"  ب�ن  التمي��  يتّم  خاللھ  ومن   .

ھ يضعنا وجها لوجھ أمام خطاب ا6الثقا�� واالجتما�� ل�جنس
ّ
م .  فضال عن أن

ّ
لهيمنة االجتماعّية الذي تحك

مها �� توزيع األدوار ب�ن ا�جنس�ن 
ّ

�� بنية ا�جتمعات قديما وحديثا، وق�ىى بحتمّية السلطة الذ�ورّ�ة وتحك

 .7لصا�ح املركزّ�ة الذ�ورّ�ة

ة  �� تحليلنا النقدي ل�خطاب فهما ديناميكّيا للشر�حة العمر�ّ ا  �اد�غمّي�ن سيمنحانن �ال  أّن هذينو�عتقد   

باإل�سان بوصفھ فردا مهما �ان جنسھ أو    اإل�سانية  للقواعد من النساء �� ظّل واقع متغّ�� �ع��ف علومھ

 عمره أو لونھ أو انتماؤه.  

 ا�حاور: 

 
فات: النسوّية العربّية، رؤية نقدّية، زينة الزعتري، " نهضة نسوّية عربّية، إمكانّيات وضرورات"، مركز دراسات   -1

ّ
مجموعة من المؤل

 .  66 -65، ص. ص 72 -61، ص. ص 2012، 1لبنان، ط  –روت الوحدة العربّية، بي
 راجع/ي في ذلك: -2

- Berkin (Carol R.), Pinch (Judith L.): Exploring Women's Studies: Looking Forward, Looking Back, 2005 
مريكّية في منتصف القرن العشرين في مجالي علم االجتماع -3

ٔ
ومنه  والتحليل النفسي ظهر هذا المصطلح في الواليات المّتحدة اال

وروبا الغربية والعالم العربي. راجع/ي في ذلك: 
ٔ
 انتقل إلي ا

- Oakley (Ann): Sex, Gender and Society, England, Gower House, 1998. 
- Michel Gautier, Paris, Gallimard,1992. 
- Buscatto (Marie), Sociologie du genre, Paris, Armand, 2014. 

و تعديل الّنظام الّسائد في البنية االجتماعّية الذي النسوّية هي  -4
ٔ
و نقد ا

ٔ
و استجواب ا

ٔ
و عملي يهدف إلى مراجعة ا

ٔ
" كّل جهد نظري ا

دنى"
ٔ
خر في منزلة ا

ٓ
و ا

ٔ
ة جنسا ثانيا ا

ٔ
بعاد االجتماعّية  محّمد حوسو (عصمت): ،جعل الّرجل هو المركز هو اإلنسان، المرا

ٔ
الجندر، اال

ردن، دار الّشروق للّنشر والّتوزيع، ط  –، عّمان والّثقاّفّية
ٔ
 . 47، ص 2009، 1اال

على، ط  -5
ٔ
حمد)، القاهرة، المجلس اال

ٔ
 .2002جامبل ( سارة): النسوّية وما بعد النسوّية، ترجمة الّشامي ( ا

نظر/ي:  -6
ُ
 ا

-Fulcher (James), Scott ( John) : Gender and Ethnic Identities, In Sociology, Oxford , University Press, 1999, 
P140  . 

نظر/ي:  -7
ُ
 ا

-  James ( Jacquelyn B.): The Meanings of Gender, Journal of Social Issues, The Significance of Gender: 
Theory and research about Difference, Blackwell Publishers, 1997, p. p 122 - 125.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carol+Appel+Carol+R.+Berkin%2C+Judith+L.+Pinch&text=Carol+Appel+Carol+R.+Berkin%2C+Judith+L.+Pinch&sort=relevancerank&search-alias=books
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 انقطاع الحیض األخیر: من المعطی البیولوجي إلی البناء األیدیولوجي:  -2

فرد لهّن �� كتب فقھ  لم تحظ القواعد من النساء �� ا�جتمع اإلسالمّي قديما  
ُ
ت باهتمام وا�ح، إذ لم 

ما وردت املادة    ،ا�حديث أو تفس�� القرآن أو مصّنفات أح�ام النساء تراجم أو أبواب فقهّية خاّصة ��ّن 
ّ
و�ن

م عالقة هذه الشر�حة العمرّ�ة بذا��ا  
ّ
د ندرة الّنصوص الفقهّية ال�ي تنظ

ّ
ع��ّن متناثرة هنا وهناك، مّما يؤك

لنساء أو الرجال مقارنة بالشرائح العمرّ�ة  اضبط حركة صاحبا��ا �� الفضاء ا�خار�ّ� سواء م��ا  وت، و�اآلخر

الفئة   البالغ�ن والبالغات والشباب والشّواب. و�دّل هذا األمر ع�� ��ميش ا�جتمع لهذه  األخرى، وخاّصة 

ر أفرادها �� البناء االجتما�ّ� آنذاك  فال يتّم االع��اف أصال بدو   ،ما حينما تبلغ صاحبا��ا من العمر عتّياالسيّ 

التنظيميّ  اإل�سانيّ بما هو "مجموعة األطر  العالقات  �افة  إطارها   �� تنتظم  ال�ي  العالقات  ة  تلك  ة، سواء 

  ّما وغ��ه   أو تلك العالقات التبادلّية ب�ن األفراد �� مجتمع ّما،البينّية ب�ن األفراد أو األ�خاص داخل مجتمع  

 .1من ا�جتمعات"

لھ ع�� معطى أسا�ىّي محّرك ل�ّل ما أسند للنساء   و�ذ ننظر
ّ
ھ يقوم �� �ش�

ّ
�� عموم فقھ النساء، نتبّ�ن أن

"ا�حيض"    من أح�ام، وهو معطى بيولو�ّ�/ طبي�ّ� لھ صلة با�خصوصّية ا�جنسّية لألن�ى و�صط�ح عليھ بـــ

أو هو   2«�ىيء كتبھ هللا ع�� بنات آدم»أو "ا�حيض"، وهو فيما ينقلھ البخاري �� جامعھ عن الرسول قولھ: 

ع�� حّد عبارة القرط�ي، وقد عمد صاحب جامع األح�ام إ��   3«خلقة �� النساء، وطبع معتاد معروف م��ّن»

�عر�ف ا�حيض لغوّ�ا فذكر أّن:" أصل ال�لمة من السيالن واالنفجار، يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت  

يض أي ا�حوض (...). يقال: حاضت املرأة وتحّيضت، ودرست وعركت،  ال�جرة أي سالت رطو���ا، ومنھ ا�ح

 .4»وطمثت، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم م��ا �� أوقات معلومة

يفرزه من تحّوالت بيولوجّية فيما �عد مثل ا�حمل والوالدة والّرضاعة  والتبست ��ذا املعطى الطبي�� بما  

ت ذهنّية  متحمولة  رمزّ�ة  إ��  ع��ا  حيل  عّ��  األن��و�ولوجيا  ضادة  الدنيوّي/األن�ى  Hertzهارتزعالم  بثنائّية 

دها �ّل السامّي�ن    . فا�جسد األنثوّي حينما يفرز دم ا�حيض يدخل �� دورة من النجاسة5واملقّدس/الذكر
ّ

أك

ا من  و�عّد هذه النجاسة نوعا خاصّ .  William SMITH6وجميع الشعوب البدائّية حسب رأي وليام سميث  

وما �انت لهذه الرمزّ�ة أن  القذارة ال�ي تحّرمها األديان وتدعو إ�� الطهارة م��ا ألّ��ا تفقد صاحب��ا طهار��ا.  

 
و قرابة، نظام سياسي، نظام معتقدات، نظام اقتصادي، نظام ثقافي .... الخ) ة الرئيسيّ «والنظم االجتماعيّ  -1

ٔ
ة هي: (نظام عائلة ا

لف النظم االجتماعّية الرئيسّية بدورها من مجموعة نظم فرعّية»، النظم االجتماعّية، 
ّ ٔ
 .efa.org/https://www.marوتتا

 .134، ص 1، ج. 1كـتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، مج. مصدر سابق، البخاري: الجامع،  -2
ن، -3

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ).2/222. (تفسير البقرة 8، ص 3ج. مصدر سابق،  القرطبي: الجامع ال

 . 79، ص 3المصدر نفسه، ج   -4
نظر/ي:  -5

ُ
 ا

-  Hertz (Robert Walter) : Mélange de sociologie religieuse et folklore: la prééminence de la main droite: étude 
sur la polarité religieuse, p. 108.  

نظر:  -6
ُ
 ا

- Smith (William Robertson): Lectures of the religion of the Semites, p. p 447- 448.  
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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لها عبارة   �غيب عن ا�خطاب الدي�ّي اإلسالمي، فقد �عامل الفقهاء مع دم ا�حيض بنفس الذهنّية ال�ي تمّهد

   :﴿ �سألونك" أذى" لقولھ �عا��
َ
ھذى﴾ فيفّسرها القرط�ي ��  عن ا�حيض قل هو أ

ّ
ى  «  جامعھ أن

ّ
هو �ىيء تتأذ

. مّما �ستد�� األمر الطهارة  1»بھ املرأة وغ��ها أي برائحة دم ا�حيض. واألذى كناية عن القذر ع�� ا�جملة

 . 2باالغتسال قبل الصالة والصوممنھ 

ولم يقتصر األمر �� معطى ا�حيض عند حدود ا�حمولة الذهنّية بل استد�� توزيعات اجتماعّية صارمة  

ب�ن    ،ب�ن األجساد الذ�ورّ�ة وعاملها الرجا��أحدثت جداول تمي��ّية   ثّم  النسائي،  واألجساد األنثوّ�ة وعاملها 

إ�� ثالثة أدو  تّم توزيع حيا��ّن حسب أجسادهّن  إذ  ار: دور ما قبل ا�حيض ودور ا�حيض  النساء أنفسهّن 

الت النساء وأدوارهّن االجتماعّية. وتتناسل  
ّ
ودور انقطاعھ األخ��. ول�ّل واحد م��ا اعتباراتھ ع�� مستوى تمث

 3»ما دامت صغ��ة ثّم وليدة إذا تحّركت« �� �ّل دور م��ا أح�ام مختلفة، فأن�ى ما قبل ا�حيض و�� الطفلة

�اعب إذا كعب ثد��ا ثّم ناهد إذا زاد ثّم  «ها عن الص�ّي. وأّما أن�ى ا�حيض ف�ي امرأة  ال تختلف األح�ام �� حّق 

ْود إذا توّسطت الشباب
َ

و�� هذا الدور    4»معصر إذا أدركت ثّم عا�س إذا ارتفعت عن حّد اإلعصار. ثّم خ

� االختالف الفق�ّي ب�ن الرجال والنساء ع�� مستوى العبادات واملعامالت. ��  
ّ

ح�ن أن�ى ما �عد انقطاع يتج�

ا�حيض األخ��، و�� القاعد أو املسّنة أو ال�جوز فيعود نصاب الفقھ املسند إل��ا متساو�ا إ�� حّد ما بي��ا  

 و��ن الرجل املسّن. 

 5»أسود خاثر �علوه حمرة«وقد فّصل الفقهاء أبواب فقھ النساء �� دورة ا�حيض، �عد أن بّينوا لونھ      

، وتفّرغوا ملا يجوز من أح�ام لنساء هذه الدورة وما ال  6اوح ب�ن ثالثة أيام وخمسة عشر يوماومّدتھ ال�ي ت�� 

دورة    �� النساء  عبادات  مجال   �� الفق�ّي  م 
ّ

التحك اختصار  و�مكن  واملعامالت.  العبادات  مجال   �� يجوز 

ا�حيضة، إذ ينقل    ا�حيض من خالل �عليق الصلوات داخل البيت وخارجها، وكذلك الصوم إ�� حدود ان��اء

�ي سعيد ا�خدري، قولھ:" خرج رسول ِهللا (ص)  
َ
و��  البخاري عن أ

َ
ساء    أض�� أ

ّ
ص��، فمّر ع�� الن

ْ
� امل

َ
فطٍر ِإ�

أليس إذا حاضت لم تصّل ولم تصم   (...) �  ،؟فقال 
َ

َب� َن 
ْ
ل

ُ
 �عد 7»ق

ّ
إال النساء هات�ن الشع��ت�ن  . وال تمارس 

 الطواف بالبيت، وقد  8ان��اء ا�حيضة والغسل م��ا
ّ
ها إال

ّ
. وأّما �� مناسك ا�حّج فتق�ىي النساء املناسك �ل

 
نالقرطبي:  -1

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ). 2/222(تفسير البقرة . 82، ص 3ج. مصدر سابق،  ،الجامع ال

هارة والّنجاسة، ص  (فؤادالخوري  -2
ّ
 . 13إسحاق): إيديولوجيا الجسد، رموزّية الط

لوسي ( شهاب الّدين ت.  -3
ٔ
ن العظيم والسبع المثاني، مج. 1270اال

ٓ
ل عمران   . (تفسير157، ص. 2هـ): روح المعاني في تفسير القرا

ٓ
ا

3/38- 47.( 
 نفسه. رجعالم -4
ن، -5

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ). 2/222. (تفسير البقرة 79، ص. 3ج.  مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال

 . 81 -80، ص ص 3المصدر السابق، ج.   وقد اختلف العلماء في مقدار الحيض، -6
 . 138، ص. 1، ج. 1كـتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، مج  مصدر سابق، البخاري: الجامع، -7
حكام الن -8

ٔ
شياء: الحيض، والنفاس   11باب مصدر سابق، ساء، ابن الجوزي: ا

ٔ
في ذكر ما يوجب الغسل، "وتختّص النساء بثالثة ا

 . 22والوالدة"، ص. 
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(...) «روي عن عائشة قولها:   (...) قال  فلّما جئنا سرف طمثت  ا�حّج،   
ّ
إال نذكر  ص) ال  الن�ّي (  خرجنا مع 

 .1»فافع�� ما يفعل ا�حاّج، غ�� أن ال تطو�� بالبيت حّ�ى تطهري 

ع ا�حيض حّدا لطفولة اإلناث، تدخل "ا�حائضات" مرحلة التمي�� ا�ج�ّ� �� مستوى أح�ام        
ّ
و�عد أن وق

مجال   إ��  املمن�ج  م 
ّ

التحك يمّر  ومنھ  أجسادهّن   �� م 
ّ

التحك بداية  فت�ون  البالغ�ن  الذ�ور  مع  العبادات 

الية الزواج أو الطالق أو النفقة أو  لصا�ح الرجال سواء �� و  املعامالت، فيتّم تكريس أجسادهّن وأدوارهّن 

والصغرى  الك��ى  بنوع��ا  اإلمامة  أو  ا�جهاد  أو  الشهادة  أو  القصاص  أو  األدوار  ،  2اإلرث  من  وغ��ها 

�� عرف   القوامة  آية  �� الفضاء ا�خار��. وتم�ىي  تتّم  إ�� الرجال بوصفها أعماال  االجتماعّية املو�ول ف��ا 

  اكريس وال��ميش لقولھ �عا��: ﴿الفقهاء �ّل هذه األش�ال من الت
َ

ل � َساِء بما فضَّ ِ
ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
ل ق

ُ
لِرّجا

مَوالهم
َ
نَفقوا من أ

َ
� َ�عض َو�َما أ

َ
، و�فّسرها القرط�ي شأنھ شأن جميع املفّسر�ن، ع�� أساس  3﴾ َ�عَضهم َع�

َساِء ابتداء وخ��، أ«أّن   ِ
ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
. فتمتّد 4»ي يقومون بالنفقة عل��ّن والذّب ع��ّن قولھ �عا��: الّرَجاُل ق

 اليد الطو�� للذ�ور الرجال ع�� النساء �� دورة حيضهّن. 

وحاملا تقعد النساء عن ا�حيض والوالدة بحكم التقّدم �� السّن فإّ��ّن يدخلن دورة القواعد �� الفقھ،       

مة �� مسار عبادا��ّن ومعامال��ّن.  ف��فع ع��ّن "األذى" ولكن ال تدفع ع��ّن "األيدي" الطوا 
ّ

ل للرجال املتحك

الرجال مصا�ح  عن  بتحّفظ  ولو  ف��ا  ينفل�ن  أّ��ّن  بدا  و�سكن    ،و�ن  ع��ّن  الفقهّية  اإلجراءات  فتتخّفف 

فتن��ّن ونضار��ّن  بخصوص  الذهنّية  الت 
ّ
للرجال    ،التمث خضوعهّن  النساء من  واستقّر عن  قّر  ما  أّن  إال 

 :  ، ونتبّ�ن ذلك ع�� ثالثة مستو�ات من األوهام األيديولوجّيةأض�� عاّما وعابرا

 وھم اإلمامة الصغرى رغم كمال الّدین:   -2-1
�عليق   من  �ستتبعھ  وما  با�حيض  مرتبط  النساء  دين  نقصان  أّن  من  الفقھ  كتب  تقّره  ما  اعت��نا  إذا 

، عن الرسول من قولھ:   بو سعيد ا�خدِرّيِ
َ
قلن    تصم؟أليس إذا حاضت لم تصّل ولم  «للعبادات فيما ينقلھ أ

ھ �عد انقطاع ا�حيضة األ   .5»ب��. قال: فذلك من نقصان دي��ا
ّ
خ��ة سيتساوى من �عدها النساء  فيع�ي ذلك أن

العبادات �� ممارسة  من حيث املداومة دون انقطاع عن الصالة والصوم و�امل جميع مناسك    6بالرجال 

أن �ان ناقصا. وقد يؤّهلهّن هذا الكمال إ�� املهام    الكّم �عدفيكمل بذلك دي��ّن إذا نظرنا إليھ بمقياس    .ا�حّج 

 الدينّية مثل اإلمامة الصغرى، و�� إمامة الصالة للعموم رجاال و�ساء.  

 
 الطواف بالبيت، مج  مصدر سابق، ،الجامعالبخاري:  -1

ّ
ها إال

ّ
 . 138. ص. 1، ج. 1كـتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كل

ي  على معنيين: اإلمامة«تطلق اإلمامة  -2
ٔ
نام ا

ٔ
ّنها استحقاق تصّرف عام على اال

ٔ
الصغرى واإلمامة الكبرى، ويعّرفون اإلمامة الكبرى با

ي بمصّل 
ّ
ّما اإلمامة الصغرى وهي إمامة الصالة، فهي ارتباط صالة المصل

ٔ
الناس وهي رائسة عاّمة في الدين والدنيا خالفة عن النبّي. ا

خر بشروط بّينها الشرع 
ٓ
وقاف والشؤون اإلسالمّية، الكويت، ط . الموسوعة الفقهّية،  »ا

ٔ
 .201، ص 6ج. .1986، 2وزارة اال

 . 4/34النساء  -3
نالقرطبي:  -4

ٓ
حكام القرا

ٔ
 ).4/34(النساء . 161، ص5ج. مصدر سابق، ، الجامع ال

 .137  -136. ص. ص 1، ج. 1الحيض، باب ترك الحائض الصوم، مج.  مصدر سابق، كـتاب البخاري: الجامع، -5
حكام المسّنين في فقه العبادات: دراسة فقهّية مقارنة، ماجستير،  -6

ٔ
 .  2009راغب الدلو ( هبة مدحت): ا
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ولكن يبدو أّن السلطة الذ�ورّ�ة لم تكن لتمنح النساء القواعد هذا ا�حّق الرتباطھ باإلمامة الك��ى أو  

واإلمامة    ،ب�ن اإلمامة الك��ى بمع�ى ا�حكم  واالصطال��ّ   اللغوّي ا�حكم، إذ ال ينب�� أن �غيب عّنا هذا الر�ط  

 بالثانية وهو ما نتبّينھ �� �عض األحاديث النبوّ�ة    .الصغرى بمع�ى صالة ا�جماعة
ّ
فاألو�� ال تتقّوى شوك��ا إال

الّناس،   ال�ي ينقل ف��ا عن العّباس وأ�ي إ�حاق قولهما عن صالة ا�جماعة:" �� فرض كفاية يجب إظهارها ��

. ويع�ي هذا األمر أّن تمك�ن النساء من اإلمامة الصغرى منفذ شر�ّ�  1»  فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عل��ا

لغ��   يفّرطوا فيھ  أن  يمك��م  آنذاك وال  الفقهاء  بھ  الك��ى، وهو ما ال �سمح  اإلمامة  لتمكي��ّن من  وفق�ّي 

ھ رغم انقطاع ا�حيض
ّ
أن القواعد فإّ��ّن يقص�ن تماما عن اإلمامة الصغرى    الرجال. ويع�ي هذا األمر  عن 

للرجال والنساء ح�ى يظّل الفضاء الدي�ّي العام حكرا ع�� الرجال. فـقد يحّق للمرأة أن تؤّم النساء فحسب  

أن   تتقّدمهّن «ع��   وال 
ّ

الصف  �� إقامة«  ، و2»تقف معهّن  وال  أذان  النساء  حّق   �� �سّن  تجب  «،  3»ال  وال 

ع� م��ا  ا�جمعة  �ّحت  ا�جمعة،  لصالة  خرجت  فإن  املرأة  غ��  4»وأجزأ��ا�  ال��ائّية  الطهارة  فإّن  وهكذا   .

املرجوع ف��ا من أذى ا�حيض ال تر�� باملرأة �� خطاب الفقهاء إ�� التمك�ن الدي�ّي �� مستوى العبادات، وهو  

د هذه املقّررات إ�� درجة االح��از  فيما �عتقد من مقّررات السلطة الذ�ورّ�ة حّ�ى تحافظ ع�� مصا�حها وتمتّ 

 من عدم تمكي��ّن املطلق �� مستوى املعامالت. 

 وھم اإلمامة الكبرى رغم تمام العقل: -2-2
ھ  

ّ
ل�ن سمح انقطاع ا�حيض عن فئة القواعد من كمال دي��ّن دون أن يمنحهّن حّق اإلمامة الصغرى فإن

م فضيلة �� ز�ادة العقل والتدب��، فجعل لهم حّق الرجال له «  لم �شفع لهّن بتمام عقولهّن، ع�� اعتبار أّن 

القيام عل��ّن لذلك. وقيل: للرجال ز�ادة قّوة �� النفس والطبع ما ليس للنساء، ألّن طبع الرجال غلب عليھ  

ا�حرارة واليبوسة، في�ون فيھ قّوة وشّدة، وطبع النساء غلب عليھ الرطو�ة وال��ودة، في�ون فيھ مع�ى الل�ن 

ساء  . و 5»عل لهم حّق القيام عل��ّن بذلكوالضعف، فج
ّ
حسب هذه املعرفة العلمّية الّسائدة آنذاك فإّن الن

رجال ينقصهّن العقل كما تنقصهّن ا�حرارة ا�حيوّ�ة الّ�ي تؤّدي إ�� االكتمال وتدفع باألعضاء الّتناسلّية إ��  

 .6ا�خارج

 �� عقلّية ا�ج
ّ
�ورّ�ة صاغ الفقهاء أح�اما  وتبعا لهذه "ا�حقيقة" الّ�ي ال تنمو إال

ّ
تمع األبوي وذهنّيتھ الذ

تمي��ّية عّدت بموج��ا املرأة �ائنا ناقصا عقال مقارنة بالرجل ووجب عل��ا أن ت�ون تا�عة لھ. واقتضت هذه  

التبعّية اإلقرار بمبدأ القوامة الذ�ورّ�ة �� جميع ا�جاالت دون أن �شفع قعود النساء عن ا�حيض والوالدة  

 
ربعة، ج. 1164هـ/ 560ابن هبيرة (عون الدين ت.  -1

ٔ
 .95. ، ص1م)، اإلفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب اال

حكام النساءابن  -2
ٔ
ة في الصالة، ص.  24، باب ، مصدر سابقالجوزي: ا

ٔ
ة في جماعة، فصل في إمامة المرا

ٔ
 . 57في صالة المرا

 .المصدر نفسه -3
 .المصدر نفسه -4
حكام  -5

ٔ
ن، مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال

ٓ
َجاُل 4/34(تفسير النساء  162، ص 5ج القرا ى النِّ  ﴿ الّرِ

َ
اُموَن َعل ُ َقو� َل �� َساِء ِبَما َفض�

ْمَواِلِهْم..﴾).   نَفُقوا ِمْن ا� ٰى َبْعٍض َوِبَما ا�
َ
 َبْعَضُهْم َعل

بحاث في المذّكر والمؤّنث، تقديم خضر  -6
ٔ
 )، تونس، دار المعرفة للّنشر. (العادلابن سالمة (رجاء): بنيان الفحولة، ا



يديولوجي ٕالى بناء الفعل  
ٔ
 هاجر منصوري د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االجتماعّي قواعد النساء في الخطاب الّديني: من الوهم اال
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َساِء أي: يقومون بالنفقة عل��ّن، والذّب ع��ّن « فــ�� هذا التمي��.  �� �غي ِ
ّ
� الن

َ
اُموَن َع� وَّ

َ
ولعّل األمر   .1»الّرَِجاُل ق

�ستد�� االهتمام أك�� بالنساء رعاية مادّية ومعنوّ�ة حينما يبلغن الك�� مثلهّن �� ذلك مثل الرجال �� مقام  

ا يَ  َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ
ْ
اُه َوِ�ال  ِإيَّ

َّ
ْعُبُدوا ِإال

َ
� 

َّ
ال

َ
َك أ ى َر�ُّ �ىَ

َ
نَّ ِعنَدَك األمومة واألبّوة وذلك لقولھ �عا��: ﴿َوق

َ
غ

ُ
ِكَ�َ�  ْبل

ْ
 ال

ِر�ًما 
َ

 ك
ً

ْوال
َ
ُهَما ق

َّ
ل ل

ُ
ْ�َ�ْرُهَما َوق

َ
 ت

َ
ٍ َوال

ّ
ف

ُ
ُقل لُهَما أ

َ
 ت

َ
ال

َ
ُهَما ف

َ
ْو ِكال

َ
َحُدُهَما أ

َ
إّما يبلغّن  «، و�فّسرها القرط�ي بقولھ:  2﴾ أ

ل��ما  عندك الك�� أحدهما أو كالهما خّص حالة الك�� ألّ��ا ا�حالة ال�ي يحتاجان ف��ا إ�� بّره لتغّ�� ا�حال ع

بالضعف والك��، فألزم �� هذه ا�حالة من مراعاة أحوالهما أك�� مّما ألزمھ من قبل، ألّ��ما �� هذه ا�حالة قد 

يليا منھ، فلذلك خّص هذه   الك�� ما �ان يحتاج �� صغره أن   �� ي�� م��ما  أن   عليھ، فيحتاجان 
ّ
صارا كال

وقد زعم  «أك�� وأز�د لقول القرط�ي �� تفس��ه لنفس اآلية: . ولعّل بّر األّمهات مقارنة باآلباء 3»ا�حالة بالذكر

ھ ال خالف ب�ن العلماء أّن لألمّ الرعاية لھا�حاس�ي �� (كتاب  
ّ
. و�ندرج بّر 4»ثالثة أر�اع ال�ّ� ولألب الر�ع  ) أن

الواليات تمنحهم  ال�ي  قوام��م  صميم   �� ذل«  فـــ  5الذ�ور  وليس  �غزو،  ومن  واألمراء  ام 
ّ
ا�ح� ��  ف��م  ك 

ا بلغ رسول  «، وال يجوز أن تقوم النساء بذلك فهّن لسن من أهل الوالية واإلمامة لقول أ�ي بكرة: 6»النساء
ّ
مل

امرأة أمَرهم  وا 
َّ
ول ُيف�ح قوٌم  لن  بنت كسرى، قال:  �وا عل��م 

َّ
مل أهل فارس قد  أّن  أقّر  7»هللا (ص)  ، وعليھ 

تجوز أن ت�ون إماما، و�ن اختلفوا �� جواز �و��ا قاضية �� ما   أجمعوا ع�� أّن املرأة ال «القرط�ي أّن الفقهاء 

 ، فال يحّل لقوم تولية النساء باإلطالق سواء كّن شواب أو قواعد.   8»تجوز شهاد��ا ف��ا

ت القوامة الذ�ورّ�ة ع�� ما �� عليھ �� دور انقطاع ا�حيض األخ��، تفعل فعلها �� أح�ام املعامالت  
ّ
وظل

 10، وتفرد الرجال باإلمامة الصغرى والك��ى 9وطالق ونفقة و�رث وشهادة وقصاص وقضاء وجهادمن زواج  

سم بــ
ّ
العنف والّسيطرة والفعالّية واملغامرة « ع�� أساس أّن العقل يبلغ تمامھ مع جنسهم. فالذكر جنس يت

 
نالقرطبي:  -1

ٓ
حكام القرا

ٔ
 .168ص، ، 5ج.  مصدر سابق، ،الجامع ال

 . 17/23اإلسراء  -2
نالقرطبي:  -3

ٓ
حكام القرا

ٔ
 . 212، ص 10ج.  مصدر سابق، ،الجامع ال

 المصدر نفسه. -4
 وتعرف الوالية ب -5

ٔ
هليّ ة والماليّ تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصيّ «ّنها ا

ٔ
كان  ة. والقاصر: من لم يستكمل ا

ٔ
داء، سواء ا

ٔ
ة اال

م فاقداً لها كغير المميّ 
ٔ
ّن ات الفقهيّ ناقصها كالممّيز. (...) وعّرفنا في بحث النظريّ ز ا

ٔ
الوالية نوعان: والية على النفس ووالية على المال.   ة ا

ديب وتعليم وتطبيب وتزويج ونحو ذلك.  والوالية على النفس: هي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصيّ 
ٔ
ة من صيانة وحفظ وتا

، الّزحيلي ( وهبة): »فات كالبيع واإلجارة والرهن وغيرهاة من استثمار وتصرّ ن القاصر الماليّ والوالية على المال: هي اإلشراف على شؤو 
ته، ط. 

ّ
دل

ٔ
 .7327، ص. 10دمشق، ج.  –، دار الفكر، سوريا 1الفقه اإلسالمي وا

ن، -6
ٓ
حكام القرا

ٔ
 .168، ص. 5ج.  مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال

 . 27، ص 6/ ج. 3مغازي، باب كـتاب النبي (ص) إلى كسرى وقيصر...، مج. ال مصدر سابق، كـتاب البخاري: الجامع، -7
ن: القرطبي -8

ٓ
حكام القرا

ٔ
 .312، ص1ج.  مصدر سابق، ،الجامع ال

ة في جوامع السّنة وعمد مراجع الشّ (هاجرمنصوري  -9
ٔ
حكام الوضع االجتما): المرا

ٔ
عي  يعة اإلمامية اإلثني عشرّية، الفصل الّثاني: ا

طروحة لنيل شهادة 
ٔ
نساق المتحّكمة فيها، ا

ٔ
ة واال

ٔ
 . 286 -209في الحضارة، عمل مرقون، ص. ص.  ةالدكـتورا للمرا

نطر/ي في ذلك: الماوردي -10
ُ
و الكبرى زعامة الجماعة ورائسة الّدولة واإلشراف على إدارة نظامها، ا

ٔ
هـ/  450(ت.  اإلمامة العظمى ا

حكام الّسلطانّية والواليات الّدينّية، باب عقد اإلمامة، تحقيق، خالد عبد اللطيف الّسبع  1058
ٔ
الكـتاب العربي،   العلمّي، دارم) اال

بو الحسن ت.  3.ص. 1990، 1بيروت لبنان، ط
ٔ
شعري ( ا

ٔ
ين، تحقيق محّمد 941هـ/330. اال

ّ
م): مقاالت اإلسالمّيين واختالف المصل

 . 2. ص. 1990ين عبد الحميد، القاهرة، المكـتبة المصرّية، ط محي الد
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سم ب�و��ا  1»والقّوة والعقلنة واالستقاللّية والّتنافس 
ّ
انفعالّية، ظر�فة، حّساسة، صبور(ة)، «، أّما األن�ى فتت

ساذجة  متفّهمة،  أعمال  2»عاطفّية،  ��ا  وتليق  الداخ��،  واملزّ�نة   الفضاء  واملاشطة  والداية  «القابلة  مثل 

��ا  ، بل �� أدوار من صميم قوام3والغاسلة وقّيمة ا�جواري والقهرمانة واملسؤولة عن مال�س السلطان...»

ولعّل   األدوار،  النسائّية.  هذه  مثل   �� واملهارة  ا�خ��ة  يكس��ّن  السّن   �� النساء  سلطة  تقّدم  من  و�ز�دهّن 

من �� شؤون ا�حكم من وراء ستار مثل �عض النساء  4ال�حر والدهاء
ّ

، وقد يؤّهلهّن دهاؤهّن إ�� أن يتحك

� �ساء ملن االستثنائّيات، والتأر�خ اإلسالمي يقّر بــ
ّ
نة، أشهرهّن �جرة  صب الزعامة �� دول وأقاليم معيّ «تو�

الّد   الدّر  نجم  السلطان  زوجها  وفاة  عقب  وج��ة  لف��ة  والشام  مصر  حكم  ت 
ّ
تول أيّ ال�ي  وح�ّ ين  من وب.  ى 

� املرأة لرئاسة الدولة»ة، �ش�� املؤرّ الناحية الفقهيّ 
ّ
. و�� اإلجمال فإّن  5خون إ�� فرقة من "ا�خوارج" تج�� تو�

رن �� اإلمامة الك��ى ألّن شرط الذ�ورة مطلوب ومفروض �� النساء  
ّ

من املنظور الّرجا��، هّن واهمات إن فك

 اإلمامة الك��ى ومن قبلها اإلمامة الصغرى. 

 وھم ملكیّة الجسد األنثوّي رغم ضیاع فتنتھ األولى:  -2-3
ا�حيض دورة   �� األنوثة  اكتمال  بمرحلة  و�حره  األنثوّي  ا�جسد  فتنة  فكرة  الشاّبة  ارتبطت  فتوسم   ،

، وتتقّرر 6»كحالء عيناء بيضاء ملياء، جيداء، غيداء أثيثة الشعر مشرقة النحر مهضومة ا�خصر«ب�و��ا  

يتّم  اإلجراءات  من  جملة  ��   بخصوصها  الشر�ّ�"  "ا�جسد  ب�ن  الفتنة  هذه  يات 
ّ
تجل  �� م 

ّ
الّتحك خاللها  من 

ولكن حينما يدخل هذا ا�جسد مرحلة انقطاع    . 7الفضاء ا�خار�ّ� و"ا�جسد الفيتيش" �� الفضاء الداخ��ّ 

ا�حيض األخ�� ت��ّيأ صاحبتھ القاعد إ�� فكرة انقطاع فتنتھ و�حره و�شرع �� فقد ما غلب عليھ من رطو�ة  

 
ّ
قيام الرجال ع�� «ذين �شّرعان بدورهما للقوامة الذ�ورّ�ة بمع�ى  و�رودة �انتا تمنحانھ الل�ن والضعف الل

يقوم بتدب��ها وتأدي��ا و�مساكها �� بي��ا ومنعها من ال��وز، وأّن عل��ا طاعتھ وقبول أمره  النساء (...)، وهو أن  

ما لم تكن معصية، و�عليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقّوة �� أمر ا�جهاد وامل��اث واألمر باملعروف  

ا�جسدّي للمرأة �� هذا الدور،    وتتقّرر تبعا لذلك جملة من األح�ام تخّفف من ا�حجب   .8»والن�ي عن املنكر

َمْنَداد من  «من قبيل ما ينقلھ القرط�ي �� تفس��ه لآلية الواحدة والثالث�ن من سورة النور:   وْ�ز 
ُ

قال ابن خ

جميلة وخيف من وجهها وكّف  �انت  إذا  املرأة  إّن  أو  علمائنا:  �انت �جوزا  الفتنة فعل��ا س�� ذلك، و�ن  ��ا 

 
 . 49ص.  مرجع سابق، ابن سالمة ( رجاء): بنيان الفحولة، -1
نثوي وهوّية الجندر، ص.  -2

ٔ
 . 228الّسباعي ( خلود): الجسد اال

مال): االختالف في الثقافة العربّية اإلسالمّية، -3
ٓ
 .861ص. مرجع سابق،   قرامي ( ا

 .872 -862نفسه، ص. ص.  المرجع -4
ة.. الممنوعون من رائسة الدولة". -5

ٔ
 .  https://www.irfaasawtak.com/women/2019/07/2الغالي ( خالد): "بينهم المرا

زياء عند العرب عبر العصور المتقاربة، -6
ٔ
 . 271ص  .2018لبنان،  -كـتاب ناشرون، بيروت حميد صالح ( عبد العزيز): اال

ة فالجسد الفتيش« -7
ٔ
  -هو هذا الجسد الكيتش، الجسد الّصنم، الجسد الوهم، الجسد البضاعة. إّن الجسد الفتيش هو جسد المرا

ة
ٔ
ة، المرا

ٔ
ة -المرا

ٔ
ة -الجنس، المرا

ٔ
نثروبولوجية  -اإلغراء و المرا

ٔ
ة والدالالت الرمزّية: دراسة ا

ٔ
الفتنة"، العتوم ( ميسون): جسد المرا

ردن)، إنسانيات عدد
ٔ
 .9 -8، صص 59 بمدينة ّعمان (اال

ن، -8
ٓ
حكام القرا

ٔ
 ).4/34(تفسير النساء   162، ص. 5ج. مصدر سابق،  القرطبي: الجامع ال
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، ألّ��ا لم �عد موضوع شهوة. و�� هذا الصدد ينقل عن ا�جوزي قولھ:  1»ف��امقبحة جاز أن تكشف وجهها وك

املرأة؟  « حال  فما  يفت�ن،  أن  عليھ  خيف  املرأة  رأى  إذا  الرجل  فيقول:  �عرفھ،  ال  من  ع��  هذا  �ش�ل  قد 

ما  فا�جواب أّن النساء شقائق الرجال، فكما أّن املرأة ��جب الرجل، كذلك الرجل ��جب املرأة و�ش��يھ ك

 .2»�ش����ا، ولهذا تنفر من الشيخ، كما ينفر الرجل من ال�جوز 

الت لم    3ويع�ي هذا األمر أّن القواعد من النساء قد ا�غلقت جنسانّي��ّن 
ّ
�� هذا الدور ع�� جملة من التمث

عن  �عدن ف��ا موضوع زواج ولذلك �سمح لهّن با�خروج إ�� الفضاء ا�خار�� مثل حضور ا�جنائز وقد نقل  

ن عباس قولھ:« �ان النساء األ�ابر وغ��هّن يحضرن مع رسول هللا (ص) وأ�ي بكر وعمر وعثمان العيد، اب

فلّما �ان سعيد بن العاص سأل�ي عن خروج النساء، فرأيت أن يمنع الشواب ا�خروج، فأمر مناديھ ال تخرج  

الذي منحھ النظام األبوّي   ، دون أن يل�� ذلك من سطوة الرجل4يوم العيد شاّبة، ف�ان ال�جائز يخرجن»

من  ا�حذر  ذلك  رغم  عل��ّن  فيفرض  رائح��ّن  وحّ�ى  ومشي��ّن،  وكالمهّن،  النساء،  نظرات   �� م 
ّ

التحك مطلق 

ا�خروج، إذ «ينب�� للمرأة أن تحذر من ا�خروج مهما أمك��ا، فإّ��ا إذا سلمت �� نفسها لم �سلم الناس م��ا. 

ة، وجعلت طر�قها �� املواضع ا�خالية دون الشوارع فإذا اضطّرت إ�� ا�خروج خرجت بإذن ز 
ّ
وجها �� هيئة رث

ــ5»واألسواق واح��زت من سماع صو��ا ومشت �� جانب الطر�ق ال �� وسطها  ر فـ
ّ
م أو تتعط

ّ
أّيما «  ، دون أن تت�ل

 . 6»امرأة استعطرت فمّرت بقوم ليجدوا ر�حها ف�ي زانية 

وامتلكتھ �� أدّق تفاصيلھ فذاك محض وهم، ألّن السلطة الذ�ورّ�ة  وال نحسب أّن القاعد وعت جسدها  

حينما أدركت أّن ا�جسد هو ال�ائن ال�ّ� ذاتھ وهو أصل بدء ا�خلق و��ايتھ لم �سمح با�عتاق ا�جسد األنثوّي  

من سطوة الرجال بل جعلتھ ره�ن الو�� الذ�ورّي �عقلھ ويعتقلھ حّ�ى �عد ذهاب نضارتھ وشبابھ وفتنتھ،  

نيتشھو  فر�در�ك  أورده  مّما  والو��  والفعل  الفكر  أنماط  �ّل  مصدر  و�ونھ  ا�جسد  أهمّية  ع��  أدّل    ليس 
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�
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ُمْؤِمُنوَن ل

ْ
َه ال ي� ِ َجِميًعا ا� ى ��
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، ص  12ِزيَنِتِهن� َوُتوُبوا ِإل

208 . 
حكام النساءابن  -2

ٔ
الع النساء على الشباب)، باب   27، باب ، مصدر سابقالجوزّي: ا

ّ
،  31في ذكر فضل البيت، فصل (في حرمة اط

ْن ال 
ٔ
ِة ا

ٔ
جَود ما للمرا

ٔ
ن� ا

ٔ
 .67ترى الرجال، ص في ا

فالجنس يعّد رمزا ذو دالالت مختلفة يحيل ال فقط على النشاط الجنسي  «ونحن نفّرق في هذا الصدد بين الجنس والجنسانّية،  -3
ّما الجنسانّية فهي تضّم 

ٔ
يضا على مجموع الخصائص البيولوجية التي تقّسم البشر إلى إناث وذكور. ا

ٔ
(ممارسة الجنس) بل يحيلنا ا

ة والتي تلعب دورا هاما في تكوين الهوية والنوعية الجنسية لكّل منهما.  الخصائ
ٔ
ص البيولوجية واالجتماعية المميزة بين الرجل والمرا

خالقي والديني
ٔ
ّن الجنسانية هي نتيجة تداخل بين النفسي والبيولوجي واالقتصادي والتاريخي والثقافي واال

ٔ
ي ا

ٔ
 . »ا
 01/07https://www.radiocean.net/ar/2018/ :هّمّية من  «، عندما يتحّدث ميشال فوكو عن الجنسانية

ٔ
كـثر ا

ٔ
صبح الجنس ا

ٔ
لقد ا

همّية تقريبا من حياتنا
ٔ
كـثر ا

ٔ
رواحنا وا

ٔ
 .»ا

حكام النساء، مصدر سابقابن الجوزي:   -4
ٔ
ة الفتنة ُنهيت عن الخروج، ص. 28باب ، ا

ٔ
ّنه إذا خيف من المرا

ٔ
 .  64، في ذكر ا

حكام النساء، مصدر سابقابن الجوزي:   -5
ٔ
 . 61في تحذير النساء من الخروج، ص.  26باب ، ا

ن تخرج، ص. 29باب نفسه،  رجعالم -6
ٔ
ة إذا تطّيبت ا

ٔ
 . 65، في نهي المرا
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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"NietzscheFriedrich الّصغ�� الذي   : «ا�جسد هو عقلك الكب�� وهذا العقل"ع�� لسان زرادشت من قولھ

 أداة صغ��ة ولعبة ب�ن يدي
ّ
عقلك الكب�� الذي  يمكنھ خلق أف�ارك ومشاعرك، هو    �سّميھ وعيا ليس إال

ھ جسدك»
ّ
 . 1�ائن أك�� نفوذا حكيم مجهول �سكنك إن

إ�� ترسيخھ، أّن القواعد �� فقھ   وهكذا نتبّ�ن مّما تقّدم من أوهام البناء األيديولو�� الذي س�� الرجال

با موصومات  ظللن  السّن،   �� تقّدمهّن  من  الرغم  �ائنات ع��  ما عدن  النساء  بل  والعق�ّ�،  الدي�ّي  لنقص 

موضوع رغبة أو متعة إذ ينظر إل��ّن بانقطاع طم��ّن األخ�� ع�� أساس أّ��ّن خرجن عن صلوحّية االستعمال  

ا�جنسا�ّي ع�� خالف الرجال الذي �عّد تقّدمهم �� السّن عالمة ع�� الكمال الدي�ّي والتمام العق�ّ�، فتقّدم  

منحون حّ�ى إمامة جسد النساء وصاحباتھ من القواعد. وقد استقّرت هذه األوهام  لهم اإلمامة والرئاسة و�

التھ للنساء �� �امل  
ّ
�� الب�ى االجتماعّية ال�ي ظهر ف��ا اإلسالم وتمأسس، وتكّرست �� خطابھ الدي�ّي وتمث

 مراحل حيا��ّن. 

ھ ع�� الرغم من أّن دورة القواعد �عّد �� الأولكن تجدر اإلشارة إ��  
ّ
غالب دورة ��افت جسدّي واجتما�ّ�  ن

ع، إذ كشفت ا�حفر�ات املهتّمة  
ّ
وسيا�ىّي للنساء، فإّن ذلك لم يمنع العديد م��ّن من التمّرد ع�� هذا التوق

بتار�خ النساء عن حضور مهّم للنساء وللقواعد م��ّن مّمن أمض�ن جزءا من شبا��ّن وكهول��ّن وصوال إ��  

امل وحّ�ى  رة 
ّ

املبك أو  شيخوخ��ّن  الفقھ  أو  ا�حديث   �� سواء  و�عليمها  الدينّية  العلوم  تحصيل   �� رة 
ّ

تأخ

فھ بابا ��  2التفس��
ّ
أعيان النساء املتقّدمات �� الشرف والفضل والعلم  «، وقد أفرد ابن ا�جوزي �� آخر مؤل

. وأّما �� ا�حياة السياسّية فال تخفى علينا أسماء مهّمة من النساء تقّدم ��م السّن وهّن ي��ّ�عن  3»والتعّبد

بلقيس بنت ذي شرح ملكة سبأ ملكة، و�� ملكة جليلة ذات عقل راجح ورأي  «ع�� عرش ا�حكم  أمثال  

إدار��ا للنوازل حينما ورد �� اآلية  ، وأشاد القرط�ي �� جامع أح�امھ بحسن  5، ورد ذكرها �� القرآن4»صائب

ْت َيا
َ
ال

َ
هدون﴾    الثانية والثالث�ن من سورة النمل قولها: ﴿ق

ْ
ش

َ
ى � اطَعة أمًرا َح�َّ

َ
ْمري َما كْنت ق

َ
تو�ي �� أ

ْ
 أف

َ
أل

َ
ّ��ا امل

َ
أ

رد عندها �� �ّل أم «فذكر أّ��ا  
ّ
ر  أخذت �� حسن األدب مع قومها ومشاور��م �� أمرها وأعلم��م أّن ذلك مط

النازلة �� هذه  . كذلك تذكر �عض املصادر املّتصلة  6»�عرض، ما كنت قاطعة أمرا حّ�ى �شهدون فكيف 

م «أروى بنت أحمد إحدى ملوك  1137هـ/ 532إ��  م  1046هـ./ 438من  بالدولة الصليحّية ال�ي حكمت اليمن  

وقد قامت ب��ميم  ،  "م1137هـ/ 532  –م  1084هـ/ 477"  �جر�ةالهذه الدولة وقد حكمت اليمن خالل الف��ة  

العسكر�ّ  ف��ة  ا�حصون  (...)، ف�انت  البحرّ�ة  املوا�ئ  املـدن، وتوسيع  ا�جبال و�ناء األسـوار حـول  �� قمم  ة 

 
نظر/ي: -1

ُ
  .La volonté de puissance helm)Nietzsche ( Friedrich Wil  ،t. 1, livre 2, p. 226 :-  ا

ة في العلوم اإلسالمية؟  -2
ٔ
سهمت المرا

ٔ
يوب ( محّمد شعبان): شيخات منسّيات: كيف ا

ٔ
  ا
27/02 /2016 science-islamic-to-contributed-women-how-manisat-https://www.ida2at.com/elders  

حكام النساء" مجموعة مهّمة من النساء المحّدثات والفقيهات والعابدات. وقد قّدم ابن الجوزي في خاتمة كـت
ٔ
 ابه "ا

حكام النساء " وهو الباب الذي ختم به ابن الجوزي كـتابه -3
ٔ
 . 234 -199، ص ص " مصدر سابقا

عالم النساء في عالمي العرب واإلسالم،  -4
ٔ
 . 124، ص 1ج.  ج. 5ب��وت: مؤسسة الرسالة، كحالة ( عمر رضا): ا

 . 44 -22/ 27النمل  -5
ن، -6

ٓ
حكام القرا

ٔ
 . 175، ص 13ج.  مصدر سابق، القرطبي: الجامع ال
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. ولم �غفل املصادر التار�خّية األخرى  1حكمها صـفحة مضيئة ال زالت إشعاعا��ا تلمع �� �ّل تراب اليمن»

عض املمالك العر�ّية سواء مباشرة مثل �جرة الدّر ملكة مصر، عن ذكر العديد من النساء اللوا�ي حكمن �

مش خامسة ملوك دولة مماليك الهند، أو من وراء حجاب مثل ا�خ��ران بنت عطاء أّم هـارون  تورضّية بنت ال

 .2الرشـيد

الك��ى    و�ذا �ان هذا ا�حضور النسائي الدي�ّي والسيا�ىّي لم يبلغ مستوى تجاوز الثوابت �� ذ�ورّ�ة اإلمامة

ما انطبع من تنميط  فيسواء فيما ترّ�خ �� مؤّسسة الفقھ أو    ،والصغرى، فإّن القبول ��ذه الثوابت راهنا

املعارف   من  جملة  معھ  حمل  الذي  ا�حدا�ي  السياق  هذا   �� مشروعّيتھ  يجد  �عد  لم  القواعد،  لصورة 

الدي وا�خطابات  الفقھ  نصوص  قراءة   �� البحثّية  واملقار�ات  الفعل اإل�سانّية  بناء  فهم  و��  جميعها  نّية 

 االجتما��. 

 القواعد من النساء من تطّور المفهوم إلی بناء الفعل االجتماعّي:  -3

تضبط  إّن   أح�ام  من  إل��ّن  أسند  وما  قديما  اإلسالمّي  ا�جتمع   �� النساء  من  القواعد  من�لة   �� النظر 

ال  صا�ح الرجال وكّرس النساء �خدم��م. و أدوارهّن االجتماعّية كشف عن البناء األيديولو�ّ� الذي حفظ م

�شّك �� أّن بنية الذ�ورة وذهنّي��ا نظام عقلن الفروق ب�ن ا�جنس�ن و�ّررها بما هو ف��يولو�� و�يولو��. وهذا  

ل  
ّ
ي �عّد نظرّ�ة أيديولوجّية تقول بدونّية املرأة وهامشّي��ا امتّد �� األ�ساق االجتماعّية وتوغ

ّ
�� النظام الذ

صّممت لتكبح طاقات املرأة �� �امل مراحلها العمرّ�ة،   ²ّ�ى أض�� محصلة عمل مؤّسسات نوعّيةنظمها ح

. ولم �ستطع ا�خطاب الفق�ي حول النساء أن ينفلت عنھ  3وتجّدد عزلها وتخضعها قانونّيا داخل بنية األسرة

 ف�انت املنظومة الفقهّية خاضعة لسيطرة هذه اإليديولوجيا.

ھ من  
ّ
الضرورّي مراجعة من�لة القواعد واألح�ام ال�ي انت�ى إل��ا الفقهاء �� ظّل الواقع الراهن  ونقّدر أن

باإلم�ان   عاد  فما  خاّصة.  بصورة  وللقواعد  عامة  بصورة  للنساء  الذهنّية  التھ 
ّ
وتمث اال�ستيمّية  و�غّ��اتھ 

الت ل�حيض وانقطاعھ مفهوما واصطالحا والستتباعاتھ ع��
ّ
ل    ،الفرد وذاتھ  القبول بما ساد من تمث

ّ
وع�� تمث

ره القراءة العلمّية لهذه النصوص الدينّية   القدامى �جنسانّية القواعد وهو���ّن ا�جنسّية،
ّ
فضال عّما توف

 الذي أنتجها و�� قدر��ا ع�� االنفتاح ع�� قراءات جديدة.  ارتباطها بالسياق من ضرورة فهمها �� 

 
ّول ملكة في اإلسالم حكمت اليمن 15/07/2017(حسن):  حسن-1

ٔ
روى الصليحية.. ا

ٔ
عاما،   05لـ . ا

https://www.e7kky.com/article/23173  
عالم النساء في عالمي العرب  كحالة ( عمر رضا): -2

ٔ
شهر الملكات في  ، مرجع واإلسالما

ٔ
ّم خليل الصالحّية: من ا

ٔ
سابق: « شجرة الدّر ا

ّيوب  286، 2اإلسالم ذات إدارة وحزم وعقل ودهاء وبّر وإحسان»، ج. 
ٔ
ى السلطة بمصر من جماعة بني ا

ّ
، « فكانت تاسع من تول

ت الهند كانت ذات سلطة ونفوذ وإدارة،  . « رضّية بنت التمش ملكة من ملكا287، ص. 2هـ»، مج  648صفر سنة  2وذلك في 
ريكة الملك في 

ٔ
ّول سنة  18ارتقت ا

ٔ
خيها ركن ادين فيروز شاه وهي خامس ملوك دولة المماليك بالهند»،  634ربيع اال

ٔ
هـ بعد خلع ا

ادي واستبّدت . «الخيزران بنت العطاء من رّبات السياسة والنفوذ والسلطان لعبت دورا عظيما في خالفة ولدها اله448، ص. 1ج. 
مر حّتى شاركـته في شؤون الدولة»، ج. 

ٔ
 . 395، ص. 1باال

حمد صالح، سورية  -3
ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، ط  – المرنيسي ( فاطمة): ما وراء الحجاب، ترجمة ا

ّ
 دمشق، دار حوران للط

 . 48ص ،،20063



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)147( 

 انقطاع الحیض األخیر ودورة حیاة كاملة:  -3-1
فضال عن دورة انقطاعھ   ،يمكننا راهنا التسليم با�حمولة الذهنّية السلبّية املسندة ل�حيض ومفهومھ  ال

الت تخ��ل صورة النطفاء جذوة ا�جسد األنثوّي وفقدانھ أللقھ وخصو�تھ. و�� الواقع  
ّ
األخ�� وما جّرتھ من تمث

ا�حمول  عن  املعاصر  اللغوي  �عر�فها   �� املرحلة  هذه  تخرج  لم  مفردة  الراهن  �عر�ب  خالل  من  السلبّية  ة 

"ménopause  س نقيض الرجاء»، ونرى
ْ
" �سّن اليأس، واليأس �ع�ي �� اللسان العر�ي «الُقنوط، وقيل: الَيأ

العل�ي   التحديد   �� وأّما  ا�حيض األخ��".  انقطاع  �عبارة "سّن  (انقطاع  «فإّن  من األجدر االستعاضة ع��ا 

سنة، ويع�ي دخولها إ�� ف��ة ا�عدام ا�خصو�ة.   51 يحّل عادة �� سّن الـالطمث) ا�حيض األخ�� لدى املرأة،  

"�غّ�� ا�حياة" أو "نقطة التحّول" الوقت الذي ي�ون فيھ جسم املرأة �� طور التأقلم مع الوضع   ونقصد بــ

ت  ا�جديد قبل انقطاع الطمث أو خاللھ أو �عده. كما تطرأ �غي��ات هرمونّية أو أعراض أخرى �� السنوا 

ھ مع بلوغ الـ  
ّ
من العمر ي�ون    54املؤدّية إ�� سّن اليأس، وقد �ستمّر إ�� ما �عده أيضا. و�ش�� التقديرات إ�� أن

 . 1») قد مررن بآخر حيض لهّن، وأصبحن �� ف��ة ما �عد انقطاع الطمث%80معظم النساء (

أّن النس  يبّ�ن  العل�ي ملرحلة ما �عد ا�حيض األخ��  التفس��  الفقهاء عن  ومثل هذا  �عبارة  اء "يقعدن" 

ھ �� هذه الف��ة  
ّ
يتأقلم  «ا�حيض والوالدة ولك��ّن "ي��ضن" ملسؤولّيات أخرى، و�� الدراسة ذا��ا ما يفيد أن

كث�� من النساء مع التغّ��ات ال�ي تطرأ من دون حدوث أّي مشا�ل، ال بل إّن م��ّن من �غتبطن لهذه ا�حرّ�ة  

صهّن من  
ّ
"لعنة" ا�حيض، خصوصا إن �انت �سّبب لهّن اآلالم كما تق��ّن من أّي حمل غ��  ا�جديدة ال�ي تخل

ص من ا�حيض2»مرغوب فيھ
ّ
�سمح لهّن ف��ا بممارسة حيا��ّن    3يدخلهّن سياق مرحلة إيجابّية . وهذا التخل

 . 4متخّففات من أعباء ا�حيض ومسؤولّيات الوالدة ومستلزما��ا �� بناء مجتم�� �عت�� األمومة قدرا �سائّيا

وفضال عن ذلك، فإّن هذه الدورة الثالثة ال�ي جمع الفقهاء ف��ا �ّل النساء دون مراعاة الختالفا��ّن بما  

ع ا�حيض إ�� تلك ال�ي م�ىى عل��ا زمن، إ�� املتقّدمة �� السّن أو الطاعنة فيھ، قد  �� ذلك املبتدئة �� انقطا

بّينت الدراسات ا�حديثة املعنّية بدراسة املراحل العمرّ�ة لإل�سان أّن شيخوخة اإل�سان بصرف النظر عن  

مم لها  مرحلة  و�ّل  مراحل،  أر�ع  إ��  نوّزعها  أن  و�مكن  "شيخوخات"،  ا�حقيقة   ��  �� ّ��ا��ا  جنسھ، 

ف��ا،   يتقاعد اإل�سان  السّت�ن سنة  إ��  األر�ع�ن  السّن  تمتّد من  الكهولة، و��  وخصائصها، فنجد مرحلة 

نظرا  ا�حيوّ�ة  يفتقد  ھ 
ّ
أن حيث  الصعو�ات  �عض  ف��ا  و�واجھ  فيھ.  وفيما فشل  أنجزه  فيما  للتأّمل  و�ّتجھ 

 
س والعالج الهرموني البديل، -1

ٔ
ن): سّن اليا

ٓ
،  1، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ط ترجمة هنادي مزبودي ماكغريغر (ا

 .1ص.  2014
 .3، ص المرجع نفسه -2
نظر/ي:  -3

ُ
 ا

- Dillaway (Heather E.) : Menopause Is the "Good Old" : Women's Thoughts about Reproductive Aging , 
Gender and Society, vol. 19, n° 3, p. p. 398- 417.  

 راجع/ي في ذلك:  - 4
 - Ragsdale ph.d (Gillian) :The Maternal Myth, Why motherhood can be such a tough decision.  
https://www.psychologytoday.com/us/blog/kith-and-kin/201312/the-maternal-myth,18/12/2013. 
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رة، وتبدأ من سّن السّت�ن  لعمره الكب��، إ�� جانب ضعف عالقاتھ االجتماعّية. ثّم مرحلة  
ّ

الشيخوخة املبك

لقضاء    
ّ
إال ا�خروج  ع��  البيت   �� ا�جلوس  و�فّضل  املرحلة،  هذه   �� اإل�سان  ينعزل  سنة،  الّسبع�ن  إ�� 

رة، تبدأ من  1ا�حاجات الالزمة، و�فقد الكث�� من األصدقاء موتا أو ا�عزاال
ّ

. تل��ا مرحلة الشيخوخة املتأخ

ما
ّ
ن�ن سنة، و�عت�� هذه املرحلة ما قبل األخ��ة، يالزم ف��ا املرء املن�ل بصورة دائمة مع  سّن السبع�ن إ�� الث

ظهور أعراض الشيخوخة، و�صاب ف��ا ببعض األمراض مثل فقدان الذاكرة، والضعف العاّم �� ا�حواس،  

مان�ن فما فوق، وف��ا �عو 
ّ
د اإل�سان مثل  وانخفاض الصوت عند التحّدث. واملرحلة األخ��ة تبدأ من سّن الث

 بمساعدة اآلخر�ن
ّ
 إال

ً
، ال �ستطيع أن يحّرك ساكنا

ً
 .2الطفل تماما

املرحلة ع��    و�ناء ع�� هذه املراحل األر�عة لدورة القواعد ال يمكن �� الوقت الراهن، أن ننظر �� هذه

لها القدامى �� أ�عادها الفقهّية وفروقا��ا ب�ن ا�جنس�ن. فض
ّ
ال عن أّن الفتوحات  أساس أّ��ا واحدة كما تمث

العلمّية والنفسّية لهذه املراحل تكشف أّن الف��ة ال�ي تبدأ من عمر ا�خمس�ن فما فوق، و�� املرحلة الثامنة  

مرحلة الكمال مقابل االختفاء، و�� ع�� الرغم من أّ��ا من أصعب املراحل «نفسّيا �� دورة اإل�سان �عت��  

باال�عزا  إحساس  مع  اإل�سان  �عرفها  والتعّقل ال�ي  با�حكمة  تتمّ��  مرحلة  أّ��ا   
ّ
إال  ،(...) األهمّية،  وعدم  ل 

لهّن. فهذه الف��ة    قد  . مّما 3»ومنظور أوسع لألشياء
ّ
يجعلنا نراجع ما استقّر �� املنظومة الفقهّية للقواعد وتمث

الزوجّية أ�حت  ال�ي تقعد املرأة ف��ا عن ا�حيض والوالدة والرضاعة وتمّهد إلخراجها من مفهوم الصلوحّية  

راهنا فرصة ��ب املرأة سبل الف�اك من مسؤولّية األسرة لتمنح ذا��ا االنطالق نحو ا�حياة االجتماعّية بأقّل  

االل��امات واملهام، و�أك�� ن�ج عق�ّ� وذه�ّي ال فرق �� ذلك ب�ن ا�جنس�ن. و�كفي أن ننظر �� حياة أغلب  

العالم عاّمة و�� البلدان العر�ّية خاّصة ح�ى نتبّ�ن أّن معظمهّن    النساء اللوا�ي �عتل�ن املناصب القيادّية ��

ينتم�ن إ�� املرحلة الثامنة نفسّيا �� دورة اإل�سان فهّن مّمن دخلن مرحلة اليأس من ا�حيض ولك��ّن يأملن  

 حياة االنطالق والتمك�ن �� جميع األصعدة.

 من وھم المفعولیّة إلى حقیقة الفعل االجتماعّي:  -3-2
غّ�� مفهوم انقطاع ا�حيض يرافقھ بالضرورة �غّ�� �� مفهوم القواعد و�� قراءة من�ل��ّن �� ا�خطاب  إّن �

خاللھ مراجعة   تتّم من  منفتح  �ش�ل  الفقھ  نصوص  قراءة  التغي�� ويستد��  هذا  يفرض  والواقع  الّدي�ي. 

��ا السياقّية غ�� املفصولة ��  األح�ام ال�ي تناولت القواعد من النساء، ذلك أّن هذه األح�ام ذا��ا لها دواع

د أّن  
ّ

األحداث املتسارعة والقضايا املعاصرة �� عاملنا العر�ّي  صياغ��ا عن ذهنّية عصرها آنذاك. ومن املؤك

اجتما��   «واقع  مع  يتما�ىى  �ي  الدي�ّي  ا�خطاب  لتحديث  صر�حة  دعوة  اآلن  ل 
ّ
تمث العاملّية،  والّتحّوالت 

 
 .https://mawdoo3.com/ ،11 /11/2018حسن سليمان ( سمر): المراحل العمرّية لإلنسان.  -1
 . 2019/ 03/10، مجد ذوقان، https://wikiarab.comمراحل عمر اإلنسان،  -2
 للنظريّ ر بموقع "سايكولوجيست وورلد" تفسيراً مبسّ نش -3

ً
ة والفضائل والمشاكل ة والطرق النفسيّ ح المرحلة العمريّ ة يوضّ طا

 . https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2016/8/10/8 ف عليها، إنسان...تعرّ  فيها كّل  ة يمّر المرتبطة بها مراحل نفسيّ 
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هناك  (...) أبدا  متغّ��  العالقات   و��سا�ّي   �� حداثة  اإلنتاج  وسائل   �� حداثة  الّتقنية   �� حداثة  دائما 

 . 1االجتماعّية. وهناك حداثة سياسّية وحداثة فكرّ�ة وحداثة اقتصادّية ...»

و�ندرج هذا التحّول �� الّنظرة إ�� ا�خطاب الدي�ّي أساسا �� سياق املقّومات الفلسفّية املرتبطة بمس��ة  

ي ت�ون من أو�� مفاهيمها "العقالنّية". فالعقل هو الذي «�ستطيع خلق التناسب ب�ن عمل ال�  2ا�حداثة ذا��ا

ل سبب  
ّ
ھ ش�

ّ
 أن

ّ
ي �ان فيما م�ىى مراد الكث�� من األف�ار الّدينّية إال

ّ
اإل�سان ونظام العالم، الّتناسب الذ

وتدا�� عن هذا املفهوم عقلنة �ّل من الفكر  .  3الغائّية ا�خاّصة بالّديانات التوحيدّية املستندة إ�� الو��»

ل �� جميع 
ّ

العل�ي والّسيا�ىي ناهيك عن الفكر�ن الّتار��� والّدي�ي، و«العقلنة �� ا�جال الّدي�ي �ع�ي التدخ

ط»
ّ
سل

ّ
والت والغطرسة  ا�حرفة  طر�ق  عن  بھ  واالبتعاد  ة إلصالحھ 

ّ
بدق العقلنة  4مستو�اتھ  هذه  واقتضت   .

تقوم   ثانيا  لنفسھ  مفهوما  اإل�سان  «إدراك  �ع�ي  ال�ي  اتّية" 
ّ

"الذ  �� ل 
ّ
و�تمث املعاصرة  الفلسفة  أيضا  عليھ 

بيعة بل �س�� ل��و�ض 
ّ
ة، ذات �� عالمة ع�� صاح��ا ال تكتفي بأن �علن عّما يمّ��ها عن الط

ّ
كذات مستقل

 .5هذا العالم وجعلھ ب�ّل �ائناتھ مقاسا باملقياس اإل�سا�ي»

املفهوم�ن لم �عد باإلم�ان القبول بما استقّر من اعتبارات لذوات النساء القواعد  ومن منطلق هذين        

وأّن   سيما  ال  جنسهّن  بنات  جميع  وأدوار  أحوالهّن  �غّ��ت  فقد  و"تا�عات"  و"ناقصات"  "عوان"  أّ��ّن  ع�� 

��ّن �� الواقع بحراكھ ا�جتم�� يكشف عن حضورهّن الفع�� �� الفضاء ا�خار�� ونضالهّن من أجل تمكي

حسب �انت  فإذا  ا�جاالت،  في�� جميع  ماكس  األملا�ي  االجتماع  واألف�ار     Max WEBER  عالم  «الدوافع 

فإّن الفرد أيضا بوسعھ «أن يتصّرف بحرّ�ة و�رسم مص��ه ��    6البشرّ�ة �� ال�ي تقف وراء التغّ�� االجتما��»

ب�ن  7املستقبل» معّقد  تباد��  بفعل  تتش�ل   �� بل  األفراد  عن  مستقل  وجود  االجتماعّية  للب�ى  و«ليس   ،

. وفيما ي�� أمثلة من هؤالء النسوّ�ات الناشطات املساهمات �� ا�حراك ا�جتم�� العر�ي داخلھ  8األفعال»

 : وخارجھ

 
مين): مفاهيم  -1

ٔ
 .12ص  1989وقضايا إشكالّية، دار الّثقافة الجديدة، العالم (محمود ا

 . 20ص  ،1992ب��وت، مركز اإلنماء القومي، ط  الّتريكي ( فتحي)، التريكي ( رشيدة): فلسفة الحداثة، -2

3-  
ُ
 : نظر/يا

- Touraine (Alain) : Critique de la Modernité, p. p. 11- 13.   
 .31ص  ، مرجع سابق،فلسفة الحداثة  رشيدة):التريكي (  ،  الّتريكي ( فتحي) -4
بو صعب (فارس): "العرب وحتمّية الحداثة"، قضايا فكرّية، عدد  -5

ٔ
 . 59، ص. 19/20ا

ويلي، مكـتبة نحو علم اجتماع  -6
ٔ
محمود فياض (حسام الدين): نظرّية الفعل االجتماعي عند ماكس فيبر دراسة في علم االجتماع التا

 . 7، ص 2018، 1تنويري، ط 
 المرجع نفسه. -7
 المرجع نفسه. -8
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 مكین دینّي خارج الحدود:ت  -2-1-1
اإلسالمّية الدراسات   �� مختّصات  أو  داعيات  لنساء  مبادرات  راهنا  العالم   �� فئة    1ظهرت  من  هّن 

"القواعد" باملفهوم االصطال�� القديم إذ ت��اوح أعمار معظمهّن ب�ن األر�ع�ن والّست�ن سنة، آمّن أّن ُدور  

ل و�ناء أيديولو��. فشرعن  العبادة مشاعة ل�جميع وأّي ��ميش أو إقصاء ل
ّ
 محض تمث

ّ
لنساء م��ا ليس إال

النسائي   آ��"  "وا��جيا  م�جد  شأن  هو  مثلما  �سائّية  مساجد  فيھ  ليخّصصن  ا�خار��  الفضاء  يفتككن 

املوجود بمدينة "�ايفنغ" �� مقاطعة هينان الصينية، و�مامتھ " غوغينغ فا�غ"، تخطب �� النساء وتؤّمهّن  

 .2للّصالة

تف الناشطات النسوّ�ات بذلك بل سع�ن إ�� تأنيث املساجد ح�ى يؤ�سّ��ا و�نتفضن ع�� السلطة  ولم تك 

األستاذة   ودود  أمينة  و�انت  امل�جد،   �� الّرجال  مع  االختالط  إ��  أجسادهّن  تطلق  بأن  الدينّية  الذ�ورّ�ة 

أو�� اإلمامات إذ قامت �� شهر  واأل�اديمّية �� الدراسات اإلسالمّية �� جامعة "�امنوث" بالواليات املتحدة،  

و�عدها بثالثة سنوات �� شهر    .3كر ، بإمامة صالة مختلطة �� م�جد بمدينة نيو�و 2005مارس من العام  

الب�جيكيّ   2008أكتو�ر   فّتاح  هواري  ب�جيكيا  أحرزت   �� وخطيب/ـة  إمام/ـة  منصب  جزائري،  أصل  من  ة 

"فرفيار". مدينة   �� "ال�حابة"  � بم�جد  إسراء  هندّي ثّم  أصل  من  أمر�كّية  و�اتبة  أستاذة  و��  ،  4عما�ي 

، رغم محاوالت ُبذلت ملنعها من أداء الصالة �� امل�ان ا�خّصص للرجال �� م�جد بلوس 2010قامت سنة  

نت �عدها جميلة الز��ي �� سبتم�� من العام  
ّ

من إمامة الصالة �� م�جد بنفس املدينة.    2012أنجلوس. وتمك

 2015. وقامت ��  5ألقت السورّ�ة املقيمة �� كندا عفراء ا�جل�ي خطبة عيد األض��  2014و�� كندا سنة  

�� الواليات املّتحدة، ضمن مجمع األديان بمدينة لوس   للنساء  الناشطات بتأسيس م�جد  مجموعة من 

ز قائمة  برز اسم أستاذة الدراسات اإلسالمّية ش��ين خان�ان لتتعزّ   2016أنجلوس. و�� العام املوا�� من سنة  

 
 اعتمدنا في رصدنا لهذه المبادرات النسائّية على المواقع االلكـترونّية التالية:  -1

ة في الصالة للجدل"، 
ٔ
. و"لماذا  https://www.hafryat.com/ar/blog/ ،01 /03 /2018بشير (خالد): "لماذا تثير إمامة المرا

 تخصص الصين مساجد للنساء فقط؟". 
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosqu

es عواًما. المصري اليوم، "منذ
ٔ
ضحى» والجمعة وكنت إمامة للتراويح ا

ٔ
 سنوات: 5، و"عفراء جلبي: َخطبُت «اال

https://akhbarak.net/news/5277141/articles/16815331/ . 
  ،"سويسرا تثير ضجة على "فيس بوك صور سيدة تؤم المصلين الرجال في"مي الشامي،  و

https://www.youm7.com/story/2016/6/1 . 
 "لماذا تخّصص الصين مساجد للنساء فقط؟". -2

://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosquhttps
.es  
مينة ودود وهي من مواليد  -3

ٔ
ة في اإلسالم. ة،اشتهرت بكـتاباتها النسويّ ، 09/1952/ 25ا

ٔ
 واهتمامها بحقوق المرا

ميركيّ "و  "الوقوف وحيًدا في مكةصاحبة كـتابي "، 1965إسراء نعماني من مواليد عام  -4
ٔ
ة ا

ٔ
جل روح اإلسالمنضال امرا

ٔ
 ."ة من ا

5- .
ً
عواما

ٔ
ضحى والجمعة وكانت إمامـة للتراويح ا

ٔ
 فراء جلبي: خطبت اال

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosques
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/02/160223_why_does_china_have_women_only_mosques
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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اإلمامات من النساء، وقد أّمت الصالة �� م�جد "مر�م" بالعاصمة الدنماركّية �و���اغن وألقت ا�خطبة  

 .1االفتتاحّية ف��ا وموضوعها يدور حول "املرأة واإلسالم �� العصر ا�حديث"

ة من الباحثات معا    2016ولعّل أشهر هذه التحدّيات ما قامت بھ سنة  
ّ
 The House"بيت األديان    ��ثل

of Religions ّة  "، بب��ن �� سويسرا، إذ ألقت الناشطة اليمنّية واألستاذة املساعدة بمعهد العلوم السياسي

�ن رجاال و�ساء حليمة جوساي    2بجامعة ز�ور�خ السويسر�ة إلهام املا�ع
ّ
خطبة ا�جمعة، �� ح�ن أّمت املصل

بر�طانيا، وأقامت تمسيال تق�� دعاء الصالة، وعزف ��اد السيد ��   ��حس�ن مديرة مبادرة امل�جد الشامل  

روحانيّ  موسيقى  ا�ختلطة،    .3ةالفاصل  املساجد  إقامة  إ��  النساء  توّجهت  ا�ختلطة  اإلمامة  فكرة  ومن 

 �� مدينة ب��ك�� �سان فرا�سيس�و لي�ون أّول م�جد 20174"ر�يعة كيب��" سنة  فاختارت
ً
 صغ��ا

ً
، م�جدا

ي فيھ النساء الصلوات مع الرجال  مختلط �� الواليات املّتحدة، وأطلقت عليھ اسم "قلب مر�م"، حيث تؤدّ 

 إ�� جنب، ويسمح لهّن فيھ بإمامة الرجال والنساء. كما أعلنت س��ان آطيش
ً
، ال�اتبة وا�حامية األملانّية  جنبا

الكردّية ال��كّية  األصول  "يوها�س  5ذات  كنيسة   �� قاعة  داخل  برل�ن،   �� اللي��ا��"  "امل�جد  تأسيس  عن 

رت أّن «امل�جد يفتح أبوابھ للطوائف اإلسالمّية ا�ختلفة ع�� حد سواء، ولن  
ّ
ك��شھ"، ال��و�ستانتّية. وأق

ھ «سي�ون للنساء ا�حّق  6خالل أداء الصلوات ا�ختلطة داخلھ»تضطّر النساء فيھ الرتداء حجاب  
ّ
دة أن

ّ
، مؤك

 مثل الرجال»
ً
 .7�� إلقاء ا�خطب و�� النداء لألذان، تماما

�ورّ�ة الدينّية تقودها �سوّ�ات متقّدمات �� السّن 
ّ

راهّن    8و�ّل هذه املبادرات بما تحملھ من تحّديات للذ

تبط �� جزء كب�� ��ّن و�جرأ��ّن �� قراءتھ ع�� نحو �ستحيل املساواة فيھ ب�ن  ع�� أّن �غّ�� ا�خطاب الدي�ي مر 

 العقل والعلم وليس ا�جنس
ّ
، ولذلك ال �عوزهّن  9ا�جنس�ن أمرا واقعا، فال معيار للتفاضل ب�ن األفراد إال

 
مة "1974/ 10 /13وهي من مواليد  -1

ّ
ّسست منظ

ٔ
ة في إمامة الصالة.    " المختّصة بالدفاع عن حّق Fimimam، ا

ٔ
 المرا

ستاذة مشاركة في العلوم   ّيةة السويسرة حاملة للجنسيّ ة يمنيّ ة و ناشطة حقوقيّ ، كاتبة ليبراليّ 1966/ 19/03وهي من مواليد  -2
ٔ
و ا

 ة في معهد العلوم السياسيّ السياسيّ 
ّ
ةة السويسريّ جنة الفدراليّ ة بجامعة زيورخ وعضوة في الل

ٔ
  ،ة لحقوق المرا

www.abjjad.com/author/2793931239/https:// . 
ين الرجال في سويسرا تثير ضّجة على "فيس بوك، -3

ّ
 راجع/ي في ذلك: الشامي (مي): صور سيدة تؤّم المصل

https://www.youm7.com/story/2016/6/1/ ،"01 /06 /2016. 
 https://www.alhurra.com/choice-جنب"،بوزانة (محّمد): في " قلب مريم.. يصلي مسلمون مسلمات جنبا إلى  -4

alhurra/2017/05/30/ . 
ة. تعمل كمحامية في برلين في معظم المجاالت   1963/ 04/ 20مولودة في  -5

ٔ
بإسطنبول في تركيا، ناشطة في مجال حقوق المرا

 
ّ
سرة و القانون الجنائي. وخارج هذا اإلطار ساهمت في السياسة المتعل

ٔ
طيش عضوة بالمؤتمر قة بقانون اال

ٔ
لمانية. وكانت ا

ٔ
الخارجية اال

لماني وشاركت في قمّ 
ٔ
لمانياإلسالمي اال

ٔ
 .   https://www.whoispopulartoday.com،ة االتحاد اال

بوابه لصالة الرجال والنساء من دون حجاب، -6
ٔ
 جمعة (عالء): مسجد ليبرالي جديد في برلين يفتح ا

https://www.alquds.co.uk/ ،16 /06/0172 . 
 في برلين  -7

ً
ّسسُت مسجداً ليبراليا

ٔ
ة، إمام.. كيف ا

ٔ
طيش لنشر كـتاب بعنوان "إسالم، امرا

ٓ
ط ا

ّ
 وتخط

https://www.hafryat.com/ar/blog/ ، 
ة في الصالة الجدل؟ خالد

ٔ
 . 2018/ 01/03بشير،  لماذا تثير إمامة المرا

و من خالل م -8
ٔ
 ا تحيل الصور الملتقطة لهّن عن سّنهّن.وقد تبّين لنا ذلك من خالل ما دّون عن سّنهّن ا

ة" تثير الجدل.. وفقيه مغربي: ال دليل يمنعها»، بنهدا -9
ٔ
 (طارق): «إمامة المرا
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و�ما  وا�خطبة  األذان  بإقامة  امل�جد  الرجال فضاء  �شاركن  أن  من  السّن،   �� املتقّدمات  الصالة  وهّن  مة 

والوقوف جنبا إ�� جنب معهم. ومن هنا �انت محاوال��ّن املتواصلة �� إمامة الصالة ا�ختلطة إذ ال ما�ع ��  

ما هو البناء األيديولو�� الذي تتواطأ معھ السلطة الذ�ورّ�ة �� إبقاء النساء �عيدات عن ا�حّ��  
ّ
تحّققها و�ن

خ ذلك  ع��  تجّرأن  وقد  األحياز.  وجميع  تتقّبل  الّدي�ي  لم  اآلن  إ��  العر�ي  العالم  ألّن  أوطا��ّن  حدود  ارج 

 فيما هو مسموح بھ  
ّ
جغرافّيتھ " الذ�ورّ�ة" �عد فكرة التمك�ن الّدي�ي النسائي وممارس��ا ع�� أرض الواقع إال

��ّن تقّدمهّن �� السّن بأن يكّن مرجعا �� شؤون النساء ولكن �جزن إ�� حّد ّما عن �غ
ّ

ي��  لداعيات قواعد مك

  . 1صل منھ بالتمك�ن الدي�ي النسائياملنظور الدي�ّي السائد، وخاّصة فيما يتّ 

 التمكین السیاسي، و"قواعد" في ھرم السلطة: -2-1-2
جهن  

ّ
لم تكتف �ساء هذه الشر�حة العمرّ�ة بكسر شوكة "االنتصاب الذ�وري" �� حرم املساجد، بل ات

كّية الرجالّية ���ّ� عرشها  
ُ
ل
ُ
إ�� ا�حرم السيا�ىي، وشرعن ينافسن الرجال �� رئاستھ ووزارتھ. وفعال بدأت امل

أن نتا�ع املشهد السيا�ىّي اليوم ��   منذ أن شرعت النساء �� مشاركة الرجال مراكز القرار السيا�ىّي. و�كفي

. وع�� سبيل املثال ال  2مهّمةالعالم العر�ّي حّ�ى نرى النساء ومعظمهّن من القواعد �عتل�ن مناصب وزارّ�ة  

ز  
ّ

ا�حصر، سنعتمد ع�� املشهد السيا�ىّي �� بلدان املغرب العر�ي انطالقا من تو�س وا�جزائر واملغرب وسن�ك

 الوز�رات: ع�� عرض القواعد من 

) مزا��  فتحّية  باسم  السيا�ىّي  املشهد   �� القواعد  النساء  حضور  ارتبط  تو�س  من  1927ففي  و��   (

حاد القومي النسائّي التو��ىّي عام  
ّ
  1974، �انت أّول امرأة تدخل ال��ملان التو��ىي عام  1956مؤّسسات االت

� وزارة العائلة وال��وض باملرأة �� ا�ح�ومة عام  
ّ
) وز�رة  1938سعاد اليعقو�ي الوحي�ىي (��ا  . تل1983وتتو�

ال�ا��  1984لل�ّحة سنة   ثّم فائزة  البيئة سنة    )1949(،  ت منصب وز�رة 
ّ
الت�و�ن  1999وقد تول ، ووز�رة 

(2001امل�ي سنة   ت نز��ة زّروق 
ّ
التشغيل. و�عد ثورة  1946، و�� السنة ذا��ا تول   2011جانفي    14) وزارة 

أفر�ل   23ماء الوز�رات القواعد بدأت تتعّدد وتتكّرر ابتداء من نجالء حروش(نجد أّن أس 2014وتحديدا �� 

ت ملياء الزر��ي (    2016) وقد تكّفلت بوزارة التجارة.  و�� سنة  1963
ّ
) وزارة املالّية. و��  1961جو�لية    29تول

 
https://www.hespress.com/orbites/282566.html  ،01  /11 /2015 . 

1-  
ّ
ّن الخطاب الّد   ىفي هذا الصدد عل العيمكن االط

ٔ
ّكد من خالله ا

ٔ
يني النسائي لم يرق إلى مستوى انتظارات هذا المقال الذي نتا

ين.. داعيات وواعظات ومجتهدات،  النساء في التمكين الديني المتساوي مع الرجل: نساء الّدِ
 online.com/%-east-https://middle 2016/10/31، االثنين . 

ة في الحياة السياسيالعربي الديمقراطيواعتمدنا في ذلك على: المركز  -2
ٔ
ة ، "دور المرا

ٔ
ة: دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرا

 . https://democraticac.de/?p=47417  ،05 /07 /2017العربية والغربية"،
ة في الدول المغاربيّ 

ٔ
ة: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب"،  وبلية (لحبيب): ترقية التمثيل السياسي للمرا

ps://caus.org.lb/ar/htt. 
ة في المنطقة العربيّ ة واالجتماعيّ اللجنة االقتصاديّ  

ٔ
سيا، "التمثيل السياسي للمرا

ٓ
مم المتّ ة لغربي ا

ٔ
بيروت،  -حدة، االسكواة"، اال

2017 . 

https://caus.org.lb/ar/
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) وزارة أمالك 9601أوت    29، ولي�� جفال (1) وزارة العدل1960أوت    21�ّل من ثر�ا ا�جر��ي (  تّولت  2020

) وزارة الفالحة واملوارد املائّية والصيد البحري، وسلوى  1954الدولة والشؤون العقار�ة، وعاقصة البحري (

 ) وزارة الصناعة والطاقة واملناجم. 1960سبتم��  25الصغ�� (

� زعيمة حزب  )، و�1954أفر�ل  7و�� ا�جزائر، ارتبط املشهد السيا�ىّي النسائّي ف��ا باسم لو�زة حنون (

عام   منذ  ا�جمهورّ�ة  رئيس  ملنصب  ح 
ّ

بال��� تتقّدم  عر�ّية  امرأة  وأّول  وني�ىي 20042العّمال  زهور  تل��ا   .

وز�رة1937(د�سم��   أّول  و��  سنة    )  االجتماعّية  الشؤون  وزارة  منصب   �
ّ
ذلك 1982تتو� �عد  دت 

ّ
وتقل  ،

تّم   2014. و��  19773شغلت منصبا برملانّيا عام  منصب وز�رة ا�حماية االجتماعّية وال��بية الوطنّية، كما  

) وز�رة ال��بية الوطنّية، وأسندت ا�ح�ومة ا�جديدة برئاسة عبد العز�ز  1952مارس    5(�عي�ن نورّ�ة غ��يط  

(  2020سنة  جراد   بن فر�حة  املثال: هيام  م��ّن ع�� سبيل  نذكر  جانفي    5خمس حقائب وزارّ�ة لسّيدات 

 التعليم املهنّي�ن.) وز�رة الت�و�ن و 1968

نت املرأة من ا�حصول ع�� سبع حقائب وزارّ�ة مهّمة مثل الطاقة    2007وأّما �� املغرب، ففي سنة  
ّ

تمك

ة  ) منتمية �حزب التقّدم واالش��اكيّ 1950ماي    25واملعادن وال�ّحة والشباب، ونذكر م��ّن نزهة الصق�� ( 

ت منصب وز�رة التضامن واملرأة واألسرة  
ّ
خالل ح�ومة    2012و  2007والتنمية االجتماعّية ب�ن سنوات  تول

ل امرأة تقود حز�ا سياسّيا �� املغرب بتعيي��ا  وّ ) أ1960فيفري    4اس الفا�ىي. فيما �انت نبيلة منيب (  عبّ 

) وز�رة  1969أكتو�ر    19عّينت جميلة املص�� (  2019. و��  20124أمينا عاما ل�حزب االش��ا�ي املوّحد عام  

الوا��(التضام ونزهة  واألسرة،  واملساواة  االجتماعّية  والتنمية  ا�خارجّية  1971ن  وز�ر  لدى  منتدبة  وز�رة   (

فة باملغار�ة املقيم�ن با�خارج. 
ّ
 امل�ل

 �� القدامى برم��ّن  اللوا�ي جّمعهّن  النساء  أّن  ا�جتم�� ومنوالھ السيا�ىّي  الواقع بحراكھ  أثبت  وهكذا 

وال إ�� وزارات    ،و�ن لم يصلن �عد إ�� رئاسة ا�ح�ومة   �� ا�جال السيا�ىيّ خانة القواعد قد أثب�ن حنك��ّن 

 �� تو�س، و�قيت أغل��ّن  ة والدفاع وال إ�� وزارات االقتصاد واملاليّ السيادة مثل الداخلّية أو ا�خارجيّ 
ّ
ة إال

اجتماعيّ  صبغة  ذات  وزارات  ال�تدير  أو  واملسّن�ن/ات  واألطفال  األسرة  بأوضاع  مّتصلة  االجتما��  ة  �وض 

ل فيما �عتقد بداية املسار نحو  
ّ
 أّن ذلك يمث

ّ
و�أّ��ا امتداد لوظائفها التقليدّية املعهودة �� األسرة وا�جتمع. إال

وهّن قادرات ع�� افت�اك السلطة �� أع�� هرمها م�ى   التمك�ن السيا�ىّي النسائّي. فالّرهان ما يزال متواصال،

ر لهّن ذلك، إذ األمر �عود 
ّ
أساسا إ�� الواقع و�ناء الفعل فيھ �عيدا عن ا�حّددات ا�جنسّية، وهذا البناء  توف

 
ة التونسيّ هالل(حياةابن  -1

ٔ
س وزارة ): "إنجاز تاريخي للمرا

ٔ
ّول سّيدة تترا

ٔ
 سيادّية"، ة.. ثريا الجريبي ا

 https://www.aljazeera.net/news/women/2020/3/3/ . 
ة الحديدية" التي نافست بوتفليقة غانمي (منية): "تعرّ  -2

ٔ
 مرات"، 3ف على "المرا

africa/2019/05/10-https://www.alarabiya.net/ar/north  . 
يقونة بلـد المليـو - 3

ٔ
ة، زهور ونيسي…ا

ّ
ّول وزيرة في الجزائر المستقل

ٔ
/ chaab.com/ar/-http://www.ech ،19/02ن شهيـد، ا

2019 . 
نس): " نبيلة منيب.. سّيدة اليسار المغربي"،  - 4

ٔ
 ./https://www.aa.com.tr/ar، 2018/ 02/ 06رضوان (ا
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ٔ
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السيا�ىّي   املنوال   �� املواطنة والشراكة  باب  النسائّي و�قتضيھ من  ا�حضور  الذي أض�� يفرض  ذاتھ هو 

 ونظمھ التسي��ّية من أجل التنمية االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية. 

 الحیاة: التمكین الجسدي وثقافة -2-1-3
ھ وفقدان �حره  

ّ
ل االجتما�ّ� أن ينفلت رغم ترهل

ّ
ما �ان بإم�ان جسد القاعد �� الفقھ اإلسالمّي والتمث

أّم املعارك اليوم �� نضال النسوّ�ة العر�ّية ضّد �ّل أش�ال    من رقابة السلطة الذ�ورّ�ة، وهو فيما �عتقد

ط ع�� النساء بجميع مراحل حيا��ّن.  العنف والتمي��، وهو بداية �ّل أش�ال العنف الرمزّي و 
ّ
املادّي املسل

وفيما يخّص املرحلة ال�ي �ع�ى بدراس��ا، ظهرت راهنا دعوات ملصا�حة املتقّدمات �� السّن مع أجسادهّن  

و�عادة ملكّيتھ امل��و�ة، خاّصة وأّن ا�جسد أصبح «أيقونة للتغي�� كما هو �� حالة األجساد ال�ي أصبحت  

ا  
ً
بھ «نرسل ،  1لتحقيق �غي��ات �� أنظمة سياسّية طاملا راهنت ع�� قمع األجساد كما العقول»تل��ب اح��اق

م  
ّ

 بن��ات صوتنا، وال نتحك
ً
م تماما

ّ
الرسائل إ�� اآلخر�ن، أو يقوم هو بإرسالها بال قصد مّنا، فنحن ال نتحك

، وقد �عا�ي مع
ً
 بتعاب�� أوجهنا. نحن مح�ومون بتوار�خ أجسادنا أيضا

ً
. والقاعد من النساء راهنا  2ها»تماما

ھ حاجة تناسلّية بحتة، فيتّم قولبتھ  
ّ
تر�د �عث رسائل مغايرة عّما عرف ع��ا، رسائل تخرج جسدها من «أن

ھ سوف ينال إ�جاب  
ّ
ل البقاء ع�� قيد ا�حياة، طاملا أن

ّ
ع�� أّ��ا أداة للزواج، وا�جسد ا�جميل، هو من يمث

الزوجية» وهذا ما وضع �عض ِقَيم املرأة �� ا�جتمع ا�حا��، �ونھ لليوم    الرجل و���م صفقة معها «املؤسسة

  لم تخرج املرأة من قالب العورة، قالب العمل �� املن�ل وا�حّد من محاولة توّس 
ً
عها �� ا�خ��ات، وهذا �سبة

االختالط» ��ا  يجدر  وال  خاصة  ملكّية  جسدها  سع  3العتبار  القواعد،  وخاّصة  اليوم  النساء  إ�� ولكن  �ن 

 ا�خروج من هذا القالب محاوالت استعادة ملكّية أجسادهّن مع االحتفاء ��ا �� �ّل املراحل العمرّ�ة. 

 ،سات االجتماعّية، بأن يزهر ا�جسد األنثوّي �� سّن معّ�نول�ن قضت املؤّسسة الفقهّية ومن ورا��ا املؤّس 

ن إ�� االحتفاء بھ �� �امل مراحلهّن العمرّ�ة  فإّن النساء سع�  ،و�درس �� سّن معّ�ن  ،و�قطف �� سّن معّ�ن

صاب  
ُ
ت «ال  جنسانّي��ا  ولكن  القاعد  �شرة  من  التجاعيد  تنال  إذ  ا�حيض"،  من  "اليأس  سّن   �� والسيما 

، وهو ما انت�ى إليھ الطّب ا�جن�ىّي ا�حديث بما ال يفيد الشّك «أّن التغّ��ات الهرمونّية للمرأة  4بالتجاعيد»

ا�خمس�ن، يمكن أن ت�ون سببا �� تحّسن عالق��ا الزوجّية، وانخفاض هرمون األنوثة يجعل هرمون  �عد سّن  

 . 5الذ�ورة أك�� �شاطا، فالنساء �عد مرحلة انقطاع الطمث ترتفع رغب��ّن ا�جنسّية بصورة م�حوظة»

 
يقونة  -1

ٔ
 غيير"،ترشيد (عوبدة): "الجسد شرارة حراك... الجسد ا

3.htmhttp://www.maaber.org/issue_november13/spotlights . 
 . https://www.alawan.org/2013/12/08 "،ثقافة الجسد بين الضرورة والكبت"قّدور (عمر):  -2
ن نتعرف إلى ثقافة المجتمع من خالل الجسد؟"حرب (مجد):  -3

ٔ
ttps://www.sasapost.com/opinion/theh-"،هل يمكن ا

phenomenon-historical-and-cultural-is-body22 /02 /2019 . 
 نفسه. المرجع -4
ة"، القاهرة،  -5

ٔ
خبار المرا

ٔ
 الديداموني(شيرين): "وكالة ا

 http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=20687 ،03 /10 /2017 . 

https://www.sasapost.com/opinion/the-body-is-cultural-and-historical-phenomenon
https://www.sasapost.com/opinion/the-body-is-cultural-and-historical-phenomenon
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=20687
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اإلعالنات لطاملا  «رغم أّن سوق صناعة    و�ظهر احتفاء القواعد بأجسادهّن �� مجال اإلعالنات مثال فــ

أوّ  يأ�ي  أّن ا�جمال والشباب  الدعائيّ اعت��ت  ال��و�ج   �� حمالت 
ً
  ال

ً
را

ّ
 أن ذلك املفهوم بدأ ينقلب مؤخ

ّ
إال ة، 

التجار�ّ   أّن النساء الكب��ات �� السّن أصبحن الوجھ اإلعال�ي للكث�� من املار�ات 
ً
ة (...)  ة العامليّ وخصوصا

، أن شر�ات األز�اء  و�بدو حاليّ 
ً
»ومستحضرات التجميل ع�� وجھ ا�خصوص تّتجھ نحو النساء األك�� سنّ ا

ً
. 1ا

التقّدم �� السّن من املس�وت ع��ا بل أخذت   2وكذلك �� مجال الكتابة األدبّية النسائّية، إذ لم �عد "تيمة"  

امرأة �� ا�خمس�ن"  دراس��ا �ش�ل تفصي�ّ� ودقيق، و�عت�� ع�� سبيل املثال رواية " األديبات واملسّنات م��ّن ��

من النصوص اإلبداعّية ال�ي رصدت صاحب��ا جوانب من حياة املسّنة النفسّية وا�جنسّية    3لهيفاء بيطار

واالجتماعّية، وانتقدت الصورة النمطّية للمسّنة �� مجتمعاتنا العر�ّية من خالل حديث البطلة عن تجر�ة  

عب من التقّدم �� السّن، خاّصة �عد انقطاع الدورة الشهرّ�ة  تقّدمها �� السّن «كنت كمالي�ن النساء مث��، أر�

�ي قد تحّولت إ�� �ائن ال جن�ىي ولم أعد مرغو�ة بالنسبة إ�� الرجل الذي ال  
ّ
ال�ي �ع�ي �� عرف ا�جتمع أن

�عيبھ �ىيء، فهو قادر ع�� اإلنجاب وهو ع�� حافة ق��ه، مجّرد أن تخرج من إحليلھ نقطة تحمل �عضا من  

ھ رجل»ا�حيوان
ّ
أن . و�� األثناء تق��ح ال�اتبة الو�� الذي ينب�� أن  4ات املنوّ�ة تتسّبب �� حمل، وهذا �ع�ي 

لھ املسّنة عن ذا��ا
ّ
وقد أوردتھ ع�� لسان فابيوال إحدى صديقات البطلة، إذ تقول: «إّن املرأة �� هذا    ،�ش�

لعمر يصبح من حّق املرأة أن �عيش لذا��ا، العمر تمتلك ا�حكمة وال يمكن ل�ىيء أن يخدعها،( ...) ففي هذا ا

ص من األدوار ال�ي �جنت ��ا تحت مسّميات ومقّدسات عديدة ال تجرؤ امرأة ع�� التشكيك ��ا»
ّ
 . 5أن تتمل

مختلفة،    مطّياتإّن هذه التحّوالت كفيلة بأن تخرج القاعد/ املسّنة من هول االستعباد ا�جسدّي تحت   

ينقطع   فقد  ف��ا.  والرغبة  ا�حياة  ��ا عن  �عّ��  واجتماعّية  ثقافّية  لغة  جسدها  ل من 
ّ
�ش� بأن  لها  و�سمح 

ا وحّب  والشهوة  والفتنة  ة 
ّ

اللذ تنقطع  ال  ولكن  املرأة  عن  والولد  ا�حّر�ات  الطمث  من  لعمري  و��  �حياة، 

األساسّية ل�ّل تمك�ن يمكن أن تحرزه املرأة الحقا سواء �ان تمكينا دينّيا أو سياسّيا أو وجودّيا أو اجتماعّيا  

 أو ثقافّيا...

 
جمل نساء العالم ممّ  بالصور. -1

ٔ
 ا

ّ
ينما ذهبنن تخط

ٔ
، ين عتبة الخمسين وما زلن يلمعن كالذهب ا

women-older-.com/entertainment/2015/02/17/celebrationhttps://arabic.cnn 
خرين، والثيمة هي " إّن الكـتّ  -2

ٓ
خرى، إّنهم بحاجة إلى االّتصال مع اال

ٔ
ن تفهم، بعبارة ا

ٔ
فكارهم التي ينبغي ا

ٔ
اب بحاجة للتعبير عن ا

ساس الرواية (...) غالبا ما يخلط الناس بين الثيمة والحبكة. إّن الثيمة هي (موضوع) الرواية " الوحدة، االنتقام، الخيانة، 
ٔ
عادة ا

ات.. على سبيل
ّ

ب الكـثير  اكـتشاف الذ
ّ
ن تتطل

ٔ
ّما الحبكة فهي فعل القّصة، وهي بحاجة إلى ا

ٔ
و جملة. ا

ٔ
المثال"، وقد يعّبر عنها بكلمة ا

لتلخيصها"، بلشن(إدوارد)، دايانا (داوبتفاير): الرواية وصنعة كـتابة الرواية، ترجمة وإعداد، محّمد (سامي)، منشورات دار الجاحظ 
 .  51، ص 1981للنشر، بغداد ، ط 

مراض العيون وجراحتها، من مواليد مدينة الالذقيّ هيف -3
ٔ
،  1960ة عام اء باسيل بيطار قاّصة وروائية سورية. طبيبة مختّصة في ا

. قصص  1992ورود لن تموت (قصص)  وعضو جمعّية القّصة والرواية في سوريا. لها إنتاج قصصي وروائي غزير، نذكر البعض منه:
ة من طابقين  1997. موت البجعة (قصص) 1994. يوميات مطلقة (رواية) 1993) . ضجيج الجسد (قصص1993مهاجرة (قصص) 

ٔ
. امرا

ة من هذا العصر (رواية) 2000. الساقطة (قصص) 1999(رواية) 
ٔ
 ./https://www.abjjad.com/author/6805677...، 2006. امرا

ة في الخمسين، دار الساقي، بيروت،  -4
ٔ
 .15، ص 2015بيطار (هيفاء): امرا

 .121مرجع نفسه، ص ال -5

https://arabic.cnn.com/entertainment/2015/02/17/celebration-older-women
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 الخاتمة:    -4

 بالن
ّ
ظر ��  لم يكن من اليس�� علينا فهم وضعّية القواعد من النساء �� مجتمعاتنا العر�ّية املعاصرة إال

  �� حفرّ�اتنا  اإلسالمي، وجملة  الّدي�ي  ا�خطاب   �� بحثنا  ف�ان  النصّية.  وأصولها  الوضعّية  منطلقات هذه 

أنتجها   الذي  والثقا��  التار���  السياق  و��  النساء  من  العمرّ�ة  الشر�حة  هذه  بخصوص  الواردة  األح�ام 

لت بالّضرورة وفقا للنظام  وان��ينا من خالل هذه ا�حفرّ�ات إ�� أّن صورة القواعد   وصاغها.
ّ
من النساء �ش�

وقد منحت هذه الهيمنة لصاحب "الذ�ورة" مركز    االجتما�� العر�ي األبوّي املتأّسس ع�� الهيمنة الذ�ورّ�ة.  

 �� ظّل  
ّ
اإل�سانّية وجوهرها مهما تقّدم السّن بھ، أّما صاحبة " األنوثة" ف�ي �� الغالب عَرض ال قيمة لها إال

�ورة واألنوثة إيديولوجيا �شّرع قبول الواقع االجتما�ّ� القائم ع��  املركز. وال  
ّ

ل للذ
ّ
�عدو أن ي�ون هذا التمث

الت واملواقف واملمارسات ال�ي تقوم بتشكيل 
ّ
التمي�� بي��ما، بل وتنتج منظومة من األف�ار والتصّورات والتمث

الفرد ودوره وفقا لرؤ�ة تجعل من ا�جنس محّددا للدور، ومع �� تكريس هذا  مفهوم   
ّ
إال طى السّن ال يز�د 

 فيما �عود بالفائدة ع��  
ّ
الدور. فتقّدم األن�ى �� السّن يجعلها �� الغالب، �ائنا خارج ا�خدمة واالستعمال إال

الت ملا  
ّ
مص�حة الرجال، أّما الذكر فحينما يتقّدم �� السّن، �ستحيل �ائنا معت��ا قائدا ومحّن�ا. وهذه التمث

 ثوّي تقّيد الرجال والنساء داخل صور نمطّية تالحقهم ع�� مّر أعمارهم.هو ذ�ورّي وأن

ومن الضروري حي��ا أن ننفتح ع�� السياقات الراهنة ذا��ا ال�ي وضعت مضمون ا�خطاب الدي�ي �� مأزق  

و�� ظّل الواقع االجتما�� ذاتھ الذي أقّر بوجود القواعد ب�ّل شرائحهّن ��    ،معر�� �� ظّل العلوم اإل�سانّية

و�� قلب بناء الفعل ا�جتم��. فهّن    ،ا�حياة بأ�عادها ا�ختلفة اجتماعّيا ودينّيا وسياسّيا وثقافّيا و�عالمّيا

ر
ّ
ف��ّن من حنكة    بدأن يضعن موطئ قدم لهّن �� حرم املساجد، وشرعت تميل لهّن عروش السلطة ملا تتوف

الوشيك   واملوت  واليأس  ال��ود  ثقافة  جنسانّي��ّن  عن  ينفضن  فت�ن  وما  السيا�ىي،  أن 
ّ

للش تدب��  وحسن 

 ليعّوض��ا بثقافة ا�حياة واإلقبال عل��ا إعالما و�عالنا وأدبا و�بداعا. 

ھ لم �عد باإلم�ان االطمئنان إ�� ما استقّر �� املعرفة الدينّية بمصادر    
ّ
الت  وعليھ فإن

ّ
ها ومراجعها من تمث

للنساء القواعد وأدوارهّن، بل وجب تحدي��ا ح�ى تحيا �� صميم الواقع وتتفاعل معھ وال أن تظّل حبيسة  

عل��ا آنذاك وأمضوها حقيقة ثابتة ال تتغّ��، ويس�� خلفهم راهنا إ��    القّوامون األوهام ال�ي صنعها الفواعل  

 تكريسها �� حاضرنا وحّ�ى مستقبلنا.  
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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 : قائمة المصادر والمراجع  -5

 العربیة:
  المصادر: 

 ج. 9مج/   4ب��وت، هـ)، �حيح البخاري، املكتبة الثقافّيةـ  256البخاري (ت  -1

 ، أح�ام النساء، تحقيق خ��ي سعيد، دار التوفيقّية لل��اث، القاهرة، د.ت.ن.هـ)  592ابن ا�جوزي (ت   -2

 .مج 12، 2003الم الكتاب، هـ)، ا�جامع ألح�ام القرآن، دار ع 610(ت  القرط�ي -3

 الكتب:
إدوارد بلشن، دايانا داو�تفاير، ترجمة و�عداد، سامي محّمد، الرواية وصنعة كتابة الرواية، منشورات   -1

 . 1981دار ا�جاحظ للنشر، �غداد ، ط 

�ن، تحقيق محّمد م�� الدين عبد    941هـ/    330األشعري (ت   -2
ّ
م)، مقاالت اإلسالمّي�ن واختالف املصل

 .1990ا�حميد، القاهرة، املكتبة املصرّ�ة، ط 

الدين،  األلو�ىي  -3 املثا�ي، ضبطھ    1270(ت    شهاب  والسبع  العظيم  القرآن  تفس��   �� املعا�ي  هـ)، روح 

د فهارس.  15،  1971لبنان، ط    -وحّققھ ع�ّ� عبد الباري عطّية، دار الكتابة العلمّية، ب��وت
ّ
 مجلد ومجل

�ي�ي -4
ّ
� ، ال�

ّ
 .1992ي�ي، فلسفة ا�حداثة، ب��وت، مركز اإلنماء القومي، ط فت��، رشيدة ال�

مراجعة    ،جيل -5 األسعد،  محّمد  أ�سام  وتقديم  ترجمة  االجتماع،  علم  مصط�حات  م�جم  ف��يول، 

 .2011،  1وإلشراف، �سام بركة، جار ومكتبة الهالل ب��وت، ط 

، لبنان  -املتقار�ة، كتاب ناشرون، ب��وتعبد العز�ز ، األز�اء عند العرب ع�� العصور  ،  حميد صا�ح   -6

2018. 

  –عصمت محّمد ، ا�جندر، األ�عاد االجتماعّية والثقافّية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان ،  حوسو   -7

 . 2009، 1األردن، ط 

ب��وت  ،ا�خوري  -8 والّنجاسة،  هارة 
ّ
الط رموزّ�ة  ا�جسد،  إيديولوجيا  إ�حاق،  دار  -فؤاد  الّسا��،    لبنان، 

 .9719، 1ط

العبادات: دراسة فقهّية مقارنة، املشرف عرفات  ،  الدلو -9 �� فقھ  ، أح�ام املسّن�ن  هبة مدحت راغب 

الفقھ املقارن، فلسط�ن قطاع   �لّية الشريعة والقانون، قسم  امليناوي، ا�جامعة اإلسالمّية،  إبراهيم 

 . 2009غزة، ماجست��، 

تھ، دار الفكر،، الّزحي�� -10
ّ
 ج.  10، 1دمشق، ط   –سور�ا  وهبة، الفقھ اإلسالمي وأدل

 . 2011، 1خلود ، ا�جسد األنثوي وهوّ�ة ا�جندر، جداول للطباعة والنشر، ط ، الّسبا��  -11

ث، تقديم ( خضر) العادل، تو�س، دار املعرفة  ،  بن سالمة -12
ّ
ر واملؤن

ّ
رجاء، بنيان الفحولة، أبحاث �� املذك

شر. 
ّ
 للن
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إ��،  س��گين -13 نقلھ  العر�ي،  �اث 
ّ
ال� تار�خ  حجازي    فؤاد،  مصطفى    (محمود العر�ّية  وراجعھ  فه�ي)، 

شر با�جامعة،  
ّ
قافة والن

ّ
 5،  1983(عرفة)، عبد الّرحيم (سعيد)، اململكة العر�ّية الّسعودّية، إدارة الث

 مج. 

قافة ا�جديدة، ،  العالم -14
ّ
 .1989محمود أم�ن ، مفاهيم وقضايا إش�الّية، القاهرة، دار الث

مة العر�ّية لل��جمة، ب��وت، ط  أنتو�ي، علم االجتماع،  ِغِدنز -15
ّ
،  1، ترجمة وتقديم، فايز الُصّياغ، املنظ

2005. 

آمال، -16 ب��وت    قرامي،  جندرّ�ة،  دراسة  اإلسالمّية،  العر�ّية  قافة 
ّ
الث  �� املدار    -االختالف  دار  لبنان، 

 .2007، 1اإلسالمي، ط 

 ج. 5سسة الرسالة، أعالم النساء �� عاملي العرب واإلسالم، ب��وت: مؤ  رضا،عمر كحالة،  -17

حسام الدين ، مكتبة نحو علم اجتماع تنو�ري، نظرّ�ة الفعل االجتما�� عند ماكس  ،  محمود فياض  -18

 .  2018، 1في��، دراسة �� علم االجتماع التأو���، ط. 

سور�ة  - ،املرني�ىي -19 صا�ح،  أحمد  ترجمة  ا�حجاب،  وراء  ما   ، باعة    –فاطمة 
ّ
للط حوران  دار  دمشق، 

شر والّتوز 
ّ
 .2006، 3يع، ط والن

سّن اليأس والعالج الهرمو�ي البديل، ترجمة هنادي مز�ودي، مدينة امللك عبد العز�ز    ،آن  ماكغريغر، -20

 .2014، 1للعلوم والتقنية، ط 

ة اإلث�ي عشرّ�ة، أطروحة لنيل د مراجع الشيعة اإلماميّ ناملرأة �� جوامع السّنة وع  هاجر،  ،منصوري   -21

ات، �� ا�حضارة، وزارة الّتعليم العا�� والبحث العل�ي، �لّية اآلداب والفنون واإل�سانيّ   ةالدكتوراشهادة  

، عمل  2015  –   2014ا�حـــّداد، الّسنة ا�جامعّية:    األستاذ: محّمدجامعة مّنو�ة، قسم العر�ّية، إشراف  

 مرقون. 

 ج.  18، 2014صادر،  ، دارهـ)، لسان العرب 711 ابن منظور، جمال الدين (ت -22

/    974املاوردي (ت   -23 اللطيف    1058م  الّدينّية، تحقيق، خالد عبد  الّسلطانّية والواليات  م)، األح�ام 

 .1990، 1الكتاب العر�ي، ب��وت لبنان، ط العل�ّي، دارالّسبع 

 .1986، 2�و�ت، ط ج، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمّية، ال 45املوسوعة الفقهّية،  -24

ت   -25  ) الدين  عون  هب��ة  املذاهب    1164هـ/  560بن  ع��  الفقھ   �� ال�حاح  معا�ي  عن  اإلفصاح  م)، 

، تحقيق أ�ي عبد هللا الشاف��، تقديم كمال عبد العظيم العنا�ي، دار الكتب العلمّية،  2  -1األر�عة، ج  

 لبنان.  -ب��وت

 المقاالت:
�سوّ�ة عر�ّية، إم�انّيات وضرورات"، النسوّ�ة العر�ّية، رؤ�ة نقدّية، مجموعة  ز�نة ، " ��ضة ،  الزع��ي  -1

فات، مركز دراسات الوحدة العر�ّية، ب��وت 
ّ
 . 2012، 1لبنان، ط  – من املؤل
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 صالي العربي في مدونة کتب المصطلح الشریف: المصطلح االتّ 

 أنموذجا  "صبح األعشی في صناعة اإلنشاء" کتاب

 

 

 الملّخص: 

اإلسالمية تطّورا ارتبط بتطّور ا�حضارة فظهرت    الّدولةصا�� �� عصر  ّ◌ عرف ا�جهاز االصطال�� االت

غة العر�ية
ّ
و�عكس املدّونات االتصالية    وم��ا املعّر�ة وم��ا الّدخيلة.  ،مصط�حات جديدة م��ا املشتّقة من الل

فهية م��ا واملكتو�ة مسار تطّور املصط�ح االتصا�� العر�ي الذي بلغ أوجھ �� الع
ّ

صر العبا��ي القديمة، الش

العثما�ي العهد  بال��اجع مع بداية  �� االستقرار   وارتبط تراجعھ.  ثم بدأ  ال��يد  ب��ميش دور وظائف ديوان 

ب�ن دفاتر   إال  العر�ي وجود  للمصط�ح االتصا��  �عد  لم  العهد  السيا��ي واالزدهار االقتصادي ومنذ ذلك 

 �� هذا العمل. ال�ي اعتمدناها مدّونات املصط�ح الشر�ف وم��ا مدونة القلقشندي

 ط املص ال�لمات املفاتيح:
ّ
 ، الشفهية. املكتو�ة ،صا��، التطّور، املدّونة�ح االت

 

Abstract: 

In the era of the Islamic State, the communication terminology system had known a 

development associated with the development of civilization, and new terms emerged, 

including ones that are directly derived from the Arabic language, and extraneous ones in 

fact, the old communication blogs, oral and written, reflect the evolution of the Arabic 

communication terminology which reached its peak in the Abbasid  era and then began to 

decline at the beginning of the Ottoman era. 

Its decline was linked to the marginalization of the role of post office functions in political st

ability and economic prosperity. 

Since then, the Arabic communication terminology has only existed among the books of th

e codes of the term « Sharif », including the encyclopedia, Ṣubḥ al-aʿshā (“The Dawn for the 

Blind”) written by the Egyptian scholar, al-Qalqashandī 

Key words: communication reformer, evolution, prosperity, regression, blog, written, oral, 

derivative, Arabic, extraneous, honorable term. 
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 : المقّدمة  -1

  �عت�� فن كتابة الّرسائل عند العرب من الفنون األدبية القديمة ال�ي لها صفحات مضيئة �� تار�خ العرب. 

فت ف��ما كتب ودواو�ن كث��ة.وقد ازدهر فّن ال��ّسل �� القرن�ن  
ّ
ون�ج �ل أديب    الثالث والّرا�ع ال�جر��ن فأل

بھ. اختّص  هو   من�جا  أساليبھ   "و  روعة  و  الكتابية  موهبتھ  و  ال�اتب  مقدرة  يظهر  جميل  ن��ي  فن 

� مواله سالم رئاسة ديوان  .1"املنّمقة
ّ
ويشهد فن الكتابة نقلة نوعية �� عهد هشام بن عبد امللك عندما تو�

� أمر ديوانھ عبد ا�حميد بن  
ّ
الّرسائل �� عهده، ثم �� عهد مروان بن محمد آخر خلفاء ب�ي أمّية، الذي تو�

ا�جودة    �� املثل  مضرب  م�اتباتھ  فأصبحت  ال��ّسل  فن   �� بال��اعة  ا�حميد  عبد  عرف  فقد  ال�اتب،  ي�� 

ا�حميد "اإلتقان ح�ى قيل:و  �عبد  الكتابة  ا"بدأت  ا�حميد  ال�ي كت��ا عن  ومن رسائل عبد  ملشهورة رسالتھ 

الشيبا�ي  قيس  بن  ال�حاك  �حار�ة  وجهھ  ح�ن  هللا  عبد  عهده  وو��  ابنھ  إ��  العراق،   مروان   �� ثار  الذي 

ّتابورسالتھ ال�ي وجهها إ��  
ُ

تضّمن��ا  فما �� املصط�حات االتصالية ال�ي    و أصبحت دستورا ملهنة الكتابة.  الك

 هذه الرسالة؟

 : 2الکاتب  الحمید  لعبد  الکّتاب  أدب  رسالة  في  االّتصالي  لمصطلح ا  -2

 : املصط�ح االتصا�� �� الرسالة 1ا�جدول رقم

 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

 الصناعة

 

 

 (ص.ن.ع)

 

 

 عَ فِ 
َ
 ال

ٌ
جمع   ة اسم  الصناعة 

وصنائع: ِعلم    صناعات  �لُّ 

ح�ى   اإل�سان  مارَسھ  فّن  و 
َ
أ

 و�صبح حرفة لھ يمهر فيھ 

 

 

يا أهل هذه الصناعة،  هللا  أما �عـد، حفظكم  "

وأرشدكم، وصرفكم ووفقكم  صنوف    ...   ��

الصناعات ال�ي سبب م��ا معاشهم، فجعلكم  

تاب �� أشـرفها صناعة، أهل األدب  
ُ

معشر الك

 .F4واملروءة"

 
 . 202ص حرف الراء، ،1999-ه141اعمال الموسوعة للنشر والتويع، مؤسسة ،العربية الموسوعة، العالمية -1
بو جعفر المنصور  -2

ٔ
شياء: بالحجاج، وعبد الحميد، والمؤذن  يقول: كان ا

ٔ
مية بثالثة ا

ٔ
بو غالب  البعلبكي، وعبد الحميد هوغلبنا بنو ا

ٔ
ا

هل الشام (
ٔ
صبح كاتبا للخليفة مروان بن محمد، ولما  م)،750ه/132عبد الحميد بن يحيــي فارسّي من ا

ٔ
والد في شبابه. ثم ا

ٔ
م اال

ّ
عل

دبية: وقتل، ومن قتل الخليفة قبض على عبد الحميد،
ٔ
ثاره جملة من الرسائل السياسية واالخوانية واال

ٓ
وّجهها إلى  منها رسالة ا

شهر تالميذه عبد هللا بن المقّفع. الكـّتاب يرشدهم فيها إلى
ٔ
نفسهم من النقائص. ومن ا

ٔ
داب الصناعة، وصون ا

ٓ
 ا

 . 2018 دار، غيداء للنشر والتوزيع، عربي،-، معجم عربيمعجم المعاني الجامع-  3
بوعبدهللا محّمد)شياري الجه -4

ٔ
 .74، دار صاوي، القاهرة، صكـتاب الوزراء والكـّتاب،  (ا
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 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

 

 1ال�اتب 

 

 ) ب  .ت.ك  (

 

 
َ
 ٌل اعِ ف

 

من   فاعل)  (اسم  ال�اتب: 

 كتب 

�ِاِتبون، �اِتبات،  �اتب: جمع  

 
ٌ
َتبة

َ
 ك

 

فإن ال�اتب يحتاج �� نفسھ و�حتاج منھ  "

 .2".صاحبھ...أن ي�ون حليما..

 3الكّتاب

 

 

 

 

      " " " 
 
ُ
 اٌل عَّ ف

 

 الكتاب:(اسم)، جمع �اتب 

 

 

أ��ا الكّتاب إذا كنتم ع�� ما يأ�ي �� هذا  "

 . "4يحتاج... الكتاب من صفتكم فإن ال�اتب  

صناعة  " أهل  يا  هللا  حفظكم  �عد  أما 

 .5"الكتابة

 
َ

 6تبة الك

 

 

 

 7تابةِك 

 

 ك.ت.ب)(
 
َ
 عَ ف

َ
 ل

ٌ
 ة

 

 

 

 عَ فِ 
َ
 ال

ٌ
 ة

 

 كتبة:(اسم) 

 كتبة: جمع �اتب 

 

 كتابة:(اسم) 

ال�اتب،    صناعة  الكتابة: 

مصدر كتب /كتب إ��/كتب  

 ��/كتب ل 

8"معشر الكّتاب والكتبة و�ياكم يا"
11F. 

أسماعهم   موقع  امللوك  من  "فموقعكم 

ال�ي ��ا �سمعون وأبصارهم ال�ي ��ا يبصرون  

��ا   ال�ي  وأيد��م  ينطقون  ��ا  ال�ي  وألسن��م 

هللا بما خصكم من فضل  فأمتعكم  يبطشون  

 .9"صناعتكم

 
 تواتر مصطلح "كاتب" مرتين  - 1
علمي للمطبوعات، بيروت، ، المقّدمةابن خلدون، عبد الرحمان    -2

ٔ
، رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكـّتاب، منشورات مؤسسة اال

 . 248ص
 تواتر مصطلح الكـٌتاب في الرسالة سبع مرات -  3
 248، مصدر سابق، ص، المقّدمةابن خلدون، عبد الرحمان -  4
 .248المصدر نفسه، ص-  5
 مرة واحدة  "،“ كـتبةتواتر مصطلح  -   6
 ورد مصطلح «كـتابة" مرة واحدة  -  7
 . 251مصدر سابق   ص ، المقّدمة ابن خلدون،   -   8
 .247صنفسه، ، المصدر- 9
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 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

ّزان 
ُ

 1خ

 

 

 (خ.ز.ن) 

 

 

 
ُ
 اٌل عَّ ف

 

 

ّزان: (اسم) 
ُ

 خ

ّزاٌن:  جمع خازن   خُّ
فضـلكم  " ما  مع  شرف هللا  فإنكم،    مـن 

دم،  صناعتكم،
َ

خدمتكم    خ  �� حتملون 
ُ
ت ال 

يحتمـ ال  ة، 
َ
وحَفظ زان 

ُ
وخ التقص��،  ل  ع�� 

 .F2"التضييع والتبذير  منكم

 خازن 

 

 

". ". " 

 

 فاعل

 

 خان: (اسم) 

خازنون  وخّزان    وا�جمع؛ 

واملؤنث     خازنة وخزنة، 

خازنات   املؤنث:  وا�جمع 

 
ُ

 ّزن.وخ

 اسم فاعل من خزن 

 

 ظةَف َح 

 

 (ح.ف.ظ) 
 
َ
 عَ ف

َ
 ل

ٌ
 ة

 : (اسم)خفظة

 حافظ  جمعحفظة: 
 

 مكتو 

 

 

 (ك.ت.م)

 

 
َ
 وٌل عُ ف

 

 

 :(اسم) كتوم

 كتوم: فاعل من كتم 

ُتمٌ 
ُ

 ا�جمع: ك

صيغة مبالغة من كتم: كث��  

 واإلخفاء التكّتم 

ال�اتب  " منفإن  أن    يحتاج  نفسھ 

 . 3ي�ون...كتوما لألسرار، وفيا عند الشدائد" 

 

 سرار  أ

 

 (س.ر.ر)
 
َ
 أ

ْ
 الٌ عَ ف

 

 أسرار:(اسم)

 جمع ُسرَّ  أسرار: 

 جمع َسَرَر  أسرار:

وفائھ " من  لھ  �عتقد  أن  عليھ  فواجب 

 . 4"ونصيحتھ وكتمان سره  .وشكره..

 
، مصدر المعاني الجامع  خازنات وخّزن. معجم، المؤّنث خازنة والجمع للمؤّنث: خازنون وخّزان وخزنة، (اسم) الجمع: خازن  -1

 سابق. 
 . 247سابق ص ، مصدر المقّدمة ابن خلدون، -  2
 . 248صنفسه، المصدر  -  3
 . 249صنفسه، المصدر  -  4
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 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

 صنعة
 (ص.ن.ع)

 

 
َ
 عْ ف

َ
 ل

ٌ
 ة

، حرفة  رة من صنعامل ّصنعة:  

 الصا�ع 

 َصَنَعة:(اسم)   

 ا�جمع: َصْنعات وَصَنعات    

شرف " من  هللا  بھ  فضلكم  ما  مع    فإنكم 

 .1" خدمة...وحفظة صنعتكم

 صدور 

 الكتب 

 

 وفصولها

 

 (ص.د.ر)

 

 

 (ف.ص.ل)

 

 
ُ
 وٌل عُ ف

 

 

 
ُ
 وٌل عُ ف

 

 

 صّدر كتابھ بمقّدمة:  

 افتتحھ ��ا 

 

 : (اسم) فصول 

 جمع فصل.  

 

جميل." من  برز  الذي  وقوة   صنعتھ  .إن 

وحسن   حركتھ حيلتھ  بفضل  هو  إنما 

 .2"تدب��ه

فامتثل هذه الرسوم واملذاهب واجر ع��  "

وفصولها آدا��ا كتبك  صدور   �� ...وتحّفظ 

وافتتاحها وخاتم��ا وضع �ل مع�ى �� موضع  

 .3يليق بھ

 ةخاتم

 

 

 (خ.ت.م)
 فاعلة

 

 ) اسم( خاتمة:

وخواتم   خاتمات  ا�جمع: 

 وخواتيم  

عاقبة خاتمة ��يء  �ل    : 

عكس    وآخرتھ و��ايتھ 

 بدايتھ.

 

 

 كتاب 

 

 

 (ك.ت.ب)

 

 

 فِ 
َ
 ٌل عا

 (اسم)  كتاب

 جمع: كتب 

 مصدر: كتب 

 ال�حف ا�جموعة  :الكتاب

صناعة   أهل  يا  هللا  حفظكم  �عد  "أما 

 .4الكتاب"

 

 
 . 250،صنفسه، المصدر  -  1
 . الصفحة نفسها،فسهنالمصدر -  2
 .251المصدر نفسه، ص - 3
 . 247، مصدر سابق صالمقدمةخلدون؛ ابن - 4
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من املصط�حات ال��يدية اعتمد ف��ا ع�� االشتقاق فاشتق من    �� رسالة عبد ا�حميد ال�اتبت  لقد تواتر 

ب)    .ت  .(كا�جذر  واشتق من  .   1صناعة وصناعات ومصط�ح صنعة واصطنع  ع) مصط�ح  .ن  .(صا�جذر  

م) �اتم  .ت. ن) خّزان وخازن وخزنة؛ ومن (ك.ز.كتاب وكّتاب و�اتب وكتابة وكُتب؛ ومن ا�جذر (خ  مصط�ح

(حو  ومن  وكتمان؛  صدور  .ف.كتوم  إ��  الرسالة  تقّسم  ال�ي  املصط�حات  إ��  إضافة  وحفظة،  حافظ  ظ) 

 وفصول وخواتم.فواتح / فاتحات و 

 وردت وفق ال��تيب التناز�� �اال�ي: و  وقد اختلف تواتر هذه املصط�حات �� الّرسالة 

� الرسالة ست مرات، وتواتر  (ص.ن.ع) نجد مصط�ح صناعة �� الصدارة ،إذ تواتر � من ا�جذر الثال�ي *

 . مصط�ح صنعة ثالث مرات، وصناعات مرت�ن وفعل اصطنع مرة واحدة

مصط�ح الكّتاب ست مرات ،والكتاب أر�ع مرات، وال�اتب مرت�ن، ومصط�ح    تواتر   ب).ت.ومن ا�جذر (ك*

َتَبة مرة واحدة.
َ

ُتب مرة واحد، والك
ُ

ذا التواتر يخ��ل رأي  وه .ت�� ذلك با�� املصط�حات االتصالية األخرى   الك

ة كّتاب الرسائل إذ �عت��ها صناعة وصنعة وهما مصط�حان اختلفا �� الصيغة    عبد ا�حميد ال�اتب
ّ
�� خط

�� املع�ى امل�ج�ي. إذا مارسها ومهر ف��ا    و  الصرفية واش���ا   
ّ
إال الكتابة  لل�اتب أن يحذق صنعة  ال يمكن 

نھ من اح��اف  وحذق فنون  
ّ

باملنطق والفقھ و�حفظ الشعر وذا موسوعية ثقافية تمك ملّما  البالغة و�ان 

 صنعة الكتابة وفّن ال��ّسل. 

 : 2"صبح األعشی في صناعة اإلنشاء"   ا التصالي في مدّونة القلقشندي   المصطلح  -3

ئ للكتابة الديوانية ديوان خاّص عرف   ِ���
ُ
� أمره خ��ة الرجال   "ديوان اإل�شاءب"مقدمة الفصل: لقد أ

ّ
تو�

ة �� العالقات، واملعرفة بأمزجة  
ّ
أدبا وسياسة وثقافة ألن مهّمة صاحبھ تتطلب حسن الرأي واملشورة، والدق

الع ع�� أساليب البالغة لتكييف الكالم حسب مقت��ى ا�حال ليلقى القبول والر��ى.
ّ
ومن     الّنفوس، واالط

عهد  �� الدواو�ن  كّتاب  عبد  أنبھ  بن  الدين  م��  الظاهر  املماليك  ا�حل�ي   هللا  محمود  الّدين  وشهاب 

صا��.للمصط�ح �� دراستنا اعتمدناها  ال�ي "صبح األع��ى"�� مدّونتھ   3والقلقشندي 
ّ
 االت

 

 
و فّن مارسه اإلنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة،الصناعة   -1

ٔ
عمل  (ج) صناعات وصنائع. والصنعة،  هي حرفة الّصانع، كل علم ا

ب،.الصانع وحرفته
ّ
 .1991المؤّسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، الطبعة السابعة،  القاموس، الجديد للطال

حمد بن علي القلقشندي، نسبة إلى القرية التي ولد فيها بمصر، اشتهر  821-ه756،(القلقشندي -2
ٔ
بو العباس، شهاب الدين ا

ٔ
ه) ا

عشى في صناعة إالنشاء"، :من مصّنفاته رة.ولي ديوان اإلنشاء في عهد المماليك، وتوفي في القاه حافظته، بذكائه وقوة
ٔ
 "صبح اال

ما المقدمة فموضوعها وهو يشتمل على مقّدمة وعشر مقاالت.
ٔ
ونظمه،   فضل الكـتاب، وصفات الكـّتاب، والتعريف بديوان اإلنشاء، ا

صحابه.
ٔ
مور العلمية والعملية، ووظائـف ا

ٔ
المكاتبات ومصطلحاتها، وشروط  وتدور المقاالت على ما يحتاج إليه الكاتب من اال

م 1913وقد طبع هذا الكـتاب في مصر بين سنتي. ، والعهود، والصلح....والخاتمة تتعلق بمفهوم البريد وتاريخهتوالواليات، والبّيعا
 م. 1930و
حوال العربوللقلقشندي مؤلفان في قبائل العرب هما:"  

ٔ
 عرب "  في التعريف بقبائل قالئد الجمان"و "، نهاية االرب في معرفة ا

ف القلقشندي رسالة دعاها " -3
ّ
ل
ٔ
 ". المفاخرة بين الّسيف والقلم  في الكرم وزينةحلية الفضل ا
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ّ
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 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

  (ب.ر.د) بر�د
َ
 ) اسمبر�د:( يٌل عِ ف

 ا�جمع: ُبُردٌ 

ال�ي تحمل    ال��يد: الّدابة  أصلھ 

 ال��يد

 ال��يد: الرسول 

"األمر السادس نظره �� أهل ال��يد ومتعلقاتھ، وهو  

 . 2من أعظم مهّمات السلطان، وأوكد روابط امللك" 

  "."."  3ُبردُ 
ُ
 ) اسمُبُرٌد: ( ٌل عُ ف

 ُبُرود ُبُرد، ْبراد،: أجمعا�

 بھ. 
ُ

َتحف
ْ
 ُيل

ٌ
ط

ّ
ط

َ
 الُ�ُ�ُد: كساٌء ُمخ

فات  "
ّ
نظره �� أمور القصاد الذين �سافرون بامللط

من   ناحية  ال��د ع��  �عذر وصول  الكتب عند  من 

 .4"النوا��

  "."."  ر�دّيةبَ 
َ
 يلِ عِ ف

ٌ
بر�دية...حّوالة  اسم( ّية )بطاقة 

 بر�دية

وأ�ابر  " امللوك  ال��يدية و�ختص  بأ�ابر  الّنواب 

  �� خصوصا  م��م  التجارب  وأ�حاب  وعقال��م 

الرسول  يحتاج  ال�ي  العظيمة  إ��    املهّمات  ف��ا 

 .5" تنميق الكالم وتحس�ن العبارة

إ��  "     دفع  السر  �اتب  إ��  الرسالة  حضرت  فإذا 

 .6"من تلك االلواح ال��يدي لوحا

أم��اخور  

 ال��يد

�لمة (

فارسية  

دخيلة 

تحدد 

باالصطبل      ال��يد  أم��اخور  إ��  رسالة  لھ  "وكتب 

 .7" السلطا�ي بما ت��ز بھ الرسالة من ا�خيل

مثالھ:"* ما  صغ��ة  ورقة   �� لھ  أم��اخور    و�كتب 

يحمل فالن الفال�ي ع�� فرس واحد    ال��يد املنصور 

من أك��  ا�جهة    او  إ��  توجهھ  عند  املنصور  خيل 

 .8الفالنية، و�ؤرخ، و�دفع إ�� ال��يدي"

 
 مصدر سابق.  عربي،-معجم؛ المعاني الجامع، عربي -1
بو  ،القلقشندي -  2

ٔ
حمد  العباس، ا

ٔ
عشى في صناعة : ، كـتابا

ٔ
ول، مصدر ءإالنشاصبح اال

ٔ
 . 114سابق، ص، المقدمة، الباب اال

 مصدر سابق. عربي عربي، ، معجم، المعاني الجامع،: كساء مخطط يلتحف بهالُبْرد  -  3
عشى" القلقشندي، -  4

ٔ
 .126سابق، ص "، مصدرصبح اال

 .119المصدر نفسه، ص -  5
 . 114ص ، المصدر نفسه -  6
 . 114ص المصدر نفسه،  -  7
 .115المصدر نفسه، ص -8
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وظيفة  

القائم  

خيل   ع�� 

 )ال��يد

ألواح  

 ال��يد

  (ل.و.ح)
َ
 أ

ْ
 ألواح: (اسم) الٌ عَ ف

 مصدر: الح/الح إ�� 

وح
ّ
 الل

صفيحة عر�ضة من خشب  �ل  

 .أو غ��ه

بقدر  " م��ا  لوح  �ل  نحاس  من  الواح  لل��يد  و�ان 

ع�� منقوش  نحوها  أو  الكف    وجهيھ   أحد  راحة 

الوجھ   وع��  السلطان  هللا  إ ال  اآلخرألقاب  إال  لھ 

ودين ا�حق ليظهره    بالهدىمحمد رسول هللا أرسلھ  

ھ ولو كره املشر�ون 
ّ
 .1"ع�� الدين �ل

  (ش.ر.ب) شّرابة
ُ
 عَّ ف

َ
 ال

ٌ
 اسم جنس  ة

ها  
ُ
طرف ق 

َّ
ُ�عل خيوط  من  ضّمة 

� اآلخر 
ّ
 الواحد بالطر�وش و�تد�

حر�ر" من  شّرابة  رقبتھ  راكب    و��  يجعلها  أصفر 

 .2" ال��يد �� عنقھ و�رسل اللوح ع�� صدره عالمة لھ

جمعھ اٌل يعَ فِ  (د.و.ن)  الّديوان  ويع�ي    اسم  دواو�ن 

 الدف�� والكتاب 

ديوانھ،   من  يكتب  فيما  نظره  ا�خامس  "األمر 

 .3وتصّفحھ قبل أن يتّم إخراجھ من الديوان"

قال: منشغال بحضور  "ثم  الّديوان  متو��  �ان  فإن 

عنھ، والتلقي  ومخاطباتھ  السلطان  وال    مجلس 

يمكنھ مع ضيق الّزمان توفية �ل ما يكتب بالديوان  

ومعانيھ نصب لھ ��    وتصّفح ألفاظھحق الّنظر فيھ  

ذلك نائبا �امل الصنعة، حسن الفطنة موثوقا بھ  

 .4فيما يأ�ي و�ذر، يقوم مقامھ �� ذلك"

توج ال�ي  وا�جهة  سفره،  وتار�خ  اسمھ،  ھ  "و���ك 

 .5والشغل الذي توجھ �سببھ بدف�� بالديوان"   إل��ا،

 
 .114صالمصدر نفسه،  -1
 .114المصدر نفسه، ص -2
 . 113ص نفسه،المصدر  -3
 . 113المصدر نفسه، ص -4
 .115ص  المصدر نفسه، -5
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 ال�اتب 

 

  (ك.ت.ب)
َ
 ) اسم�اتب:( ٌل اعِ ف

 . فاعل من كتباسم 

 :  �عا��قولھ    وأعظم شاهد �جليل قدرها (الكتابة)"

َك   َرّ�ِ ِبِنْعَمِة  َت 
ْ
ن

َ
أ َوَما  ُ�وْن 

ُ
َ�ْس� َوَما  َم 

َ
َوالَقل "ن 

ْجُنوْن" 
َ
�1. 

أم    وقد تطلق الكتابة ع�� العلم وم��ا قولھ �عا��""

 .2عندهم الغيب فهم يكتبون" 

�علمون.  أ األث�� و ي  �اتب    ابن  ل�لمة  لھ  تفس��   ��

ال�ي وردت �� رسالة توّجھ ��ا الّرسول إ�� أهل اليمن  

" ا�حديث:قال  غر�ب  ال�اتب    ��  عاملا...و�ان  أراد 

 .3عندهم قليال و ف��م عز�زا"

 الِكتابة
 ِفعَ  (ك.ت.ب)

َ
 ال

ٌ
 الكتابة: (اسم)   ة

 الكتابة: صناعة ال�اتب  

�عد- الكتابة    ،"أما  صناعة  أهل  يا  هللا  حفظكم 

 .4وحاطكم ووفقكم."

الكتابة أّس  "الفضل بن أحمد  "ومن كالم أ�ي جعفر    

اململكة...والكتابة أفصل درجة وأرفع    امللك وعماد

بوسم    ...من�لة وسم  فقد  الكتابة  حق  جهل  زمن 

صناعة   الصناعات   �� أن  ا�جهلة...ولو  الغواة 

 .5"مر�و�ة ل�انت الكتابة ر�ا ل�ل صنعة

أّن "     شرفا  بالكتابة  يزاحم    وكفى  السيف  صاحب 

 .6" ال�اتب �� قلمھ وال يزاحمھ ال�اتب �� سيفھ

أن  "قال ا�جاحظ:     أب�ن فضلها  �� علية  من  جعلت 

وقد عرف أّن الذين وضعوها وابتدعوها    الناس....

 .7" ورسموا رسومها هم األنبياء عل��م السالم

 
ية -1

ٓ
 .12سورة القلم، اال

يةسورة القلم -2
ٓ
 .41، اال

عشىالقلقشندي،  -3
ٔ
 .51ص ،صبح اال

 . 247ص، سابق، مصدر   ، المقدمةابن خلدون - 4
 . 37المصدر نفسه، ص  -5
 . 38المصدر نفسه، ص  -6
بو  -7

ٔ
 .42عبد السالم هارون، دار الجيل، دون تاريخ،ص وشرح ق يتحق ،والتبيين البيانعثمان الجاحظ، ا
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 صناعة 

 اإل�شاء 

 إ (ن.ش.ء)
ْ
 إ�شاء:(اسم)  الٌ عَ ف

 أ�شأ    مصدر  إ�شاء:

 

عند    ،واإل�شاءإ�شاءات   ا�جمع:

املعا�ي   (األدباء بجمع  م 
َ
ُ�ْعل فّن 

بي��ا   ثم  والتأليف  وتنسيقها 

أدبية   �عبارات  ع��ا  التعب�� 

 بليغة. 

إال ان العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظ  "

إذا   الكتابة  �انت  ح�ى  اإل�شاء  بصناعة  الكتابة 

إذا   وال�اتب  اإل�شاء  كتابة  غ��  ��ا  يراد  أطلقت ال 

 .1" بھ غ�� �ات��ا يراد أطلق ال

ون�" األسرار،  وحقيبة  األخبار،  جهينة  � واملن��ئ 

الدولة،   لسان  وقلمھ  الندماء،  وكب��  العظماء، 

وفارس ا�جولة، ولقمان ا�حكمة، وترجمان الهّمة،  

بھ   والّسف��،  فيع 
ّ

والش والنذير،  البش��  وهو 

و�قتاد   النوا��ي  وتملك  الصيا��ي  �ستخلص 

 .2" العا��ي، ويستد�ى القا��ي

وم��ا اشتمال كتابة اإل�شاء ع�� البيان الدال ع��  '"    

األ  ز�د   �� ال�ي  املعا�ي  وجواهر  لطائف  ف�ار 

يتنافس  وف��ا  األلسنة،  حلية   �� ال�ي  األلفاظ، 

أ�حاب املناصب ا�خط��ة، واملنازل ا�جليلة، أك��  

 . 3"ا�جوهر   و ّر من تنافسهم ع�� الُد 

أما كتابة اإل�شاء فاملراد بھ �ل ما رجع من صناعة  "

وترتيب   الكالم  تأليف  إ��  من    املعا�يالكتابة 

واإل  واملسامحات  والواليات  طالقات  امل�اتبات 

والهدن واألمانات واإليمان وما    قطاعاتاإل  ومناش��

4"�� مع�ى ذلك ككتابة ا�حكم ونحوها
47F.  

 5الكّتاب

 

  (ك.ت.ب)
ُ
 كّتاب: (اسم)  اٌل عَّ ف

 كّتاب: جمع �اتب  

الصناعات ��ذه  " ب�ن سائر  الكتابة من  و�ذا �انت 

ب كذلك  الرتبة  
ّ
الشر�فة والذروة املنيفة، �ان الكتا

 .6" من ب�ن سائر الناس

 
 .42المصدر نفسه، ص -1
 .56المصدر نفسه، ص -2
 .55المصدر نفسه، ص -3
 .54المصدر نفسه، ص -4
بيان القراَءة واالكـّتاب -5 ن : مكاٌن َصغيٌر لتعليم الّصِ

ٓ
تاِتيُب، المعجم والجمع:لكـتابة وتحفيظهم القرا ، الوسيط مجمع اللغة العربية  كـَ

ولى، القاهرة  القاهرة، -
ٔ
 .1960الطبعة اال

عشىصبح  ،القلقشندي -6
ٔ
 . 54سابق، ص ، مصدراال
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األ " �عد  الناس  جعل  وجل  عز  هللا  نبياء  فإن 

جمع�ن ومن  أواملرسل�ن صلوات هللا وسالمھ عل��م  

معشر   أصنافا...فجعلكم  املكرم�ن  امللوك  �عد 

ا�جهات... أشرف   �� امللوك    الكّتاب  من  فموقعكم 

�سمعون وأبصارهم ال�ي ��ا  موقع أسماعهم ال�ي ��ا  

يبصرون وألسن��م ال�ي ��ا ينطقون وأيد��م ال�ي ��ا  

فضل   من  خّصكم  بما  هللا  فأمتعكم  يبطشون 

 .1صناعتكم."

ب�ار: بن  الز���   "قال 
ُ

الناس    اُب تّ الك وسائر  ملوك 

 .2"سوقة

�اِتب 

 اإل�شاء 
َعالٌ  (ن.ش.ء)

ْ
:فن   اإل�شاء:  ِإف أ�شأ  من  مصدر 

املعا�ي وتنسيقها والتعب��  تأليف 

 ع��ا وفًقا ملقت��ى ا�حال 

أمكنھ  " الرسالة  ا��  ا�خطبة  نقل  ال�اتب  أراد  إذا 

 .3"ذلك

 

 4م�اتبات 
 اعَ َف ُم  (ك.ت.ب)

َ
فهو   ٌت ال َبة، 

َ
م�ات ي�اتب،  �اتب، 

ٌب 
َ
 م�اِتب، واملفعول م�ات

إن ا�خطب جزء من أجزاء الكتابة ونوع من أنواعها  "

 .5" إل��ا �� صدور �عض امل�اتباتيحتاج ال�اتب 

 .6"أو ر�ما قيل متو�� ديوان امل�اتبات"

اإل" ديوان  صاحب  أن  تقدم  الذي  وقد  هو  �شاء 

السلطان   ع��  و�قرؤها  الواردة  امل�اتبات  يتلقى 

 .7"ع��اُ�جاوب و 

 
 . 247، مصدر سابق، صالمقدمة، عبد الرحمان، ابن خلدون -1
عشى ،القلقشندي  -2

ٔ
 .43، مصدر سابق، صصبح اال

 .101المصدر، نفسه، ص -3
 : جمع مكاتبة: مراسلة، معجم، المعاني الجامع، عربي عربي، مصدر سابق.مكاتبات  -4
عشى ،القلقشندي -5

ٔ
 . 111ص مصدر سابق، ،صبح اال

 . 103نفسه، ص المصدر  -6
 .114المصدر نفسه، ص -7
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 عَ فِ  (ر.س.ل) ّرسالة 
َ
 ال

ٌ
 ) اسمرسالة: ( ة

 رسالة: 

 ا�جمع رساالت ورسائل 

الرسائل  " ا�خطب  إن  متشابكتان...و�ن  وا�خطب 

الرسالة ��ا بخالف  تجعل خطبة    .�شافھ  والرسالة 

 . 1"وا�خطبة تجعل رسالة �� أ�سر �لفة

"  �� النظر  الكتاب"أما  فضالء  من  البلغاء   "رسائل 

ا�خاطر   و�رشاد  القر�حة  تنقيح  من  ذلك   �� فلما 

و�سهيل الطرق والن�ج ع�� منوال ا�جيد واالقتداء  

ا�ح مما  بطر�قة  واالح��از  فات  ما  واستدراك  سن 

 .2"أظهره النقد ورد ما ��رجھ السبك

 إ ذا كنت �� حاجة مرِسال   

 مغرمُ                              
ُ

 وانت ��ا �لف

 حكيما وال توِصِھ   فأرسل"

 .3وذاك ا�حكيم هو الدرهم"                       

ا�حمام  

 الرسائ�� 
  (ر.س.ل)

َ
 �سبة ا�� الرسالة  �ٌّ ِ� ائِ عَ ف

نوع  الّرسائ��:    ا�حمام 

مسافات   ا�حمام من إ��  ُيرسل 

هو   والّزاجل  بالرَّسائل،  �عيدة 

 ال�خص املرسل لھ

من  " كتاب��ما  �ساعة  وتؤرخان  بطاقتان  تكتب  أن 

ا�حمام   من  طائر  بجناح  م��ما  �ل  ويعلق  ال��ار، 

 .4" الرسائ��، و�رسالن

 

 ُج �ْ ال�ُ 

 

 

 

 +ال��ج  

 براج األ 

 ب.ر.ج)(

" "   " 

 
ُ
 ٌل عْ ف

 

 

 

 فعل

 ُبْرٌج: (اسم) 

 ا�جمع: أبراج و�روج 

 ال��ج: 

 ا�حصن  

إليھ  " بھ  وجھ  الذي  ال��ج  إ��  الطائر  وصل  فإذا 

جناحھ،   من  البطاقة  وأخذ  ال�ّ�اج،  وعلقها  أمسكھ 

 . 5"طائر من ال��ج الذي يليھ بجنا��

الرسائ�� " ل�حمام  أبراج  املصر�ة  بالديار    ...م��ا إن 

 .6"برج بقلعة ا�جبل وأبراج بطر�ق الشام

 
 .101المصدر نفسه، ص -1
 . 102صنفسه،  رالمصد -2
غة، معجم،" ابن فارس -3

ّ
 ، المقدمة منشورات دار الطباعة للنشر والتوزيع، دون تاريخ.1"، جمقاييس الل

عشى، القلقشندي  -4
ٔ
 .119، مصدر سابق، صصبح اال

 .119المصدر نفسه، ص -5
 .118ص، نفسه المصدر -6
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فهو   إبراج،  ي��ج،  أبرج،  الفعل: 

 ُم��ِج واملفعول م�َ�ج. 

 .1وال��وج 

 البطائق 
 بطائق: (اسم)  فعائل 

 جمع: بطاقة

 بطاقة: (اسم) 

 ا�جمع: بطاقات و�طائق

يحمل  " الرسائ��  ل�حمام  أبراج  املصر�ة  بالديار  إن 

 .2" البطائق �� أجنحتھ من م�ان إ�� م�ان

 الع�ن 

 

 

 

 

 

  
َ
 عْ�ن: (اسم)  ٌل عْ ف

أعيان   وأعُ�ن،  عيون  ا�جمع: 

 مثّ�ى: عينان  

وع��   وهو جزء عظيم من أّس امللك وعماد اململكة."

تدب��ه،   رجوع  و�ليھ  مداره  اإل�شاء  ديوان  صاحب 

فيجب عليھ االحتياط ��  واختيار رجالھ وتصر�فهم.

ال��يدية أمر   أمر  من  يحتاط  مما  أك��  ا�جواسيس 

والّرسل...بل ر�ما أثر الضرر ملن هو ع�ن لھ إذ امل��م  

 .3"�� ا�حقيقة ع�ن عليك ال عون لك

 الّرسول 

 

 

  (ر.س.ل)
َ
 )اسمرسول:( وٌل عُ ف

ْرُسل، ُرْسل  
َ
 ا�جمع: ُرُسل وأ

وليتك حجا�ي وعزلتك عن أر�ع    قال إياد �حاجبھ: "

املنادي ا�� هللا �� الصالة و��   عل��ن:وال سلطان لك  

فإن   الطعام  وصاحب  ع�ي،  تحجبھ  فال  الفالح 

فال  الليل  وطارق  فُسد،  ��خينھ  أعيد  إذا  الطعام 

تحجبھ فشّر ما جاء بھ، ولو �ان خ��ا ما جاء �� تلك  

أفسد   ساعة  أبطأ  إن  فإنھ  الثغر  ورسول  الساعة، 

 .4عمل سنة، فأدخلھ ع�ّ� ولو كنت �� �حا��"

العز�ز:  التن�يل  آية    و��  ا 16الشعراء  َرّبِ   َرُسوُل  "ِإنَّ

�َن" ِ
َ

َعامل
ْ
 ال

 الرسائل 
  (ر.س.ل)

َ
أو الرسول: (اسم) ا�جمع ُرُسٌل   ٌل ائِ عَ ف الرسائل،  ديوان  بصاحب  يلقبونھ  متو��   "�انوا 

 .5" ديوان الرسائل

 
ية.  85اسم سورة من سور القران الكريم وهي السورة رقم  -1

ٓ
ياتها اثنتان وعشرون ا

ٓ
 في ترتيب المصحف، مكّية، عدد ا

عشى، القلقشندي .  -2
ٔ
 . 118، ص، مصدر سابقصبح اال

 .123المصدر نفسه، ص-3
 .114المصدر نفسه، ص -4
 .103المصدر نفسه، ص -5
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 املناش�� 
 ) اسممناش��:(   يلٌ اعِ َف َم  (ن.ش.ر)

 ر انشمجمع 

 مناش��: جمع منشور 

طاف  "
ّ
الل والكتب  املناش��  يكتب  �اتب 

.و�جب أن ي�ون هذا ال�اتب مأمونا كتوما  .."والن�خ

القدر   فيھ  بالغا  أو  ا�خط  حسن  للسّر،...و��ون 

 .1"ال�ا��

 تذاكر 

 

 

 (ذ.ك.ر)

 

 

 
َ
 ٌل اعُ َف ت

 

 

 تذاكر: فعل 

فهو   تذاكر  تذاكرا،  يتذاكر،   ،��

ر متذاِكر ، واملفعول  
َ

 متذاك

يمليھ  " مما  ونقلها  املستخدم�ن،  تذاكر  وكتابة 

مخلدة   صاحب الديوان، و�صدر عنھ �� ��خ ت�ون 

م�ى   موجودة  لت�ون  بحرف  املبٌيضة  �غادر  ال  فيھ 

 .2" احتيج إل��ا

 املبّيض  
 مبّيض(اسم)  لٌ عِّ َف ُم  (ب.ي.ض)

 ُمبَيٌض: اسم مفعول من بّيض 

 مبّيض الورق: النا�خ 

 

أن  " اال�شاءات  وجب  يرسم  للديوان مبّيض  يختار 

وأن    امللوك،  وم�اتبات  والتقليدات،  والّ�جالت

ي�ون حسن ا�خط ا�� الغاية املوجودة بحيث ال ي�اد  

 منھ لتصدر الكتب عن  
ّ
يوجد �� وقتھ أحسن خط

 .3"لفاظ الرائقة وا�خط الرائعباأل امللك

 املتصّفح 
 تصّفح: (فعل)  لٌ عّ َف تَ ُم  (ص.ف.ح)

يتصّفح،   ،�� تصّفح  تصّفح/ 

ف،   مت�ّحِ فهو  ت�ّحفا 

تصّفح  ح،  متصفَّ   واملفعول 

فيھ   ونظر  أوراقھ  ب 
ّ
قل الكتاب، 

لع عليھ
ّ
 .ليط

�ل ما يكتب عن امللك �امل    أن ي�ون �ان القصد  "

طاعن   يجد  ال  ح�ى  و�عرابا،  ولفظا  ا 
ّ
خط الفضيلة 

فيھ مطعنا، وجب أن �ستخدم متو�� الديوان معينا  

جميع   وامل�اتبات  اإليتصّفح  والتقليدات  �شاءات 

الفضل   أبو  ديوانھ...قال   �� �سطر  ما  وسائر 

و�نب�� أن ي�ون هذا املتصّفح عا�� املن�لة    الصوري:

ذكيا،  �عا��،  هللا  كتاب  وحفظ  والّنحو  غة 
ّ
الل  ��

حسن الفطنة...وعليھ أن يلزم الكتاب �عرض جميع  

و�نش يكتبونھ  متو��  ئما  ع��  عرضھ  قبل  عليھ  ونھ 

 .4" لديوان.ا

 
 .132ص المصدر نفسه، -1
 .132المصدر نفسه، ص -2
 .132المصدر نفسه، ص -3
 . 133المصدر نفسه، ص -4
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 الدف�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (د.ف.ت.ر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 عْ ف

َ
 َل ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دف��: (اسم)  

  جمع دفاتر:   اسم،ا�جمع: دفاتر  

مضمومة   أوراق  مجموعة 

ذات   والعرض  الطول  مستو�ة 

 غالف يحكمها، ُيكتب ف��ا. 

 

 

 

 

 

أن يضع �� الديوان دف��ا بألقاب الوالة وغ��هم من  "

ذوي ا�خدم، وأسما��م، وترتيب مخاطبا��م، وتحت  

اسم �ل واحد م��م كيف يخاطب، ومقدار الدعاء  

وامل�اتبات،   الّ�جالت،   �� بھ  لھ  يد��  الذي 

ألقاب   فيھ  يضع  والتوقيعات...وكذلك  واملناش��، 

من   وامل�اتب�ن  األباعد،  وكتا��م    اآلفاقامللوك 

و��ون هذا    وأسماءهم، وترتيب الدعاء لهم ومقداره.

  �� منھ  ينقلون  اإل�شاء  كتاب  لدى  حاضرا  الدف�� 

�غ��   إليھ...وم�ى  يحتاجون  ما  منھ  ��يء  امل�اتبات 

 .1"كتبھ تحتھ

وما  " العظيمة  ل�حوادث  دف��ا  بالديوان  يضع  أن 

يتلوها مما يجري �� جميع اململكة، و�ذكر �ل م��ا ��  

 .2"خھتار�

 الفهرست 
 

 (ف.ه.ر.س)

 

 
َ
 عْ ف

َ
 َل ل

 

 

هاِرُس: ِفْهِرس؛ جمع    الفهرست،
َ
  ف

َبٌت بمحتو�ات الكتاب ومراجعة  
َ
ث

األعالم   أسماء  من  فيھ  ورد  ما 

ن.  ب ع�� نحٍو مع�َّ
ّ
 وغ��ه مرت

ْهِرُس 
َ
َهاِرس وف

َ
 جمع ف

  أن �عمل فهرستا للكتب الصادرة والواردة مسا��ة "

السنة) إ��  الشهر)   ومشاهرة  (�سبة  إ��    (�سبة 

، و�كتب تحت اسم �ل من  (�سبة إ�� اليوم)  ومياومة

جهتھ   من  كذا 'ورد  بتار�خ  ورد  إ��   'كتاب  ويش�� 

إ��   ذلك  �عد  ويسلمھ  عليھ،  تدل  إشارة  مضمونھ 

 .3" ا�خازن ليتو�� االحتفاظ بھ

 
 .134المصدر نفسه، ص -1
 . 135المصدر نفسه، ص -2
 .115المصدر نفسه، ص -3
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�اتب 

 فهرست ال

لإل"    فهرستا  �عمل  واألمانات  �شاءات  أن  والتقاليد 

سن �ل   �� مشاهرة  ذلك  وغ��  بجميع    ةواملناش��، 

 .1"شهورها

الكتب  " من  ي��جم  ما  ل��جمة  فهرستا  �عمل  أن 

الواردة ع�� الديوان �غ�� اللسان العر�ي من الرومي  

وغ��هما   و ُمَصّرًحا  والفرن��  كتاب  �ل  َمن  بمع�ى 

 .2"ترجمھ

 
   " 

ُّ
ھ من اللغات ال�جمية  َم اعلم أن الذي ينب�� لھ �عل

3"هو ما تتعلق بھ حاجتھ �� ا�خاطبة وامل�اتبة
77F. 

�اتب    

 4الّدست 
/ لعبة الش��نج/اللباس  الٌدست:  

 منصب وزاري 

�انوا يلقبونھ �� الدولة الفاطمية  "قال ابن الطو�ر:

 .5" بالديار املصر�ة �اتب الدست

كتاب الدست، وهم الذين يجلسون مع �اتب السر  "

بمجلس السلطان بدار العدل �� املواكب ع�� ترتيب  

بكّتاب الّدست إضافة إ��   ...وسموا قدمةمنازلهم بامل

�جلوسهم ب�ن    : جلوسھدست السلطان وهو مرتبة  

اإل ديوان  كّتاب  أحق  هم  باسم  يديھ، وهؤالء  �شاء 

ع�ن
ّ
خالفا    : املوق القصص  جوانب  ع��  لتوقيعهم 

 .6"لغ��هم

 
 . 135المصدر نفسه، ص -1
 الصفحة نفسها.المصدر نفسه و -2
 . 166المصدر نفسه، ص -3
 مرجع سابق  الوسيط،   المعجم : منصبها. وّدست الوزارةاللباس، الّدست: صدر المجلس،  : الدست :الدست -4
عشى ،القلقشندي -5

ٔ
 .103، مصدر سابق، صصبح اال

 . 137المصدر نفسه، ص -6
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�اتب 

 1الّدرج 
 درج: (فعل)   د.رج)(

يدرج،    ،�� درج  ع��،  درج  درج/ 

درجا ودروجا ودرجانا، فهو دارج،  

 للمتعّدي -واملفعول مدروج

َرُج   الطر�ق    :الدَّ

درّ  الفعل  من  اسم  جت  والدرج 

إذا    درجا:  أدرجھ،الكتاب،  

 أسرعت طّيھ  

*"  �� وا�حال  ال��كية  الدولة  أوائل  إ��  األمر  وانت�ى 

فتارة   مختلف،  �عّ��  ذلك  وأحد  �اتب  الّديوان  ي�� 

 . 2" عنھ ب�اتب الّدست، ور�ما ع�� عنھ ب�اتب الدرج

النيابات   أما * غزة والكرك واالسكندر�ة وغ��ها من 

   الصغار
ّ
��يء من دواو���ا �اتب  �  فإنما يقال �� متو�

 .3"درج

 �اتب السّر 
 السّر: (اسم)   (س.ر.ر)

 ا�جمع: أسرار 

 ما يكتمھ اإل�سان �� نفسھ.  

��يء من دواو���ا �اتب درج وال    متو��فإنما يقال ��  "

 .4" ع�� وجھ ّر يطلق عليھ �اتب ِس 

 �اتم السّر 
  (ك.ت.م)

َ
واعلم أن العامة يبّدلون الباء من �اتب السّر بميم  " أخفاه   اسم فاعل من كتم السر: ٌل اعِ ف

 5املع�ى" فيقولون �اتم السّر، وهو �حيح 

�عرف   " من  السلطان  بأمر  السّر  �اتب  وانتدب 

ذلك  ليوصل  للسفر  العدو  وشدة  امل��ي  �سرعة 

 .6" بجوابھ تيانامللطف ا�� املكتوب إليھ واإل

 الّتوقيع

 

 

 

 (و.ق.ع)

 

 

 
َ
 يٌل عِ ْف ت

 

 

 توقيع:(اسم)

توقيعات   • ا�جمع 

 وتواقيع

اإل�شاء  " لصناعة  �ستعملھ   : اسمان وصار  خاص 

�شاء، وعام  أهل الديوان و�تلفظون بھ وهو كتابة اإل

س وهو التوقيع
ّ
 .7"يتلفظ بھ عامة النا

 
لكـتابتهم هذه المكـتوبات ونحوها في دروج الورق، والمراد بالدرج في العرف العام الورق المستطيل المركب  بكـّتاب الدرج " سموا  -1

وصال...عبارة عن عشر
ٔ
 الكـتاب ذخيرةحاجب النعمان في  ين وصال متالصقة ال غير. قال ابنمن عدة ا

ٔ
صل اسم للفعل  : "وهو في اال

درج 
ٔ
سرعت طيه وا

ٔ
درجه درجا إذا ا

ٔ
صله اإلسراع في حالة، ومنه  من درجت الكـتاب ا

ٔ
عددته على مطاويه، وا

ٔ
ته إدراجا فهو مدرج إذا ا

عشى"القلقشندي،  مدرجة الطريق التي يسرع الناس فيها وناقة دروج إذا كانت سريعة.
ٔ
 . 137ص سابق،  ، مصدر صبح اال
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 .104المصدر نفسه، ص  -3
 .104المصدر نفسه، ص  -4
 . 104صالمصدر نفسه،  -5
 .127المصدر نفسه، ص -6
 .52المصدر، نفسه، ص -7
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 الٌتوقيعات

 

 

 

 

 

 

" " " 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 عِ ْف ت

َ
 ٌت يال

 

 

 

 

 

 

جمعھ،  تواقيع    مصدر 

العقد   وتوقيع    أو وتوقيعات، 

ال�اتُب    الصك ونحوه: يكُتب  ن 
َ
أ

و إقراًرا  
َ
اسَمھ �� ذيلھ ِإمضاًء لھ أ

 .بھ

 

 

ع��    اأّم و " التوقيع  من  فأصلھ  بالتوقيع  �سمي��ا 

حوا��ي القصص وظهورها �التوقيع بخط ا�خليفة  

�شاء أو  صاحب ديوان اإلأو  الوز�ر    أوأو السلطان  

 .1"كتاب الدست ومن جرى مجراهم

يجلس ال�اتب  أن  ومن خطط الكتابة التوقيع وهو  "

ع  
ٌ
ب�ن يدي السلطان �� مجالس حكمھ وفصلھ و�وق

ا القصص  ف��ا  ع��  والفصل  أح�امها  إليھ  ملرفوعة 

 .2متلٌقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغھ"

ع �� القصص ب�ن  "
ٌ
يدي  وقد �ان جعفر بن يحيى يوق

و�رمي بالقّصة إ�� صاح��ا ف�انت توقيعاتھ   الّرشيد

ع��   ف��ا  للوقوف  تحصيلها   �� البلغاء  يتنافس 

أساليب البالغة وفنو��ا ح�ى قيل أ��ا �انت تباع �ل  

 .3"بدينار قٌصة

عاة  السُّ
ساع  (س.ع.ي) ال��يد: :جمع  موّزعو   ُسعاة 

 ال��يد.

"  �� األث��  ابن  ذكر  اتخذ    أّن   :  تار�خھوقد  من  أّول 

السعاة من امللوك معز الدولة ابن بو�ھ �عد الثالث�ن  

 .4"ثمائةوالثال

 األضاب�� 

 
ْضبار، ِإضبارة  أفاعيل  (ض.ب.ر)

َ
، أ

ُ
 جمع إَضَبارة

:
ُ
ُحِف،    اِإلضباَرة  من ال�ُّ

ُ
ا�ُحْزَمة

 .ُضمَّ �عُضها ِإ�� �عض

من  " عمل  �ل  متعلقات  من  أو�جمع  اململكة  عمال 

امل�اتبات الواردة وغ��ها، و�جعل ل�ل شهر إضبارة،  

عمال ، ثم  تلك األ أهل  يجمع ف��ا كتب من ي�اتب من  

األ  تلك  لذلك    ضاب��يجمع  واحدة  إضبارة  و�جعلها 

الشهر و�كتب عل��ا بطاقة بذلك ليسهل استخراجها  

 .5"�ستخرجھ من ذلك أراد أن م�ى  

 
 .52المصدر نفسه، ص  -1
 . 247ص ،قمصدر ساب، المقدمة ،، عبد الرحمانابن خلدون -2
 .247 ص نفسه، المصدر  -3
عشى ،القلقشندي -4

ٔ
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 ا�خازن 
  خ ز ن 

َ
 ٌل اعِ ف

خزن،    خازن:  من  فاعل  اسم 

مسؤول ا�خزن، الذي  أو  متعهد  

 يتو�� حفظ املال وغ��ه

يحتفظ بجميع ما �� هذا  أن  و�جب ع�� هذا ا�خازن  "

الديوان من الكتب الواردة و��خ الكتب الصادرة،  

الرسوم   وضرائب  املهّمات،  خرائط  والتذاكر، 

 .1" احتفاظا شديدا

 الدوادر�ة 
  

 بمهمة بر�دية �لمة دخيلة تتعلق  

عوان صاحب  أمعينة لبعض من  

 .اإل�شاءديوان 

ال��يد �� الزمن املتقدم والدوادر�ة أمراء    و�ان أمر"

اإل�شاء،   ديوان  لصاحب  معدون  وأجناد  صغار 

الدوادر�ة  �عض  لسان  ع��  السلطان  رسالة    تخرج 

بما يرسم بھ ملن يركب ال��يد �� املهمات السلطانية  

ديوان    و�أ�يوغ��ها   صاحب  إ��  فيعلق  اإل�شاء  ��ا 

ويعمل   الرسالة،  �عليق   �� تقدم  ما  ع��  رسالتھ 

 .2" بمقتضاها

 3الدوادار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع��   الدوادار: يحيل  مفرد  اسم 

 مهنة الدوادر�ة 

 

 

 

 

 

الدوادار  " عند  واستقر  الدوادار  أمر  عظم  فلما 

ّتاب    �اتب من 
ُ

 و   ست الّد ك
ّ
عنھ الرسالة ع�� ما    قيعل

مر ��  تقدم �� الكالم ع�� �عليق الرسالة رجع أك�� األ 

ست الذي يخدمھ  ذلك إ�� الدوادار وصار �اتب الّد 

 
ّ
فيغ��ها  �عل عنھ  �علقها  كما  بذلك  عنھ  الرسالة  ق 

 .4" مما تقدم

اال�شاء  "فإن   لصاحب  �انت  و�ن  عندهم  الكتابة 

ھ  إال 
ّ
  ف عرَ �ُ   عصبية السلطانمن أهل  تحت يد أم��  أن

 .5بالدو�دار"

 
 . 136المصدر نفسه، ص -1
 .114المصدر نفسه، ص -2
عز هللا البريد فإن كان -«  3

ٔ
مير دواوادار الناصري مثال ا

ٔ
 إلى جهة الشام كـتب في ورقة لطيفة يرسم برسالة المقر المخدوم الفالني ا

كـثر باسم فالن الفالني المرسوم له بالتوجه إلى الجهة الفالنية ويحمل  انصاره ان يكـتب ورقة طريق شريفة
ٔ
و فرسين او ا

ٔ
على فرس ا

عشى، من خيل البريد. ثم يؤرخ".  القلقشندي
ٔ
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أر�اب  

 األقالم 

 

 

 

 

 

 

 (ر.ب.ب)

 

 

 

 

 

َعالٌ 
ْ
ف

َ
 أ

 

 

 املالك املدّبر وهو هللا �عا��   الرّب:

 

 

 

 

 

 

والقلم    أّن   علما-  آلةالسيف  لصاحب    كالهما 

السيف  أّن  الدولة...إال   إ��  الدولة  أول   �� ا�حاجة 

القلم...و أشّد   إ��  ا�حاجة  وسط  أّما  من  الدولة �� 

صاح��ا �عض ال��يء عن السيف ألنھ قد   فيستغ�ي

تمهد أمره ولم يبق همھ إال �� تحصيل ثمرات امللك  

والقلم   األح�ام  وتنفيذ  الدول  ومباهاة  ا�جباية  من 

األ أر�اب  املع�ن...فت�ون  ا�حاجة  هو  هذه   �� قالم 

و أوسع   وثروة  أع��  جاها  �عمة  وأعظم  أقرب  و رتبة 

و�� ترددا  إليھ  وأك��  مجلسا  السلطان  خلواتھ    من 

 .1نجيا..."

 

 ا�خاتم  

 ا�ختم 

 

 

 )م .ت .خ(

 

اِعٌل 
َ
 ف

م: (
َ
 )  اسمخات

 ا�جمع: خاتم وخواتيم  

م /خاِتم  
َ
 خات

 

العز�ز التن�يل  َن  و�� 
َ
�ا َوَما   ﴿:

ْم  
ُ

َبا أَحِد ِمْن ِرَجاِلك
َ
ٌد أ ِكْن  وَ ُمَحمَّ

َ
ل

َم  
َ
ات

َ
َوخ هللا  ِ�َن َرُسوَل  ِبّيِ .  ﴾النَّ

 ) 40آية  (األحزاب

ا�خاتم فهو من ا�خطط السلطانية والوظائف  أما  -

 امللوكية. 

للملوك   معروف  والص�وك  الرسائل  ع��  وا�ختم 

 سالم و�عدهقبل اإل 

عليھ   هللا  ص��  الن�ي  أن  ال�حيح�ن   �� ثبت  "وقد 

وسلم أراد أن يكتب إ�� قيصر فقيل لھ إن ال�جم ال  

يقبلون كتابا إال أن ي�ون مختوما، فاتخذ خاتما من  

ونقش   هللا.   فيھ.فّضة  رسول  البخاري    محمد  قال 

جعل الثالث ال�لمات ثالثة أسطر وختم بھ وقال ال  

بھ  أحد  ينقش   وتخّتم  قال  وعمر  أبو  مثلھ  بكر 

 .2وعثمان" 

الط��" عند  أّن  ي  وذكر  ا�حسن  إ��  أرسل  معاو�ة 

ع��   ختم  بيضاء  �حيفة  الص�ح   �� إياه  مراودتة 

ال�ي    أسفلها وكتب إليھ أن اش��ط �� هذه ال�حيفة

 .3ختمت أسفلها ما شئت فهو لك" 

 
 .257المصدر نفسه، ص -1
 .264المصدر نفسه، ص -2
عشىالقلقشندي،  -3
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واملكتو�ة ع�� الشفهية  واملدونات  قديمها وحدي��ا  املعاجم  الرسول أّن    أجمعت  هو  ينقل    ال��يد  الذي 

�ان الفرس هم أول من أّسس شب�ات لنقل الرسائل  .  ا�خ�� أو ينذر با�حدث، وال��يد تقنية عاملة منذ القدم

العديد من األمم و�� مقدم��ا أمة العرب.  إم��اطورت��مع��   التقنية ع�� يد  إذ استعمل    وقد تطّورت هذه 

الرسول ص�� هللا عليھ وسلم الرسائل للتواصل مع ا�حضارات ا�جاورة وهو أول من استعمل خاتمھ �ختم  

 وتھ.الرسائل ا�خّصصة لنشر دع

الراشدين ا�خلفاء  عهد   �� ذلك  سفيان.  وتواصل  أ�ي  بن  معاو�ة  للدولة    .وطّورها  الذه�ي  العصر  و�� 

اإلسالمية ازدهرت هذه التقنية وأفرد لها ديوان الرسائل ثم ديوان ال��يد وهو ديوان لھ قواعد ومحطات  

 �عض املشرف�ن عليھ قد أسندت لهم واليات.أّن وشروط للمشرف�ن عليھ ح�ى 

صالية املكتو�ة ال�ي تضّمنت أهّم "صبح األع��ى �� صناعة اإل�شاء"كتاب  ُيَعّد  و 
ّ
للقلقشندّي املدّونة االت

الدولة االسالمية   �انت رك��ة استقرار  صالية 
ّ
ات �� عصر االزدهار من مصط�حات  املسلمون  ما استحدثھ 

 جميع مجاالت املعرفة. السيا��ي وتوّسعها ا�جغرا�� وازدهارها االقتصادي و�بداعها الفكري �� 

فقد �ان ديوان اإل�شاء غاية �� الدقة والتنظيم والسرعة و�ان ا�خلفاء والسالط�ن يولونھ أهّمية ك��ى  

 -املع�ى األول   فمصط�ح ال�اتب مثال أصبح يفيد معني�ن:  لذلك توّسع جهازه االصطال�� بتوّسع استخداماتھ.

.  ال�اتب هو العالم بفّن الكتابة  ،الرسالة واملع�ى الثا�ي  مع�ى، ال�اتب هو الذي يكتب  -وهو األك�� شيوعا

، بل 
ً
 .1أ�حت أشرف مناصب الدنيا �عد ا�خالفة و�� رب ل�ل صنعةوأصبحت الكتابة صناعة

موقع الكّتاب من امللوك موقع أسماعهم ال�ي 'معّرفا كّتاب الرسائل �� عصره   يقول عبد ا�حميد ال�اتب 

 . 2"أيد��م ال�ي ��ا يبطشون و   ��ا �سمعون وأبصارهم ال�ي ��ا يبصرون وألسن��م ال�ي ��ا ينطقون 

صالية ال�ي شاع استعمالها �� القرن األول  
ّ
  لل�جرة وتفريعها و��� جانب التوّسع �� معا�ي املصط�حات االت

أدخلت هذه املصط�حات    ات،حسب الصيغ الصرفية املمكنة �ال�اتب والكتاب والكتاتيب والكتبة وامل�اتب 

��  
ّ

�اتب   ،�اتب الدرج، �اتب املناش�� الدست، ا�جديدة: �اتببات إضافية لتؤدي معا�ي االختصاصات مرك

تضمنت ال�ي  بات 
ّ

املرك من  وغ��ها  ومصط�حات    �حاتطمص  السّر  العر�ية  اللغة  من  مثل مشتقة    دخيلة 

 من املصط�حات.  الدوادار وغ��هاأم��اخور ال��يد، 

 �� األهّمية  ا�جهود العر�ية القديمة ال�ي اهتمت �عدة ميادين  أّن  و�ناء عليھ نالحظ   
ً
مثل الف��ياء  غاية

والكيمياء والفلسفة والر�اضيات والطب والصيدلة لم ��مل ميدان ال��يد واالتصال باعتباره تقنية عاملة  

 
تقن كل شيء(صنعه يصنعه صنعا، فهو مصنوع وصنع : عمله. وقوله تعالى   : صنع-1

ٔ
بو إسحاق القراءة  ) صنع هللا الذي ا

ٔ
قال ا

ن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهيجوز الرفع، فمن نصب فعلى المصدرو بالنصب
ٔ
ي تمر مر السحاب دليل على ، ال

 صنع هللا  :واصطنعتك لنفسي ،الصنعة
ٔ
نه قال صنع هللا ذلك صنعا، ومن قرا

ٔ
: قولهو : اتخذه. فعلى معنى ذلك صنع هللا. واصطنعهكا

ويله اخت
ٔ
نا بها لو خاطبتهم تا

ٔ
كون ا

ٔ
رتك إلقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي ا

زهري واحتججت عليهم، وقال  
ٔ
ردته في فرعون وجنوده. وفي حديث   :اال

ٔ
مري الذي ا

ٔ
ي ربيتك لخاصة ا

ٔ
دم قال لموسى عليهما ا

ٓ
  :السالما

نت
ٔ
 . م2003جزء الثامن، طبعة دار صادر،ال ،لسان العرب  ،نظور ابن م-كليم هللا، اصطنعك لنفسه" ا
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الرسول  عهد  أسا    1منذ  اعت��تھ  السيا��ي  بل  وأم��ا  العاملي  وتوّسعها  اإلسالمية  الدولة  قيام  أسس  من 

 .واالقتصادي واستقرارها االجتما��

إ��   التار�خية  املصادر  وديوان  أّن  و�ش��  الرسائل  ديوان  تأسيس  شهد  سفيان  أ�ى  بن  معاو�ة  عصر 

دمجا �عد ذلك �� ديوان  ا�خاتم، و�ان الديوانان معا يتحمالن مسؤولية إصدار وثائق الدولة وحفظها، ثم ان

مصر    ففيواحد �غ�� اسمھ فيما �عد إ�� ديوان اإل�شاء الذي تجاوز دوره حدود تدو�ن الوثائق وحفظها،  

 خصوصا �ان لهذا الّديوان دور بارز �� الّنظم املصر�ة منذ العصر الفاط�ي.

وا�خارجية الداخلية  املراسالت  مجمع  الّديوان  هذا  واألوامر    ،ويعّد  واملناش��  الرسائل  تصدر  فمنھ 

ف�ن
ّ
ومنھ توجھ الرسائل ا�خارجية إ�� مختلف امللوك والدول ال�ي   .والتواقيع إ�� األمراء وا�ح�ام وكبار املوظ

ويشمل اختصاص هذا الديوان ما �سّ�ى اليوم �� لغة السياسة ا�حديثة    . تر�طها عالقات سياسية أو تجار�ة

� عبارة عن الرسوم واإلجراءات ال�ي �عتمد عل��ا الدولة �� تنظيم عالق��ا ا�خارجية  و� «ال��وتو�ول »بنظم  

سواء �� إجراء املفاوضات السياسية أو �� عقد املعاهدات، أو مخاطبة الدول األخرى، أو استقبال ممثل��ا  

الدبلوماسية. امل�اتبات  تحر�ر   �� أو  �ع  ومعامال��م،  واإلجراءات  الرسوم  مجموعة  "باملصط�ح  و�انت  رف 

الشر�ف  الشر�ف املصط�ح  ألن  منھ  جزءا  ت�ون   �� أيضا  "أو  �شمل  العهود  -�ان  رسوم  عن  فضال 

الداخلية   السلطانية  امل�اتبات  والتوقيعات  إجراءات-وا�خارجيةواملفاوضات ورتب  املناش��  و�ان  .  إصدار 

تث الوسطى أصول وتقاليد را�خة،  العصور   �� البالط املصري   �� النظم  معا  لهذه  الدهشة واإل�جاب   ��

وتكشف لنا مراسالت مصر مع الدول األورو�ية عن متا�عة رجال ديوان اإل�شاء ل�ل    بدق��ا وروعة تنسيقها.

 التطورات السياسية الداخلية �� هذه الدول. 

 : الخاتمة  -4

األدبية  حيا��م   �� دور  الرسائل  لفن  يكن  لم  ولهذا  ا�جاهلية   �� العرب  ب�ن  شائعة  الكتابة  تكن  لم 

ال�ي �انت منتشرة    واالجتماعية للفنون األخرى �الشعر وا�خطابة وا�حكم واألمثال  �� ذلك العصر خالفا 

دة لم تكن معروفة من  لكن مع م��ء اإلسالم �غّ��ت ا�حال وظهرت مفاهيم اتصالية جدي   .عندهم ومزدهرة

الفرس  ورؤساء القبائل وملوك الّدول كما فعل مع كسرى    قبل، بدءا ببعث الرسول رسائل إ�� زعماء املناطق

: سالم ع�� من اتبع الهدى وآمن با� ورسولھ، وأشهد أن ال  كسرى عظيم فارسهللا إ��    محمد رسول من  “

ذر من �ان حّيا، أسِلم �سلم، فإن أبيت فإّن إثم ا�جوس عليك إلھ إال هللا وأ�ى رسول هللا إ�� الناس �افة، ألن

صال بالعالم ا�خار��  .2"
ّ
ثم �شأ    ،وقيصر الروم �غية مّد جسر التواصل معهم. ف�انت الرسالة أّول وسيلة ات

واعلم   "��ّسل بقولھ فّن ال  ديوان الرسائل وتطور بتقّدم العصر وتوّسع الدولة اإلسالمية. ويعّرف ابن خلدون 

 
 القر  - 1

ٓ
ل عمرانن الكريم، ا

ٓ
   ،سورة ا

ٓ
رسله إلى كسرى اإلمبراطور، 64رقم   يةاال

ٔ
   الفارسي:.  تمثل بها رسول هللا في كـتابه الذي ا

ْ
﴿ ُقل

 ُنْشِرَك َبِه شَ 
َ
 هللا ََوال

َ
 َنْعُبَد إِال

َ َ
ال

ٔ
ى َكِلَمة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ا

َ
لْوا ِإل

َ
َتاِب َتَعا ْهَل الكـِ ،َيا ا�

ْ
ب ائ

َ
ْربا  َبْعُضَثا َبْعضا ا�

َ
ِخذ  يت�

َ
ا ِمْن ُدوِن َ�ِ َفإْن  َوال

ا ُمْسِلُموَن﴾ . ن� ِ
ٔ
ْشَهُدوا با وا ا�

ُ
ْوا َفُقول

�
 َتَول
 . 110صسابق، مصدر  الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، محمد،؛ هللا حميد -2
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وعارضة  ، وز�ادة العلم  وا�حشمة م��مأن صاحب هذه ا�خطة ال بد أن يتخ�� من طبقات الناس وأهل املروءة  

يعرض �� مجالس امللوك ومقاصد أح�امهم من أمثال ذلك، و ، فإنھ معرض للنظر �� أصول العلم ملا  البالغة

ع��   القيام  من  امللوك  عشرة  إليھ  تدعو  ما  ال��سيل    اآلدابمع   �� إليھ  ينظر  ما  مع  بالفضائل،  ق 
ّ
والتخل

 .1"وتطبيق مقاصد ال�لم من البالغة وأسرارها 

ولم يكن الشعر وال ا�خطابة قادر�ن ع�� أداء الّدور العم�� الذي تؤّديھ الرسالة، ومن هذا التار�خ نافس  

 ال�اتب امل��ّسل الشاعر وا�خطيب.

ي العّباس كتابة الرسائل عناية خاّصة، ولهذا السبب ك�� الكّتاب  �� خلفاء ب�ي أمّية وخلفاء ب�لذلك أْو 

ونبغ كث�� م��م �� فن ال��ّسل وغدا التفّوق �� هذا الفن وسيلة ل�حصول ع�� والية أحد األقاليم وأصبح  

  ي�� بن خالد ال��م�ي  �ستحضر �� هذا ا�جال أسماء م��ا:و �اتب الرسائل مؤّهال للوصول إ�� منصب الوزارة.  

الزّ�ات ه)190(ت   ال�اتبه)233(ت، وابنھ جعفر، ومحمد بن عبد امللك  ،  ه)213(ت، وأحمد بن يوسف 

ده)912(ت  وابن العميد
ّ
وغ��هم ممن  ه)  637االث��(ت  ، و ضياء الدين بن ه) 995(ت، و الصاحب بن عبا

 أوصل��م هذه الصنعة إ�� ما �انوا يطمحون إليھ من نيل أع�� املناصب. 
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 المصادر والمراجع:   -5

 . 2003م�حف؛ ( القرآن الكر�م )،دار الغرب اإلسالمي، الطبعة السا�عة، -1

 :لكتبا
اف اصطالحات الفنون ال��انوي، (محمد ع��)،  -1

ّ
 .1963ق لطفي عبد البد�ع، القاهرة،ي، تحق كش

 دون تار�خ. ، تحقيق وشرح عبد السالم هارون دار ا�جيل، البيان والتبي�ن �جاحظ، (أبو عثمان)،ا -2

 .  1938دار صاوي، القاهرة،كتاب الوزراء والكتاب  �جهشياري، (أبو عبد هللا محمد)،ا -3

،  2، تحقيق أحمد محمد شاكرن طمن الكالم األ�ج�ي  املعرب   )،(أبو منصور موهوب�جواليقي،  ا -4

 . 1969القاهرة، 

هللاح -5 (محمد)،ميد  د  ،  الراشدة  وا�خالفة  النبوي  للعهد  السياسية  الوثائق  اإلرشاد،  مجموعة  ار 

 ه .137الطبعة الثالثة، باريس،

 م.2004ه/ 1424، دار الفكر للنشر والتوزيع، ب��وت، لبنان، ط، املقّدمةبن خلدون، (عبد الرحمان)،  ا -6

فارس،  ا -7 اللغةم�جم  أحمد)،  (بن  جمقاييس  ل 1،  الفكر  دار  منشورات  املقدمة  والنشر،  ،  لطباعة 
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 الملّخص: 

إ�� الّراهنــة  الّدراســة  سامح لدى طـالب جامعة ب�ي سو�ف، والّتعّرف ع��   ��دف 
ّ
الت صوره  رصــد ثقافة 

قافّية لهذه العملّية.  ا�ختلفة
ّ
 ال�ي يتبنو��ا، والكشف عن ا�حّددات االجتماعّية والث

هابرماس)   (يورجن  رؤ�ة  إ��  البحث  هذا   �� استندنا  من    Habermasوقد  انبثقت  ال�ي  سامح 
ّ
الت حول 

االجتما��، امل�ح  من�ج  مطّوع�ن  الّتواص��.  الفعل  بنظرّ�ة  املوسوم  الكب��  الفكرّي    قمنا ا  لذ  مشروعھ 

خالل الفصل   طالبا وطالبة من مختلف �ليات جامعة ب�ي سو�ف،  300باختيار عينة طبقية بلغ حجمها  

 .  2021/  2020الدرا��ي الثا�ي من العام ا�جام�� 

سامح، موزعة ع�� ثالثة أ�عاد:    35صياغة مقياس ت�ّون من    وحاولنا �� مرحلة أخرى 
ّ
بندا لقياس درجة الت

سامح 
ّ
سامح الدي�ي، الت

ّ
سامح الفكري. االجتما��.الت

ّ
   الت

وقد أف��ى بنا البحث إ�� اإلقرار با�حضـور القوي والوا�ح لثقافة التسـامح ب�ن أفراد العينة، و�وجود  

أش�ال عّدة للتسامح يؤمن ��ا الشباب ا�جام�� �� مجتمع البحث و�� التسامح الدي�ي، والتسامح الفكري،  

 والتسامح االجتما��،  

�ح لنا �� هذ
ّ
ه الّدراسة أيضا أن هناك عالقة ب�ن متغ�� النوع ودرجة التسامح، حيث تبّ�ن أّن اإلناث  وات

أك�� �سامحا من الذ�ور، كما تبّ�ن أّن هناك عالقة أيضا ب�ن نمط التعليم والتسامح، فالدارسون للعلوم  

 االجتماعية أك�� �سامحا من الدارس�ن للعلوم الطبيعية.

املفاتيح  االجتما��    –الدي�ي    التسامح  –التسامح   :ال�لمات  التواص��    -التسامح  يورج�ن   -الفعل 

 . هابرماس
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Abstract : 

 The present study aims at monitoring the culture of tolerance among students at Beni Suef 

University, identifying the different forms of tolerance that they adopt. The study also aims at 

revealing the social and cultural determinants of this process . 

 The study is based on Jürgen Habermas' vision about tolerance, which emerged from his 

great intellectual project called The Theory of Communicative Action . 

 The study relies on the Social Survey method, using the Sample method, where a stratified 

sample of 300 students was selected from the various colleges of Beni Suef University, during 

the second term of the academic year2020/2021 . 

 The researcher has formulated a scale of tolerance, consisting of 35 items to measure the 

degree of tolerance, distributed over three dimensions: Religious tolerance, social tolerance, 

and Intellectual tolerance . 

 The study revealed a strong and clear presence of a culture of tolerance among the sample 

members, and the study showed that there are several forms of tolerance, namely religious 

tolerance, intellectual tolerance, and social tolerance , 

The study showed that there is a relationship between the gender variable and the degree 

of tolerance, as it was found that females are more tolerant than males, and there is also a 

relationship between education and tolerance, as students of social sciences are more tolerant 

than students of physical sciences . 

Key Words: Tolerance – Religious Tolerance – Social Tolerance - The Theory of 

Communicative Action - Jürgen Habermas. 
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 مقدمة:  -1

تقراره و�سهم �� ـيرتكز ا�جتمع اإل�سا�ّي ع�� دعائم اجتماعّية وثقافّية وأخالقّية، �عمل ع�� بقائھ واس

ل القيم االجتماعّية والثقافية واحـدة من
ّ
أهـم تلك الركـائز، حيث تمثل امل��ل الذي �ستمد منھ    تطـّوره، وتمث

و  االجتماعّية،  تفاعال��م  وجودهم ومعاي��  شروط  ا�جتمع  سامح  يعد  أفراد 
ّ
أهّم  Toleranceالت واحدا من 

 القيم اإل�سانّية ال�ي �سهم بإيجابية �� بقاء ا�جتمع وتطوره. 

ال�ي تتسم  عات�جتما �� خاصة واجتماعية، أخالقية وضرورة مدنية �عد فضيلة والواقع أّن التسامح

والطائفي السيا��ي، بالّتنوع فإّن  والّدي�ي،  ولذلك  ضرورة   التسامح وجود.  �عد   ال�ي للمجتمعات الزمةال 

 السلم أوقات �� ل�ّل ا�جتمعات ح�ى الزمة �عد ضرورة إّن وجوده بل فحسب، صراعات أو نزاعات من �عا�ي

 ) 1:2012اجتماعية متباينة. (ع�� مراد وفاتن رزاق  م�ونات ذاا�جتمع  ي�ون  عندما

وحتمّيا �� �ل وقت، فإّن  و�ذا �ان حضور التسامح ب�ن �افة ا�جماعات والفئات االجتماعية أمرا مهّما  

باب
ّ
  ا�جـام�� �� ال�حظة اآلنية �عّد أمرا أك�� أهمية و��حاحا؛ ذلك أن الشباب ا�جام�� هو   حضوره ب�ن الشـ

املسئولية االجتماعية �� مختلف ا�جاالت �� املستقبل القر�ب، و�الّتا�� سيسهم    ذلك ا�جيل املنوط بھ حمل

 والتمي�� �� �افة الفضاءات االجتماعية.   �سلوكھ ل�ل صور الّتعصب  بفكره �� �شر قيم التسامح، و�تصّدى

ب�ي  جامعة  طالب  لدى  سـامح 
ّ
الت ثقافة  واقع  عن  للكشــف  الّراهنــة  الّدراســة  تأ�ي  سـبق  ما  ع��  و�ناء 

ة والثقافّية. 
ّ
 سو�ف، وجوانب تلك الثقافة، ورصد أبرز محـّددا��ا االجتماعيـ

 مشکلة الدراسة وتساؤالتها:   -2

تتحدد مش�لة الدراســة الراهنــة �� رصــد ثقافة التسامح لدى طـالب جامعة ب�ي سو�ف، والّتعرف ع��  

صور التسامح ا�ختلفة ال�ي يتبنو��ا، والكشف عن ا�حددات االجتماعية والثقافية لهذه العملية، بمع�ى 

 تعّددة أو إقصا��ا. الكشف عن دور األ�عاد االجتماعية والثقافية �� تنمية قيم التسامح امل 

ساؤالت الفرعية.    واستنادا
ّ
د عنھ مجموعة من الت

ّ
إ�� ذلك تحاول الدراسة اإلجابة عن سؤال رئيس تتول

فالتساؤل الرئيس هو: ما مدى حضور قيم التسامح �� فكر طالب جامعة ب�ي سـو�ف وسلوكهم؟ وما �� أبرز 

وما �� أهّم ا�حددات االجتماعية والثقافية ال�ي   و��ا؟ أنماط التسـامح ال�ي يؤمن ��ا هؤالء الطـالب و�مارسـ

 تن�ي قيم التسامح لد��م أو �سهم �� غيا��ا؟ 

 وتتفرع عن السؤال السابق اإلش�اليات اآلتية  

 ما مستوى حضور ثقافة التسامح لدى عينة الدراســـة؟ وما �� أهّم صورها وأش�الها؟ -1

 مجتمع البحث؟ وما �� أبرز مالمحهما؟  ما مستوى التسامح الدي�ي والفكري السائد �� -2

 ما درجة التسامح االجتما�� لدى مجتمع البحث؟ وما �� أهم تجلياتھ؟ -3

ما دور �عض العوامل االجتماعية �النوع ونمط التعليم وم�ان اإلقامة ومحل امليالد واملستوى   -4

 االقتصادي واالنتماء الدي�ي �� تب�ي قيم التسامح؟ 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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 أهمیة الدراسة:  -3

ا�حالية أهمية نظر�ة وتطبيقية �� آن، فاألهمية النظر�ة، تنبع من أهمية التسامح وضرورتھ،    للدراسة

بوصفھ قيمة اجتماعية وأخالقية. حيث تطمح الدراسة إ�� رصد أ�عاده ا�ختلفة، و�براز أهمية التعاطي  

الظاهر  رصد   �� الّسوسيولو��  �اث 
ّ
ال� ثراء  مدى  ع��  والّتعرف  للظاهرة،  �افة  السوسيولو��  وتفس��  ة 

 جوان��ا.  

سامح  
ّ
 قيم الت

ّ
أما ع�� املستوى الّتطبيقي، فال شك أّن ثّمة ضرورة اجتماعّية وأخالقّية وسياسّية لبث

وقبول االختالف ونبذ الّتعصب والّتطرف ب�ن فئات ا�جتمع وخاصة الشباب منھ، و�التا�� يمكن االستفادة  

ة  من نتائج الّدراسة �� الّتعّرف ع�� واقع ث
ّ
باب ا�جام��، ومن ثّم يمكن وضع خط

ّ
سامح لدى الش

ّ
قافة الت

علمّية لنشر تلك الثقافة وتنمي��ا ومحاصرة �ل صور الّتعصب والّتطرف والال�سامح ، وت�حيح املفاهيم  

وقبول   بالتسامح  ق 
ّ
يتعل فيما  ا�جتمع  فئات  ب�ن  بّ��ا  التطرف  قوى  �عض  تحاول  ال�ي  املغلوطة  واألف�ار 

برامج  االختالف. و  ل�ّل  قافّية 
ّ
والث ا�حاضنة االجتماعّية  ل 

ّ
تمث سامح وحضورها 

ّ
الت ثقافة  أّن سيادة  ال شك 

التنمية االجتماعية واالقتصادّية، فا�جتمع املتسامح هو ا�جتمع األك�� انفتاحا ع�� الّتغ�ّ� والتطور �� �افة  

 ا�جاالت. 

 اإلطار النظري للدراسة:  -4

ل اإلطار النظري  
ّ
سامح، ورصد جذوره الفكر�ة، ثّم عرض االتجاهات  يتش�

ّ
للدراسة من تحديد مفهوم الت

 الّنظر�ة املفّسرة لھ. 

 مفھوم التسامح: الدالالت اللغویة والجذور التاریخیة والمضامین المعاصرة:  -4-1
م  �شأ مصط�ح التسامح �� سـياق ثقافة مختلفة وظـروف تار�خيـة متباينة؛ وألسباب اجتماعّية وثقافّية ل

تمّر ��ا �ّل ا�جتمعات اإل�سانّية، ثم انتقل هذا املصط�ح إ�� مناطق وسياقات ثقافّية مغايرة حكم��ا ظروف  

عشر   الّسا�ع  القرن�ن   �� األورو�ي  الّتنو�ر  عصر  من  أساسا  سامح 
ّ
الت مبدأ  انبثق  فقد  مختلفة،  تار�خية 

�ر الكبار: جون لوك، فولت��، و���ك��  والثامن عشر ، وت�املت صياغتھ الفلسفية ع�� أيدي فالسفة التنو 

 ) 66:2005وغ��هم. (أشرف عبد الوهاب 

غة العر�ّية  
ّ
سامح يجد ف��ا اختالفا كب��ا ب�ن الل

ّ
وا�حّق أّن املتأّمل �� جذور الّدالالت اللغوّ�ة ملصط�ح الت

االختال  ذلك  و�رتبط  والفر�سية،  اإلنجل��ية  اللغت�ن   �� خاص  و�وجھ  األورو�ية،  منھ  واللغات  جزء   �� ف 

غو�ة من جهة، و�الّسياق الّتار��� ا�حضاري الذي برز فيھ املصط�ح من جهة أخرى.
ّ
 بالبنية الل

وسماحة : الن وسهل. و�قال:    سْمحا ، وسماحا،  -ففي اللغة العر�ية، نجد �� امل�جم الوسيط (سَمَح)  

بذل �� العسر واليسر عن كرم    سمح العود: استوى وتجّرد من العقد، وانقاد �عد استصعاب، وسمح فالن:

سماحة وُسُموحة: صار من أهل السماحة فهو سْمح.   - و�خاء، و�قال سمح لھ بحاجة �سرها لھ. و (سُمح) 

وسميح. و (أسمح): سمح و�قال أْسَمَحْت نفُسھ ذلت واطاعت وانقادت، (سامحھ) بكذا، وفيھ وافقھ ع��  
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ح) : َسَمَح. أي صار س��ا سهال، وسّمح  مطلو�ھ، وسامحھ بذنبھ: عفا عنھ، و�قال �� الدع  اء سامحك هللا. (سمَّ

كذا:    �� (�سامح)  و  ساهلھ،  فالنا  ح  وسمَّ وثّقفھ،  لّينھ  وغ��ه:  الرمح  سّمح  و�قال  سهال،  لينا  جعلھ  ال��يء 

ساهل. ومنھ بيع السماح وهو البيع بأقّل من الثمن  
ّ
سامح والت

ّ
ح) فيھ �سامح، و(السماح) الت �ساهل. و (�سمَّ

 )447:2004ملناسب. (امل�جم الوسيط  ا

الدالالت   لم �عرف  القديمة  العر�ّية  اللغة   �� “التسامح”  �لمة  أّن  الّسياق  �� هذا  كر 
ّ

بالذ ا�جدير  ومن 

معا�ي    -كما بينا منذ قليل    -ا�حديثة ال�ي يحيل إل��ا املصط�ح �� الوقت الراهن، فهذه ال�لمة لم تتجاوز  

ساهل واليسر
ّ
    -و�نسب متفاوتة    -النظر عن غ�� املر��ّي، لكّننا نجد ما ي��ض ��ذه الدالالت  وغّض    الت

ً
موّزعا

ل 
ّ
ب�ن عبارات ومصط�حات أخرى، مثل “الوفاق، املسامحة، التسالم، العدل، التفّهم، التحاّب”. و�� تمث

الختالف والتأليف  ا�جهاز االصطال�� الذي اعتمدتھ ا�خطابات االجتماعّية والفلسفّية الرامية إ�� �شريع ا

 .)11 - 10: 2016ب�ن ا�جموعات البشرّ�ة �� ا�حضارة اإلسالمية. (ناجية الور��ي 

ھ ع�� الرغم من أّن الّنصوص الك��ى للفكر  2010  -  1928و�ذهب محمد أر�ون (  
ّ
العر�ي اإلسالمي    ) إ�� أن

سامح، وتدّل ع�� الطر�ق املؤّدي إ
ّ
ليھ باملع�ى ا�حديث لل�لمة، و�تج��  �انت تتضمن البذور األو�� لفكرة الت

نا ال يمكن  
ّ
ذلك عند أعالم هذا الفكر مثل ا�حسن البصري وا�جاحظ و الكندي والتوحيدي واملعري. إال أن

واألطر   الّسائدة  االجتماعّية  الُب�ى  �سبب  اإلسالمّية؛  البيئة   �� شائعة  كممارسة  سامح 
ّ
الت عن  نتحّدث  أن 

ا�جتمعات اإلسالمّية أوضاعا صعبة منذ القرن الثالث عشر امليالدي، فمنذ  الفكرّ�ة املهيمنة، فقد �ابدت 

بقات  
ّ
والط ا�حضرّ�ة  والّنخب  والثقافّية  العرقّية  ل�جماعات  وا�حة  فرز  عملّيات  شهدت  الوقت  ذلك 

عبية، وأقيمت من ثّم ا�جدران وا�حواجز بي��ا. (محمد أر�ون 
ّ

   )114 - 113: 1995الش

أر�ون، ا ملوقف 
ً
 هو    وخالف

ً
�امال  

ً
تّيارا لتشمل  التسامح   

َ
دائرة  

ً
ا�جابري موّسعا عابد  موقف محّمد  جاء 

�� فكر أوائل    -حسب رأيھ  -التّيار القدرّي واإلرجائّي �� بداية الدولة العر�ّية اإلسالمّية. فقد ظهر هذا املفهوم  

اه بذاتھ من محاور  قائًما  محوًرا ً  ل 
ّ
ومث واملرجئة”،  “القدرّ�ة  م�ن 

ّ
خالل  املت�ل من  الفكرّ�ة، وذلك  تماما��م 

ا واسًعا   أّن عدم تكف�� هؤالء املت�لم�ن  ذلك   مسألة “اإليمان” 
ً

من التسامح،    ملرتكب الكب��ة، �عكس هامش

ق األمر بارت�اب معصية أو  
ّ
وقع فيھ الفصل ب�ن اإليمان والعمل. إّن العمل ال يبطل اإليمان، حّ�ى و�ن �عل

دينّية. . . . و�صل ا�جابري إ�� استنتاج مفاده أّن “ا�جيل األّول من املثّقف�ن  �عدم القيام ببعض الواجبات ال

�� ا�حضارة العر�ّية اإلسالمّية راح يدافع عن مفهوم لإليمان قائم ع�� االعتدال والتسامح، مفهوم لي��ا�ّ�  

ه “قّمة التسامح”، استعمال هذه ال�لمة �� هذا السياق ”، و يقّدم ا�جابري فكر ابن رشد باعتبار   إذا جاز

يقول: “و�بلغ التسامح قّمتھ �� موقف ابن رشد من آراء ا�خالف�ن وا�خصوم، حينما يلوم الغزا�� ع�� �ونھ 

املوقف.   هذا  إ��  أّدت  ال�ي  املقّدمات  اعتبار  دون  بفساده  يحكم  بل  ا�خصم،  موقف  يتفّهم  أن  يحاول  ال 

 ) 9:2016(ناجية الور��ي 

، �ش�� األول إ��   Tolerationوالثا�ي  Toleranceك مقابالن ل�لمة �سامح، األول  و�� اللغة اإلنجل��ية هنا

  استعداد ال�خص لتحّمل معتقدات وممارسات وعادات تختلف عّما �عتقد فيھ، أما املع�ى الثا�ي فيش�� 

قضة للمعتقد  بدرجة أك�� إ�� التسامح الدي�ي، فهو �ع�ي الّسماح بوجود اآلراء الّدينية وأش�ال العبادة املنا



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا
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�� مواجهة ا�حروب الدينّية   هو السائد �� القرن السادس عشر  Tolerationالّسائد. وتار�خيا �ان مصط�ح  

سامح �� ذلك الوقت بالصبغة الدينية، و�ان مجرد سلوك فاضل،  
ّ
ال�ي شهد��ا أورو�ا، ولذلك تم�� مفهوم الت

�سامح األع��   املفهوم محيال ع��  لك يصبحمما يف��ض ضمنا عدم وجود مساواة ب�ن طر�� التسامح، و�ذ

فال يف��ض هذا الّتدرج، بل �ع�ي املساواة ب�ن �ّل األطراف، وتبعا لذلك   Toleranceمع األد�ى، أما مصط�ح  

سامح اح��ام ا�ختلف مهما �ان مصدر اختالفھ،
ّ
فتحّول التسامح من مفهوم ذي طا�ع هرمي يقوم    �ع�ي الت

 ) 67:2005� حّق ل�ّل البشر .(أشرف عبد الوهاب ع�� تفضيل طرف ع�� طرف إ�

مصط�ح   اشــتق  الالتي�ي    Toleranceوقد  الفعل  األف�ار    tolerareمن  تحّمل  أي  الّتحّمل،  �عـ�ي  الـذي 

ـخص متسامحا �ع�ى إدراكـھ لالختالفات وقبولها ��  
ّ

والّرؤى وأنماط ا�حيـاة املتباينة واالعـ��اف ��ا. و�ون الش

اليوميّ  وأنماطهم  ا�حياة  اآلخر�ن  معتقدات  الشـخص  قبل  إذا  متسـامحة  الشـخص  نظر  وجـهة  و�عد  ة، 

  (Miloloža, Ivana et.al. 2014: 291)السلوكية رغم اختالفها عن معتقداتھ وأنماط ســلوكھ ا�خاصة. 

�ي للغة  و�ش�� �لمة التسامح �� املعاجم اإلنجل��ية إ�� معظم املعا�ي السابقة، ففي م�جم ال��اث األمر�

�ع�ي   The American Heritage Dictionary of the English Languageاإلنجل��ية   املثال  سبيل  ع�� 

القدرة ع�� تحّمل املشّقة واأللم، القدرة ع�� االع��اف بمعتقدات وممارسات اآلخر�ن    كما �ع�ي  التسامح 

مت  خص 
ّ

ال� ي�ون  وأن  معّينة،  معاي��  حول  االختالف  وقبول  تحّمل واح��امها،  ع��  قدرتھ  �ع�ي  سامحا 

 )Soukhanov, Anne 1992: 7481(معتقدات اآلخر�ن وممارسا��م وسما��م املتباينة. 

سـامح �� أورو�ا �� وقت مبـكر من القــرن الثا�ي امليـالدي، وذلك �� تأمالت
ّ
 The  وتار�خّيا، ظـهرت �لمة الت

Meditations  ) لق    الذي ع�ّ�   م)  180  –  121مار�وس أور�ليوس
ُ

عن مضمون التسامح �� العبارة التالية: (خ

تحملهم   أو  جيدا  علمهم  إذن  البعض،  �عضهم  أجل  من   ,All men are made one for anotherالبشر 

either then teach them better, or bear with them  )Doorn, V. Marjoka 2014:2 ( 

سامح ومعناه قد ورد �� عّدة مواضع �� كتاب الّتأمالت، ففي الكتاب األول يقول  وا�حقيقة أ
ّ
ّن مصط�ح الت

مت من سكستوس  
ّ
األر�حّية . . . ومفهوم ا�حياة ال�ي �عاش وفقا للطبيعة، ووقارا ��   Sextusأور�ليوس: " �عل

سـامح تجـاه ا�جهـال من الناس و 
ّ
ف، ورعاية مصا�ح األصدقاء، والت

ّ
تجـاه راك�ي رؤوسهم، والّتلطف  غ�� ت�ل

: قل لنفسك ح�ن تقوم �� الصباح اليوم سأقابل من الناس من هو    مع ا�جميع" و�ذكر �� الكتاب الثا�ي 

وا�حسود واألنا�ي، أما أنا وقد أدركت طبيعة    متطفل، ومن هو جاحد، ومن هو عنيف، وسألتقي بالغادر

رفت أنھ قبيح، وعرفت أن مرتكب الّرذائل ال يختلف  ا�خ�� ، وعرفت أنھ جميل، و�صرت بطبيعة الشر وع

ع�ي أد�ى اختـالف �� طبيعتھ ذا��ا، فنحن ال تجمعنا قرابـة الدم والعـرق فقط، بل قرابة االنتساب إ�� نفس  

�ي
َ

لقنا للتعاون    العقل، ونفس القبس اإلل�ي، ولذلك فلن َ�ُسوؤ
ُ

أي واحد م��م، ولن أ�خط عليھ، فقد خ

شاحن والعداوة مناقضان للطبيعة" (مار�وس أو�ر�ليوس  شأننا شأن اليدي
ّ
ن والقدم�ن، وا�جفن�ن، إن الت

2010 :11 ،44.(  

سامح  
ّ
من وقت أور�ليوس إ�� يومنا    -الّنا�عة من قرابة الّدم وقرابة العقل    - لقد تب�ى الفالسفة فكرة الت

�� ا�جتمع.   - خاصة املتباينة دينيا  -  هذا، �وسيلة للتغلب ع�� االختالفات العميقة ب�ن ا�جماعات املتنوعة
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سامح بوصفها سياسة إدار�ة  
ّ
 قبل أن تتب�ى الديمقراطيـات ا�حديثة سـياسـة الت

ً
لقد استغرق األمر وقًتا طو�ال

سـامح وجـدت �� املقاومـة الفعلّية للطغيان والقمع قبل    كما �عرفها اليوم.
ّ
وا�حقيقة أّن جذور مضمون الت

 ).Doorn, V. Marjoka 2014:2(ساب ال�لمة رواجها �� املعاجم العلمية. ف��ة طو�لة من اكت

الرغم أّن  وع��  ل من 
ّ
 معظم تؤكد اإل�سا�ي، الّتار�خ �� قديمة مراحل إ�� يرجع التسامح مفهوم �ش�

ھ منظور تار��� من ال�ي تناولتھ الّدراسات
ّ
والفلسفي   الّسيا��ي ا�خطاب  �� مركزي  مفهوم إ�� يتحّول  لم أن

 سائر اجتاحت ال�ي والسياسّية الدينّية ال�ي تلت ا�حروب الدي�ي باإلصالح  ُعرف ما ��ة�� ف  واالجتما�� إال

 .)15:2019عشر (من�� الكشو  السا�ع القرن  �� األورو�ية  البلدان

الفر�سية  من اللغت�ن الالتينية و   Toleranzو�ذكر هابرماس أّن اللغة األملانية لم �ستعر �لمة التسامح  

مع   التسامح  وهو  لها  الضيق  املع�ى  استخدم  وقد  عشر،  السادس  القرن   �� الدي�ي  اإلصالح  ف��ة   ��  
ّ
إال

الدي�ي  التسامح  مفهوم  تحول  عشر  والسا�ع  السادس  القرن�ن  سياق  و��  األخرى،  الدينية  الطوائف 

religious toleration  إ�� مصط�ح قانو�ي(Habermas 2003: 2). 

  Martin Luther  )1483من الباحث�ن أّن مؤسس املذهب ال��و�ستان�ي املعروف (مارتن لوثر)    ويعتقد كث�� 

عام  1546  - حدود   �� ا�حديث، وذلك  العصر   �� سامح 
ّ
الت استخدم مصط�ح  أّول من  ، وذلك  1541) هو 

اإل�سا الن�عة  انبثاق  مع  ذلك  وتزامن  والضم��،  واإليمان،  االعتقاد،  بحر�ة  التسامح  ر�ط  لدى  عندما  نية 

إراسموس  مثل  ال�اثوليكية،  الكنيسة  إصالح   �� بقوة  روا 
ّ
أث الذين  املسيحي�ن  الالهوتي�ن  من  مجموعة 

Erasmus  ومونتانMontan  و دي لوسبيتال ،De Lospital  69: 2005(أشرف عبد الوهاب(. 

فون �� أورو�ا باستخدام �لمة التسامح �� منشورا��م  
ّ
و�� خضم القرن السادس عشر املضطرب بدأ املؤل

و�ان   املهرطق�ن.  أو  بالزنادقة  يوصفون  من  ع��  الواقع  واالضطهاد  الّتفتيش  محاكم  ع��  لالحتجاج 

عصره الذين دافعوا  ) أحد املفكر�ن البارز�ن ��  Sebastian Castellio  )1515-1563سيباستيان �استيليو  

قضية   من  وانطلق  الدي�ي  بالتسامح  "�استيليو"  وا�شغل  والسيا��ي،  الدي�ي  سامح 
ّ
الت عن  و�قوة  عالنية 

أساسية و�� أّن من يصدر حكما ع�� معتقدات اآلخر�ن يحل محل هللا، و�رى �استيليو أّن اضطهاد غ��  

ھ للتسامح بمثابة دعوة لالستقرار والتعا�ش  املتدين�ن يؤّدي إ�� قالقل واضطرابات، ولذلك فقد �انت دعوت

ما ظهر الّنضال  
ّ
الّسل�ي، وع�� مدار القرن الثامن عشر لم يتجّل فقط الّنضال من أجل ا�حر�ة الدينية، و�ن

 ). Doorn, V. Marjoka 2014:2– 3( من أجل التسامح العلما�ي ومعارضة الّدين بطر�قة سلمّية

الك الّتنو�ر  ، وجون لوك  و روسو،  سبينوزا،  -   باروقد ساهم فالسفة عصر  املفهوم،   وفولت��  إثراء   ��

) �� الفصل األخ�� من رسالتھ �� الالهوت  1677  –  1632حيث كتب سبينوزا (  وتوسيع حقول استعمالھ.

بالشرفاء من رعاياها   إ�� املنفى  الدولة هـو ذلك الذي تبعث فيھ  والّسياسة: "إّن أسـوأ موقف توضـع فيھ 

مجر  (و�أ��م  روسو  وكتب  إخفاءها،  �ستطيعون  ال  مخالفة  آراء  اعتنقوا  أل��م  إال  ل��يء  ال    -  1712مون، 

فهذان  ) �� العقد االجتما��: "يخطئ أولئك الذين يفصلون ب�ن الال�سامح املد�ي والال�سامح الدي�ي،1778

أّ��م �عتقد  من  جانب  إ��  �سالم  العيش  ر 
ّ

املتعذ من  إذ  بي��ما.  انفصام  ال  شق��    الّنوعان  (صا�ح  هال�ون 

 ).142: 2014وساطع رضوان 
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-   مسألة �خصّية: ف�ّل مواطن بوصفھ عضوا �� ا�جماعة السياسية  -�� رأي سبينوزا    -إّن الّدين يظل  

يحّق لھ ممارسة الدين الذي يختار؛ إذ التدّين شأن �خ��ّي. فال دين امللك ُيلزم املواطن�ن، وال    -  وكذا األم��

د الفصل ال�امل ب�ن الفلسفة والالهوت، و�علن  دين املواطن�ن ُيلز 
ّ

م امللك. إّن رسالة الالهوت والسياسة تؤك

 ).21:2019عن استقاللهما املتبادل(من�� الكشو 

) لوك  جون  كتب  السياق  ذات  ��  1706  –   1632و��  منفاه   �� الالتينية  باللغة  التسامح"   �� "رسالة   (

ھ ليس من حق أحد  و�ان    1689هولندا دون كتابة اسمھ �� عام ،
ّ
د أن

ّ
التسامح الدي�ي لب اهتمامھ، حيث أك

ي�ون    
ّ
أال الدي�ي  التسامح  الدنيو�ة. ويستلزم  األمور  يقتحم  أن  أو  املدنية،  ا�حقوق  الدين  باسم  ين��ك  أن 

للدولة دين؛ إّن خالص النفوس من شأن هللا وحده، كما أّن هللا لم يفوض أحدا �� أن يفرض ع�� اآلخر�ن  

 ). 1997:7نا (جون لوك دينا معي

ودعا "لوك "�� كتابھ إ�� القضاء ع�� بنية التفك�� األحادي املطلق، وروح التعصب الدي�ي املغلق، و�قامة  

و�ناء منظومة حقوق تؤسس ملفهوم التسامح �عتمد مبدأ الفصل ب�ن دور الكنيسة ودور    العقل،الدين ع��  

لطوائف الدينية. و�قول جون لوك �� الكتاب: "يجب أن تّتخذ  الدولة، ومبدأ املساواة �� ا�حقوق ب�ن جميع ا

سامح أساسا �حر���ا، وأن �علم أّن حر�ة الضم�� حّق طبي�� ل�ّل إ�سان يخّصها كما يخص  
ّ
الكنائس من الت

 ). 142: 2014املنشّق�ن ع��ا، و أّن ال إكراه �� الدين سواء بالقانون أو بالقوة (صا�ح شق�� وساطع رضوان 

 ) ) وال�ي �سّم��ا البعض التنو�ر  1750  –  1650إّن ا�حقبة ال�ي شهدت بزوغ التسامح العلما�ي �� أور�ا 

�� ال�ي مّهدت الطر�ق لتأسيس الّنظم الّديمقراطية اللي��الية �� أورو�ا،   radical enlightenmentا�جذري  

ھ �� حاالت كث��ة لم تكن
ّ
�سو�ة الن�اعات الدينّية �� فقط ال�ي   كما �عرفها اليوم، ومن ا�جدير بالذكر، أن

  �� إ�� تحقيق االستقرار السيا��ي واالجتما�� والدي�ي ساهمت أيضا  ما ا�حاجة 
ّ
التسامح، و�ن عّززت فكرة 

 .(Doorn, V. Marjoka 2014:3) ذلك

واستنادا إ�� هذا املوروث التار��� وا�حضاري، جاءت الّتعر�فات املعاصرة للمصط�ح، فُتعّرف منظمة  

األش�ال   واح��ام  العالم،  ثقافات  ب�ن  �ي 
ّ
ال� بالّتنوع  واالع��اف  والقبول  االح��ام  ھ 

ّ
بأن التسامح  اليو�س�و 

املتباينة �� الّتعب��، وتقدير الّصفات اإل�سانّية لدينا، و�تعّزز التسامح باملعرفة واالنفتاح والتواصل وحر�ة  

ما  واملعتقد. إّن التسامح هو اال��جام �  الفكر والضم�� 
ّ
� سياق التباين، وهو ليس واجبا أخالقّيا فقط، و�ن

UNESCO ,(  هو أيضا ال��ام سيا��ي وقانو�ي، وفضيلة �سهم �� إحالل ثقافة الّسالم محل ثقافة ا�حرب

1995: 71.( 

ھ االع��اف واالح��ام املتبادل، ومراعاة ا�حقوق وا�حر�ات  
ّ
ووفقا ملواثيق األمم املتحدة، �عرف التسامح بأن

من  �جم غ��ها  أو  واإلثنّية  والدينّية  والطبقّية  االجتماعّية  ا�خصائص  أساس  ع��  تمي��  دون  الناس،  يع 

الصفات، و�رى �عض علماء ال�ّ�بية أّن التسامح هو �لمة الّسر �� نبذ العنف والّتخ�� عن العدوان، و�تج��  

وأنم  ا�حياة،   �� وطرائقهم  اآلخر�ن،  آراء  أّن  إدراك  ع��  الفرد  قدرة  سما��م  ��  من  والعديد  سلوكهم،  اط 

 .Mitin, Sergei et.al( األخرى تختلف عن سماتھ وطرائقھ هو، ومن ثّم �ع��ف ��ا دون مواجهة أو اع��اض

2017:1194.( 
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 و(فضيلة) االجتماعية، الّنظر  وجهة من إليھ ينظر حينما (قيمة) فهو وجه�ن: �� التسامح مفهوم �تمثلو 

 هو بل فحسب، قيمة ذا  التسامح ليس قيمة  يمارسھ، (فبوصفھ الذي  الفرد  من جانب  إليھ  حينما ينظر 

 أو ُيبادل وأن ثمن، لھ ي�ون  أن يمكن وال ومنفعة أهمية  تفوقھ بأشياء ُ�ستبدل أن فال يمكن ذاتھ، �� قيمة

 و�وصفھ .كقيمة صفتھ يفقد أن  دون  عامة أو  فردية أ�انت  سواء املنفعة أو مثل األمن أخرى  بقيم يقايض

تسامح األخال�� الفاعل يقوم بھ الذي  ا�ُجهد فالتسامح هو فضيلة
ُ
 الذي  القو�م  السلوك ُمقت��ى لتحقيق امل

ما ،متعال ألمر  استجابة وال  ذاتھ عن الفعل سابقة لقاعدة تطبيق مجّرد  ي�ون  ال
ّ
 ينشد الذي  الفعل هو و�ن

 القو�م املعيار ع��  للتعّرف ا�خاصة بأنوارها  �س��شد تحقيق لذات وهو الذا�ي، جهده  خالل من  يتحّدد خ��ا

   ).5: 2019) (من�� الكشو  املتبّصر للسلوك

وهكذا أض�� التسامح مفهوما مهما وضرور�ا للتعا�ش ب�ن البشر، وأصبح فضيلة وقيمة إ�سانية رفيعة  

والرفاهية للمجتمع اإل�سا�ي،  تتبناها املنظمات االجتماعية والسياسية، والهيئات الدولية لتحقيق السالم  

 وساهم العلماء �� تخصصات علمية ش�ى �� بلورة مفهومھ وتحديد أ�عاده ا�ختلفة.

وا�حّق أّن مصط�ح التسامح لم �عد قاصرا �� الوقت الراهن ع�� التسامح نحو التنوع الدي�ي فقط، بل  

العر التنوع  املتباينة، وقضايا مثل  التوجهات السياسية  النوع االجتما��، املوت الرحيم ا�سع ليشمل   ،��

euthanasia    مث��ة املعتقدات  ت�ون  عندما  تظهر  التسامح  أهمية  أّن  املش��ك  القاسم  و�بقى  واإلجهاض. 

 .(Doorn, V. Marjoka 2014:3) ل�جدل، والعالقات ب�ن ا�جماعات متضار�ة 

واح��  اآلخر  مع  االختالف  قبول  ا�حالّية  الّدراسة   �� بالتسامح  الدينية  و�قصد  ومعتقداتھ  أف�اره  ام 

واالجتماعية، واالع��اف بحقھ �� ممارسة شعائره الدينية، وعدم القيام بأّي سلوك تمي��ي ضّده لناء ع��  

هذا االختالف. و�قصد بثقافة التسامح مجموعة القيم واملبادئ املرتبطة بقبول اآلخر ا�ختلف والتعا�ش  

 معھ.

 االتجاه النظري للدراسة:  -4-2
حول التسامح ال�ي انبثقت من مشروعھ الفكري    Habermasلدراسة ع�� رؤ�ة (يورجن هابرماس)  �عتمد ا

 The Theory of Communicative Action الكب�� املوسوم بنظر�ة الفعل الّتواص��

�عّد هابرماس بال شك واحدا من أك�� املنظر�ن االجتماعي�ن شهرة �� الوقت الراهن، و�شهد ع�� ذلك  

�اث الهائل الذي أنتجھ، وثّمة أسباب معلومة لتلك الشهرة الهائلة، م��ا دعوتھ السياسية  أعمالھ امل
ّ
تم��ة وال�

النظم   الواسع من  العليلة، واملدى  الغر�ية  اللينينية والّديمقراطية  ب�ن االش��اكية  ثالث  األخالقية لطر�ق 

تھ لتخوم علمية جديدة لم �سبقھ إل��ا  العلمية واألطر النظر�ة ال�ي استقى م��ا دالئلھ ومناقشاتھ، وغزوا

 Van denأحد، وصعو�ة أسلوب كتاباتھ ومناقشاتھ ال�ي اتخذها �عض م�جبيھ دليال ع�� عمقها وثرا��ا. (

Berg 1990:161 ( 

وقد درس هابرماس ع�� يد أدورنو سنوات عدة، ويعد �ش�ل عام الور�ث األسا��ي املعاصر ل��كة مدرسة  

ھ ن�� باملدرسة من�� مغايرا،  فرانكفورت، وع�� الرغم  
ّ
من وجود أف�ار مش��كة جلية بينھ و��ن أسالفھ، إال أن
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الفعل  حول  نقدية  اجتماعية  نظر�ة  وقدم  االجتماعية،  والُب�ى  الفعل  تحليل  ع��  جهده  معظم  وركز 

 ). 308 –  305: 1999التواص��، ومنتقدا ما أسماه العقل األدا�ي الوض��. (إيان كر�ب 

هابرما سوسيولوجّية  قّدم  رؤى  ع��  صياغ��ا   �� اعتمد  الّتواص��،  الفعل  حّول  شاملة  نظرّ�ة  س 

وفي��  وماركس  لدور�ايم  املتباينة  الرؤى  مبدعة  بطر�قة  ودمج  عميقة،  وفلسفّية  ولغوّ�ة    وسي�ولوجّية 

الغر�ي    و�ارسونز للمجتمع  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الب�ى  مفهومھ    -حول  هابرماس  وأسس 

للنسق  ا العديد من وظائف    System�خاص املغاير  البناء الذي يرتب  ، فالنسق من وجهة نظره هو ذلك 

من خالل وسائط املال والسلطة، ويستع�� هابرماس مفهوم (عالم ا�حياة أو العالم املعيش)    ا�حياة اليومية 

Lifeworld    نظر�ة تنبثق من خ��ة  من الفينومينولوجيا، حيث يتم تحليل ا�خطاب اليومي من أجل �شييد

ا�حياة اليومية. إّن العالم املعيش هو امل�ان الذي يتفاعل فيھ الناس �� ا�حياة اليومية، يتبادلون األف�ار  

فيما بي��م، و�صوغون بطر�قة تواصلية بناءة القيم واملعتقدات ا�خاصة ��م، و�وجد هذا العالم �� املن�ل،  

  ).Gouthro, Patricia A. 2002(  �يوا�جتمع ا�ح�� ومنظمات ا�جتمع املد

إ�� ان��ت  الغر�ية قد  أّن ا�حداثة  بالعقل األدا�ي    يرى هابرماس    وهو   Instrumental Reasonما �عرف 

الفكر   الّتكميم والقياس واملوجھ نحو ما هو عم�� ونف��، بحيث غدا  القائم ع��  الّتق�ي الوض��  العقل 

آلة اخ��ال    بمثابة  وتم  الكمية  ر�اضية،  املقوالت  وفق  الوقائع  وتصنيف  والتجر�ب،  املالحظة   �� العقل 

اعتبار    والصور املنطقية ابتغاء صياغة قوان�ن حتمية، ولذلك تّم إعالء قيمة الر�اضيات واإلحصاء، لدرجة

ك  استنادا إ�� ذل  –�ل ما ال يتطابق مع معاي�� ا�حساب والكم والتقن�ن أمرا مشبوها ومضادا للتنو�ر، وتم  

إقصاء القيم الدينية وا�جمالية واألخالقية والفلسفية ال�ي اعت��ت أمورا ميتاف��يقية ال عالقة لها باملعرفة    -

   ).14 – 13 :2010العلمية (كمال بو من�� 

للتجر�ب والتكميم    -حسب ما يرى هابرماس و رواد مدرسة فرانكفورت    – إّن إخضاع الطبيعة واإل�سان  

ا ترى  ما  حسب  االجتماعية  الر�ا��ي  العمليات  إدراك  عن  تماما  عاجزا  العقل  جعل  الوضعية،  لفلسفة 

واإل�سانية �� سياقها الشامل الذي يتخطى حدودها املباشرة، وجعلھ عاجزا كذلك عن إدراك املعا�ي ال�لية  

ع��   للمعطيات ا�جزئية ا�حسوسة، و�ذلك أصبح العقل األدا�ي أس�� املالحظة والتجر�ة اآلنية، وغ�� قادر

 ).  30  – 29 :2010(كمال بو من��  لفهم املا��ي واستشراف املستقبل تجاوز ا�حاضر

ھ خلص  
ّ
من خـالل قراءاتھ    - ولذلك انتقد هابرماس هذا العقل الذي سلب من اإل�سان إ�سانيتھ، إذ أن

الغر�ي   والفلسـفي  السـوسـيولو��  لل��اث  هر�  -املتعمقة  وجورج  وفي��  هيجل  فكر   ��  �
ّ

تج� ميد  كما  رت 

وغ��هم   وأدورنو  الوض��  -وهـوركهايمر  األدا�ي  العقل  نقد  أّن  التشيؤ  إ��  لظواهر  نقد  جوهره   ��   هو 

réification    واالغ��ابAlienation    ��إ اإل�سان  تحول  حيث  الغر�ية،  الرأسمالية  ا�جتمعات  سادت  ال�ي 

إ�� االجتماعية  العالقات  واستحالت  االس��الك،  و  لإلنتاج  أداة  (شيئّية)    مجرد  مادية  عالقات 

chosification،   وا�جتمع واإل�سان  للطبيعة  إحصائّية  كمية  رؤ�ة ٍ  إ��  إذن  األدا�ي  العقل  أف��ى    لقد 

)368 -Habermas, Jurgen 1984: 366   .( 
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من أجل ذلك اعت�� هابرماس أّن ا�حداثة مشروع لم يكتمل �عد، ورأى أّن حل أزمات العقالنية وقيم  

ما ينب�� إكمالھ وت�حيحھ، ولذا فقد وضع (هابرماس) العقل التواص�� �� التنو�ر ليس �
ّ
� التخ�� عنھ، و�ن

مقابل العقل األدا�ي، وخلص إ�� أّن ا�خروج من القفص ا�حديدي للعقل األدا�ي ا�حسا�ي ال ي�ون بنفيھ  

ما ي�ون باالعتماد ع�� العقل التواص��
ّ
 ).812: 2015 (عزمي �شارة واالتجاه نحو الالعقالنية، و�ن

وتأسيسا ع�� ما سبق، قدم هابرماس نقدا قاسيا للعقل األدا�ي، وطرح بديال لھ وهو الفعل التواص��  

أو العقل التواص��، و�قصد بھ التفاعل الذي يحدد طبيعة العالقات االجتماعية أو اإل�سانية �� ف��ة زمنية  

  ا�جتمع و�ش�ل فهمهم لذوا��م، و�تحدد ذلك �� معينة، بواسطة الرموز واملعاي�� ال�ي تحدد تطلعات أفراد

اإلكراه   استبعاد  يتم  ولهذا  واالتفاق.  التفاهم  تحقيق  ابتغاء  والسياسية،  وا�جمالية  األخالقية  ا�جاالت 

والعنف والسيطرة؛ ألّن الفعل الّتواص�� عنده يرتكز ع�� مقار�ة ��دف إ�� تحقيق اتفاق مب�ي ع�� قناعات  

ا�جتمع، فيتحقق إجماع عقال�ي يمكن أن �غّ�� مسار الفعل األدا�ي وتأسيس العقالنية  متبادلة ب�ن أفراد  

 ). 34 :2010(كمال بو من��  التواصلية

ذات�ن ب�ن  الّتفاعل  ھ 
ّ
بأن التواص��  الفعل  ابتداء  هابرماس   

ُ
األقل two subjects  ويعّرف ع��  فاعل�ن  أو 

يس عالقات �خصية مش��كة سواء أ�انت لغو�ة أو  قادر�ن ع�� الكالم والفعل، وقادر�ن كذلك ع�� تأس

التوصل لفهم إ��  الفاعلون  الفعل والتخطيط الستيعابھ  Understanding  غ�� لغو�ة، ويس��  من    سياق 

التفاعل إ��  التفس�� هنا  أو  التفاهم  التوافق والتفاهم، ويش�� مصط�ح  االجتما�� والفكري    أجل تحقيق 

 ).Habermas, Jurgen 1984: 86(  للوصول إ�� اإلجماع أو االتفاق

األدا�ي، الفعل  لتجاوز  هابرماس  جانب  من  مبدعة  يمثل محاولة  التواص��  الفعل  ھ  إّن 
ّ
لتنمية    إن أداة 

الوض��   الشمو��  والعقل  الذات  حول  املتمركز  العقل  تتجاوز  وآلية  للعقل،  واإل�سا�ي  املوضو��  البعد 

بل غدا    - سواء أ�ان ا�جوهر ذاتا أو موضوعا    -فالعقل لم �عد جوهرا  املنغلق، الذي يفتت الواقع و�جزئھ.  

من أجل بلورة إجماع �ع�� عن املساواة داخل مجال   هابرماس الفعل التواص�� فاعلية ودينامية ؛ لقد صاغ

عام �س��د الفرد من خاللھ جانبا من ذاتيتھ و�دمجها �� فعل جما�� قائم ع�� التواصل والتفاهم، كما جاء  

لفعل التواص�� لتجاوز العالقات االجتماعية القائمة ع�� اإلكراه والهيمنة، واستبدالها �عالقات اجتماعية  ا

 ).2013سليمة، قائمة ع�� ا�حوار والنقاش والتفاهم (نور الدين علوش 

العقالنية   أو  التواص��  للفعل  نموذجا  بوصفھ  للتسامح  هابرماس  رؤ�ة  فهم  يمكن  سبق  ملا  واستنادا 

��دف  التوا التواص��  يرى هابرماس    -صلية، فالفعل  الفاعل�ن االجتماعي�ن،    -كما  ب�ن  تفاهم  إ�� تحقيق 

إم�انية استخدام األسس العقلية إليجاد اع��اف الذوات    وحجر األساس الذي يقوم عليھ هذا التفاهم هو

  ق وا�حوار والقابلية للنقد.إال ع�� الصد  يتأسس ذلك االع��اف وال   Intersubjective recognitionفيما بي��ا  

)Habermas, Jurgen 1984:x.( 

ففي إطار الفعل التواص�� �عتمد محصلة التفاعل ع�� مدى قدرة املشارك�ن ع�� االتفاق فيما بي��م  

الّتفاعل فقط عندما �ستطيع املشار�ون تحقيق توافق   املتبادلة، و�مكن أن ينجح  حول تقييم عالقا��م 
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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فيما   وتفاهم  القضايا واع��اف  �عض  حول  املتباينة  االستجابات  رغم   Habermas, Jurgen(   بي��م 

1984:106.( 

التقليدية   والرؤى  التصورات   �� التفك��  إعادة  ضرورة  ع��  هابرماس  يؤكد  سبق  ما  ع��  وتأسيسا 

  هوم (اللي��الية) املتعلقة بالتسامح (واملرتبطة بدورها بالفعل األدا�ي)، ومن ثم ا�حفاظ ع�� التسامح كمف 

ال�ي تتمثل �� جانب�ن األول: االعتقاد أّن �ّل    وممارسة، وتجنب األخطاء والتناقضات املرتبطة بتلك الرؤى 

ملا    خط فاصل   فعل للتسامح يجب أن يحّد من نطاق السلوك الذي يجب ع�� ا�جميع قبولھ ، و�التا�� وضع 

جانب واحد ، فإّن وصمة االستبعاد    ال يمكن تحملھ، وطاملا تم رسم هذا ا�خط بطر�قة استبدادية، أي من

التعسفي تظل منغمسة �� التسامح. و�التا�� فإن شرط التسامح هو عدم التسامح أو تقييده، أما التناقض  

الثا�ي فيتعلق باألطراف املشاركة �� فعل التسامح، حيث �سمح أحد الطرف�ن للطرف اآلخر بقدر مع�ن من  

 ).Habermas, Jurgen 2004: 6-7ال يتجاوز عتبة التسامح (االختالف عن ا�حياة الطبيعية شر�طة أ

جميع   يتبادل  أن  يتطلب  ا�حقيقي  التسامح  أّن  و�رى  املشروط،  التسامح  ذلك  هابرماس  يرفض  لذلك 

املعني�ن بقضية معينة وجهات نظر اآلخر�ن، و�نب�� أن يوافق �ل �خص طوعا ع�� الظروف ال�ي يرغب  

 The thorn of intolerance لتا�� �ساهم التسامح �� كسر شوكة التعصبأن يمارس التسامح �� ظلها، و�ا

(Habermas, Jurgen 2004:7). 

وآرائھ،  اآلخر  بأف�ار  اك��ا��ا  عدم  هو  للتسامح  التقليدية  للمقار�ة  هابرماس  نقد  سبب  أّن  والواقع 

�� ضرورة مناقشة  ووضعها خارج النقاش حفاظا ع�� حر�ة األفراد حسب زعمها، بينما يؤكد هابرماس ع

هذه املعتقدات ع�� أساس املباالة بما يؤمن بھ اآلخر، وا�حرص ع�� تفهمھ، والتواصل ا�حّر معھ؛ بحيث ال  

سامح  
ّ
ي��تب ع�� ذلك أن ي�ون التسامح هنا �سامًحا مفروًضا بحكم األخالق والفضائل فقط. إّن معاي�� الت

اش ا�حّر. بمع�ى آخر ير�د هابرماس أن نقبل بما هو قائم  �� ضوء التفاعل والنق -�� رأي هابرماس  -تتحّدد 

من تناقضات معرفية متبادلة ب�ن األفراد، وعّدها تناقضات غ�� محلولة للتِو وال�حظِة. ولكن وجود هذه  

القيام بمناقش��ا (محمود عبد هللا   �� اآلراء واألف�ار واملعتقدات ال �ع�ي عدم    –   217:  2018التناقضات 

218.( 

يتعلق بالتسامح الدي�ي يرى هابرماس أّن الّتعا�ش ب�ن ا�جماعات املتباينة دينيا يتأسس ع�� مبدأ   وفيما

ومنع   تبش��ية،  ألغراض  السياسية  السلطة  استغالل  حظر  ع��  و�رتكز  املتبادل،  واالع��اف  القبول 

ع�� حق األفراد  السلطات الدينية من التدخل لفرض معتقدا��ا �ش�ل إجباري ع�� أفرادها، و�قوم أيضا  

دستور   ظل   �� لديانا��م  اآلخر�ن  ممارسة  من  االستياء  عدم  الوقت  ذات  و��  معتقدا��م،  عن  التعب��   ��

ا�جتمع   مواطنو  ف��ا  يقبل  ظروف  ظل   �� مرنة  بطر�قة  يمارس  أن  يمكن  الدي�ي  التسامح  إّن  ديمقراطي. 

رك�ن �� وضعھ، فإّن االمتثال القانو�ي  الّديمقراطي �عضهم �عضا، وعندما يصبح ا�خاطبون بالقانون مشا 

  ).Habermas, Jurgen 2004:7( للتسامح يندمج مع االل��ام الذا�ي بالتسامح كسلوك فاضل

أّن هابرماس يحرص ع�� تأسيس عقلية تواصلّية تر�خ لفلسفة �سامحّية جديدة،  من الوا�ح إذن 

ا�جـال   �� والّنقاش  وا�حـوار  للّتفاهم  أخـالقّيات  الضيق،   وتحقق  أفقها  من  الذات  إخراج  أجـل  من  العـام 
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إ�� توطيد ُعرى    - من جهة أخرى    - ويس�� هابرماس    وانطالقها نحو الّتواصل واملشاركة والتبادل الفكري.

التسامح ال�و�ي املرتبط بالديمقراطية وتحقيق السالم العاملي، وترسيخ مواطنة إ�سانية مبنية ع�� أساس  

اص�� منفتح ومتنوع ومختلف، يضمن تواصال يتسم بالوضوح وا�جّدية والصدق،  أخال�� �شار�ي وعقل تو 

ال�ونية األ�عاد  بذلك  تقر  وتنكشف  الهو�ات  ال�ي  والثقافات �عضها ع�� �عضها،    بانفتاح  الرؤى  متعددة 

 ). 2015وصنع مجتمع �و�ي إ�سا�ي متسامح (كمال ط����ي 

 الدراسات السابقة:  -5

�� مختلف    حظي موضوع التسامح بقدر هائل من االهتمام تج�� �� عدد كب�� من الدراسات والبحوث

�ة خاصة الفلسفة وعلم النفس  ا�جاالت، بحيث أض�� لدينا تراث عل�ي معت�� من مختلف النظم الفكر 

   والسياسة حول الظاهرة، وقد �ان اإلسهام السوسيولو�� حاضرا بقوة �� سياق هذا ال��اث.

وســوف �عرض �� هذا السياق طائفة من الدراسات العر�ية واألجنبية ال�ي تنت�ي لنظم علمية متباينة،  

 الدراسات تار�خيا من األقدم إ�� األحدث.تمثل نماذج لتناول األ�عاد ا�ختلفة للظاهرة، وسيتم عرض 

: التسامح االجتما�� ب�ن ال��اث والتغ�� (أشرف عبد الوهاب  أجرى أشرف عبد الوهاب دراسة �عنوان

)، تحّدد هدفها �� محاولة إلقاء الضوء ع�� قيمة التسامح االجتما�� والثقا�� �� ا�جتمع املصري، 2005

 الثقا�� �� ا�جتمع، وقد اقت��ى ذلك تحديد نوع�ن من األهداف: وكيف تتج�� هذه القيمة �� ال��اث 

املفاهيم   - ببعض  وعالقاتھ  وخصائصھ،  التسامح  مفهوم  تحديد  حول  تدور  النظر�ة:  األهداف 

لنشأة   التار�خية  ا�جذور  تتبع  مع  والفكري،  النظري  ال��اث   �� التسامح  تجليات  ودراسة  األخرى، 

 ا�حددات االجتماعية للتسامح.املفهوم، وكذلك إبراز 

األهداف التطبيقية: قياس مدى �سامح ا�جمهور املصري، وعالقة هذا التسامح ببعض مؤشرات   -

اليومية،   ا�حياة   �� التسامح  تجليات  طبيعة  و�حث  واالجتما��،  والثقا��  االقتصادي  املال  رأس 

 ري.  والكشف عن مدى التغ�� والثبات �� قيمة التسامح �� ا�جتمع املص 

ثانوي   تّم إجراء تحليل  التحلي�� واألسلوب املقارن، كما  وقد اعتمدت الدراسة ع�� األسلوب الوصفي 

للبيانات، حيث عمد الباحث إ�� تحليل البيانات اإلحصائية ا�خاصة بالدراسة، كما قام بتحليل البيانات  

و�ان البحث.  مجتمع  خصائص  �عكس  ال�ي  الّرسمّية  والّتقار�ر  حصائية 
ٌ
األداة  اإل  �� املقابلة  استمارة  ت 

وتمثل مجتمع البحث    بندا.  65األساسية �جمع البيانات. وقد تضمنت االستمارة مقياسا للتسامح ت�ون من  

�� ثالث محافظات تم اختيارها عمديا و��: محافظات أسيط (ممثلة للوجھ القب��) واملنوفية (ممثلة للوجھ  

 ه�ن القب�� والبحري.البحري) والقاهرة كقاسم مش��ك ب�ن الوج

 وأو�حت نتائج الدراسة ارتفاع �سبة معتد�� التسامح �ش�ل عام �� ا�حافظات الثالثة إذ بلغت �سب��م 

)43.2) املنخفض  التسامح  يل��م ذوو   (%31.2) التسامح  ثم مرتفعو  %). ويع�ي ذلك سيادة نمط  %25.6) 

%) من  74.4تسامح ومرتفعو التسامح معا (التسامح �ش�ل عام �� ا�جتمع املصري، حيث يبلغ متوسطو ال

 جما�� عينة الدراسة. 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)203( 

وكشفت الدراسة عن وجود فروق وا�حة �� متوسط التسامح ب�ن محافظات الدراسة، ولوحظ وجود  

تفاوت شديد �� مستو�ات التسامح ب�ن محافظ�ي القاهرة واملنوفية، وهو ما لم يالحظ �� محافظة أسيوط.  

   متوسطي التسامح ب�ن جميع مناطق الدراسة تقر�با. وكشفت الدراسة سيادة فئة 

و�ينت الدراسة أّن س�ان الر�ف أك�� �سامحا من س�ان ا�حضر، وأّن الذ�ور أك�� �سامحا من اإلناث،  

الدين والتسامح، حيث   ب�ن  دالة إحصائيا  أّن هناك عالقة  العزاب، كما  أك�� �سامحا من  امل��وج�ن  وأّن 

التس  منخف��ي  �سبة  التعليم  ارتفعت  مستوى  من  �ل  ب�ن  العالقة  انتفاء  وتب�ن  املسيحي�ن،  لدى  امح 

 واملستوى االجتما�� االقتصادي ودرجة التسامح.  

) عن قيم التسامح  2008(صا�ح هندي ومها الغو�ري  و�� دراسة صا�ح ذياب هندي ومها سالمة الغو�ري 

 العاشر  املتضمنة ��
ّ

 ��  الّدراسة هدفاألردن، حّدد الباحثان    األسا��ي ��  كتاب ال��بية اإلسالمية للصف

سامح قيم عن الكشف
ّ
�بية كتاب يتضم��ا ال�ي الت

ّ
 ال�ي  والكيفّية األسا��ّي، العاشر للصف اإلسالمية ال�

 عن اإلجابة  محاول��ا  خالل من  وذلك  ألهمّي��ا؛ اإلسالمّية ال��بية معل�ي تقدير �� ا�جنس وأثر  فيھ، تتوّزع

 اإلسالمية، لل��بية ومعلمات معلم�ن  (104)من الدراسة مجتمع ت�ّون   .ا�جوانب هذه تتناول   ثالثة أسئلة

 عشوائية، بطر�قة ا�جتمع هذا أفراد ب�ن من الّدراسة  عّينة اختيار وتم أساسية، مدرسة  ( 35 )ع�� موزع�ن

 .العاشر الصف ع�� �شتمل أساسية مدرسة  ( 27 )ع�� موزع�ن ومعلمة معلًما  ( 71 )عددها فبلغ

  ( 45 )من  م�ّونة استبانة والثانية تحليل قائمة إحداهما أدات�ن، البيانات جمع ��  الباحثان واستخدم

 هذا �� عادة تتّبع ال�ي العلمّية بالطرق  األدات�ن وثبات صدق  من الّتأكد وجرى .  مجاالت  سبع �� صنفت فقرة

أن
ّ

�و�ر    باستخدام القائمة  ثبات  و�لغ .الش  بحساب  استبانة  ثبات بلغ  ح�ن ��  Cooper ( 0.89)معادلة 

 املعيار�ة واالنحرافات املتوسطات  استخدمت للدراسة الثالثة األسئلة عن ولإلجابة.) ،   .( 0.95 ألفا معامل

 ."ت "واختبار والتكرارات املئو�ة والنسب 

 وعدد  قيمة   ( 31)اإلسالمية  ال��بية كتاب �� املتضمنة التسامح قيم عدد ّن أ  الدراسة  نتائج  أظهرت وقد

  .الفقرات محتوى  �ان  التسامح  قيم  فيھ  وردت  الذي  الكتاب  أش�ال من  ش�ل  أك��  ، كما أّن  85 )تكرارا��ا( 

أّن  �ح 
ّ
 املعلم�ن تقدير �� أهمي��ا �� كب��ة درجة ذات �انت االستبانة �� الواردة التسامح قيم جميع وات

تب�ن  واملعلمات كما   باختالف  تختلف ال التسامح قيم ألهمية اإلسالمية ال��بية معل�ي تقدير درجة أّن ، 

 )∝ 0.05 =مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  test-T  اختبار نتائج أظهرت حيث جنسهم. ؛
أهّمها  الّتوصيات من جملةإ��   الدراسة وان��ت.  املعلمات وتقدير املعلم�ن تقدير متوسطات ب�ن (   من 

 اق��حت إجراء كما تطو�رها،  عند أو جديد من   اإلسالمّية ال��بية كتب  تأليف عند  التسامح  بقيم االهتمام

 .بموضوعها الصلة ذات والدراسات البحوث �عض

��    الفلسطينية عن دور ا�جامعات    دراسة )  2009وأجرى محمد حسن محمد املز�ن (محمد حسن املز�ن  

قيم   �عز�ز   �� الفلسطينية  ا�جامعات  دور  الّتعرف ع��   �� تحّدد هدفها  طلب��ا،  لدى  التسامح  قيم  �عز�ز 

حاول الباحث اإلجابة عن عدة �ساؤالت م��ا: ما واقع ثقافة    التسامح لدى الطالب، ولتحقيق ذلك الهدف

التسامح األك�� شيوعا وال�ي �عززها تلك    التسامح �� ا�جامعات الفلسطينية بمحافظات غزة؟ وما مجاالت
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ا�جامعات �� غزة؟ وما درجة اختالف دور ا�جامعات الفلسطينية �� �عز�ز قيم التسامح باختالف ا�جامعة  

 والتخصص الدرا��ي والنوع؟

 84استخدم الباحث املن�ج الوصفي التحلي��، وقام بتصميم أداة الدراسة و�� استبانة اشتملت ع��  

موزعة األزهر    فقرة  جامعات  طالب  من  الدراسة  مجتمع  وت�ون  الدراسة.  أ�عاد  �غطي  محاور  ستة  ع�� 

واألق��ى وا�جامعة اإلسالمية مّمن هم �� مرحلة الّتخرج (املستوى الرا�ع وا�خامس) وامل�ّجل�ن �� الفصل  

 وطالبة.  طالبا   294). وتم تطبيق الدراسة ع�� عّينة عشوائّية قوامها 2009/ 2008الدرا��ي الثا�ي (

سامح �سود بدرجة متوسطة ب�ن طالب ا�جامعات الفلسطينية ��  
ّ
أو�حت نتائج الدراسة أّن ثقافة الت

كما أّن قيم التسامح االجتما�� �� أك�� قيم   %.70.2غزة حسب مقياس ليكرت ا�خما��ي، إذ بلغت �سب��ا 

فكري، وجاءت قيم التسامح السيا��ي التسامح شيوعا، يل��ا ع�� ال��تيب قيم التسامح العل�ي، والدي�ي، وال

أقل القيم شيوعا. وكشفت الدراسة أّن دور ا�جامعات الفلسطينية �� �عز�ز قيم التسامح لدى دارس��ا قد  

  تراوح ب�ن الضعيف واملتوسط، وتبّ�ن وجود فروق دالة إحصائيا �� دور ا�جامعات الفلسطينية �� �عز�ز

وعدم   ا�جامعة،  متغ�ّ�ي  حسب  القيم  التخصص  هذه  بمتغّ��ي  يتعلق  فيما  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

 الدرا��ي والنوع.

) دراسة �عنوان ثقافة التسامح مع اآلخر ومدى  2010وأجرت الباحثة (مر�م بنت صا�ح أحمد الغامدي 

سامح مع اآلخر ومدى    انتشارها ب�ن طالب وطالبات جامعة طيبة
ّ
، تحّدد هدفها �� الّتعرف ع�� ثقافة الت

ا ب�ن طالب وطالبات جامعة طيبة، والكشف عن الفروق ب�ن آراء الطالب والطالبات حول تقبل  انتشاره

التعامل مع اآلخر  �� الثقا��، وقياس اتجاههم  للمتغ��ات   التنوع  الوالدين،    تبعا  ال�لية، �عليم  اآلتية: نوع 

س��، وتّم بناء استبيان  واستخدمت الدراسة املن�ج الوصفي امل   السفر خارج اململكة، الّصداقة مع اآلخر.

سامح مع اآلخر، وت�ّونت األداة من محور�ن، األول يقيس مدى تقّبل  
ّ
�جمع املعلومات ال�ي تقيس ثقافة الت

قا�� اشتمل ع��  
ّ
نموذجا من ثقافات �عض دول العالم، أّما ا�حور الثا�ي    34الطالب والطالبات للّتنوع الث

 عبارة.   30لبات �� الّتعامل مع اآلخر اشتمل ع�� فقد �ان يقيس درجة اتجاه الطالب والطا

ب�ن   تراوحت  قافية 
ّ
الث للنماذج  العّينة  أفراد  تقبل  أّن درجة  م��ا:  النتائج  بالعديد من  الّدراسة  خرجت 

املنخفضة جدا واملرتفعة، وأّن درجة املتوّسط العام لهذا القبول �انت منخفضة، كما أّن درجة متوسط  

ب�ن اإليجا�ي جدا وا�حايد، واملتوّســط العام إيجا�ي، و�لغت أع�� متوسطات  االتجاه نحو اآلخر ترا  وحت 

املتوّسطات   أد�ى  و�لغت  عليا،  مؤّهالت  أمها��م  تملك  الذين  ب�ن  األخرى  قافات 
ّ
الث نماذج  تقّبل  درجة 

�بية. وأو�حت الّدراسة وجود فروق إحصائية
ّ
البات الال�ي ينتم�ن للقسم األدبية ب�لية ال�

ّ
�� درجة تقّبل    الط

نماذج الثقافات األخرى ب�ن الذ�ور واإلناث لصا�ح الذ�ور، كما أو�حت وجود فروق إحصائية �� درجة  

تقبل نماذج الثقافات األخرى ب�ن الذين سافروا لدولة غ�� إسالمية، والذين لم �سافروا لدولة غ�� إسالمية  

 لصا�ح الفئة األو��.  

عن الصداقة والثقة والتسامح ب�ن  (Rydgren et.al,. 2013)  ن وآخـرونو�� الدراسة ال�ي أجراها ر�دجر�

الثقة   ل حاو    Tolerance:Interethnic Friendship, Trust, and  األعراق ب�ن  العالقة  كشف  الباحثون 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)205( 

  
ً
أوال الباحثون  وقام  العرا��،  ا�جتمع  هو  بالعنف  مفعم  اجتما��  سياق  إطار   �� والتسامح  االجتماعية 

مثل ا�ج��ة،   -رتباط روابط الصداقة ال�ي تتجاوز ا�حدود اإلثنية بمساحات تفاعلية محددة بفحص مدى ا

وثانًيا  السياسية،  واألحزاب  املد�ي  ا�جتمع  ومنظمات  العمل  ب�ن    وأماكن  الصداقات  ارتباط  مدى  رصـد 

 األعراق بالثقة والتسامح.  

ن بالتنوع اإلث�ي الكب��، حيث �عيش ف��ما  جمعت بيانات الدراسة من مدين�ي كر�وك و�ر�يل اللت�ن تتسما

من   م�ونة  استبيان  �حيفة  واستخدمت  واألشور�ون،  �كمان 
ّ
وال� والعرب  املادة    53األكراد  �جمع  سؤاال 

 مفردة تم اختيارهم بطر�قة عشوائية طبقية.   2264امليدانية، بلغ حجم العينة 

ينة عرقيا لد��م قدر أك�� من روابط  كشفت الدراسة أّن األ�خاص الذين �عيشون �� مجتمعات متبا

سامح االجتما�� والثقة  
ّ
سمون بدرجة عالية من الت

ّ
الصداقة ال�ي تتجاوز ا�حدود اإلثنية، و�التا�� فإّ��م يت

 �� ا�جماعات العرقية األخرى.

وزمالؤها ساروسيك  جاستينا  طالب    Sarosiek, Justyna et.al. (2014(  وأجرت  �سامح  حول  دراسة 

الطبية مع التنوع العر�� واللغوي والدي�ي �� بولندا، تحّدد هدف الدراسة ��    Bialystok  جامعة بايليستوك

 تقدير مستوى التسامح لدى طالب ا�جامعة نحو االختالفات العرقية واللغو�ة والدينية.

ت التمر�ض  طالبا وطالبا با�جامعة الطبية �� تخصصا 198 أجر�ت الدراسة ع�� عينة عشوائية قوامها

واإلنقاذ    Radiology  ، والطب اإلشعا��Dieteticsوعلوم التغذية    Physiotherapyوالطب، والعالج الطبي��  

 ، وتّم صياغة �حيفة استبيان �جمع املادة امليدانية. Medical Rescueالط�ي 

سط من  %) يتمتعون بقدر عال أو متو 96كشفت نتائج الدراسة عن أن الغالبية العظ�ى من الطالب (

التسامح �ش�ل عام، وع�� أك�� من نصف العينة عن دعمهم القوي لفكرة فتح جامع��م للطالب األجانب،  

كما ات�ح وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن متغ��ي العمر والسنة الدراسية ومستوى التسامح نحو  

سامحا من الطالب األصغر سنا،  التنوع العر�� واللغوي والدي�ي، حيث تبّ�ن أّن الطالب األك�� سنا أك�� �

   وذلك نتيجة تراكم خ��ا��م االجتماعية وتنوع عالقا��م االجتماعية.

ا�حر�ي  وحاول   فالح  (  )2014(ا�حر�ي  بدر  املوسومة  دراستھ  لدى  بالهناء  وعالقتھ التسامح ��   الذا�ي 

 التسامح ب�ن العالقة بيعةط حائل) اإلجابة عن �ساؤل رئيس هو: ما  ملنطقة  التا�عة ال�حية املراكز مراج��

ھ   ملنطقة التا�عة  ال�حية املراكز  مراج�� الذا�ي لدى  والهناء 
ّ
حائل؟ �عرف الباحث الهناء الذا�ي إجرائيا بأن

وحضور  املشاعر وغياب  ا�حياة عن الرضا  ال�ي بالدرجة  البعد هذا و�تحدد  االيجابية  املشاعر السلبية 

 الذي  "الذا�ي الهناء  "ملقياس إجابتھ خالل  من حائل ملنطقة  ال�حية التا�عة  للمراكز املراجع عل��ا يحصل

 العر�ية.  البيئة �� وتقنينھ ب��جمتھ وقام مر�� سالمة يو�س  Corey Keyesأعده

  .حائل ملنطقة التا�عة ال�حية املراكز مراج�� لدى  ا�جنس�ن من مستجيًبا  607من  الدراسة عينة  تت�ون

 موزعة عبارة 18من   و�ت�ون   Heartland Forgiveness Scaleله��تلند التسامح مقياس الباحث واستخدم

و�ت�ون من ست عبارات(   ، Forgiveness of selfالتسامح مع الذات يقيس ا�حور األول  محاور، ثالثة ع��
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عبارات (من  ، و�تضمن ست    Forgiveness of others اآلخر�ن مع  التسامح الثا�ي ) و�قيس ا�حور 6  –   1من  

  Forgiveness of situations ف��ا املتحكم غ�� �� املواقف التسامح فيقيس الثالث أما ا�حور  ، 12 )12 – 7

 ).  18 – 13و�تش�ل من ست عبارات (من 

Short Form  –SF ) Mental Health Continuum -(MHC  فهو  الذا�ي/ ال�خ��ي الهناء مقياس أما 

و��:  أساسية محاور   ثالثةل ممثلة  عبارة  14  من  يت�ون  والذيes 2006) (Corey Key  بإعداده قام   والذي

من   العبارات  أما  االجتما��، الهناء  لتقدير   8  –  4  من  العبارات   االنفعا��، الهناء  لتقدير  3  –   1من    العبارات 

 النف��ي.   الهناء لتقدير ف�ي 14 – 9

 فروق ووجود الذا�ي) ال�خ��ي) والهناء التسامح ب�ن موجبة  دالة عالقة وجود إ�� الدراسة وقد خلصت

 
ً
 بضرورة اهتمام الدراسة وأوصت  .العمر�ة للفئة ال�خ��ي طبًقا  /الذا�ي والهناء التسامح �� دالة إحصائيا

الذا�ي   الهناء تحقيق �� دوره وتأكيد التسامح قيمة لتعز�ز واألخالقية؛ القيمية با�جوانب اإلعالم وسائل

وعلم   النفسية بال�حة ارتباطھ وتأكيد التسامح، موضوع حول  والدراسات األبحاث من املز�د و�جراء 

 متباينة.  عينات  ع�� بالتطبيق الذا�ي الهناء تحقيق �� دوره سيما ال اإليجا�ي  النفس

وزمالؤها وأجر  ميلولوزا)  "إيفانا  مع    (Miloloža, Ivana et.al. 2014)  ت  التسامح  �� كرواتيا عن  دراسة 

التعرف ع�� مدى    Tolerance for Disagreement for Students  االختالف لدى الطالب  �� تحدد هدفها 

بكرواتيا للتسامح مع آراء األ�خاص اآلخر�ن    Koprivnicaاستعداد طالب �لية اإلعالم بجامعة �و�ر�ف�ا  

 ا�ختلف�ن معهم.

الذي    Tolerance for Disagreement Scale (TFD)التسامح مع االختالفاعتمدت الدراسة ع�� مقياس  

عبارة تتضمن مؤشرات عن مدى    15وت�ون املقياس من    James C. McCroskey  صاغھ جيمس مكروس�ي

  –محايد    –أوافق    –استجابات أوافق جدا    5قبول أو رفض أف�ار وأفعال محددة، و�لغ عدد االستجابات  

فق ع�� اإلطالق. وتم إجراء الدراسة ع�� الطالب الذين اجتازوا اختبار القبول بال�لية  غ�� موا  –غ�� موافق  

 % من الذ�ور. 40% من اإلناث، و60طالبا،   147و�لغ عددهم 

أظهرت نتائج الدراسة أّن طالب �لّية اإلعالم يتسامحون جيدا مع األفراد ا�ختلف�ن ع��م أثناء التواصل 

٪  60.9٪)، �� ح�ن أظهر  37ثلث العينة مستوى عاليا من التسامح مع االختالف (حيث أظهر أك�� من    معهم،

وتب�ن أّن متغ��ي النوع والسن ال يؤثران ��   من األ�خاص مستوى متوسطا من عدم التسامح مع االختالف.

 عملية التسامح لدى الطالب. 

ستوى التسامح لدى طالب  بحثا اس��دف التعرف ع�� م  ) 2014وأجرى (مناف فت�� ا�جبوري (ا�جبوري  

مستوى   قياس  أيضا  واس��دفت  النوع،  ملتغ��  وفقا  التسامح  مستوى  وقياس  بالعراق،  كر�الء  جامعة 

الطالب لدى  االجتما��  والتماسك    التماسك  التسامح  ب�ن  العالقة  عن  الكشف  ثم  النوع،  ملتغ��  وفقا 

 االجتما��. 
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رحلة الثالثة باألقسام ا�ختلفة �� �لية ال��بية تألفت عينة البحث من مائة طالب وطالبة من طالب امل 

م. أعد الباحث مقياسا  2013 – 2012للعلوم اإل�سانية بجامعة كر�الء �� الف��ة الصباحية للعام ا�جام�� 

، وتمت معا�جة البيانات  2007للتسامح، وتب�ى مقياس (محمد رجال) للتماسك االجتما�� الذي صيغ ��  

   ومعامل ارتباط ب��سون.  T. testاي، واالختبار التائي إحصائيا باستخدام مر�ع � 

كشفت نتائج البحث أّن طالب جامعة كر�الء ال يتمتعون بالتسامح، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

ب�ن الذ�ور واإلناث �� مستوى التسامح، كما أشارت النتائج إ�� تمتع الطالب بمستوى عال من التماسك  

�� مستوى التماسك االجتما��، و���    �عدام الفروق ذات الداللة اإلحصائية ب�ن ا�جنس�ناالجتما��، و و��� ا

 عالقة إحصائية ب�ن التسامح والتماسك االجتما��.  عدم وجود

 Muslim, Nazri and Noor, M. Mansor)و�� الدراسة ال�ي أجراها �ل من ناظري مسلم ومنصور نور  

 Ethnic Tolerance،  حول التسامح العر�� ب�ن الطالب �� مؤســسـات التعليم العا�� العامــة �� ماليـــز�ا   (2014

among Students of Public Higher Learning Institutions in Malaysia    ��حــاول الباحثــان التعرف ع

وحّددا األهداف الرئيسة للدراسة    مستوى التسامح العر�� ب�ن الطالب �� عشر مؤسسات للتعليم العا��.

�� الكشف عن مدى و�� الطالب بالفروق العرقية، والتعرف ع�� مدى تقبلهم لتلك الفروق واالرتياح معها،  

   ومشاركة اآلخر�ن ا�ختلف�ن عرقيا، ثم الكشف عن مدى اع��از الطالب بالتنوع العر�� �� ا�جتمع املال��ي.

��    SPSSاسة من خالل �حيفة استبيان، وتم االعتماد ع�� برنامج  وقد تم ا�حصول ع�� بيانات الدر 

طالبا وطالبة موزع�ن ع�� عشر مؤسسات �عليمية ح�ومية.    6580تحليل املادة امليدانية، بلغ حجم العينة  

 تم اختيارهم بطر�قة العينة الطبقية.

ن أّن ثمة وعيا وا�حا  أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من التسامح ب�ن الطالب، حيث تب�

د  
ّ

أك التنوع، و�قدر��م ع�� قبولھ، كما  بارتياحهم لهذا  الثقافات واللغات واألديان، وأقر املبحوثون  بتنوع 

  �� العر��  بالتنوع  الطالب  اع��از  النتائج  وأو�حت  ع��م،  ا�ختلف�ن  اآلخر�ن  مشاركة  حرصهم  الباحثون 

   مال��يا.

دراسة �عنوان العالقة ب�ن املسئولية االجتماعية وثقافة    )0152هادي عاشق الشمري (الشمري وأجرى 

األمنية العر�ية نايف جامعة  طلبة لدى التسامح   الهللعلوم  �ان  العالقة،  رصد  م��ا    املسئولية  ب�ن دف 

 بي��م.  التسامح ثقافةانتشار و  ة ال�ي يل��م ��ا طالب جامعة نايف للعلوم األمنيةاالجتماعي

املسئولية  ثالبح  أهداف ولتحقيق  مقياس  ع��  الباحث  ا�حار�ي،   االجتماعية اعتمد  صاغھ  الذي 

للكشف عن تلك العالقة. واعتمد الباحث ع�� عينة   الباحث؛ وذلك التسامح الذي أعده ثقافة ومقياس

   طالبا فقط. 481طالبا، وأجاب ع�� االستبانات  500طبقية بل قوامها 

عالية من املسئولية االجتماعية �� مجتمع البحث، و��� أّن ثقافة  درجة   وجود إ�� البحث نتائج أشارت

 طردية إيجابية التسامح متوفرة بدرجة كب��ة لدى عينة الدراسة. كما كشفت نتائج البحث عن وجود عالقة 

ر وثقافة االجتماعية املسؤولية ب�ن
ّ
  فروق التسامح، وعن توف

ً
  املسئولية �� دالة إحصائيا

ً
 ال�خصية، تبعا
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الزواجية،  العمر�ة  الفئة �ي  غ�ملت أيضا وا�حالة    دالة  فروق  وجود مثلما رصدت 
ً
 ثقافة درجة �� إحصائيا

 الشهري.   الدخل العمر�ة ومستوى  الفئة ملتغ��ي  التسامح تبًعا

  ,Ananina, Valentena and Danilov)أما الدراسة ال�ي أجراها �ل من فالينتينا أنانينا ودانيل دانيلوف

Daniil 2015)    فتنطلق من مقدمة مهمة و�� أّن البحوث السوسيولوجية للتسامح ب�ن الشباب لها أهمية

التسامح   �شكيل  قضية  الدراسة  تناولت  الثقافات.  األعراق  متنوعة  ا�جتمعات   �� خاصة  كب��ة،  عملية 

مل الرئيسية املؤثرة  العر�� ب�ن طالب ا�جامعات �� روسيا، وتحدد الهدف األسا��ي لها �� استكشاف العوا

 �� �شكيل التسامح العر�� �� البيئة الطالبية �� ا�جتمع الرو��ي ا�حديث.

جماعة   120�� مقاطعة األورال الفيدرالية ال�ي تضم  2014أجري البحث �� الف��ة من أبر�ل إ�� سبتم�� 

د البحث �ش�ل أسا��ي  مؤسسة دينية. واعتم  1300طائفة دينية، و    40جماعات رئيسية)، و    6عرقية (م��م  

 . 2010ع�� مجموعة من البيانات املستقاة من التعداد الس�ا�ي �� روسيا عام 

عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األورال، تمت مقابل��م مقابالت    216وتم اختيار عينة حجمها  

 متعمقة للكشف عن العوامل املؤثرة �� التسامح ب�ن الطالب. 

رة ع�� مستوى التسامح العر�� لطالب جامعة األورال  كشف تحليل نتائج الدراس
ّ
ة عن أهم العوامل املؤث

العر�� والثقا��، وتدعم  التنوع  أهمية  للطالب تكشف  التدريس   �� ابت�ار منا�ج جديدة  الفيدرالية، و�� 

الطالب   واحتواء  الطالب  مع  ا�جيد  والتواصل  وثقافيا،  عرقيا  ا�ختلف�ن  الطالب  ب�ن  االندماج  عملية 

فإّن عاملھ الداخ�� ي�ون مليئا بقيم ا�جتمع    ا�ختلف�ن عرقيا، فعندما يدخل شاب بيئة اجتماعية جديدة،

 الذي �ان �عيش فيھ. ومن العوامل املهمة كذلك تحديث املقررات الدراسية باستمرار. 

�� الدين ع�� التسامح  عن تأث  (Idris, Fazilah et.al. 2016)و�� الدراسة ال�ي أجر��ا فاز�ال إدريس وزمالؤها  

والسلوك    Rational Choice Theory (RCT)العر�� �� مال��يا، تم االعتماد ع�� نظر��ي االختيار العقال�ي  

�� تفس�� العالقة ب�ن الدين والتسامح العر��    Theory of Planned Behaviour (TPB)  املقصود أو ا�خطط

هن  أّن  الباحثون  يرى  إذ  املال��ي،  ا�جتمع  العر�� من  ��  التسامح  تناولت  ال�ي  األبحاث  زهيدا من  اك قدرا 

  �� األعراق  ب�ن  التسامح  لغرس  العلمية  والوسائل  الطرق  توف��  الدراسة  وتحاول  السوسيولو��.  املنظور 

 مال��يا، واملساعدة �� مواجهة �ل صور التعصب العر�� والدي�ي. 

اجعة ال��اث العل�ي باستخدام قاعد البيانات  اعتمدت الدراسة ع�� من�جية وصفية تحليلية، فتمت مر 

وغ��هما    Scopusو موقع "س�و�س"    Google Scholarاإللك��ونية املعروفة مثل الباحث العل�ي �� جوجل  

من قواعد البيانات العاملية، كما استخدم الباحثون ا�جداول الر�اضية وا�خرائط الذهنية لعرض القضايا  

 النظر�ة للدراسة. 

ھ وفقا لنظر�ة االختيار الرشيد يمكن أن يتأثر التسامح العر�� باملعتقد الدي�ي لدى  كشفت الدرا 
ّ
سة أن

أولئك الذين يؤمنون أّن هللا سيعوضهم خ��ا جزاء لذلك التسامح. أما وفقا لنظر�ة السلوك ا�خطط فإّن  

وتو��ي الدراسة بضرورة    الدين يمكن أن يؤثر �� السلوك واملعاي�� الذاتية وكيفية ممارسة التسامح العر��.
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االعتماد ع�� النماذج النظر�ة السوسيولوجية �� الدراسات املستقبلية املتعلقة بالتسامح من أجل تقديم 

   فهما أك�� ا�ساعا وعمقا أل�عاده املتعددة.

 عينة لدى  �سمات ال�خصية واالنتقام عالقة التسامح)  2017وتناولت دراسة نورة بنت سعد البق�ي (

هذه طلبة  من فلقد هدفت  اإلسالمية،  بن سعود  محمد  اإلمام   طبيعة ع�� التعرف  إ��  الدراسة جامعة 

 الفروق  عن الكشف كذلك ا�جامعة، طلبة لدى  ال�خصية وسمات واالنتقام التسامح من �ل ب�ن العالقة

 واإلناث.   الذ�ور  ب�ن واالنتقام �� التسامح 

سعود   بن  محمد  اإلمام  جامعة طلبة  من وطالبة  طالب  423من   م�ونة عينة ع�� البحث  أجري 

 )الباحثة �عر�ب (  االنتقام ومقياس )الباحثة  (الذي عر�تھ التسامح  سمة مقياس و�استخدام اإلسالمية،

   )2010غزال ( وأبو �عر�ب جرادات لل�خصية  الك��ى  ا�خمسة العوامل ومقياس

ا ودال سالب ارتباط وجود إ�� النتائج أشارت  ارتباطات ظهرت كما  واالنتقام، التسامح ب�ن إحصائي�

 ا�خ��ة، ع�� واالنفتاح الضم��، و�قظة  واملقبولية، االنبساطية، من  و�ل التسامح ب�ن  ودالة إحصائّيا  موجبة

ا ب�ن التسامح   سالًبا االرتباط �ان ح�ن ��  إحصائي�
�
  ودالة  سالبة  عالقة  وجدت كما  والعصابية،  وداال

ً
 إحصائيا

 ودالة موجبة وعالقة واملقبولية،  ا�خ��ة، ع�� واالنفتاح الضم��، و�قظة االنبساطية، من و�ل االنتقام ب�ن

 
ً
 اإلناث، باتجاه الفروق و�انت  التسامح �� ا�جنس�ن ب�ن فروق  ظهرت كما .والعصابية االنتقام ب�ن إحصائيا

 اإلطار ضوء �� النتائج مناقشة وتمت الذ�ور، و�اتجاه دالة ا�جنس�ن ب�ن االنتقام �� الفروق �انت �� ح�ن 

 .السابقة  والدراسات  النظري 

وتحدد   Islamova, E. Artem et al. 2017)وزمالؤه (   أما الدراسة األخ��ة فقد أجراها (أرتيم إسالموفا )

الطالب   لدى  التسامح  سلوك  �شكيل  آليات  عن  الكشف   �� or Students’ Tolerant Behaviهدفها 

Formation Mechanisms    وانطلقت الدراسة من قضية مهمة و�� أّن دمج الطالب �� أش�ال معينة من

األ�شطة االجتماعية ال�ي تن�ي الو�� بقيمة التسامح، يخلق لد��م القدرة ع�� قيام بأفعال متسامحة ��  

 الواقع الفع��.

طالب ا�جامعة الفيدرالية الشمالية  عضو هيئة تدريس من    500طالب، و  500ت�ّونت عينة الدراسة من  

Southern Federal University   .روسيا، تم اختيارهم بطر�قة العينة متعددة املراحل �� 

الطالب ��   التسامح لدى  وقيم  �� �شكيل سلوك  ال�ي �ساهم  اآلليات  أهم  أّن  الدراسة  نتائج  كشفت 

راء مسابقة للمهارات املهنية، ومسابقة  تنظيم بيئة خاصة بممارسة التسامح (تتضمن أ�شطة من قبيل إج

�� أ�شطة تن�ي التسامح (مثل مشاركة الطالب ��    ألفضل �حيفة حائط عن التسامح)، مشاركة الطالب 

(التواصل ب�ن األجيال) وضع باقات الورد ع�� مقابر ا�حار��ن    حمالت اجتماعية كـ (أعطوا األطفال األمل)

للتعاون القائم ع�� التباينات    ت اس��اتيجيارقية)، خلق مواقف و�ناء  القدماء ع�� اختالف انتماءا��م الع

التفاهم   وتنمية  الدير)،  ورئيس  امل�جد  إمام  مع  مش��ك  اجتماع  عقد  (مثل  والثقافية  والدينية  العرقية 

   والقبول ب�ن ا�جماعات املتباينة عرقيا وثقافيا ودينيا.
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حول التسامح أّن غالبية الدراسات    ا�جهد البح�ي�ش�ل موجز من �عض جوانب  يت�ح مما سبق عرضھ  

أّن  بيد  العر�� والدي�ي،  التسامح  التسامح وجوانبھ ا�ختلفة، وركزت معظم الدراسات ع��  تناولت �عض 

��تّم  للّنظر هو عدم وجود دراسة  أّن أغلب الدراسات تفتقد  الالفت    بالتسامح االجتما�� والفكري، كما 

ليل. ومن هنا، تتج�� أهمية الدراسة ا�حالية ال�ي ��تم �ش�ل مباشر ومكثف  ا�حس السوسيولو�� �� التح

 باأل�عاد وا�حددات االجتماعية والثقافية للتسامح ب�ن طالب جامعة ب�ي سو�ف. 

   البناء المنهجي للدراسة:  -6

االجتما��   امل�ح  من�ج  ع��  الدراسة  بطر�ق   Social Survey�عتمد  تم  ،  Sampleالعينة    وذلك  حيث 

طالبا وطالبة من مختلف �ليات جامعة ب�ي سو�ف، وذلك   300تيار عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها  اخ

، وقد رو�� �� االختيار تمثيل �ليات العلوم 2021/    2020من العام ا�جام��    ثا�يخالل الفصل الدرا��ي ال

ال� ب�لية  األدبية  واألقسام  االجتماعية  وا�خدمة  وا�حقوق  (�اآلداب  العلوم  االجتماعية  و�ليات  �بية) 

واألقسام   والتمر�ض  والزراعة  والهندسة  األسنان  وطب  الطبي��  والعالج  والصيدلة  (�الطب  الطبيعية 

 العلمية ب�لية ال��بية).  

وقد قام الباحث بصياغة مقياس للتسامح لتطبيقھ ع�� عينة الدراسة، و اعتمد الباحث �� صياغة هذا  

راسات العر�ية واألجنبية، حيث تم الرجوع إ�� مقياس التسامح الثقا�� املقياس ع�� مراجعة العديد من الد

 Greenberger)  و املقياس الذي صاغتھ إل�ن جر�ن��جر  (Gasser 1994)الذي أعده ميشيل بالك جاسر  

وو�تمان    (2001 و�ايرتل  توماي  صاغھ  الذي  املقياس   .Thomae, M., Birtel, & Wittemann, Jوكذلك 

إ�� االطالع ع�� املقاييس ال�ي صاغها �عض الباحث�ن العرب، مثل (أشرف عبد الوهاب    باإلضافة)  (2016

)  2011) و (أحمد عبد اللطيف أبو سعد  2010و (جاسم عيدي    ) 2010) و (مر�م بنت صا�ح الغامدي  2005

 ). 2014وكذلك (عماد خليل أبو هاشم 

 ع�� ثالثة أ�عاد: عبارة لقياس درجة التسامح، موزعة  35وت�ون املقياس من 

 عبارة.  14التسامح الدي�ي  -

 عبارات. 10التسامح االجتما��  -

 عبارة.    11التسامح الفكري  -

وقد تم وضع ثالث استجابات ل�ل عبارة تو�ح مدى موافقة املبحوث عل��ا، وتم وزن تلك االستجابات  

 كما ي��: 

 غ�� موافق  محايد  موافق 

3 2 1 

 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا
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الكفيلة بضمان درجة مالئمة من صدق وثبات املقياس، املن�جية    �عض اإلجراءات  اعتمد الباحث ع��

 وذلك ع�� النحو التا��:  

قياس الصدق: ثم ُعرض املقياس ع�� مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم االجتماع،   -

�عض   إجراء  �عد  وذلك  لقياسھ،  أعّد  ما  بالفعل  يقيس  ھ 
ّ
أن أي  املقياس  بصدق  أفادوا  الذين 

يث تمت إضافة �عض العبارات واستبعاد أخرى، و�جراء �عديل �� الصياغة اللغو�ة التعديالت، ح

   لبعضها اآلخر.

للمقياس ع�� عينة صغ��ة بلغ حجمها ثالث�ن طالبا وطالبة    test-preقام الباحث بإجراء اختبار قب��   -

 . من �لية اآلداب جامعة ب�ي سو�ف؛ للتأكد من اال�ساق الداخ�� للمقياس

ا  - ألفا كرونباخواعتمد  ثبات املقياس، و�لغ  Cornbach Alpha  لباحث ع�� معامل  معامل    لقياس 

 وهو ما يؤكد تمتع املقياس بدرجة ثبات عالية.  0.92الثبات الك�� للمقياس 

 وتم حساب درجة التسامح لدى عينة البحث من خالل املعادلة اآلتية: 

 2=  1  – 3  لالستجابةا�حد األد�ى   –ا�حد األق��ى لالستجابة 

ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــاملدى = ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ =ـــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  66.6=  ــــــــــــــــــ

 3 عدد االستجابات

 و�تطبيق املعادلة السابقة تم حساب درجة التسامح ع�� النحو اآل�ي:

درجة  

 منخفضة 

درجة  

 متوسطة 

درجة  

 مرتفعة 

1  >1.67 1.67   >

2.34 

2.34 - 3 

 

للعلوم  اإلحصائية  (ا�حزمة  برنامج  باستخدام  تّمت  فقد  الدراسة  ملتغ��ات  اإلحصائية  املعا�جة  أما 

حيث تّمت عملية   SPSSاملعروف اختصارا ب��نامج  Statistical Package of Social Sciences  االجتماعية) 

 إدخال البيانات وجدول��ا واستخدام معامل االرتباط مر�ع �اي؛ للكشف عن االرتباط ب�ن متغ��ات الدراسة.  

 نتائج الدراسة:  -7

 فيما ي��:  جاءت الدراسة امليدانية بمجموعة متنوعة من النتائج، �عرض أهمها

 خصائص العینة:  -7-1
 ا�سمت عينة الدراسة بمجموعة من ا�خصائص نو�حها �� النقاط اآلتية: 

 % من مجموع العينة.42.7% �� ح�ن لم تتجاوز �سبة اإلناث    57.3من حيث النوع، بلغت �سبة الذ�ور   -أ
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وفيما يتعلق بالفئات العمر�ة فقد توزعت العينة ع�� ثالث مراحل عمر�ة، فالذين تقل أعمارهم عن    - ب

%، أما  49عاما فقد بلغت �سب��م    22  –  20%، والذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  31عاما بلغت �سب��م  20

 % من مجموع العينة.  20عاما فقد بلغت �سب��م  22من تز�د أعمارهم عن 

%، ولم  62بنوعية التعليم ا�جام��، فقد بلغت �سبة طالب �ليات العلوم االجتماعية    و فيما يتعلق  - ج

 %من مجموع العينة. 38تتجاوز �سبة طالب �ليات العلوم الطبيعية 

% من مجموع العينة، كما أن  60وات�ح أن غالبية أفراد العينة ينتمون ألصول ر�فية إذ بلغت �سب��م   -د

 %.56�ف إذ بلغت �سب��م غالبي��م يقيمون حاليا �� الر 

 % من مجموع العينة.26% ، و�سبة املسيحي�ن 74ومن حيث الديانة، بلغت �سبة املسلم�ن  - ه

وفيما يتعلق بمستوى الدخل الشهري فقد �ان هذا املستوى متوسطا �ش�ل عام لدى أك�� من نصف  

 فضة.% من ذوي الدخول املنخ11% بمستوى دخل مرتفع، وهناك 37%، و�تم�� 52العينة 

 واقع ثقافة التسامح بین طالب جامعة بني سویف، وأھم صورھا: -7-2
حض  عن  الدراسة  العينة،  ـ كشفت  أفراد  ب�ن  التسـامح  لثقافة  ووا�ح  قوي  املتوسط  ور  بلغ  حيث 

قدره  2.42ا�حسا�ي   معياري  بانحراف  االجتما�� 538،  والتسامح  الدي�ي  التسامح  درجات  جاءت  وقد   ،

فعة، وتبعا لذلك جاء معدل التسامح العام هو اآلخر مرتفعا، و�ت�ح ذلك من  والتسامح الفكري �لها مرت

 ا�جدول التا��:

 درجات التسامح وصوره ب�ن أفراد العينة  )1جدول (

املتوسط   ا�حور  م

 ا�حسا�ي 

 ال��تيب درجة التسامح  االنحراف املعياري 

 3 مرتفعة   .819 2.33 التسامح الدي�ي 1

 2 مرتفعة  .495 2.39 االجتما�� التسامح  2

 1 مرتفعة  .520 2.51 التسامح الفكري  3

  مرتفعة  .538 2.42 املعدل العام للتسامح  

 

) إليھ دراسة أشرف عبد الوهاب  النتيجة مع ما توصلت  التسامح  2005وتتفق تلك  ) من سيادة نمط 

%) من  74.4التسامح ومرتف�� التسامح معا (�ش�ل عام �� ا�جتمع املصري، حيث بلغت �سبة متوسطي  

 Sarosiek, Justyna( إجما�� عينة الدراسة، كما تتفق مع ما ان��ت إليھ دراسة جاستينا ساروسيك وزمال��ا 

2014et.al. () الطالب  من  العظ�ى  الغالبية  أن  من  التسامح  96.  من  متوسط  أو  عال  بقدر  يتمتعون   (%

�ش�ل عام، وع�� أك�� من نصف العينة عن دعمهم القوي لفكرة فتح جامع��م للطالب األجانب، كذلك  
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الطالب ��  ) من أّن  Miloloža, Ivana et.al. 2014تتفق مع ما توصلت إليھ دراسة إيفانا ميلولوزا) وزمال��ا (

 عينة الدراسة يتسامحون جيدا مع األفراد ا�ختلف�ن ع��م أثناء التواصل معهم.

نور   مسلم ومنصور  ناظري  من  �ل  أجراها  ال�ي  الدراسة  إليھ  توصلت  ما  مع  الدراسة  نتائج  تتفق  كما 

)Muslim, Nazri and Noor, M. Mansor 2014لتعليم  ) حول التسامح العر�� ب�ن الطالب �� مؤســسـات ا

العا�� العامــة �� ماليـــز�ا، وال�ي كشفت عن وجود مستوى مرتفع من التسامح ب�ن الطالب، حيث تب�ن أّن  

ثمة وعيا وا�حا بتنوع الثقافات واللغات واألديان، وأقّر املبحوثون بارتياحهم لهذا التنوع، و�قدر��م ع�� 

ع��م، وأو�حت النتائج اع��از الطالب بالتنوع    قبولھ، كما أكدوا ع�� حرصهم مشاركة اآلخر�ن ا�ختلف�ن

 العر�� �� مال��يا. 

) ا�جبوري  فت��  (مناف  دراسة  إليھ  توصلت  ما  مع  تختلف  النتيجة  تلك  أّن  طالب  2014غ��  أن  ) من 

جامعة كر�الء ال يتمتعون بالتسامح، نتيجة للظروف السياسية واالجتماعية ال�ي عاشها العراق منذ الغزو  

، وأرجع الباحث ذلك إ�� الظروف االجتماعية والسياسية ال�ي يمر ��ا ا�جتمع العرا�� منذ  2003  األمر��ي ��

 . 2003عام 

 التسامح الدیني: أبرز مالمحھ وإشكالیاتھ:   -7-3
ھ يرتبط  

ّ
يمثل التسامح الدي�ي واحدا من أهم صور التسامح وأك��ها تأث��ا �� حياة ا�جتمعات، ذلك أن

ا إجابات ��ائية لألسئلة الك��ى، و�� إجابات مطلقة ال تقبل الشك، وثمة تباين  باملقدس الذي يطرح غالب

الذات وعدم   إ�� اال�غالق ع��  ب�ن األديان واملذاهب ا�ختلفة، وهو ما قد يف��ي  �� تلك اإلجابات  وا�ح 

   قبول الرؤى املتباينة.

الدي�ي   التسامح  معانيھ    -ويش��  أحد  درجة  -��  اآل   إ��  معتقدات  معتقدات  قبول  عن  ا�ختلفة  خر�ن 

وآرا��م   بمعتقدا��م  التمسك   �� اآلخر�ن  بحق  االع��اف  وأيضا  بإنصاف،  معها  والتعامل  ذاتھ،  ال�خص 

الدينية وا�حر�ة �� أداء �ّل أش�ال العبادات الدينية، والتمّتع ب�افة ا�حقوق االجتماعية �غض النظر عن  

  Kilani, A. 19)(273 :96االختالف �� االنتماء الدي�ي. 

الدي�ي وجود رؤى دينية متباينة، وسياق اجتما�� �عّددي �عزز ا�حقوق املتساو�ة،   سامح 
ّ
الت و�ف��ض 

والتكيف والقبول والعيش املش��ك ب�ن ا�ختلف�ن، رغم االختالف ب�ن العقائد واملذاهب، فالتسامح الدي�ي 

يحق للناس بموج��ا أن تختار وتمارس  -اضع  مثل الفضائل األخرى �االح��ام والتو - فضيلة إ�سانية وأخالقية  

 : Benson, I. 2016)(293  ما �عتقده، دون رفض أو تمي�� من قبل اآلخر�ن.

وقد كشفت نتائج الدراسة عن درجة مرتفعة من التسامح الدي�ي ب�ن أفراد العينة، ورصدت الدراسة  

 العديد من جوانب التسامح الدي�ي يو�حها ا�جدول اآل�ي:
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 مالمح التسامح الدي�ي  )2جدول (

 ال��تيب الدرجة االنحراف   املتوسط  الفقرة  م

 2 مرتفعة  .495 2.80 أدافع عن املظلوم ح�ى و�ن �ان ع�� غ�� دي�ي 1

 8 متوسطة  .865 2.23 لدي صداقة متينة مع من يختلفون م�� �� الدين  2

3 
مع   واجتماعية  ثقافية  أ�شطة   �� املشاركة  أقبل 

 الدين ا�ختلف�ن م�� ��

 11 متوسطة  .928 2.04

4 
أح��م معتقدات الديانات األخرى ح�ى ولو لم أؤمن  

 ��ا

 4 مرتفعة  .749 2.36

 14 متوسطة  .659 1.44 ٌ◌أقرأ �� الكتب املقدسة للديانات األخرى  5

6 

والصلوات   ال��اتيل  سماع  من  كمسلم  أنز�ج  ال 

 الصـادرة من الكنيسـة /

يز�ج�ي كمسي�� صــوت اآلذان وخطبـة ا�جمعة  وال  

 �� املساجد 

 10 متوسطة  .885 2.07

7 
مناسباتھ   الدين   �� ع�ي  ا�ختلف  زمي��  أشارك 

 الدينية

 7 متوسطة  .881 2.28

 3 مرتفعة  .562 2.55 أرفـض التعصـب والغلو �� الديـن 8

9 
دي�ي  واجب  ع��ا  والدفاع  للكنائس  املسلم  حماية 

 وأخال��ووط�ي 

 6 مرتفعة  .823 2.33

10 
ووطنية   دينية  قيمة  للمساجد  املسي��  اح��ام 

 وأخالقية  

 5 مرتفعة  .867 2.35

11 
اتقبل املناقشة �� األمور الدينية مع ا�ختلف ع�ي ��  

 الدين

 9 متوسطة  .871 2.13

12 
أقر بحر�ة أي �خص �� اعتناق الدين الذي يختاره  

 إكراه بال 

 13 متوسطة  .877 1.55

13 
أو   دينھ  عن  النظر  بصرف  اإل�سان  بكرامة  أؤمن 

 لونھ  مذهبھ أو

 1 مرتفعة  .498 2.85

14 
�عض   ع��  الدين   �� ع�ي  ا�ختلف  صديقي  أئتمن 

 أسراري 

 12 متوسطة  .889 1.86

  مرتفعة  .819 2.33 الدي�ياملعدل العام للتسامح 
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وجود  ا�جدول   يكشف عن  هذا    السابق  �عقد  �عكس  الدي�ي،  التسامح  مؤشرات   �� وا�حة  تباينات 

ا�جوانب املرتبطة  ، و�� تلك  هناك جوانب مرتفعة من التسامح الدي�يفاملالحظ أن    النمط من التسامح،

فنجد أّن أع�� مؤشرات التسامح الدي�ي �� اإليمان بكرامة اإل�سان بصرف النظر    بالقيم اإل�سانية العامة،

) يليھ الّدفاع عن املظلوم ح�ى و�ن �ان مخالفا ��  2.85عن دينھ أو مذهبھ أو لونھ ( بمتوسط حسا�ي قدره 

ح�ى ولو لم  ) ثم اح��ام معتقدات الديانات األخرى  2.55) ثم رفض الغلو والتعصب �� الدين (2.80الدين، (

) ثم حماية املسلم  2035) ي�� ذلك اح��ام املسي�� للمساجد قيمة دينية ووطنية وأخالقية (2.36يؤمن ��ا (

 ).2.33للكنائس والدفاع ع��ا واجب دي�ي ووط�ي وأخال�� (

جوانب مرتبطة �� جزء م��ا باملمارسات واألفعال  و��    ،جوانب متوسطة للتسامح الدي�يونالحظ أّن ثمة  

الواقعيةال الدينية (متوسط حسا�ي    عالقات االجتماعية  ينت�ي لدين مخالف مناسباتھ  مثل مشاركة من 

وعدم    )2.13) وتقبل املناقشة �� األمور الدينية (2.23) ووجود صداقة متينة مع املغاير �� الدين (2.28قدره  

وا�خطب من ال��اتيل  (  االنزعاج من سماع  املغايرة.  العبادة  ثقافية  ) وق2.07دور  أ�شطة   �� املشاركة  بول 

 ).2.04واجتماعية مع ا�ختلف�ن �� الدين (

رؤ�ة   حسب  للتسامح)  (عتبة  تمثل  تجاوزها  يمكن  ال  للتسامح  شائكة  جوانب  ثمة  أّن  أخ��ا  ونالحظ 

) واإلقرار بحر�ة أي �خص ��  1.86هابرماس، م��ا ائتمان الصديق ا�ختلف �� الدين ع�� �عض األسرار ( 

 ). 1.44) ثم القراءة �� الكتب املقدسة للديانات األخرى (1.55لدين الذي يختاره بال إكراه (اعتناق ا

وا�حقيقة أّن حر�ة اعتناق الفرد للدين الذي يختاره يمثل أك�� مؤشرات التسامح الدي�ي صعو�ة؛ نظرا  

واالجتما�� للفرد، و�رتبط ا�خروج من الدين  ألن الدين �� ا�جتمع الشر�� يمثل جزءا من رأس املال الرمزي 

   بوصمة اجتماعية تصيب ا�جماعة القرابية بأسرها وال تقف فقط عند الفرد.

وتتفق هذه النتائج مع رؤ�ة هابرماس للتسامح الدي�ي، حيث يرى أّن الّتعا�ش ب�ن ا�جماعات املتباينة  

.  .  . املتبادل،  واالع��اف  القبول  مبدأ  ع��  يتأسس  عن    دينيا  التعب��   �� األفراد  حق  ع��  أيضا  يقوم  و 

إّن   ديمقراطي.  دستور  ظل   �� لديانا��م  اآلخر�ن  ممارسة  من  االستياء  عدم  الوقت  ذات  و��  معتقدا��م، 

التسامح الدي�ي يمكن أن يمارس بطر�قة مرنة �� ظل ظروف يقبل ف��ا مواطنو ا�جتمع الّديمقراطي �عضهم  

بالقانون مشارك�ن �� وضعھ، فإن االمتثال القانو�ي للتسامح يندمج مع    �عضا، وعندما يصبح ا�خاطبون 

  ).Habermas, Jurgen 2004:7االل��ام الذا�ي بالتسامح كسلوك فاضل. (

 درجة التسامح االجتماعي لدى مجتمع البحث وأھم تجلیاتھ:  -7-4
االجتما��،   �عد التماسك   �� املهمة  اآلليات  إحدى  االجتما��  االجتما��  التسامح  بالتسامح  و�قصد 

قبول "ا�خصائص النسبية ال�ي يتمتع ��ا األ�خاص عند الوالدة مثل العرق أو لون البشرة أو  �ش�ل عام  

oorn, V. Marjoka D(   يكتسبو��ا �� التنشئة االجتماعية املبكرة �اللغة والعادات والطقوس االجتماعية" 

2014:4( 
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التسامح االجتما�� عنصرا مهما وداعما من عناصر رأس املال االجتما��   ل 
ّ
الذي    social capitalو�مث

أفراد  ب�ن  التعامل   �� املساواة  ومعاي��  ا�جتمع  أفراد  ب�ن  قة 
ّ
والث االجتماعية،  العالقات  شب�ات  يتضمن 

� ا�حفاظ عليھ واستمراره من خالل تأسيس عالقات اجتماعية  ا�جتمع، و�التا�� �سهم التسامح االجتما�� �

 (Kobayashi, Tetsuro 2010:546)  من�جمة ومتوازنة ب�ن أفراد ا�جتمع وجماعاتھ ا�ختلفة.

رصدت   كما  العينة،  أفراد  ب�ن  االجتما��  التسامح  من  مرتفعة  درجة  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  وقد 

 االجتما�� يو�حها ا�جدول التا��: الدراسة العديد من تجليات التسامح 

 جوانب التسامح االجتما��  )3جدول (

 ال��تيب الدرجة االنحراف   املتوسط  الفقرة  م

أن 1 ا�حقوق    ينب��   �� متساو�ن  جميعا  الناس  ي�ون 

 والواجبات 

 1 مرتفعة  .398 2.91

 4 مرتفعة  .824 2.47 ال يضايق�ي أن ت�ون املرأة رئيسة �� �� العمل 2

 3 مرتفعة  .766 2.61 دور املرأة �� ا�جتمع ضروري وحيوي  3

مراحل  4  �� واإلناث  الذ�ور  ب�ن  االختالط  ع��  أوافق 

 التعليم ا�ختلفة 

 6 متوسطة  .856 2.30

 7 متوسطة  .889 2.28 أؤمن بأن النساء شقائق الرجال  5

 8 متوسطة  953 2.12 أح��م طر�قة �عب�� اآلخر�ن عن عادا��م  6

ال  7 ح�ى  ا�خاصة  االحتياجات  ذوي  توظيف  يجب 

 تحدث بطالة ب�ن األ�حاء 

 10 متوسطة  .937 1.87

 5 مرتفعة  792 2.39 رغم غراب��ا   اتقبل عادات وتقاليد �عض الشعوب 8

أرفض استخدام قصار القامة �وسيلة لإل�حاك ��   9

 األفالم واملسرحيات 

 2 مرتفعة  .629 2.71

املستوى  أتحا��ى   10  �� دو�ي  هم  بمن  االختالط 

 االجتما�� واالقتصادي

 9 متوسطة  .929 1.98

  مرتفعة  .495 2.39 املعدل العام للتسامح االجتما�� 

أّن هناك درجة عالية من التسامح االجتما�� العام تتمثل �� االعتقاد �� ضرورة    يكشف ا�جدول السابق

ا�حقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءا��م االجتماعية (بمتوسط  أن ي�ون الناس جميعا متساوون ��  

و�� فئة قصار    ) ي�� ذلك التعاطف مع إحدى الفئات االجتماعية ال�ي تتعرض للتمي��2.91حسا�ي قدره  
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واألعمال الدرامية ا�ختلفة    استخدامهم وسيلة لإل�حاك �� األفالم واملسرحيات  القامة ، من خالل رفض

)2.71(. 

��   وتظهر الدراسة درجة عالية من التسامح نحو املرأة وقضاياها، فثمة موافقة عالية ع�� أّن دور املرأة

) وال يرى الذ�ور بأسا �� أن ت�ون املرأة رئيسة لهم �� 2.61ا�جتمع ضروري وحيوي (بمتوسط حسا�ي قدره 

ور واإلناث �� مراحل التعليم ا�ختلفة االختالط ب�ن الذ�  ) كما ال ترى عينة الدراسة غضاضة ��2.47العمل (

 ). 2.28وثمة إيمان بأّن النساء شقائق الرجال ( )2.30(

ونالحظ أّن هناك �سامحا نحو ذوي االحتياجات ا�خاصة من خالل املوافقة ع�� تخصيص �سبة لهم �� 

  ) ا�ح�ومي  فيما1.87التوظيف  التسامح  من  درجة متوسطة  أّن هناك  نالحظ  آخر  جانب  يتعلق    )، ومن 

 باالختالط والتفاعل مع الفئات األد�ى من الناحية االقتصادية واالجتماعية. 

خالل   االجتما�� من  التسامح  تحقيق  بالتأكيد ع��  (هابرماس)  إليھ  ذهب  ما  مع  النتائج  تلك  وتتماس 

ية مبنية  توطيد ُعرى التسامح ال�و�ي املرتبط بالديمقراطية وتحقيق السالم العاملي، وترسيخ مواطنة إ�سان 

سم بالوضوح وا�جّدية  
ّ
ع�� أساس أخال�� �شار�ي وعقل تواص�� منفتح ومتنوع ومختلف، يضمن تواصال يت

والصدق، وتنكشف بذلك األ�عاد ال�ونية ال�ي تقر بانفتاح الهو�ات متعددة الرؤى والثقافات �عضها ع��  

 .)2015�عضها، وصنع مجتمع �و�ي إ�سا�ي متسامح (كمال ط����ي 

 :وأھم مؤشراتھ ،التسامح الفكري لدى مجتمع البحثمستوى  -7-5
أو   معينة  جماعة   �� وانتشارها  التسامح  ثقافة  وجود  مدى  ع��  وا�حا  مؤشرا  الفكري  التسامح  �عّد 

  �� واملرونة  ا�ختلفة  والتجارب  واألف�ار  الرؤى  ع��  االنفتاح  الفكري  بالتسامح  و�قصد  محدد،  مجتمع 

لفكر  التعصب  عن  والبعد  اآلخر�ن  مناقش��ا،  نظر  وجهات  تقبل  ع��  والقدرة  مع�ن،  رأي  أو  محددة  ة 

 .(Shearman, Sachiyo and Levine, Timothy 2006: 275) واح��امها رغم االختالف معها

(الدوجمائية)  �مثل  و  الفكري  ا�جمود  أو  التصلب  ملصط�ح  النقيض  الفكري    Dogmatismالتسامح 

ال�ي �ع�ي حرفيا ما    )δόγμα(شتقة من ال�لمة اليونانية  امل  Dogmaو�رجع أصل هذا املصط�ح إ�� �لمة  

وأف�ار   آراء  اح��ام  أو  قبول  أو  معرفة   �� الرغبة  عدم  بأ��ا  الدوجمائية  و�عرف  �حيح،  أنھ  املرء  �عتقد 

اآلخر�ن الدوجمائيون  وسلوكيات  األ�خاص  و�تسم   ،dogmatic persons    الزائد وا�حماس  بالتعصب 

قة غ�� نقدية �� التفك��، و�ف��ضون أّن معتقدا��م حقائق ثابتة و��ائية �� �ل ألف�ارهم، كما يتبنون طر�

خاصة عندما ت�ون تلك اآلراء مخالفة    -زمان وم�ان. إّن هؤالء األ�خاص ال يرغبون �� معرفة آراء اآلخر�ن  

ا�خاصة   عند  -ملعتقدا��م  ح�ى  يقبلو��ا  وال  لرؤاهم  املغايرة  الرؤى  وتحليل  فهم  يمك��م  أك��  وال  ت�ون  ما 

 .(Malmir, Maryam 2019:5 6) عقالنية وأفضل مما �عتقدون 

ولذلك يحاول الدوجمائيون ع�� الدوام تجنب املعلومات ال�ي تتعارض مع أف�ارهم، و�تمركزون حول  

والنأي   اال�عزال  إ��  و�ميلون  الفكر�ة،  املناقشات   �� مرونة  يبدون  وال  ا�خاصة  واتجاها��م  معتقدا��م 

 . (Shearman, Sachiyo and Levine, Timothy 2006: 276)  بفكرهم املتصلب
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درجة   و�التا��  البحث،  مجتمع   �� الفكري  التسامح  من  مرتفعة  درجة  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  وقد 

 منخفضة من الدوجمائية، ورصدت الدراسة أهم مؤشرات التسامح الفكري كما يو�حها ا�جدول اآل�ي: 

 لتسامح الفكري مؤشرات ا )4جدول (

 ال��تيب الدرجة االنحراف  املتوسط  الفقرة  م

من الضروري �شر ثقافة التسامح وقبول اآلخر ��   1

 مجتمعنا 

 3 مرتفعة  .720 2.50

 10 متوسطة  .940 1.90 رأيي هو الصواب ورأي غ��ي خطأ 2

أميل إ�� استخدام النقد البناء عندما أتحاور مع   3

 اآلراء األخرى 

 2 مرتفعة  .513 2.81

ال أتنازل عن فكري وآرائي و�نما أح��م فكر اآلخر   4

   وحر�تھ �� التعب�� عنھ

 4 مرتفعة   .869 2.48

 1 مرتفعة  .444 2.85 يفسد للود قضية  االختالف �� الرأي ال ينب�� أن 5

 5 متوسطة  .942 2.05   أقدر وأح��م آراء اآلخر�ن مهما �انت درجة �ساط��ا 7

 9 متوسطة   .775 1.93 عن �ل النظر�ات واملذاهب الفكر�ة والفلسفية أقرأ  8

وتبادل اآلراء مع اآلخر�ن مهما اختلفت   أؤمن با�حوار 9

 معهم

 8 متوسطة  .925 2.01

أ�عامل بإيجابية وانفتاح مع اآلخر ح�ى لو �ان   10

 مختلفا ع�ي �� الرأي

 6 متوسطة  .931 2.04

إيجابية مهما قيل عن  أي مذهب فكري بھ جوانب  11

 سلبياتھ وقصوره 

 7 سطة و مت .921 2.02

  مرتفعة  .520 2.62 املعدل العام للتسامح الفكري 

 

يرصد ا�جدول السابق أهم املؤشرات الدالة ع�� وجود التسامح الفكري �� عينة الدراسة، يأ�ي ع�� رأس  

)  2.85ال ينب�� أن يفسد للود قضية (بمتوسط حسا�ي قدره (  تلك املؤشرات االعتقاد بأّن االختالف �� الرأي 

) ثم االعتقاد بأّن من الضروري �شر  2.81ي�� ذلك امليل إ�� استخدام النقد البناء �� ا�حوار مع اآلخر�ن (

) ثم عدم التنازل عن األف�ار واآلراء ا�خاصة مع اح��ام فكر  2.50ثقافة التسامح وقبول اآلخر �� مجتمعنا (

 وحر�تھ �� التعب�� عنھ.  اآلخر

ي�� ذلك مجموعة من املؤشرات الداعمة ملا سبق و�ن �ان قبولها بدرجة متوسطة، مثل تقدير واح��ام  

عامل بإيجابية وانفتاح مع اآلخر ح�ى لو �ان مختلفا �� ) والت2.05آراء اآلخر�ن مهما �انت درجة �ساط��ا(

أي  واإلقرار بأّن  )  2.04آلخر ح�ى لو �ان مختلفا ع�ي �� الرأي (والتعامل بإيجابية وانفتاح مع ا )  2.04الرأي (
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) واإليمان با�حوار وتبادل اآلراء مع  2.02مذهب فكري بھ جوانب إيجابية مهما قيل عن سلبياتھ وقصوره (

 ).1.93القراءة عن �ل النظر�ات واملذاهب الفكر�ة والفلسفية (  ) ثم2.01اآلخر�ن مهما �ان االختالف معهم (

مة مؤشر واحد فقط يتناقض مع التسامح الفكري تمت املوافقة عليھ بدرجة متوسطة وهو االعتقاد  وث

 . )1.90بأّن الرأي ال�خ��ي صواب ورأي اآلخر�ن خطأ (

وتتفق تلك النتائج مع ما يطرحھ (هابرماس) من ضرورة تأسيس عقلية تواصلية تر�خ لفلسفة �سامحية  

و  للّتفاهم  أخـالقيات  وتحقق  أفقها  جديدة،  من  الذات  إخراج  أجـل  من  العـام  ا�جـال   �� والّنقاش  ا�حـوار 

 . )2015الضيق، وانطالقها نحو التواصل واملشاركة والتبادل الفكري (كمال ط����ي 

ونالحظ �ش�ل عام من خالل النتائج السابقة أّن درجة التسامح �� ا�جاالت الثالثة مرتفعة، وأّن ذلك  

�� بارز لدى الشباب ا�جام�� بأهمية التسامح ودوره �� ا�حفاظ ع�� تماسك  �عد مؤشرا مهما يكشف عن و 

 ا�جتمع كما تؤشر تلك النتائج ع�� تراجع اتجاهات التعصب والتطرف لدى هذا ا�جيل.

دور بعض العوامل االجتماعیة كالنوع ونمط التعلیم ومكان إلقامة ومحل المیالد والمستوى  -7-6
 تبني قیم التسامح؟  االقتصادي واالنتماء الدیني في

 النوع وارتباطھ بالتسامح: -7-6-1

 يو�ح العالقة ب�ن النوع ومستوى التسامح  )5جدول (

 النوع

 التسامح مستوى 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

11.13 

 

   مرتفع   متوسط منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 172 41 71 55 95 4 6 ذكر 

 100 128 58 74 42 54 0 0 أن�ى 

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

التسامح، فاإلناث أك��   �� مستوى  ب�ن الذ�ور واإلناث  تباينا م�حوظا  ثّمة  أّن  يكشف ا�جدول السابق 

% من  41% من اإلناث مقابل  58التسامح مرتفع لدى  �سامحا من الذ�ور �ش�ل عام، حيث أّن مستوى  

) الذ�ور،  ب�ن  �سب��م  من  أقّل  اإلناث  ب�ن  التسامح  متوسطي  �سبة  أّن  كما  مقابل  42الذ�ور،   %55  .(%

و�ذلك فإّن معطيات ا�جــدول تؤكد أّن    % ب�ن الذ�ور.4وتنعدم �سبة منخف��ي التسامح لدى اإلناث مقابل  

 ا حاســما �� مستوى التسامح.  يمثـل متغ��  Genderالنـوع 

و��   11.13) ال�ي بلغت  2ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن النوع ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�ا

 ذات داللة إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين. 
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ت إليھ  ) ولك��ا تختلف مع ما توصل2017وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليھ دراسة (نورة البق�ي  

 .) من أّن الذ�ور أك�� �سامحا من اإلناث2005) و (أشرف عبد الوهاب  2010دراسة �ل من (مر�م الغامدي  

 :نمط التعلیم (التخصص الدراسي) -7-6-2
يلعب التعليم دوًرا مهًما �� تنمية التواصل البشري ع�� �افة املستو�ات، و�� مختلف جوانب النشاط  

العامة   الثقافة  مستوى  ورفع  �خصيا��م،  تنمية   �� التعلم  عملية   �� الطالب  إشراك  ويساهم  البشري. 

أش ب�افة  التسامح  يتش�ل  ثم  ومن  و�م�انيا��م،  الطالب  قدرات  عن  والكشف  االجتما�� واملهنية،  �الھ: 

والفكري والعر�� والدي�ي. إّن التعليم (والتدر�ب أيضا) يضمن صياغة قدر مالئم من التسامح ب�ن الطالب.  

337) -(Baklashova T.A. et.al., 2015:336 

 وقد رصدت الدراسة العالقة ب�ن نمط التعليم ومستوى التسامح فيما ي��:  

 ) 6جدول (

 نمط التعليم

 التسامح مستوى 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

12.95 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 185 56 104 43 79 1 2 العلوم اإل�سانية 

 100 115 36 41 61 70 3 4 العلوم الطبيعية

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

يت�ح من ا�جدول السابق أّن هناك اختالفا وا�حا ب�ن طالب �ليات العلوم االجتماعية وطالب �ليات  

االجتماعية أك�� �سامحا �ش�ل عام من طالب   العلوم الطبيعية �� مستوى التسامح، فطالب �ليات العلوم

% من طالب العلوم االجتماعية لد��م مستوى مرتفع من التسامح،  56�ليات العلوم الطبيعية، حيث أن  

العلوم 36مقابل   طالب  ب�ن  التسامح  �سبة متوسطي ومنخف��ي  أّن  كما  الطبيعية،  العلوم  طالب  % من 

 %)  64% مقابل 44وم الطبيعية، (االجتماعية أقل من �سب��م ب�ن طالب العل

وتكشف معطيات ا�جــدول أهمية العلوم االجتماعية �� تنمية ثقافة التسامح وترسيخها، ودورها �� ا�حد  

من ظواهر التعصب والتطرف؛ من أجل ذلك فثمة إ�حاح من جانب علماء االجتماع واألن��و�ولوجيا ع��  

ال�ليات التطبيقية، حيث أّن تدريس تلك العلوم �� �ليات  ضرورة إدراج مقررات من العلوم اإل�سانية ��  

العلوم الطبيعية من شأنھ أن �سهم �� تطور و�� الطالب بذوا��م، ويغ�� من كث�� من اتجاها��م وأف�ارهم  

ورؤاهم نحو العديد من القضايا واملوضوعات االجتماعية وال�ي ال يتيسر لهم فهمها �� إطار تخصصا��م  

 األصلية.



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)221( 

  12.95) ال�ي بلغت  2جل التأكد من العالقة ب�ن نمط التعليم ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�اأ  ومن

 و�� ذات داللة إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين.

 : محل المیالد -7-6-3
ا�جدول   من  يتعلق    التا��يت�ح  فيما  ا�حضر��ن  والطالب  الر�في�ن  الطالب  ب�ن  ضئيال  تباينا  ثمة  أّن 

أّن   حيث  ا�حضر��ن،  الطالب  من  �سامحا  أك��  الر�فيون  فالطالب  التسامح،  الطالب  52بمستوى  % من 

% من الطالب ا�حضر��ن، كما أن �سبة متوسطي  43الر�في�ن لد��م مستوى مرتفع من التسامح، مقابل  

 %)  51% مقابل 48سامح ب�ن الطالب الر�في�ن أقّل من �سب��م ب�ن الطالب ا�حضر��ن (ومنخف��ي الت

  2.10) ال�ي بلغت  2ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن محل امليالد ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�ا

 .و�� غ�� دالة إحصائيا مما يؤكد ا�عدام العالقة ب�ن املتغ��ين

 ) 7جدول (

 محل امليالد 

 لتسامح مستوى ا
 ا�جموع 

 

 

يمة  ق

 ) 2(�ا

2.10 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 180 52 93 46 84 2 3 ر�ف

 100 120 43 52 54 65 3 3 حضر

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

 

 محل اإلقامة:   -7-6-4

 ) 8جدول (

 محل اإلقامة 

 مستوى التسامح 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

3.75 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 169 53 90 45 76 2 3 ر�ف

 100 131 42 55 55 73 3 3 حضر

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 
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 �� املقيم�ن  والطالب  الر�ف   �� املقيم�ن  الطالب  ب�ن  كب��ا  تقار�ا  أّن هناك  السابق  ا�جدول  يت�ح من 

�� الر�ف أك�� �سامحا قليال من الطالب املقيم�ن    ا�حضر فيما يتعلق بمستوى التسامح، فالطالب املقيمون 

% 43% من الطالب املقيم�ن �� الر�ف لد��م مستوى مرتفع من التسامح، مقابل  53�� ا�حضر، حيث أّن  

من الطالب ا�حضر��ن، كما أّن �سبة متوسطي ومنخف��ي التسامح ب�ن الطالب الر�في�ن أقل من �سب��م  

 . %) 58ل % مقاب47ب�ن الطالب ا�حضر��ن (

  3.75) ال�ي بلغت  2ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن محل امليالد ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�ا

 .و�� غ�� دالة إحصائيا مّما يؤكد ا�عدام العالقة ب�ن املتغ��ين

و�ت�ح مما سبق أّن متغ��ي محل اإلقامة ومحل امليالد ليس لهما تأث�� وا�ح �� درجة التسامح، وهذا  

ھ ال وجود لفروق ر�فية حضر�ة فيما يتعلق بدرجة التسامح. وتختلف تلك النتيجة مع ما توصل إليھ  �ع�
ّ
ي أن

) من أّن الر�في�ن أك�� �سامحا من ا�حضر��ن، وتؤكد نتائج دراستنا أّن هناك  2005أشرف عبد الوهاب (

 �غ��ا إيجابيا فيما يتعلق بمستوى التسامح �� ا�حضر.  

 :االقتصاديالمستوى  -7-6-5
 ) 9جدول (

املستوى  

 االقتصادي

 مستوى التسامح 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

13.38 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 34 65 22 35 12 0 0 منخفض 

 100 155 68 105 30 47 2 3 متوسط 

 100 111 16 18 81 90 3 3 مرتفع 

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

  �� الطالب  ب�ن  التسامح  درجة   �� م�حوظا  تقار�ا  هناك  أّن  يت�ح  السابق  ا�جدول  قراءة  خالل  من 

لالقتصادية   املستو�ات  ب�ن  مرتفع  التسامح  مستوى  أّن  فاملالحظ  ا�ختلفة،  االقتصادية  املستو�ات 

االقتصادي ودرجة  ا�ختلفة، وأّن الفروق بي��م غ�� ذات داللة، ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن املستوى  

(�ا قيمة  حساب  تم  بلغت  2التسامح  ال�ي  ب�ن    11.38)  العالقة  ا�عدام  يؤكد  مما  إحصائيا  دالة  غ��  و�� 

 املتغ��ين.

) الوهاب  عبد  أشرف  دراسة  مع  النتيجة  تلك  الدراسات  2005وتتفق  من  العديد  مع  كذلك  وتتفق   ،(

امال مؤثرا �� التسامح؛ ألّن ثقافة التسامح وقيمھ  األخرى املتواترة، وا�حقيقة املستوى االقتصادي ال �عد ع

ما ترتبط بالبنية القيمية العميقة �� ا�جتمع. 
ّ
 أعمق وأقوى من أن تتأثر بالعوامل املادية املباشرة، و�ن
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 االنتماء الدیني:   -7-6-6
ا�جدول   يتعلق    التا��يب�ن  فيما  املسيحي�ن  والطالب  املسلم�ن  الطالب  ب�ن  وا�حا  تقار�ا  هناك  أّن 

قيم ب تب�ي   �� حازما  عامال  يمثل  ال  الدي�ي  االنتماء  متغ��  أّن  ا�جدول  قراءة  وتكشف  التسامح،  مستوى 

و�� غ�� دالة إحصائيا مما يؤكد    11.6) ال�ي بلغت  2التسامح، ومن أجل التأكد من ذلك تم حساب قيمة (�ا

 ا�عدام العالقة ب�ن متغ�� االنتماء الدي�ي ودرجة التسامح. 

نتيجة مع النتيجة العامة للدراسة املتعلقة بارتفاع درجة التسامح الدي�ي �� عينة الدراسة، وتتسق تلك ال

بأهمية   الو��  وتنامي  الشباب،  جيل   �� الدي�ي  التعصب  قيم  تراجع  عاما ع��  النتيجة مؤشرا  تلك  وتمثل 

 العيش املش��ك �� إطار اإليمان بالتنوع، واح��ام االختالف الدي�ي والفكري.

 ) 10جدول (

 الديانة 

 مستوى التسامح 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

11.6 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 223 47 107 51 112 2 4 مسلم 

 100 77 49 38 48 37 3 2 مسي�� 

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

 خاتمة: مناقشة نتائج الدراسة:  -8

تحددت مش�لة الدراسة الراهنة �� رصد قيمة التسامح طالب جامعة ب�ي سو�ف، والتعرف ع�� صور  

الثقافية لهذه القيم، بمع�ى الكشف  التسامح ا�ختلفة ال�ي يتبنو��ا، والكشف عن ا�حددات االجتماعية و 

 عن دور األ�عاد االجتماعية والثقافية �� تنمية قيم التسامح أو إقصا��ا.  

دت عنھ مجموعة من التساؤالت الفرعية، 
ّ
واستنادا إ�� ذلك حاولت الدراسة اإلجابة عن سؤال رئيس تول

ب�ي سو�ف وسلوكهم؟ وما ��   فالتساؤل الرئيس هو ما مدى حضور قيمة التسامح �� فكر طالب جامعة

وما �� أهم ا�حددات االجتماعية والثقافية ال�ي تن�ي   أبرز أنماط التسامح ال�ي يؤمن ��ا هؤالء الطالب؟

 قيمة التسامح لد��م أو �ساهم �� إقصا��ا؟

��ذه   متعلقة  نتائج  من  امليدانية  الدراسة  إليھ  توصلت  ما  مكثفة  بصورة  ي��  فيما  نجمل  وسوف 

 ت:  التساؤال 
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 ما مستوى حضور قيمة التسامح �ش�ل عام لدى عينة الدراســـة؟ -1

كشفت الدراسة عن حضـور قوي ووا�ح لثقافة التسـامح ب�ن أفراد العينة، حيث بلغ املتوسط    - 

 .538، بانحراف معياري قدره 2.42ا�حسا�ي 

 البحث؟ ما �� أهم أش�ال التسامح ال�ي يؤمن ��ا الشباب ا�جام�� �� مجتمع  -2

و��    -  البحث  مجتمع   �� ا�جام��  الشباب  ��ا  يؤمن  للتسامح  أش�ال  عدة  وجود  الدراسة  بينت 

الدي�ي  التسامح  درجات  جاءت  وقد  االجتما��،  والتسامح  الفكري،  والتسامح  الدي�ي،  التسامح 

 تفعا. والتسامح االجتما�� والتسامح الفكري �لها مرتفعة، وتبعا لذلك جاء معدل التسامح العام مر 

ما هو دور �عض العوامل االجتماعية �النوع ونمط التعليم (التخصص الدرا��ي) ومحل امليالد ومحل   -3

 اإلقامة واملستوى االقتصادي واالنتماء الدي�ي �� تب�ي قيمة التسامح؟ 

رصدت الدراسة أّن هناك عالقة ب�ن متغ�� النوع ودرجة التسامح، حيث تب�ن أّن اإلناث أك�� �سامحا   -

ذ�ور، وأّن هناك عالقة أيضا ب�ن نمط التعليم والتسامح، فالدارسون للعلوم االجتماعية أك��  من ال

 �سامحا من الدارس�ن للعلوم الطبيعية.

ولم يتأكد من الدراسة وجود عالقة ب�ن متغ��ات: محل امليالد، وم�ان اإلقامة واملستوى االقتصادي  

هة أخرى. وقد حققت النتائج السابقة أهداف الدراسة  واالنتماء الدي�ي من جهة وثقافة التسامح من ج

   وأجابت ع�� �ساؤال��ا.
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 قائمة المراجع:  -9

 المراجع العربیة:
 ترجمة املعاصر، اإلسالمي الفكر هو أين :املقال فصل إ�� التفرقة فيصل )، من1995أر�ون (محمد) ( -1

 لندن.  -السا��، ب��وت  دار لندن، - ب��وت صا�ح، هاشم 

 )، التأمالت، ترجمة عادل مصطفى، رؤ�ة للنشر والتوزيع، القاهرة. 2010أور�ليوس (مار�وس)، ( -2

)، قيم التسامح �� منا�ج التعليم ا�جام��، ا�جلة العر�ية للدراسات  2011البداينة (ذياب مو��ى)، ( -3

 .53العدد ، 27األمنية والتدر�ب، جامعة نايف العر�ية للعلوم األمنية، ا�جلد 

4- ) الثا�ي  2015�شارة (عزمي)،  ا�جزء  تار���"،  �� سياق  الدين والعلمانية  ب��وت،    –)،"  ا�جلد األول، 

 املركز العر�ي ألبحاث ودراسات السياسات.  

)، التسامح الفكري وعالقتھ بالتماسك االجتما�� لدى طالب ا�جامعة،  2014ا�جبوري (مناف فت��)، ( -5

نيات والعلوم االجتماعية، جامعة واسط، العراق، ا�جلد السادس، العدد  مجلة الرك للفلسفة واللسا

 الرا�ع عشر.

 التا�عة ال�حية املراكز مراج�� لدى   الذا�ي بالهناء وعالقتھ التسامح)،  2014ا�حر�ي (بدر فالح)، ( -6

 ، رسالة ماجست��، قسم علم النفس، �لية ال��بية، جامعة أم القرى. حائل ملنطقة

(أحمد  -7 سعد  (  أبو  اللطيف)،  مركز  2011عبد  األول،  ا�جزء  وال��بو�ة"  النفسية  املقاييس  "دليل   ،(

 ديبونو لتعليم التفك��، عمان، األردن.

8-  ) (نورة)،  البق�ي   من عينة لدى  ال�خصية  �سمات وعالق��ما واالنتقام التسامح)،  2017بنت سعد 

 ، العدد الثالث. 25ية، غزة، ا�جلد ، مجلة العلوم النفسية وال��بو�ة، ا�جامعة اإلسالما�جامعة طلبة

)، تفعيل مفهوم التسامح فلسفيا، مجلة جامعة �شر�ن  2014شق�� (صا�ح) ورضوان (ساطع �سيب)، ( -9

 .5، العدد. 36للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم اإل�سانية، ا�جلد 
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بو نصر الفارابّي من منظور محسن مهدّي 
ٔ
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 أبو نصر الفارابّي من منظور محسن مهديّ 

 

 

 

 الملّخص: 

الفلسفة   دراسة  مجال   �� مهدي  محسن  العرا��  العالم  مها  قدَّ ال�ي  ا�جهود   �� الدراسة  هذه  تبحث 

مؤّس الفارابية،   ُ�عدُّ  الذي  الفارا�ي  نصر  أ�ي  فكر   �� التخصص  إ��  دفعتھ  ال�ي  الفلسفة  واألسباب  س 

 
ّ
ر�ن �� فلسفة العصور الوسطى. وتنتقل الدراسة �عد ذلك  االسالمية، وأحد أهم الفالسفة املسلم�ن املؤث

فارا�ّي الفلسفّي.  إ�� تحليل املنظور امل���� الذي عليھ ارتكن الدكتور محسن مهدي �� النظر إ�� منجز ال 

   و�قوم هذا املنظور ع�� �عدين، األول هو اإلنصاف والثا�ي هو االستكشاف.

 استكشاف، إنصاف، ا�حروف، الفارا�ي، فلسفة، مهدي.  :ال�لمات املفتاحية

 

 

Abstract: 

This study examines the efforts made by the Iraqi scholar Mohsen Mahdi in the field of 

studying Farabi philosophy, and the reasons that led him to specialize in the thought of Abu 

Nasr al-Farabi, who is considered the founder of Islamic philosophy, and one of the most 

important and influential Muslim philosophers in the philosophy of Middle Ages. 

 The study then analyzed the methodological perspective on which Dr. Mohsen Mahdi relied 

in looking at Al-Farabi's philosophical achievement. This perspective is based on two things, 

the first is fairness and the second is exploration . 

Keywords : al-Farabi., exploration, fairness, Mahdi, letters, philosophy . 
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 : مقّدمة  -1

الفلسفة ش�ٌل مهٌم من أش�ال التفاعل اإل�سا�ي ال�ي ��ا يتجرد اإل�سان من خصوصيات النظر الواق��  

 اإلحاطة �سطوحها وأعماقها. و�غيتھ  التقليدي
ً
ة ليغوص �� عموميا��ا، متأمال إياها ب�ليانية عقالنية، محاوال

 من وراء ذلك البحث عن ا�حقيقة �� تجردها ونقا��ا.  

العرب   اهتمام  برز  ال�جر�ان  والرا�ع  الثالث  القرنان  ال�ي شهدها  والفكر�ة  العلمية  ا�حركة  خضم  و�� 

  كعلم النحو والفقھ والتفس�� والبالغة ال�ي �انت أحّق   ،م ال�ي �انوا ضليع�ن ف��ا�علوم جديدة غ�� العلو 

عرف إ�جاز كتاب هللا �عا��. ومن العلوم ا�جديدة ال�ي ساهم �شاط ال��جمة  ، إذ ��ا �ُ حذقالعلوم بالتعلم وا�

 �� التعرف عل��ا �� الفلسفة ال�ي �ان لها عند األمم األخرى م�انة مهمة. 

  
ً
تلك العهود من عمر ا�حضارة    ��علوم �انت را�خة وعتيدة  �  مقارنةولم يكن أمر ممارسة الفلسفة سهال

  ت  ّد العر�ية اإلسالمية، فعُ 
ُ
 من فر أوّ الفلسفة

ً
علم الكالم)  (  وع علم البالغة ومورست تحت مس�ىل األمر فرعا

ل  �� القرآن وتدليلهم ع�� إ�جازه. وأوّ   أي أ�حاب الصنعة الكالمية �� بح��م  ،وُس�ي املشتغلون ��ا مت�لم�ن

فّن  بتفس��  املع��لة واهتمت  �انت فرقة  للمت�لم�ن  بن عطاء    فرقة  البالغي�ن واصل  القول. ومن مت�لم��ا 

وسهل بن هارون وعمرو بن عبيد وا�جاحظ الذي �ان ذا نزعة عقلية وطا�ع جدا�� يقوم ع�� االستدالل  

 باملنطق والقياس.

 : في تاریخ الفلسفة اإلسالمّیة أهّمیة الفارابي   -2

نصر الفارا�ي الفيلسوف  لم تأخذ الفلسفة اسمها كفرع معر�� مستقل عن علوم اللغة إال ع�� يد أ�ي  

   م  870  / هـ  260أو    259عام  املولود  
ّ
حاة واللغو��ن م الذي أتقن النحو وجادل النّ 950/هـ    339عام  �  واملتو�

مؤّس أح�ى    عقليا كفيلسوف  مقدرتھ  لهم   ثبت 
ّ
الال وال��اث  اإلغر�قي  الفلسفي  ال��اث   �� ضليع  هو�ي  س 

  ، ف�ان أْن األفالطو�ي ا�حدث
ُ
 ب باملعلم الثا�ي.  ّق ل

و�سبب شهرتھ �� الفلسفة و�راعتھ �� فهم أرسطو �� كتابيھ فن الشعر وا�خطابة، ولدراستھ ع�� أيدي  

من مدرس�ي    النسطور��نمتأثرا ببعض  فة �� �غداد، وانخراطھ �� الفلسفة األفالطونية ا�جديدة،  املتصوّ 

حاة والبالغي�ن لھ ولغ��ه العداء، وم��م ابن األث�� الذي ثار ع�� أساليب  أثينا واإلسكندر�ة، أظهر �عض النّ 

 
ّ
 . 1هم أرسطو وأفالطون الفالسفة ورأى �� الفارا�ي وابن سينا ـ ومن شا��هما ـ رجاال أضل

��ّج  ف�انوا  الفقهاء  علم  أما  �انعون  الذي  م�ان  ت الكالم     لكنھ   ة،مهمّ   ة لھ 
َ
وسط الدين    م�حق  علوم 

ف�انوا يقومون برعاية علم الكالم عندما يحتاجون إليھ لك��م �انوا يراقبونھ    ، اإلسالمية، وم��ا علم الفقھ

   ، مراقبة شديدة
ّ
م  قيلهم �� جدل ع   ع للشك �� أذهان املؤمن�ن و�غراٌق ما بدا �� ذلك زر ويعملون ع�� قمعھ �ل

إ�� أن استطاع الفارا�ي �عقالنيتھ ا�جدلية جلب االهتمام إ�� ملل    ،لهم عن واجبا��م الشرعية  أو تحو�ل
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بو نصر الفارابّي من منظور محسن مهدّي 
ٔ
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 معها كفلسفة ال تضاد الدين
ً
و�� السبيل الذي ع��ه �ستطيع    ،بل �� أفضل طر�قة ل�حياة  ،الو��، متعامال

 . 1اإل�سان بلوغ املعرفة األكمل

الفارا�ي واصل عملھ الفلسفي واملنطقي بدالالت ومسائل لها صلة    ّن وع�� الرغم من تلك املواجهة، فإ

 م��ا علم إحصاء العلوم وعلم السياسة املدنية، فاتحا الباب  
ً
 جديدة

ً
 علوما

ً
بالفلسفة األفالطونية، مبتكرا

 للفالسفة من �عده �ابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن ماجة وابن ميمون فضال عن الغزا�� وابن خلدون، 

والسب�ي   والرازي  والس�ا�ي  القزو��ي  مثل  لل�جرة  السادس  القرن   �� العر�ية  البالغة  علماء   �� مؤثرا 

والتفتازا�ي وغ��هم. ووصل تأث�� أ�ي نصر الفارا�ي إ�� فالسفة العصور الوسطى �� مشرق العالم اإلسالمي  

 القليل �� أواخر القرن التاسع  فلم ي��جم منھ إال   ،ا ومغر�ھ، لكن عوامل كث��ة جعلت إرثھ الفلسفي منسيّ 

 عشر.  

فھ الفارا�يأهمية ال��اث الفكري  إّن  
َّ
املفكر�ن الغر�ي�ن املهتم�ن بالفلسفة الشرقية    �عضجعلت    الذي خل

�عيد من  سوى  إليھ  �ش��ون  الفالسفة    .ال  إ��  ينظرون  الغر�ي�ن  أّن  والسبب  أصال.  إليھ  �ش��ون  ال  وقد 

إيصال هذا اإلرث إ�� عصر    يقتصر ع�� ، وأّن فضلهم  �ن لإلرث اليونا�يناقل  ع�� أ��م مجّرد  املسلم�ن عامة 

، ولم ي�ونوا  ال��ضة، لتقوم أور�ا بإحيائھ من جديد، و�أّن 
ً
الفالسفة املسلم�ن لم يضيفوا لهذا اإلرث جديدا

 ر�ن. مطوّ ال  مبتكر�ن و 

أّن  شّك  ب  وال  ينظرون  الغر�ي�ن  الفالسفة  تجعل  استشراقية  نزعة  التصور  هذا  إ��    ءاستعالوراء 

فال هو يتأمل الظواهر    ،ون فلسفتھ حكمةو�صفونھ بالشيخ ا�حكيم، ويعّد   ،الفيلسوف اآل�ي من الشرق 

 والبواطن وال هو يبتكر املفاهيم واالصطالحات. 

  �ا، ولذلك ابتدع الفارا�ي ألفاظاملفاهيم هو مطل�  يجد أّن ابتداع  أن من يقرأ الفلسفة اإلسالمية   بيد

ألفاظمول واملاهية األجناس وا�ح( �� مقابل  النوع) عند أفالطون، و(ال�اثريسس  (  )  أو  التيموس والنوس 

بل    ،وا�جوهر) عند أرسطو. وهو ما لم يقم بھ الفالسفة الغر�يون أنفسهم ممن درسوا أفالطون وتأثروا بھ

 ب� أهتم كث�يضع مفاهيم �ال�ي وضعها الفارا�ي وهو الذي  لم    2بول ر��ور   ّن إ
ً
ووقف ملّيا    ،ـ( ا�جمهور�ة)كتاب  ا

وا�شغل بالنفس اإل�سانية كحقل قوى يتعرض للتجاذب املزدوج من العقل وا�جاز    ،عند املدينة الفاضلة

 واملماثلة والرمز�ة واملثال.  

تبت    ، قد باتت إ�� اليوملعشر�ن  مطلع القرن ا، بدءا من  أعمال الفارا�ي  املالحظ أّن و 
ُ

تحظى باالهتمام، فك

واألبحاث  ا��ف حوله   ،الدراسات  و   اوصيغت  سوسيولوجية  وطروحات  وسياسية،  أمن�جيات  ن��بولوجية 

 ها أد�ي فكري، و�عضها اآلخر نف��ي واجتما�� وثقا��. �عضُ  نظر�ات  اووضعت ف��
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شهرة  ولعّل  وأك��ها  واملصنفات  الرسائل  تلك  هوأهم  أهل  كت  ،  و(آراء  ا�حكيم�ن)  رأيي  ب�ن  (ا�جمع  اب 

 املدينة الفاضلة) و(
ّ

 عند الفارا�ي.   � مجمل العمل الفلسفّي السياسة املدنية) ال�ي ف��ا يتج�

 : الفارابي من منظور محسن مهدي  -3

الباحث األصيل، وأهمّ   محسنالدكتور  ع  تمتّ   مهدي بم��ات 
ّ
ة والص��، متمكنا بذلك من  ها األناة والدق

املعمّ  بمعرفتھ  االجتماع  علم   �� تخصصھ  جامعا  وتحقيقا،  بحثا  املض�ي  العمل  ��ذا  بال��اث  القيام  قة 

خاصا،   الفلسفي اإلغر�قي واإلسالمي مع توظيف قدراتھ الذاتية وموهبتھ األدبية ال�ي منحتھ أسلو�ا علميا

البعد العل�ي �� أبحاثھ ودراساتھ،    أن �عّزز   و  ،ر من التقييد األ�ادي�يأن يتحرّ   ، �� الوقت نفسھ،استطاع بھ

ح�ى قال عنھ شارلز ب��وورث:" أن اش��اره بالبحث العل�ي املض�ي والشامل جعلھ يتجنب التقيد بالعرف  

  .1بصلة إ�� موضوعھ ا�خاص من قر�ب أو �عيد" العل�ي املتمثل باإلحالة إ�� األدبيات الثانو�ة ال�ي تمّت 

فلسفة التار�خ  (بــــ  نت أطروحتھ للدكتوراه املوسومةأول عمل بح�ي �حسن مهدي �ا  وع�� الرغم من أّن 

�� دراسة الفلسفة  ه  بداية مشوار ، فإّ��ا �انت أيضا  وال�ي ��ا تخصص �� علم االجتماع  عند ابن خلدون) 

 وفلسفة الفارا�ي خاصة. ،ة اإلسالمية القروسطية عام

 : اآل�ي�  �يمهدي �� فلسفة الفارا�ي ف  تخصص الدكتور محسنأسباب أما 

 بمرتبة أرسطو  إ  من شأن الفارا�ي هو أول فيلسوف أع��  أّن  -
ً
رث مدرسة اإلسكندر�ة �� اإلسالم متمتعا

فيلسوفا فاض    باعتبارهو�نما    ،مجرد م��جم ومؤرخ وناقل لل��اث الفلسفي  ، ال بوصفھ نفسھ كمعلم ثان

ع��ا   ع��ت  ال�ي  فلسفتھ  لھ  ف�انت  فهمھ،  من  بالكث��  واألرسطي  األفالطو�ي  الفلسفي  اإلرث  ع�� 

مصنفاتھ، مرشدا من سيأ�ي �عده إ�� الكيفية ال�ي ��ا تفهم األدبيات األفالطونية ا�حدثة باستعمال  

 علم املد�ي أي العلم املهتم باملدنية. املنطق وال

الفلسفة الغر�ية لم تول املعلم الثا�ي األهمية ال�ي تناسبھ، بل تأثرت بدال من ذلك بتلميذه ابن سينا    أّن  -

الظواهر   واألعراض و��خيص  ا�جواهر  �� مالحظة  الفارا�ي وطرائقھ  بأف�ار  التأثر  �ان شديد  الذي 

فلسفة خاصة �� مقار�ة الشريعة اإللهية بالفلسفة اإلسالمية جعل  والسلوكيات. ولعل تفرد الفارا�ي ب

   ولذلك آثروا ابن سينا عليھ. ،مصنفاتھ مصدر ح��ة وتضليل للباحث�ن

ما ساد من اف��اض أن مصنف الفارا�ي (آراء أهل املدينة الفاضلة) هو صيغة أخرى منقولة من مدينة  - -

 أفالطون.  

من تنوع عل�ي يجمع ب�ن الفقھ والكالم والفلسفة العملية واملدنية  ما تم�� بھ أرث الفارا�ي الفلسفي   -

 والعلوم النظر�ة والعلم الطبي�� واإللهيات و��ن علوم أخرى استحد��ا وتفرد ف��ا. 

اقتناع محسن مهدي أن التباين ب�ن السياسة األفالطونية وملل الو�� أمر قائم لكن هناك أوجھ �شابھ   -

   قائمة أيضا. وهذا ما "��جع 
ّ
ره لھ السياسة  طالب الفلسفة وامللة ع�� حد سواء ع�� البحث عما توف
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ّ

د أن وجود آراء �� هللا وال�ون داخل أمة ما غ�� �اف  األفالطونية من �عاليم عن ملل الو��. ومن املؤك

 . 1العتبارها شبھ املدينة الفاضلة حسبما تصورها أفالطون"

 ة امللة ال�ي استعملها الفارا�ي للداللة ع�� الدين.  اهتمام محسن مهدي بالفلسفة املدنية وفلسف -

-  
ّ
باستثناء القليل من نصوصھ ال�ي    ،سم بالعمقما انطوت عليھ نصوص الفارا�ي من طا�ع فلسفي يت

 ا�سمت بالبساطة. 

د الفارا�ي �� أف�اره الفسلفية حول العالقة ا�جدلية املعقدة ب�ن العلم واملدنية كمعضلة ناقشها  تفرّ  -

من هو    الة، و�ساءل جذور آراء أهل املدينة الفاضلة والسياسة املدنية وامللل ا�جاهلة والضّ صا  متفّح 

   ؟اإل�سان؟ وما �� املدنية

اج��اح الفارا�ي لعلم جديد لم �عرف قبلھ هو علم إحصاء العلوم، وتنظ��ه للفلسفة املدنية �� سياق  - -

�� اآلن ذاتھ،متوافق  و  ،مماثل لسياق ا�جمهور�ة والطيماوس والنواميس ألفالطون  مع مستلزمات    ، 

 
ّ

 ريعة اإللهية.  الش

أن الفارا�ي فيلسوف خدم الفلسفة اإلسالمية من خالل إدراكھ "الن�اع الكب�� ب�ن الس�� وراء ا�خالص  - -

الفردي والس�� وراء ا�خالص العام غ�� أنھ �ان الفيلسوف املسلم الوحيد الذي اختار أن �ستكشف  

الن�اع.. تتمتّ أ  .و�ذلك.  هذا  الذي  البشر  حسن محبة  ��  برز  النبيل  الفيلسوف  وتفا�ي  الفلسفة.  بھ  ع 

 إو��ذه الطر�قة ف سبيل رفاه أمتھ 
ّ
 .2ھ أسدى خدمة عظيمة لألمة اإلسالمية"ن

الفالسفة الذين آتوا من �عد الفارا�ي لم يتوافق اح��امهم لھ وال تقدير انجازه مع التفهم لدوره  أّن  ـ   -

 . 3الفلسفة اإلسالميةكفيلسوف أسس 

وّج  - ال�ي   �� وغ��ها  مجتمعة  األسباب  الفارا�ي  هذه  نحو  العلمية  مهدي  محسن  املفكر  جهود  هت 

ص �� فلسفتھ �عد أن تخصص �� الفيلسوف ابن خلدون. وهذا جزء من مآثره الكث��ة �� علم  ليتخصّ 

 االجتماع �� العراق والعالم.  

تتبادر  و  - ال�ي  يتبادر  األسئلة  �� هذا السياق، ��لذهن  إ�� الذي  الفارا�ي  ،  : هل أنصف محسن مهدي 

فعال؟ وهل �ان لھ منظور خاص �� دراسة أرث الفارا�ي الفلسفي؟ وهل �ان تحقيق رسائل الفارا�ي  

مساعدا �حسن القروسطية  عامال  بالفلسفة  يلم  أن  يلّم مهدي  أن  استطاع محسن مهدي    ؟ وكيف 

�� الفلسفة    العلوم اللغو�ة واإل�سانية والعلمية لي�ون لھ دوره املهّم   باملعارف ال�ي جمع ف��ا الفارا�ي ب�ن

ر �� محسن مهدي اإلسالمية
ّ
الفارا�ي الذي �حبھ من  ابُن خلدون الذي قاده إ�� الفارا�ي أم  :؟ وأ��ما أث

القروسطية وتحقيق كتب أعالمها؟  ؟ وأين نضع محسن مهدي �� اهتمامھ بدراسة الفلسفة  ابن خلدون 

 مع ا�أ
ّ

 ؟ر�ن ا�جددينحقق�ن التقليدي�ن أم مع املفك
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  الدكتور محسن مهدي  وّجھهذه األسئلة وغ��ها ال بد من الوقوف ع�� أ�عاد املنظور الذي بھ    ��لإلجابة ع

 ، وهو منظور ذو �عدين: ملنجز الفارا�ي الفلسفّي  اهتمامھ

 :البعد األول: اإلنصاف -3-1
م  كث��ة  مواضع   �� الفارا�ي  مهدي  محسن  كتابھأنصف  اإلسالمية    ن  الفلسفة  وتأسيس  (الفارا�ي 

تقليدا   تكن  فلم  الفارا�ي،  فلسفة  تم��ت  ��ا  ال�ي  واالج��اح  االبتداع  مواطن  ع��  ركز  وفيھ  السياسية) 

 للفلسفة اليونانية.  

ما قّدمھ الفارا�ي من تفك�� �� طبيعة اإل�سان هو إدراك ملا طرحھ كتاب    ل مواطن اإلنصاف تأكيده أّن وأوّ 

 
ّ
  :ھ أيضا تفك�� تم�� فيھ الفارا�ي، فخصَّ بھ الفلسفت�نق بالشرائع، لكنّ النواميس ألفالطون من أسئلة تتعل

هات�ن  وجعلتھ يتلمس    ،هت الطبيعة البشر�ة اهتمام الفارا�يفلسفة السياسة والفلسفة املدنية. وقد وّج 

ي والتقوى كصفت�ن طبيعيت�ن �� اإل�سان تجعالنھ يكتشف ا�جهول أو يبحث  الفلسفت�ن معتمدا التق��ّ 

كما أ��ما ال يفرضان مسبقا ا�حكمة ال�ي تحيط    ،عنھ من دون أن يتطلب ذلك منھ معرفة املبادئ األس�ى

  ف��ا بحالة جهلھ؛  �� مرتبة يقّر   فال يحصر نفسھ  ،بال�ل. ومن ثم ت�ون حالة ا�جهل عند اإل�سان أولية عادة

.  أك�� سمّوا  تصورات أك�� ايجابية ومبادئ   ، وعنرض صلبة يقف عل��ا أبل إنھ يجادل ا�جميع، باحثا عن  

"أن يقول أنا أؤمن وأبحث من أن    يفّضل   اإل�سان  تجعلفإن الطبيعة البشر�ة �� ال�ي    ،و�� رأي الفارا�ي

  .1يقول أنا أصدق أمرا وأنا أعلم أن ا�حقيقة مغايرة تماما"

الفارا�ي وتأسيس الفلسفة  ( و�سبب اهتمام الفارا�ي بطبيعة اإل�سان، ركز محسن مهدي عل��ا �� كتابھ

 وعل��ا يت  ،�ا مصدر سعادة اإل�سانفا هذه الطبيعة بأ�ّ اإلسالمية السياسية) معرّ 
ّ
ما يصنعھ ع��    ف �ّل وق

ومدر�ا العرف ال بوصفھ أمرا اعتباطيا بال�امل أو مقبوال ببساطة    ،الطبي��  طبيعتھ ومرتبتھ �� إطار ال�ّل 

الّس  اف��عھ  تامّ   ،لفكطر�ق  و�جعلها  الطبيعة  ن  يحّسِ أمرا  بوصفھ  الفلسفة  و�نما  رفضت  هنا  ومن  ة. 

   اإلسالمية الفكرة القائلة إّن 
ّ

  ،بدال من ذلك ،و�� ا�حقيقة فأ��ا تقول  ،ي ا�حّر تحظر التحرّ ريعة اإللهية الش

أال هو املن�ج املتمثل �� الوثوق بما يمكن    ،وقد باشرت تقص��ا وفقا ألفضل املنا�ج املتوفرة  . إ��ا مفروضة

 .2وليس بما ُيقال، واالستناد إ�� الطبيعة بدال من رأي اإلسالف  ،أن ُيرى 

 
ّ

أك ما  أيضا  اإلنصاف  د.ومن  لإل�سان    ده  رؤ���ا   �� عقالنية  الفارابية  الفلسفة  أن  من  مهدي  محسن 

  .3كمفردة تدلل ع�� مع�ى انطوى ف��ا بالقوة، موضوعٌ 

 ضمن الفارا�ي    ھ يدرجو�ذ يقسم محسن مهدي املت�لم�ن إ�� فئت�ن: فئة العقالني�ن وفئة التقليدي�ن، فإن

سياق جديد يضع ل�حضارة العر�ية اإلسالمية صورة    ألن فلسفتھ املدنية بدأت مس����ا ��  ،فئة العقالني�ن

امليالدي من خالل �عث فلسفة أفالطون وأرسطو من جديد العاشر  القرن   �� الفلسفة    ،جديدة  وتحر�ر 
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بو نصر الفارابّي من منظور محسن مهدّي 
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ٔ
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السقراطية من الالهوت املسي��. فتأثر بفعلھ هذا الفكر ال��ودي �� القرن الثا�ي عشر ع�� يد مو��ى بن  

لب�� األك�� وتوما اال�و��ي. و�سبب  أ��اية القرن الثالث عشر ع�� يد  تي�ي ��ميمونيدس والفكر املسي�� الال

 
ّ
 هذا �ل

ّ
 ھ رئيس مدن العلم و�قعة ا�حكمة واملعلم الثا�ي. ھ صار الفارا�ي �عرف بأن

 الفهم، بل �ان ُيتعامل معها بجهل ح�ى أّن   فلسفة الفارا�ي لم تفهم حّق   وقد تأسف محسن مهدي ألّن 

"رجاال آخر�ن عظماء ومشهور�ن قد أداروا ظهورهم، بطر�ق��م، ل�حياة العامة وألم��م عن جهل أو خيبة أمل.  

وال يكتبو��ا    ،فلسفة مدنية)(  وهناك بيننا اليوم من املفكر�ن من ال يزالون عاجز�ن عن إدراك مع�ى عبارة

العبارة تمثل بحثا تافها يقوم    أو كما لو أّن   ،�ن مزدوج�ن كما لو �انت عديمة الداللةأبدا من دون وضعها ب

مونا أشياء كث��ة بھ أناس لم يكتشفوا الفلسفة ا�حّق  ِ
ّ
غ�� أ��م لن �علمونا    ،. يمكن لهؤالء املفكر�ن أن �عل

 
ّ
العامة  قط املسائل   �� نفكر جيدا  نحّس   ،كيف  امتنا وكوال كيف  أبناء  نن مص��  ر��ي سياسة مدنية  يف 

  .1"ونحافظ عليھ

وعقالنية الفارا�ي جعلتھ يبحث �� مقوالت ما �عد الطبيعة ألرسطو ال أن يختصرها، و��ذا رد محسن  

ز رأيھ بالفروق ب�ن  مهدي ع�� من قال إن الفارا�ي لم يأِت ���يء جديد سوى ت�خيص مقوالت أرسطو. وعزّ 

قھ ( ا�حروف) الذي حّق   ان ف��ا، وهو ما نجده مفصال �� كتابالفارا�ي وأرسطو من ناحية ا�جهة ال�ي يبحث

محسن مهدي، وعنھ قال:" إن كتاب ا�حروف هو تفس�� لكتاب أرسطو طاليس �� ما �عد الطبيعة وال �ع�ي 

  .2هذا أن الكتاب�ن يتفقان �� جميع املوضوعات ال�ي ينظران ف��ا بل هناك فروق"

الطبيعة) مقدم �جميع أجزاء املنطق ومقدم �جميع أجزاء الفلسفة  ما �عد  (   وقد رأى الفارا�ي أن كتاب 

ھالفارا�ي  لكّن  ،ال�ي ال تنظر �� ��يء غ�� املقوالت
ّ
 ، إ�� التعاليم والعلم الطبي�� والعلم املد�ي تجاوز ذلك �ل

  .كما أن الفارا�ي نظر �� ألفاظ ومعان مشهورة �� لغات عصور من غ�� لغة أرسطو طاليس وعصره وملتھ

ما �عد الطبيعة) ومضمونھ وأغراض  (  ا�حروف) للفارا�ي عن فحوى كتاب(  هذا فضال عن تباين فحوى كتاب

أن الفارا�ي لم يكن من الشراح املستعَبدين للنص  "  وعن ذلك يقول محسن مهدي:  .3أرسطو طاليس فيھ

الرئيس لالختالف  الذي يقومون �شرحھ وأنھ �ان لھ رأي خاص �� غرض ما �عد الطبيعة. وهذا هو السبب  

  .4ب�ن الكتاب�ن"

والفقھ   �النحو  اإلسالمي  الفكر  اهتمامات  تتصدر  علوم  من  ا�ختلفة  مصنفاتھ   �� الفارا�ي  بحثھ  وما 

بمثابة   بلدان عديدة و�عيدة. ف�انت كتاباتھ  إ��  اكتس��ا من رحالتھ  ال�ي  ف��ا معارفھ  والالهوت، ساعدتھ 

 . 5وا الوطنرسائل موجهة إ�� قومھ الذين لم �غادر 
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فإن    ،(آراء أهل املدينة الفاضلة)  وأما القول بأن الفارا�ي ب�ى مدينة حا�ى ف��ا مدينة أفالطون �� كتابھ

ق محسن مهدي هذا الكتاب، وفيھ وجد أن �شبيھ املدينة  عقالنية الفارا�ي �� (كتاب امللة) تفنده. وقد حّق 

األصيلة. وعن قول الفارا�ي إن أعضاء البدن ال�� ال تتعاون �جرد  بالبدن ال�� ال�امل توكيد لهو�ة الفارا�ي  

مهدي: قال  مختلفة،  مراتب  لها  بل  مش��كة،  غاية  ومرات��ا  "  تحقيق  املدينة  أقسام  وصلة  ووضعها  وامللة 

بنظائرها من أقسام العالم ومرات��ا والقوى النفسانية ومرات��ا وأعضاء بدن اإل�سان ومرات��ا تذكر القارئ  

مبادئب هما  املد�ي  العلم   �� الفارا�ي  املدينة  (  كتا�ي  أما  املدنية)..  و(السياسة  الفاضلة)  املدينة  أهل  آراء 

الفاضلة والسياسة املدنية فتعطي اآلراء واألفعال و�أ��ا �شرع ملة ما أو �عطي مثاال يجب أن ينظر إليھ من  

  .1ير�د وضع ملة ما �� أمة ما أو �� زمان ما"

ا الكتاب احتل م�انة مهمة ب�ن مؤلفات الفارا�ي، وفيھ استعمل الفارا�ي لفظ امللة بخالف  وألهمية هذ

�� غ��    " كتاب امللة" . و��ن هذين الكتاب�ن �عض االختالفات فما تحتوي عليھ فصول  "امللة الفاضلة"كتابھ  

يذكر �� قصة ��    أن ابن طفيل" بـــ  الذي فسر محسن مهدي سبب �سميتھ  "امللة الفاضلة"محتو�ات كتاب 

م ال ��اية لها بقاًء  آال ��  ثبت �� كتاب امللة الفاضلة بقاء النفوس الشر�رة �عد املوت  أالفارا�ي    بن يقظان أن

  .2ال ��اية لھ"

 :البعد الثاني: االستكشاف -3-2
من عادة العلماء البحث �� أصل اللغة و�شو��ا، وهو ما وجده محسن مهدي �� الفارا�ي الذي غاص ��  

ك�� مصنفاتھ. وحققھ محسن  أ(ا�حروف)    اللغة واكتمالها وعالق��ا بالفلسفة وامللة، وذلك �� كتاب  أصل

بل شيخ امل��جم�ن العارف باللغات    ،وفيھ رؤ�ة جديدة لهذا الفيلسوف ال بوصفھ أمام املنطقي�ن  ،مهدي 

مصط�ح من اليونانية مع    السر�انية والفارسية واليونانية، ف�ان يحدد ما �عملھ امل��جمون عند نقلهم أي 

شروح وافية ملعا�ي املصط�ح العلمية والفلسفية �� اللغة العر�ية ولغات أخرى غ�� العر�ية فضال عن تفس��  

املعا�ي العامية وصل��ا باملعا�ي العلمية. و�ان االعتقاد السائد قبل تحقيق محسن مهدي لكتاب ا�حروف أن  

 د استقصوا البحث �� معا�ي املصط�ح وكذلك الفالسفة اإلغر�ق.  الفالسفة الذين كتبوا بالعر�ية �انوا ق

طاليس الذين  ألرسطو   "ما �عد الطبيعة"�� أن كتاب الفارا�ي �ان مصدرا استقى منھ شراح كتاب    كوال ش

  .3اإلل�ي أتوا �عد الفارا�ي مثل ابن سينا وابن رشد، الكث�� من آرا��م �� العلم 

كتاب ا�حروف يكشف لنا �عدا آخر �� الفارا�ي كعالم لغوي، فقد اعطى ملعا�ي   ّن إليس هذا حسب، بل 

ومن    .4األفعال �سميات غ�� �سميات سيبو�ھ وغ��ه من النحو��ن كما س�ى مع�ى ا�حروف باأللفاظ الدالة

 
بو نصر الفا -1

ٔ
خرى، حققها وقدم لها وعلق عليها محسن مهدي،( بيروت: دار المشرق، طا

ٔ
)،  1991،  2رابي، كـتاب الملة ونصوص ا

بي نصر الفارابي ( بيروت : دار توبقال، ط11ص
ٔ
 عليه  1990، 1. وحقق محسن مهدي كـتاب الواحد والوحدة، ال

ً
قا

ّ
 له ومعل

ً
) مقّدما

يضا. 
ٔ
 ا
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�) ما عّرف  ع�ع�� العموم (  "وقد يقال  فقال:  ،ع��)ملعا�ي ا�حروف تفس��ه حرف ا�جر(   أمثلة تفس�� الفارا�ي 

ا�� �عض  أماهية أي ��يء �ان من   بالتئام �عضها  نواع جميع املقوالت، وع�� ما بھ قوام ذاتھ. وهو الذي 

و  أخصا بأجزائھ ال�ي ��ا قوام ذاتھ  تحصل ذات ال��يء. و�� ال�ي إذا عقلت ي�ون قد عقل ال��يء نفسھ م�

  .1"عض يحصل ذلك ال��يء ـ أي ��يء �ان بالتئام �عضها إ�� �م�خصا باألشياء ال�ي ��ا قوام ذاتھ وهو الذي 

تمكن من   اللغو�ة  مقدرتھ  املنطقي. و�سبب  واملصط�ح  النحوي  املصط�ح  ب�ن  فرَّق  الذي  والفارا�ي هو 

كعلم الفلسفة  العالمة    ،توطيد  ع��ما  كشف  بحادثت�ن  صلة  التوطيد  ولهذا  والفقھ.  النحو  شأن  شأ��ا 

راج، وا�حادثة  محسن مهدي من خالل تحقيقھ لكتاب (ا�حروف): ا�حادثة األو�� اجتماع الفارا�ي بابن الس

 والس��ا��. ىالثانية مناظرة م�

فإّن  مهدي  محسن  نح   و�حسب  إمام  امل��د  �حب  الذي  النحوي  السراج  أستاذ  ابن  �ان  البصرة  اة 

ومن هنا جاء اهتمام الفارا�ي �عقد الصالت ب�ن النحو واملنطق ومن    .وقد اجتمعا �عد وفاة امل��د  ،الفارا�ي

وهو أمر لم ينظر فيھ مفكر إسالمي قبل الفارا�ي أو  بال��اث النحوي واللغوي العر�ي "ثم تمكن من اإلملام  

  .2را�ي �� مصنفاتھ العديدة "�عده بالتفصيل والعمق الذي نظر فيھ الفا

لنا سبب تأليف الفارا�ي لكتاب ا�حروف كما يدلنا ع�� مصدر الفارا�ي ��  إن هذا االستكشاف يفسر 

وخاصة ما يقولھ �� �شأة علم اللغة عند    ،�عض ما يقولھ عن آراء نحويي العرب وأقوالهم �� معا�ي ا�حروف

 . 3الكتاب علما أنھ لم يذكر ابن السراج �� هذا ،العرب

 ،والس��ا�� ف�انت انتصارا للنحو ع�� املنطق وللنحو��ن ع�� أ�حاب املنطق والفلسفة  ىأما مناظرة م�ّ 

ذا نجح الس��ا��  و�ان يجهل ا�حروف ومعان��ا ومواضع استعمالها ول  ،لم ينظر �� النحو وأح�ام اللغة  ّ�ىألن م

 لمنطقي إ�� النحو. لنھ ال حاجة أادعائھ �بطال ، و باللغة العر�ية ونحوها وفقهها ّ�ى�� إظهار جهل م

واللغة النحو  �علم  أهمية  إ��  ينتبھ  الفارا�ي  جعل  ما  السراج.  ،وهذا  ابن  الحظھ    ..ف�حب  الذي  لكن 

  ،خذ عنھأنھ  إ، فقد قيل  ىموض الذي شاب عالقة الفارا�ي بم�محسن مهدي �� هذه املسالة هو هذا الغ

�ان أسنَّ من الفارا�ي الذي �ان أحدَّ ذهنا وأعذب كالما والفارا�ي �ان يومئذ �� �غداد يدرس املنطق   ىن م�ّ �و 

وعن ذلك قال مهدي:" يخيل إ�� أن املناظرة ال�ي جرت ب�ن م�ي والس��ا�� أدت بكث�� من تالمذة    .4والفلسفة

الس  أثارها  ال�ي  األسئلة  عن  هو  يجيب  كيف  �سألوه  أن  إ��  وعن  الفارا�ي  باملنطق  وصل��ا  اللغة  عن  ��ا�� 

علّو   ا�حروف.. ع��  �ان  الفارا�ي  ألن  أن    وذلك   �� و�بدو   .. ونحوها  وفقهها  بالعر�ية  عارفا  املنطق   �� شأنھ 

الفارا�ي ذهب يجيب عن هذه األسئلة و�فسر هذه األمور �� حلقة �ان �شرح ف��ا معا�ي �حروف و�فسر ف��ا  

فأطنب �� أصل اللغة والنحو و�� �شأ��ا و�� صل��ا بالفلسفة وامللة    ،اليسكتاب ما �عد الطبيعة ألرسطو ط

 
 . 101-100ص المصدر نفسه، -1
 .46المصدر نفسه، ص -2
 .46المصدر نفسه، ص -3
خر   48-47المصدر نفسه، ص -4

ٓ
ن الفارابي كان يدرس المنطق والفلسفة في بغداد حتى سفره إلى الشام في ا

ٔ
وتذكر كـتب الطبقات ا

 هـ.  330سنة 
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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.. وعالقة الش�ل اللفظي باملع�ى العق�� وعالقة املعا�ي العامية باملعا�ي الفلسفية. ونقل املعا�ي من لغة إ��  

ن ف��ا و�دارسون  أخرى يدحض ما زعمھ الس��ا�� من أن املنطقي�ن ال يصرفون عناي��م إ�� اللغة ال�ي يتحاورو 

  .1أ�حا��م بمفهوم أهلها"

ما �عد الطبيعة) ألرسطو لم يكن  (  ا اكتشفھ محسن مهدي �� تحقيقھ لكتاب ا�حروف أيضا أن كتاب وممّ 

بل �علم أوال الكتب املنطقية والطبيعة والر�اضية. وهذا ما رأى فيھ    ،من الكتب ال�ي بدأ ��ا الفارا�ي التعلم

الفارا�ي ر�ما صّنف أو أم�� كتاب ا�حروف �عد االن��اء من تصنيف أو إمالء    ّن محسن مهدي دليال ع�� أ

 حول ترتيب    ،كتبھ األخرى �� املنطق وعلوم الفلسفة
ً
كما اكتشف الدكتور محسن مهدي أن هناك ش�و�ا

الكتاب وكمال نصھ وأنھ من غ�� املمكن إعادة ترتيب الكتاب أو إكمال نصھ لعدم وجود األسس الثقافية  

  .2ملثل هذا العمل

الفارا�ي   ألقاها  �� األصل مجموعة دروس  �ان  أنھ  �� كتاب ا�حروف ما يدل ع��  الفارا�ي  ومن أسلوب 

التعليم مجلس   �� السامعون عنھ  الفارا�ي    ، وكت��ا  اهتمام  وراء عدم  السبب  اكتشف محسن مهدي  كما 

مع رجوعھ الدائم إ�� ما قالھ ف��ا. وهذا ما  باإلشارة �� �ل كتاب يكتبھ إ�� جميع الكتب ال�ي صنفها من قبل  

يجعل هناك صلة ب�ن املواضيع ال�ي يبحث ف��ا الفارا�ي �� كتاب ا�حروف و��ن املواضيع ال�ي تبحث ف��ا كتبھ  

  .3املنطقية األخرى 

ومن االستكشافات ال�ي رصدها محسن مهدي ما وجده وهو يبحث �� دقائق حياة الفارا�ي من �شابھ  

را�ي باسم عالم لغوي آخر هو أبو نصر الفارا�ي ا�جوهري وهو أحد أعالم القرن الرا�ع ال�جري  اسم الفا 

صلھ من فاراب  أو  .ومات �� نيسابور  ،وقد ترجم لھ ياقوت ا�حموي �� إرشاد األر�ب و�ان إماما �� لغة العرب

 .4ديوان األدب)( وهو ابن أخت أ�ي ا�حق الفارا�ي صاحب

اكتشفھ   ما  دقائق  ألنھ  ومن  بالعظيم،  ُوصف  لدعاء  الفارا�ي  ابتداع  هو  امللة  لكتاب  تحقيقھ   �� أيضا 

ليس من الغر�ب أن ي�ون  "  �عظم هللا و�مجده، يقول ا�حقق: يح��ي اآلراء واألفعال واألقاو�ل ال�ي �عضها  

اللهم يا واجب  الدعاء هكذا "بدأ  �و   .األقاو�ل �عظم ��ا هللا""  الفارا�ي قد ألف دعاء بّ�ن فيھ ما �عنيھ بقولھ:

يا قديما لم يزل" و  العلل  و الوجود و�ا علة  املن�لة  أ�نت�ي " وأمط ع��ا كدر الطبيعة  النفوس  �� عالم  نزلها 

 را�ي وا�حمد � أ لرفيعة هللا الذي هدا�ي وكفا�ي و ا
ّ

  .5�عده وسلم �سليما" ع�� من ال ن�يّ  هللا �وحده وص�

 
 49المصدر نفسه، ص -1
   44-43، صنفسهالمصدر  -2
 24، صنفسهالمصدر  -3
حمد مختار عمر وإب -4

ٔ
دب، تحقيق ا

ٔ
بو إبراهيم اسحاق الفارابي، ديوان اال

ٔ
نيس. ا

ٔ
 راهيم ا

خرى، مصدر سابق، ص -5
ٔ
بو نصر الفارابي، كـتاب الملة ونصوص ا

ٔ
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 : خاتمة  -4

، واهتم الباحث املستشرق ليو  1934هيم مد�ور قد اهتم بفلسفة الفارا�ي منذ عام  إذا �ان العالمة إبرا 

الدكتور محسن مهدي يظل هو   العرا��  املفكر  بھ  بفلسفة أفالطون، فإن ما قام  الفارا�ي  بتأثر  ش��اوس 

قيقھ  األهم، ال من ناحية التعر�ف العل�ي بفكر الفارا�ي الفلسفي حسب، إنما أيضا من ناحية ما قام بتح

من رسائل هذا الفيلسوف ومصنفاتھ ال�ي �انْت طّي النسيان واإلهمال طيلة عصور مضت. فأخرجها إ��  

النور، ليضيف إ�� مكتبة الفلسفة العر�ية والعاملية إضافات مهمة �عطي صورة مقّر�ة أل�ي نصر الفارا�ي،  

 اهتمام الدارس�ن إ�� هذا الفيلسوف الشر�� املسلم والعالم امل
ً
قب باملعلم الثا�ي. ويعّد موجها

ُ
ؤسس الذي ل

ما قّدمھ الدكتور محسن مهدي �� تحقيق كتاب (ا�حروف) من منظور خاص وعم�ّ� �� قراءة فلسفة الفارا�ي  

ل ع�� أهمية ما تركھ الفارا�ي من إرث كب�� ومنجز  
ّ
 من مجموعة أمثلة تدل

ً
، مثاال

ً
 وانصافا

ً
ونقدها استكشافا

 "ا�حروف" من موقع خاص �� خارطة املصّنفات األخرى ال�ي ألّفها الفارا�ي.  ثرّي، كما تؤكد ما لكتاب  
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 العالي للعلوم االنسانية  المعهد
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 وجدلیة الکشف والحجب في الوسط الحضري الشّفاف الفرد غیر

 السلوكمدلولیات و  أشکال التمظهر

 

The opaque individual and the dialectic of detection 
 and concealment in the urban environment 

Forms of appearance and the significance of behavior 
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 وجدلیة الکشف والحجب في الوسط الحضري الشّفاف  الفرد غیر 
 السلوك مدلولیات و  أشکال التمظهر 

 
 

 الملّخص: 

ل ا�جال حقال مثالّيا لدراسة السوسيولوجيا ا�حضر�ة للتحوالت ا�جتمعية ال�ي ال تقع  
ّ
 �� سياق  إ�ش�

ّ
ال

مجال ما �� اآلن ذاتھ الذي يمارس فيھ ا�جال (ر�في/ قروي/ حضري) تأث��ا متعّدد األش�ال والديناميات ع�� 

املؤالفات االجتماعية ال�ي ينتخب لها األفراد    ش�ال املؤا�سات أوأالظواهر االجتماعية. وقد اخ��نا أن �عا�ج  

(ال��   االجتما��  للقرب  فرضا  ا�حضر�ة  ا�جاالت  أك��  وتفاوض  Quartierضمن  تبادل  اس��اتيجيات   (

خذنا من عالقات األجوار ميدانا بحثيا لتتّبع دينامية ا�حجب والكشف ملا سميناه بالفرد غ��  
ّ
اجتما��. وات

فاف  
ّ

العالقات �� األحياء ا�حضر�ة ا�جديدة ا�� استيعاب املسارات الفردية واملفردنة  توّجھ  �عب��ا عن  الش

ال�ي تبحث ع�� جدلية ا�حجب والكشف عن تأم�ن خصوصيا��ا وضمان أم��ا االجتما��. وقد اعتمدنا ع��  

اشتغال   لفهم  رات 
ّ

مؤش والدينية  االجتماعية  املناسبات   �� وال��ادي  األجوار  ب�ن  ال��اور  هذه  متغ��ات 

 
َ
ذ جدلية

ّ
 لها -ا ا�جا�� واالجتما��م�� �عد��-الكشف وا�حجب  الدينامية ال�ي تتخ

ً
 مركزّ�ة

ً
 . نواة

 الفرد الشّفاف، دينامية ا�حجب والكشف، ال��ادي، القرب ا�جا��، البعد االجتما��.  ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
Space is an ideal field for urban sociology, to study societal transformations that only occur 

within the framework of a space. At the same time as the space (rural / village / urban) exerts 
a multifaceted and dynamic influence on social phenomena. We have chosen to deal with the 
forms of sociability or social affiliations for which individuals, within the most imposing urban 
areas of social proximity (the neighborhood), elect strategies of social exchange and 
negotiation. We have taken neighborhood relations as a field of research to track down the 
dynamics of the concealment and unveiling of what we have called the opaque individual, 
expression of the tendency of relations in new urban neighborhoods to welcome individual and 
individualized journeys. who seek through the dialectic of concealment and disclosure to 
secure their privacy and ensure their social security? We relied on the variables of attendance 
between neighborhoods and donation on social and religious occasions as indicators to 
understand the functioning of this dynamic, for which the dialectic of disclosure and 
concealment occupies a central place in its spatial dimensions and social. 

Keywords: The Non-Transparent individual, the dynamics of concealment and detection, 
Donation, spatial proximity, social distension. 
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 : تقدیم  -1

تفرض مورفولوجيا النسيج ا�حضري �� املدينة ا�حديثة قر�ا مادّيا وتمركزا أوسع للكثافة �� مساحات  

(التجاور السك�ي اللصيق) تنمو �� رحمھ عالقات    SpatialeLa proximitéضّيقة. غ�� أّن هذا القرب ا�جا��  

التباعد االجتما�� بھ هو  أدّق ما توصف  تتآ�ل ضمنھ شفافية     Distanciation Socialeاجتماعية  الذي 

ص بالنظر ا�� اآلخر الشر�ك �� ا�جال املش��ك والعام من املدينة أو   Transparence Socialeالفرد  
ّ
وتتقل

"ال��"   حّد  tierQuarمن  ضمن  L’absence Sociale  االجتما��  الغياب،  للفرد  الف��يقي  ا�حضور  أوج   ��

مجالھ اليومي ا�حضري. فا�جال املش��ك الذي هو "ال�ّ�" أو أصغر م�ّوناتھ أي "الشارع" أو ما �سّ�ى "الن�ج"  

 �� حّد إضمن املدينة اليوم ليس فيھ ما يجّسر عالئقيا ب�ن س�انھ أو ب�ن شاغليھ  
ّ
ه األد�ى الذي تقتضيھ  ال

. ف�ّل ��يء �� ا�جال املش��ك  1�� وضعيات التال�� والتقاطع أو �� الوضعيات غ�� االعتيادية  civilitéالكياسة  

م  بجزا��ا ���ي  أأو موضوع اش��اك وتقاطع االستعمال وا�حركة داخل الساكنة ا�حضر�ة وح�ى أصغر  
ّ

ت�خ

ظ الالمباالة أو أيضا سلوك    ز�ملما يطلق عليھ  
ّ

الذي تصطبغ بھ عالقات ال�ّل مع ال�ّل   االجتما��   التحف

سواء    لآلخر  من  يرى �ّل فرد �� القرب االجتما��  م،�ة اليو أو تصنع مش���ا خفّيا. فضمن الساكنة ا�حضر 

ولفردانيتھ   لعواملھ ا�خاصة  Dévoilementكشفا  أو الذي يتقاسم معھ ا�جال  ،  ا�جاور أو املالصق لھ مجالّيا 

ل اح��ام خصوصي��ا واستمرار بقا��ا خارج حدود  
ّ
العھ ال�ي �ش�

ّ
(شفافية/عدم شفافية)    معرفة اآلخر أو اط

هّم شروط تطبيعھ مع مجالھ ا�حضري انطالقا من أصغر وحداتھ املورفولوجية (الن�ج أو الشارع)  أحد أ

 املدينة.  ثم �� ال�ّ� وصوال إ

. 2أساًسا Anonymat Social  االجتماعيةا�جهولية    إّن العالقات االجتماعّية �� مدن اليوم مح�ومة بـ

املشا  تلك لآلخر  بالنظر  الفرد  تضّيق شفافية  دائرة  ال�ي  ذلك  �� مقابل  ن 
ّ
وتم� ضمن مجالھ  واملش��ك  رك 

واملكشوف.  واإلخفاء   Voilementا�حجب الكشف  دائرة  لذلك  تبعا  ص 
ّ
لتتقل هؤالء   االجتما��  أّن  ع�� 

�و��م مجهول  �� يلتقون  �انوا  و�ن  /الغر�اء  الك��ى ع�� وجھ  �القر�ب�ن  للمدن  االجتماعية  ا�حياة  داخل  ن 

َدهم  شعور با�حرّ�ة  ا�خصوص، فإّ��م يحشدون ال
ْ

. فالرابط االجتما�� ضمن املدينة  3الشعور بالقيودحش

املورفولوجية   ا�جالية  إوتقسيما��ا  الوحدة  بالضرورة  تفرزها  ال  اجتماعية  لعالقة  اجتما��  منتج  هو  ما 
ّ
ن

 . 4و الزقاق)أو الن�ج أو الشارع أ لألفراد (ال�� 

 
 ونقصد بها غير الروتينية والمّتصلة بالحاالت السعيدة كالنجاح في امتحان  -1

ٔ
 و الخطية  ا

ٔ
 و الزواج ا

ٔ
 و الحصول على شغل ا

ٔ
و اقتناء ا

و بالحاالت الحزينة مثل المرض والموت والضياع والحوادث وما الى ذلك.
ٔ
 سيارة ا

2- Simone Pennec, Les pratiques de la ville entre anonymat et proximité, Garder une relation urbaine au 
monde, Les Annales de la recherche urbaine n°100, 2006, Pp.51- 58. 
3- George Simmel, « Métropoles et mentalités » (1903), cité par Dussuet. A, « Femmes des villes : des 
individus ou des personnes ? » in (dir.), Femmes et villes, Presses universitaires François Rabelais, Tours, 
2005, Pp 359-378. 
4- François Ascher, Métapolis ou l’avenir des villes, éd Odile Jacob, paris ,1995. 
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ال يكفي أو ال يصنع  هذا ال��امن    آخر�ن يمنحنا صفة "ا�جار" غ�� أّن �� امل�ان ذاتھ مع  إّن وجودنا امل��امن  

يومية سلوكيات   �� تجّسداتھ  يجد  �عينھ  اجتما��  تفاعل  ش�ل  أو  اجتما��  رابط  خلق  إم�انية  ��    ،آلّيا 

رات �� اآلن ذاتھ ع�� ش�ل العالقات ب�ن األجوار داخل ال��ّ امل وأتعب��ات ال
ّ

دل  مثل تبادل الز�ارات وتبا  ،ؤش

(صورة الر�ط أو إيجاد صلة)  و�عت�� هذه الّسلوكيات �� سياقها اليومّي جسًرا    .ا�حوارات أو ال��ادي والوهب 

العزل   او�ابً  أو  ك 
ّ

والتفك معناهما    / (الفصل   �� اال�غالق    الز�م��القطيعة)  و��ن  وا�جما��  الفردي  ب�ن 

ال�ّ� ال1واالنفتاح مورفولوجيا  تصنعھ  الذي  ا�جا��  فالقرب  �� عالقات    .  باالنخراط  األجوار  ضرورة  يلزم 

 إذا حصل اع��اف متبادل بي��م واستعداد لفّك  إ اجتماعية مع أجوارهم األك�� التصاقا جغرافّيا وم�انّيا  
ّ
ال

ش�اال مختلفة تصطبغ  أ براد�غم التحّفظ االجتما�� وما ي�حبھ من ديناميات كشف وحجب تّتخذ أ�ساقا و 

ع� االجتماعية  الروابط  ا�خاص  ��ا  ا�جال   �� الفعل  وكيفيات  السكن  وأش�ال  العمارة  ر 
ّ
تأث قدر  نفس   �

   والعام.

سمة �عدم التجا�س  يتدّبُر  تبعا لذلك  
ّ
البحث الروابط االجتماعية ب�ن األجوار ضمن األحياء ا�جديدة املت

دن �� مجاال��م  �� التساؤل عن كيفية �عا�ش س�ان املإوتنّوع الهو�ات ا�جالية للمتساكن�ن ال�ي تف��ي بنا  

ا�حضر�ة األك�� فرضا للقرب �� �عده املادّي؟ وما �� أنواع العالقات االجتماعية ال�ي ين�جها املتساكنون  

ب�ن  تتوّزع  متنّوعة  بأش�ال  املدن  ا�حضر�ة ضمن  املورفولوجيا  الذي تفرضھ  ا�جا��  القرب  �� سياق هذا 

الفردي   السكن  ضمن  األفقي  املت أالتالصق  التقاطع  تتّم  و  وكيف  ا�جما��؟  السكن  ضمن  دارة  إعّدد 

االختالفات وما �� أش�ال التعا�ش بي��م؟ واستنادا لفرضية البحث الك��ى بأّن القرب ا�جا�� �� األحياء  

الذي   االجتما��  التحّفظ  لن�عة  �ستجيب  األجوار  وأّن عالقات  اجتماعيا  نقيضھ  ينتج  ا�جديدة  السكنية 

لع أوسع  هامشا  لألفراد  القرب  يبقي  مؤا�سات  وترّهل  تتوافق  الشفافية    sociabilités de proximitéدم 

ضمن  2Authier�عبارة   األجوار  يمارسها  ال�ي  االجتما��  ا�حجب  أش�ال  تتّبع   �� التحليل  وحدة  فإّن   ،

مجاال��م السكنية ا�جديدة إلنتاج عدم شفافية اجتماعية �عّ�� مجالّيا بأش�ال مادية ورمز�ة عن التغ��ات  

ال�ي  االجتما��  التحّفظ  لسلوكيات  ذا��م  األجوار  يمنحها  ال�ي  واملعا�ي  االجتماعية  الروابط   �� العميقة 

سئلتھ اإلش�الية  أتصطبغ ��ا عالقا��م مع اآلخر�ن ضمن ال�� السك�ي ا�جديد. وقد ارتضينا لهذا املبحث و 

ل  
ّ
ال املمارسة  ���ي بھ إال�� ا�خفّي الذي ال  �� البعد الدإأن نتوّسل تقنيات املن�ج الكيفي األقدر ع�� التسل

بأنفسهم من أف�ار للفاعل�ن وما �عّ��ون عنھ  اليومية  الت ومواقف ومشاعر وتأو�الت تضع    ا�جالية 
ّ
وتمث

فالتحّول الهيك��    الباحث �� تمر�ن استثمار حقل املعا�ي والدالالت ال�ي توّجھ املمارسات ا�جالية للناس.

� �� العوالم الروتينية واليومية و�� السرديات الذاتية لألفرادللمجتمع ا�حضري 
ّ

. ولعّل أقرب تقنيات  3يتج�

 
1- George Simmel, Sociologie et épistémologie, Puf, col sociologies, Paris 1981, p 15. 
2- Jean-Yves Authier, Les citadins et leur quartier. Enquêtes auprès d'habitants de quartiers anciens centraux 
en France, L'Année sociologique 2008/1 (Vol. 58), p 21-46.  
3- Frey Oliver, « Sociologie urbaine ou sociologie de l’espace ? Le concept de milieu urbain », Sociologies [En 
ligne], Dossiers, (15 novembre 2012), consulté le 18 juillet 2021. URL: 
http://journals.openedition.org/sociologies/4168; DOI: https://doi.org/10.4000/sociologies.4168 . 

https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique.htm
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الباحث هنا هو أحد   ألّن  اعتبارا  باملشاركة  املالحظة  للموضوع ��  الكيفي  الدراسة  أاملن�ج  عضاء مجتمع 

سريع وظهور أحياء جديدة    ال�ي �شهد منذ عقدين حركة توّسع عمرا�ي  1الذي هو �� بن يدر بمدينة املرناقية

مام  أغّ��ت الكث�� من مالمحها املعمار�ة والعمرانية. هذا فيما يخص السؤال االش�ا�� األّول الذي يضعنا  

أّما مبحث البعد الدال�� لسلوك التحّفظ االجتما�� فإّن    .املمارسة ا�جالية للفاعل�ن �� الساكنة ا�حضر�ة

 التوافقة أصوب لبلوغ املقصد البح�ي  استثمار تقنية املقابلة نصف املوّجه 
ُ
 ضرورة

ُ
ب�ن غايات    من حيث

 هم عناو�ن التم��ي امل���� الناجح. أالدراسة وتقنيات البحث �أحد 

امليدا�ّي   البحث  ُب 
ّ
يتطل البحثية  توجها��ا  وصياغة  االش�الية  األسئلة  طرح  عن  عمقھ  فضال  تأصيل 

املركز�ة مفاهيمھ  مناقشة  ع��  ضمنھ  .  وتدقيقها  النظري  نتداول  نظري  لقسم  تخصيصنا  يفّسر  ما  وهو 

ل ال��اد�غم املؤسس لعلم االجتماع ا�حضري ع�� أحد تقسيمات املدينة  
ّ
عالقة االجتما�� با�جا�� ال�ي �ش�

ش�ال املؤالفة  أليھ من �عّدد ديناميات التساكن و�عّدد  إوما يحيل    Le Quartierمورفولوجيا وهو "ال��"  

بيٌنُھ  والتحّول الذي    ،االجتماعية من جهة
ُ
ش�ال التفاعل االجتما�� ضمنھ من هو�ات متعا�شة  أ ���ي بھ أو ت

�� هو�ات منفردة تجسيدا للتحّوالت االجتماعية ��  إومن هو�ات اندماجية    ،�� هو�ات متخاصمةإلألفراد  

يا ا�حضر�ة  لسوسيولوج. فاا�جال وع��هال�ي تجد �عب��ها ضمن  تلك  االجتماعية للمجتمع  �شكيالت الب�ى  

ها بوجود عالقة تبادلية التأث��  أأو سوسيولوجيا املدينة  
ّ
م �ل

ّ
ر  و سوسيولوجيا ا�جال �سل

ّ
ب�ن الب�ى والّتأث

� الّتحّوالت  تقسيماتھ،  مختلف  االجتماعية والب�ى ا�حضر�ة ا�جالية. ففي املدينة أو ا�جال ا�حضري ب
ّ

تتج�

مي وصفها  يتسّ�ى  مرئّية  تحّوالت  دافعة  دانّيا.  االجتماعّية  كقوى  ذاتھ  الوقت   �� وس�ا��ا  املدن  و�شتغل 

أك�� ال��اد�غمات املؤسسة للسوسيولوجيا ا�حضر�ة ال�ي ال  يصوغ  للتغي��ات الهي�لية �� ا�جتمع. وهو ما  

أي   ا�جا��  باملعطى  ارتباطها   ��  
ّ
إال لها 

ّ
وتمث وا�جتمعية  االجتماعية  والب�ى  التشكيالت  مقار�ة  معها  يمكن 

شيائھ وأسلوب ا�حياة االجتماعية ضمنھ وما يق��ن ��ا من أش�ال  أات شغل ا�جال و��يئتھ واستعمال  كيفي

 .2اجتماعّية للّتفاعل والّتبادل

 
حد فروع عائلة بن  -1

ٔ
رض وهو ا

ٔ
قدُم سمي حي بن يدر نسبة الى مالك اال

ٔ
كبُر واال

ٔ
.... ويقع بجانب حي الياسمين الذي يدر، وهو اال

تقريبا بحسب معاينتنا المباشرة منذ استقرارنا بحي الياسمين سنة   2011الحي سنة يقدمه ببضع سنوات. وقد انطلق البناء ضمن هذا 
رض جامع النخيل ( شيد. وقد 2008

ٔ
حد افراد مالكي اال

ٔ
) على مدخل الحي قبالة الشارع الرئيسي الذي يشق المدينة ويربط 2014ا

 بينها وبين برج العامري منه باجة وبين 
ٔ
حالة إلجراء   36عاصمة. وقد اخترنا من بين مجتمع الدراسة حياء تونس الجنوبية في اتجاه الا

ناث ونصف ذكور) ومتغير الفئة العمرية (ثالث فائت  إلى متغيرات الجنس (نصف إمقابالت نصف موجهة. وتستجيب الفئة المبحوثة 
 اشخاص من كل فئة عمرية) ومتغير الوضعية االقتصادية. 6عمرية. 

2- Yankel Fijalkow, « Martina Löw, Sociologie de l'espace », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en 
ligne le 07 janvier 2016, consulté le 16 mai 2021. URL : http://journals.openedition.org/lectures/19780 ; 
DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.19780. 
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 في التأصیل النظري للبحث:   -2

 : شكال المؤالفة(االجتماعي)أالحي: دینامیة التساكن(المجالي) وتعّدد  -2-1
ال�ي أفرز��ا س��ورات    1للمشكالت االجتماعيةبما �� تمظهٌر    Dubetتنكشف املدن لدى فر�سوا دو�ي

ك��ها طلبا للبحث ما يّتصل بالتحّوالت �� أش�ال التضامنيات والروابط االجتماعية  ألعّل  و   .�غّ�� ا�جتمعات

(أو   مجالية  هو�ات  معها  جالبة  أحوازها  وع��  املدينة  خارج  لت 
ّ
�ش� ال�ي  ا�جديدة  املدينية  األحياء  داخل 

وانتماءات اجتماعية ورساميل ثقافية ورمز�ة متخالفة ومتعارضة. وعالوة ع��    2ظهرات مجالية للهو�ة)تم

"ال�ّ�"   فإّن  والتحّوالت    Quartierذلك  التحّضر  بمشكالت  التصاقا  ا�حضر�ة  ا�جاالت  أك��  أحد  هو 

والفصل   االجتما��  واالقصاء  وال��ميش  الفقر  غرار  ع��  واالجتماعية  واالجتما��  االقتصادية  ا�جا�� 

 ا. أو مجالي ام�انيعدم املساواة  ش�ال أ والعنف ا�حضري و�ل 

 
ً
   لم يكن اهتمام السوسيولوجيا ا�حضر�ة بدراسة ال�ّ� وحدة

ً
   مجالية

ً
  ا سابق�ان  وليد �شأ��ا بل    محلية

لتجارة  �� ش�ل جرد م���� للتجه��ات والصناعات وا   Patrick Geddesمنذ ��اية القرن التاسع عشر معلها  

ل "ال�ّ�" موضوع اهتمام ا�جغرافي�ن الفر�سي�ن قبل أن    3والسكن ضمنھ.
ّ
ومع بداية القرن العشر�ن ش�

عمال  أ �� جانب  إ�شغل اهتمام االقتصادي�ن بداية خمسينات القرن املا��ي. وقد مّهدت �ّل هذه الدراسات  

لدخول مشكالت تأث��ات النمو ا�حضري    Mendras Henriمندراس  وهن�ي Morin Edgar  موران  دغارإ

.  خصوصا  �� ا�حقل البح�ي للسوسيولوجياو�،  عموما  4�جالإ�� اش�ال االنتماء  أوتحّوالت أنماط السكن و 

ثرها حقول معرفية جديدة �غايرت عنون��ا من السوسيولوجيا ا�حضر�ة ا�� سوسيولوجيا املدينة  إتأّسست  

 أو سوسيولوجيا ا�جال. 

ال ظّل  املدينة"  ولقد  داخل  "�القر�ة  لھ 
ّ
لتمث وفّيا  املا��ي  القرن  عشر�نيات  منذ  من  5��  قوّي  بتأث�� 

أحياء    6مدرسة شي�اغو  سوسيولو�� ال�ي أجر�ت ضمن  امليكروسوسيولوجية  امليدانية  البحوث  وخاصة 

اجتماعية   وفو��ى  انتقالية  مناطق   �� من  تقع  وامتدادا  بدًءا  وستينات  إالثالثينات  خمسينات  القرن  �� 

 
1- François Dubet, « La Crise De La ville Aujourd’hui », dans Augustin P. et Gillet. J. C., éd Quartiers 
Fragiles, Bordeaux ,1966, Pp 23-26. 
2- Richard Morin. Michel Rochefort, Quartier et lien social : des pratiques individuelles à l'action collective, 
Lien social et Politiques, n39, paris, printemps 1998, p 103–114, https://doi.org/10.7202/005194ar,cosulté le 
17 juillet 2021. 
3- Yankel Fijalkow. Amélie Nicolas, “Quartiers, rues et espaces publics : éléments pour une histoire des 
Etudes Urbaines francophones”, Environnement Urbain [Online], Vol 13 ( 2018) On line 03 July 2018, 
consulté le 29 April 2021. URL: http://journals.openedition.org/eue/2144 
4- Y. Fijalkow. A. Nicolas, op cit. 
5- Gaulin Chantal. Young M., Wilmott P, Le Village dans la ville. In: Journal d'agriculture traditionnelle et de 
botanique appliquée, 30 années, bulletin n°3-4, Juillet-décembre 1983, Pp 319-320. 
6- Alain Coulon, L'école de Chicago, puf, paris, 2002. 

https://doi.org/10.7202/005194ar,cosult%C3%A9
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ز الطبقة العاملة التقليدية �� بر�طانيا العظ�ى والواليات املتحدة االمر�كية وفر�سا. هذا  
ّ

املا��ي ملناطق ترك

إّما "جزًءا    -منذ ثمانينات القرن املا��ي  -ال��َّ  Grafmeyer1وقد اعت��ت السوسيولوجيا ا�حضر�ة وفًقا لـ  

أ   ، عيش"  "وسط  أو   ، قرب"  "مجال  أو   ، املدينة"  والتعّدد  ل  ا طار إ و  من  بالتنّوع  يّتصف  اجتما��  فعل 

 واالختالف. 

ال   ذلك  أجل  السوسيولو��  دراسة  ستقيم  � من  التحليل  ضمن  ا�جغرا��    -ال�ّ�  �عده  هو  ��  أحد  بما 

والبشر�ة املادية  وجغرافي��ا  املدينة  مورفولوجيا  ھ    -تقسيمات 
ّ
تصنع  ألن ال�ي  ومورفولوجيتھ  ال��  ضمن 

و�ساك��مالقرب   األفراد  ب�ن  تصّورات  الف��يقي  ومواقفهم  تنكشف  ال��م 
ّ
وتمث جاه    آِهِليِھ 

ُ
سواء  اآلخر�ن  ت

خالل  من  وذلك  إياه،  و�قاسمو��م  املش��ك  العمومّي  ا�جال  �شار�و��م  ال�ي   الذين  االجتماعية  الروابط 

خالل  يقيمو��ا من  أو  املؤالفة،  تصنعها  ترافقها    ال�ي 2sociabilitéش�ل  االستعداد  أو  بدرجة  ���ي  أو 

إّ��ا   روابط تتحّدد ��ا درجة االندماج �� ا�جال ا�حضري ا�جديد مّما يلزم  لالنخراط �� الفعل االجتما�ّ�. 

 . 4غيدنزاستدعاء مسألة االندماج االجتما�� مثلما يدفع ا�� ذلك و   3البحث �� الرابط االجتما��

جديدة منفتح بقّوة ع�� تأث�� ما يمكن �سميتھ بالهو�ة  فالر�اط االجتما�� ضمن ا�جاالت ا�حضر�ة ا�

ا�جالية املتنّقلة للفرد أي هو�تھ ا�جالية ال�ي ت�ّونت وترّ�خت داخل مجال قديم (ر�في أو قروي أو حضري  

و مراحل عمر�ة للفرد و�شّرب ضم��ا مجموعة من القيم واملعاي�� ال�ي  أ ) احتضن مرحلة  -و طر��ّ أ مركزي    –

وتفاعلھ مع مختلف وجوه    ،ش�ال تضامنھ االجتما�� واندماجھ �� مجالھأأي    ،رستھ ا�جاليةهندست مما 

�� فهمھ للمؤالفة االجتماعية يق��ض مفهوم االطراد (التكرار) �� الفعل    5فغيدنزا�حياة اليومية داخل ال��.  

روط  أو التساكن ضمن ا�جال ا�حضري. ذلك ما يؤّسس  الوجود املش��ك  اليومي زمانيا وم�انيا �� ظّل  
ّ

الش

أو   Proximité�خلق روابط اجتماعية ب�ن شاغ�� ال�ّ� �� عالقة تفاعلية ودينامية مع شك�ّ� القرب الّدنيا  

 .6لوفافرضمن هذا املش��ك ا�جا�� املدرك أو املتصّور �عبارة وذلك االجتما�� بي��م Distanceالبعد 

 -7فرداني��ا ا�جماعية ا�خاصة  Ledrut  الدروتوحدة مجالية اجتماعية تّتخذ بتعب��  بما هو    -  ال��ّ ُيوِجُد  

قاء االجتما��  إ
ّ
لل لرؤى ومواقف وهو�ات وممارسات مجالية  Rencontreطارا مجاليا  حاملة  ب�ن �خوص 

و التباعد االجتماعي�ن بمعناهما  أ ع�� ما يبتكره ا�جال من فرص القرب  وذلك  تتنّوع حّد ا�خالفة أحيانا،  

 
1- Yves Grafmeyer, Habiter Lyon. Milieux et quartiers du centre-ville, Presses Universitaires de 
Lyon/C.N.R.S./P.P.S.H, Lyon ,1991. 
2- Simmel, op cit, Pp 359-378. 
3- Serge Paugam, Le lien social, coll. Que sais-je ? Presse universitaire de France, paris, 2008, p86-106. 
4- Anthony Giddens, la constitution de la société, éléments de la théorie de la structuration, Puf, paris ,1987, 
p75. 
5- Giddens, op cit. 
6- Henri. Lefebvre, La production de L’espace, éd Anthropos, 1974, p 44. 
7- Raymond Ledrut, Sociologie Urbaine, Puf, Paris, 1979, p 117. 
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ا�جديدة يكّيف1الز�م�� �� األحياء  وا�جا��  امل�ا�ي  القرب  أو    . فاملوقف من  التباعد  ا�� حّد كب�� مساحة 

سَتقَرأ  القرب االجتما��  
ُ
من ش�ل املؤالفة االجتماعية �� �عدها الفردي وا�جما�� وتبعا لذلك املمارسات  امل

ن لدى -ا�جالية. فال�ّ� السك�ي بما هو وحدة اجتماعية
ّ
الروابط الضعيفة ��    2Granovetterمجالية يم�

العالقات املصطنعة   -بفعل فجوة تواصلية  -ضعيفة أي روابط لم �غادر  اآلن نفسھ الذي يخلق فيھ روابط

والر�اط االجتما��    )wellman(كراهات القرب ا�جا��. فهو حقل للتفاعل والتشبيك العالئقي  إال�ي تفتعلها  

 3اعيةللفصل والعزل والتباعد االجتما�� والالمباالة والغر�ة االجتم  هو مجاٌل   واملؤالفة االجتماعية مثلما

اللسا�ي لل��  4والت�حر  دة  هو  مساحة جغرافية أو حّ�� م�ا�ّي  بما هو  . فاملوضع امل�ا�ي 
ّ
غ�� مناسب  مول

، للرابط االجتما��، أي مجموعة من العالقات االجتماعية ب�ن أفراد  غيدنز  تصور ع�� خالف    Lerouxلدى  

مختلفة اجتماعية  بجماعات  تق��ن  هو�ات  املعيشية  5أو  املساحة  نفس  يحملون    ، يتشار�ون  ال  ولكّ��م 

الت ذا��ا للمجال املشغول ولذوا��م وم�انا��م االجتماعية
ّ
ولهذا الغ�� "الشر�ك/الغر�ب" �� ا�جال.    ،التمث

فردية   هو�ات  دينامّيات  تتفاعل  ا�جديد  ال�ّ�  هو  الذي  االجتما��  والعالم  ا�جغرا��  ا�حّ��  هذا  وضمن 

�� مع�ى بح��ا عن تموقع ضمن ا�جال االجتما�� ا�جديد لها ضمن دينامية القرب والبعد    وجماعية قلقة

وقد ي�ون أحد عناصر استفزاز    .أّن القرب ا�جا�� محسوم �عامل ا�جغرافيا املاديةالسيما    6االجتماعي�ن

ل ذوا��مقلق هذه الهو�ة ا�جالية لألفراد الباحث�ن عن تملك آليات بلورة اختيارا��م �� سيا 
ّ
بالتا��    .ق �ش�

�عبارة  املتعّددة  بأش�الها  السيطرة  معقوليات  مقاومة  عن   Wieviorka 7رفض  �عب��  هو  التموقع  هذا   .

ل �� ال��ّ 
ّ
ل أو إعادة التش�

ّ
، تجد  8املسافة ال�ي تّتخذها الذوات االجتماعية من اآلخر�ن �� بح��ا عن التش�

العالقا أو  ا�جوار  عالقات   �� لدى  �عب��ا��ا  رابط  ا��  يتحّول  امل�ان  أّن  بما  لوجھ،  وجھ   Maffesoli9ت 

سياقا للفعل االجتما�ّ�  و�حتفظ بقدرة ع�� انتاج األحداث االجتماعية �� نفس الوقت الذي ينتصب فيھ  

 
ساسية للسوسيولوجيازيمل،  جورج -1

ٔ
حجيج، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الفرد والمجتمع: المشكالت اال

ٔ
، ترجمة حسن ا

 . 109 ص، 207
2- Richard Morin. Michel Rochefort, op cit. 

 . 230-229 ص سابق.جع ر زيمل، م -3
نساق في المدينة العربية، مقبول إدريس -4

ٔ
بحاث ودراسة السياساتإالنسان والعمران: رسالة في تدهور اال

ٔ
 ،، المركز العربي اال

 . 52، ص2020الدوحة/ بيروت، 
5-Tapie Guy, Sociologie de l’habitat contemporain Vivre l’architecture, éd Parenthèses, coll. « Eupalinos », 
2014, p 13. 
6- Joseph Isaac, La Ville Sans Qualité, La tour d’algues, Paris ,1998, p 23. 
7- Michel Wieviorka, La Violence, Balland, Paris, 2004, p 286. 
8- Jean-Yves Authier, Les rapports au quartier, dans, Jean-Yves Authier (dir.), Bensoussan. B., Yves 
Grafmeyer, LÉVY J.-P., LÉVY-VROELANT C., Du domicile à la ville. Vivre en quartier ancien, Anthropos, 
coll. « Villes », Paris ,2001, Pp 329-331. 
9- Michel Maffesoli, « Le Quotidien Et Le Local comme Espaces De La Sociabilité », dans M. Audet et H. 
Bouchikhi, Structuration Du Social Et Modernité avancée, presses de L’université de Laval, Québec ,1993, Pp 
103-218. 
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لھ مفهومھ  و�طاًرا   �� كمجال  فال�ّ�  الروتي�ي   منتج  Lefebvre  اللوفافري .  وللتفاعل  االجتما��  للفعل 

ش�ال مختلفة للتواصل وتبادل الرسائل والعالمات  أيخلقھ من فرص االلتقاء والتال�� وتبادل    بما1اليومي

� �� �شأة ا�جاالت والبعد االجتما��  إوالرموز. ع�� أّن مفهوم  
ّ

نتاج ا�جال لديھ يوصل ب�ن البعد املادي املتج�

ّدد مساحا��ا وموقعها ضمن ال�ّل املوصل باملمارسات االجتماعية للّناس ضمن هذه ا�جاالت ا�حضر�ة بمتع

 ا�حضري الذي هو املدينة. 

  .لهو�ة جامعة ترتقي ا�� خلق جماعة حضر�ة وأ ملالمح  بمع�ى افتقادها    إّن مدينة اليوم �� مدينة "ال أحد"

� �عامل وهن روابط  
ّ

أو ا�ح�  �
ّ

الك� أو ا�جتمع بمعناه  ا�� ا�جماعة  البشر�ة م��ا  التجّمعات  ا��  ف�ي أقرب 

. فالّناس داخل املدينة ال مالمح مش��كة لهم وال ��يء  2�استيل رو�رت �عبارة  désaffiliationضم��ا   االنتماء 

ة ال�ي أوجبت وجودهم �� هذا ا�جال أو ذلك.  �شّدهم ا�� املدينة غ�� ارتباطا��م الوظيفية وغ�� ال�خصي

الهو�ا�ي التقاطع  صناعة  أرضية  تصنع  لها  هو�ة  وال  تار�خ  ال  با�جال  ففصال��م  تدخل األفراد  انتماءات  . 

س (ماض��ا ا�جا��) �� قلق يجد �عب��اتھ �� روابطهم بمجاال��م ا�خاصة   ؤّسِ
ُ
الهو�ات املنفصلة عن مجالها امل

وواجها��ا وال��) (الدار  والشارع  (الرصيف  واملش��ك  و�العام  وا�خالفات   )  الن�اعات  �ستوع��ا  ال�ي 

 .3والصراعات والتباينات

 : من ھویة متعایشة(اندماجیة) الى ھویة متخاصمة(منفردة)  -2-2
 أو اختياًراينتقل الّناس ألسباب  

ً
لت ضمنھ هو�ا��م الفردية وا�جماعية  متعّددة ضرورة

ّ
، من مجال �ش�

ل استمرارا  إس��ة حياة اجتماعية وجماعية تراكمت فيھ    �� توافق مع
ّ
و انقطاعا  أ�� مجاالت جديدة قد تمث

ش�ال تفاعل مع اآلخر�ن ومع ا�جاالت  أ عن نمط التواجد �� ا�جال وما يق��ن بھ من ممارسات مجالية و 

يتصّورونھ   الذي  الرابط  لش�ل  �ستجيب  ا�جديد  بال�ّ�  الّناس  فعالقة  والعامة.  وا�جال  ا�خاصة  بامل�ان 

أظهر   فقد  لآلخر.  وتصّورا��م  أنفسهم  عن  صور��م  مع  تخالفھ  أو  توافقھ  منذ    Parkبارك  رو�رت  ومدى 

  مجاليا عشر�نات القرن املا��ي أّن التناقضات االجتماعية وح�ى الصراعات والتنشئة االجتماعية ت��ّ�خ  

. فا�جال يحتضن و�مظهر امل�انة االجتماعية لألفراد مثلما أّن امل�انة االجتماعية  4�� مختلف أحياء املدينة

الذي   الفرد  يملكھ  السكن وما  ا�جال ونمط  املشغولة من  املساحة  للتمظهر ع��  ا�جال سياقا  تّتخذ من 

ا�جال املشغول   يحتّل م�انة اجتماعية �عي��ا. فتواجد أفراد ينتمون لنفس امل�انة واملوقع االجتما�� يجعل

(ال��) متمّنعا ومغلقا ع�� غ��هم ممن هم أقّل م�انة اجتماعية. ثم �عود هذا ال�ّ� ليّتخذ ع�� هذه الصورة  

يخلق  الذي  جتما��  ال عنوان ا الادية و امل قيمة  بما هو الا�جال،  �� نفس  أو السمعة ال�ي انتجها اش��اك هؤالء  

 
1- Lefebvre. H, op cit. 
2- Robet Castel, la dynamique Des Processus De Marginalisation, De La Vulnérabilité à La Désaffiliation, 
cahiers de recherche sociologique n°22, paris, 1994, Pp11-27. 
3- Francoise Choay, Espacements : L’évolution De L’espace En France, éd Skyra, Milan, 2003, p 27. 

ة  عبد الرحمان المالكي،  -4
ٔ
- 104ص . 2016، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، سوسيولوجيا التحّضر والهجرةمدرسة شيكاغو ونشا
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و شغل نفس امل�انة  أ(عدم االنتماء لنفس الطبقة   جتماعيةا�� �� أصلها فواصل وموا�ع   فواصل مجالية

 االجتماعية). 

تفرض مناخا    ھ،تكشف س��ورة التحّضر وا�حضرنة ضمن املدن تحّوالت ك��ى �� ش�ل السكن ونمط

م�ّوناتھ   ب�ن  والثقا��  االجتما��  التجا�س  عدم  الرئيس  سمتھ  �عارض  اجتماعيا  التباعد  ال�ي  دينامية 

ضمنَ  ا�جديدة.    القرَب   ھ االجتما��  ا�حواضر  ل 
ّ
و�ش� التحّضر  نمط  أوجده  الذي  وا�جسدي  هذا  املادي 

الفردية   ا��  تميل  ال�ي أصبحت  العالقات  ا�جماعية وأش�ال  ا�حياة  �� نمط  �غّ��  يرافقھ  ا�جال   �� التغّ�� 

�عبارة  أ والعقالنية   الباردة  العالقات  ا  1صياد  املالك  عبدو  ب�ن  اجتماعية  مسافة  خاذ 
ّ
كقاعدة  وات ألفراد 

سلوك معّممة �عّ�� عن نفسها بأش�ال مختلفة عمرانيا ومعمار�ا وسلوكيا وعالئقيا. فالكثافة الديمغرافية  

�ساكن   تدفع  ا�جديدة  ا�حضر�ة  ا�جاالت  داخل  ا�حياة  لنسق  والسريع  ر 
ّ
املتوت والنسق  الف��يقي  والقرب 

ظاملدينة ا�� بلورة  
ّ

ر بما �سميھ  من اآلخر أو ال   فردانية وموقف تحف
ّ
 2�عقلنة ا�حياة الفردية  ز�ملغ�� يتأث

ومساحة ا�حجب    بالفرد غ�� الشفافعقلية املدي�ي وتوّسع ما اسميناه  تصوغ  ضمن ا�جال ا�حضري ال�ي  

ش�ال السكن واملعمار وع�� سلوكيات مثل تبادل املعلومات وا�حوار  أاالجتما�� املعّ�� عنھ سيميولوجيا ع��  

�قوم سلوك التحّفظ هذا ع�� ش�ال التضامن �� الوضعيات غ�� االعتيادية. و أ وال��ادي و وتبادل الز�ارات  

ا�جال    �� تجاه اآلخر�ن  �� عدم شفافي��ا االجتماعية  تزهُر  ال�ي  الذات وخصوصي��ا  أد�ى من حماية  حّد 

اجتماعية ما ت��جم قلق الهو�ة وفردنة    مسافةمع اآلخر ضمنھ يحافظ دائما ع��  . فتبادل الفعل  ا�حضري 

لها ضمن مجالها ا�حضري ا�جديد. 
ّ
 روابطها �� س��ورة إعادة �ش�

العاطفي وا�جما�� الذي يمّ�� العالقات �� ا�جاالت  ع�� تنتصر هذه املعقولية ألسبقية العق�� والفردي 

ضمن    غر�ةجتما�� الفرد �� وضعية  ا�حضر�ة الصغ��ة واألقّل كثافة. وتوّرط الفردانية وموقف التحّفظ اال 

ك  �و   ،عزلة  ع�� الذات أو ا��حاب أو  انكفاءاملدينة أي �� وضعيات  
ّ

�� سلو�ات غ�� اندماجية وهامشية تفك

و  االجتما��.  و ��  إ  الغر�ب�رمز  التنظيم  البعد�القرب  جدلية    .��  والقربو���جم  العالقات    البعد   ��

ا ا�حضري وخاصة  ا�جال  داخل  ب�ن  االجتماعية  الرابط  هذا  يتناسب  العمومي.  والبعد�جال  مع    القرب 

العالقات    نموذج�ن االجتماعية:  العالقات  والعالقات    الوديةمن  "نحن"  ب�ن  تنعقد  أي    العموميةال�ي 

 العالقات ب�ن الغر�اء.

و  األسوار  امل�انة ا�جدر  �شتغل  مظهرة  غاية  ب�ن  تتنّوع  سيميائية   �� ا�جديدة  ا�حضر�ة  األحياء    ضمن 

ظهار  إ ش�ال معمار�ة وجمالية وزخارف وألوان يمعن أ�حا��ا ��  أ االجتماعية ع�� ما تّتخذه الواجهات من  

. أّما هاجس األمن فيحّققھ  4�� هاج��ي األمن وا�خصوصيةإنصات ال�ي ينسبو��ا لذوا��م و��ن اإل  3الوجاهة

 
 . 45-43المالكي، ص  -1
 .252-243ص زيمل، مرجع سابق.  -2
 . 229-230ص ).2013، مركز النشر الجامعي، تونس، توزيع الفضاء المديني والتغّير االجتماعيانظر شهاب اليحياوي،  -3
انتهينا استنادا الى الكم الواسع من المالحظات المباشرة المدّونة ضمن مجتمع الدراسة المذكور في مقدمة البحث حول طرق   -4

كـثر الناس تدخال في الواجهة وإدخال  إوكيفيات تصرف الناس في مجالهم الخاص الذي هو المسكن وخاصة واجهة المنزل،  
ٔ
ّن ا

ٔ
لى ا
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ملنع   واملتا�عة  املراقبة  بوسائل  وتجه��ها  وا�جدر  لألسوار  ال�ا��  الولوج  أ العلّو  �عطيل  وأّما  إو  الداخل   ��

هاجس ا�خصوصية فيجد �عب��ه الرمزي �� خلق ال مرئية مادية �عّتم الداخل وتضمن عدم شفافية ما يقع  

ل قر�ھ املاّدي    خلف تلك الواجهات واألسوار من ا�جال ا�خاص الذي يراد لھ أن يبقى
ّ
معّتما لآلخر الذي �ش�

ر وقلق 
ّ
. غ�� أّن املالحظ ع�� امليدان  1يبيح ا�حديث عن ازمة الرابط االجتما��  وا�جا�� القسرّي مصدر توت

أن ا�حجب االجتما�� �غادر هذا التالزم مع ال��جمة املادية �� صيغة �غي�� املعمار وش�لھ ليلتمس دينامية  

عالقات ال��اور وتبادل ا�حوار وال��ادي آليات تنفيذ وتجسيد لها بما يتما�� ورؤ�ة الفرد  تواصلية تّتخذ من 

لھ لعالقاتھ باآلخر�ن ضمن ا�جال ا�حضري األشّد قر�ا (ال��).
ّ
 ملوقعھ ضمن ال�� وتمث

خلف   بالبحث  السوسيولو��  التحليل  والرموز،  باملعا�ي  التشّبع  شديدة  املادية،  األفعال  هذه  �غري 

ا�جما��  امل أو  املاّدي  بمتعّدد  أظهر  ا�خاص  �� مجالها  االجتماعية  الذوات  لفعل  الفّ�ي  عن  أو  بحثا  ش�الھ 

التما�� مع هو�ات �جرت حض����ا ا�جماعية كهو�ات مندمجة �� مجالها ومتعا�شة مع سياقا��ا ا�جماعية  

ت متخاصمة أي تبدي تباعدا  �� أن ت�ون هو�ا إمنفردة تجعلها أقرب  و املاضية لتستقّر �� مسارات فردية  

 االجتما�� أك�� من االنفتاح ع�� اآلخر الشر�ك ا�جا�� كما ينكشف ��  
ّ
اجتماعّيا أك�� من القرب والتحفظ

مادية)    ا�ج��ةعالقات   حقيقة  هو  بما  (ا�جار  املوضو��  أي  ا�جا��  البعدين  �ستد��  تحليل  �وحدة 

الت
ّ
الفرد ملفهوم وملمح ا�جار الذي قد ي�ون لدى البعض هو    واالجتما�� أي الذا�ي �� مع�ى اق��انھ بتمث

بالقرب ا�جا�� بل و�ل�� ملزمة  الف��يقي  ارتباطھ  الغ�� مالصق ماديا بالضرورة و�التا�� يتحّرر املفهوم من 

والقرب   الف��يقي  القرب  البعدين  فتمفصل  االجتما��.  التقارب  بمعيار  عنھ  ليستعيض  امل�ا�ي  القرب 

يّتخ ا�جال  االجتما��  ضمن  بي��م  الرمزي  للتبادل  كمادة  لألفراد  اليومي  املعاش  ضمن  متنّوعة  أش�ال  ذ 

 ا�حضري. 

 : دینامیات الکشف والحجب والممارسات االجتماعیة داخل الساکنة الحضریة  -3

التساكن اختالطا اجتماعيا   التعاون  mixité socialeيخلق  تتدّرج من  يّتخذ أش�اال  تبادل  ��  إ، يفرض 

�� التباعد ومن االنفتاح ع�� الغ�� الذي يتواجد معھ و�تقاسم معھ ا�جال املش��ك  إمن التقارب  و   ،التصادم

�� التجّنب والتحا��ي. فاألجوار يطرحون ع�� �عضهم البعض ع�� �سق حيا��م اليومي  إ  - الذي هو "ال�ّ�"  -

 ، املش��ك من ال��  وأ�� التواصل وكيفيات تواجدهم ضمن مجالهم ا�خاص    مو�جيجهم وعادا��م وطرائقه

 
 لضخامة والجمالية هم الذين يجاورون من هم  تحسينات متكررة عليها في اتجاه ا

ٔ
ّنما االشتراك في نفس  ا

ٔ
قّل منهم مستويات مادية. فكا

 الحي مع التفاوت الطبقي مصدر قلق شخصي لهم يدفعهم الى التعبير عن اختالفهم  
ٔ
 و تمّيزهم الطبقي ا

ٔ
و الفئوي عبر واجهة الدار. هم  ا

 بذلك يعلنون 
ٔ
 نهم ا

ٔ
 على طبقة ا

ٔ
نفسهم وهويتهم وموقفهم من الغير ضمن الحي عبر التخالف المعمار و انتماء فئوي ويرسما

ٔ
ون رؤيتهم ال

والجمالي والذي يناسبه تصّرف تواصلي شديد التحّفظ والتباعد واإلصرار على شكلية الرابط وعدم خروجه عن الطابع الوقتي 
 واالستثنائي غير القابل للتكرار. 

1- Louise Horn, « Pierre-Yves Cusset, François de Singly, Le lien social », Lectures [En ligne], Les comptes 
rendus, mis en ligne le 22 février 2008, consulté le 17 aout 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/lectures/539 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.539 
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الفعل تجاهها. و�عّ��   ةوع�� الروائح املنبعثة من املطبخ، وضعيات يختلف تأو�لها وفهمها والتعاطي معها وردّ 

أش�ال املؤالفة هذه عن نفسها �� سلو�ات اجتماعية انتقينا من بي��ا ما اعت��ناه مؤشرا ومقياسا للروابط  

 ال��ادي وتبادل الز�ارات أو ال��اور ب�ن األجوار.  االجتماعية ب�ن املتساكن�ن �� ال�ّ� و��

 :التھادي بین الوظیفة االتصالیة ودینامیة خلق الرابط االجتماعي -3-1
 -2ن��و�ولو�� ونظام اجتما�� للتبادلأسلوك سوسيو  بما هو    -  1يّتخذ ال��ادي أو تبادل الهدية والهبة

األجوار   بوضعيات  أ ب�ن  م��ا  �ّل  ترتبط  ب�ن  ش�اال  انتشارها  حدود  ترسم  ال�ي  خصوصي��ا  لها  اجتماعية 

 الهبة Mauss موس اعت�� وقدل��.  إ�� اوجغرافيا اجتماعية �ستقرأ م��ا مورفولوجيا انتماء الفرد    ،األجوار

التبادل. فتبادل يتجاوز  التعقيدنظاما اجتماعّيا شامال وشديد   ما هو ظاهر إ املادّية األشياء  اقتصادّية 
ّ
  ة ن

 . 3�� ذلكإوالوالئم وما   واألطفال والنساء   والطقوس ا�جامالت  تبادل مثل رمز�ة حمولة داللية   ��عحيل  ت

 �� املنح والقبول.  كراه واإللزام الذي ال تنتفي معھ صفة اإل الكرم ع�� و الهبة أوتنب�ي الهدّية 

ب    أو تأكيدها أو تقو���ا.  االجتماعّية العالقاتترميم   إ�� الهبات ��دف
ّ
نظام من االكراهات  عل��ا  و���ت

والوهب    4قيمة الهدية والزامية فعل ال��ادي   العطاء". وال تختلف و�عادة واألخذ العطاء "  واإللزاميات ثالثية  

ن �� تباين تقييم وتثم�إولكن بالنظر أيضا    ،  ھ�� قّوة الرابط االجتما�� ب�ن األجوار أو ضعفإبالنظر فقط  

فسلوك ال��ادي    األجوار للمناسبات ذا��ا ال�ي تق��ن فيما االحتفالية االجتماعية أو الدينية بطقس التبادل. 

ما يتلّقى تأث��ا متعّدد الدالالت والسياقات. فإذا �ان نظام  
ّ
ب�ن األجوار �آلية مجتمعية لصناعة "االجتما��" ان

�� الوقت الذي يخضعها  ال��ادي ين�ج العالقات االجتماعية ويشّبكها داخل   جاه  إال�� 
ّ
ات  �� �� مراجعات 

ر بتخالف  جتمتي��ا أو اضعافها استجابة لتجر�ة التعا�ش ا�
ّ
ھ يتأث

ّ
م�ّ� مع شر�اء امل�ان وتقييمها دورّ�ا، فإن

ب  
ّ
الرساميل الثقافية للناس ال�ي تثّمن بأش�ال مختلفة ومتفاوتة املناسبات االجتماعية والدينية ّمما ي��ت

وتنكشف معھ شبكة    ،ستجابات مختلفة الدرجات لها �� �سق ال��ادي الذي يصاحب هذه املناسباتعنھ ا

ال  م.ط "املستجو�ة  العالقات ب�ن األجوار وأش�ال املؤالفات االجتماعية ال�ي تحّركها. �� هذا السياق �عّ��  

أعرف   األجوار،  �عض  من  وموقفي  رأيي  املناسبة  دينية  غّ�� 
ُ
التسامح  ن  أ� قيم  ع��   

ّ
تحث املناسبة 

طاملا حرصت    ا والتعاطف والتضامن ولكن ما يقلق�ي أن�ي لو خضعت لهذا التفك�� سأفتح ع�� نف�ىي باب

جواري. يكفي تبادل السالم والتحية  أع�� غلقھ احتفاظا �سطحية العالقات مع الغالبية العظ�ى من  

 
و المرطبات الخاصة باالحتفاالت في المناسبات الدينية  -1

ٔ
و الحلويات ا

ٔ
 في معنى تبادل المواد الغذائية ا

ٔ
 و تبادل الخضر ا

ٔ
و الثمار ا

 المنتجة محليا في حديقة المنزل 
ٔ
بناء بمناسبات التا

ٔ
يضا الهدايا الممنوحة لال

ٔ
 فوق و ثمرة عمل فالحي. ويشمل ا

ٔ
 و النجاح الدراسي ا

ٔ
و  ا

 في مناسبات ختان الذكور 
ٔ
 و خطبة  ا

ٔ
بناء الجيران.  وا

ٔ
 زاج ا

2- Marcel Mauss, Essai sur le don : Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 1923, 2e éd, Puf, 
Paris, 2012. 

شكال الهبة، في مقالة مارسيل، موس. -3
ٔ
رخّية المجتمعات في التبادل  ا

ٔ
سبابه اال

ٔ
 الكـتاب سالم، دار الحاج محمد رجمة، توا

 . 20ص، 2014بيروت، المتحدة، الجديد
 . 20صالمرجع نفسه، -4
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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خالية   ودية  أجواء  لنصنع  التضامنية  العبارات  مناطق  و�عض   �� الدخول  تجل��ا  ال�ي  املنغصات  من 

الباب ونقّدم لهم حلّو  "  املستجو��نأو أيضا ما عّ�� عنھ أحد    1ا�خصوصيات " بر�ي تحب�ي ندق عل��م 

السالم علينا عند االلتقاء وجه  أنفسهم ح�ى رمي  فون 
ّ
ي�ل �عيد األض�� مثال وهم ال  ال��ا�ي  أو    ا العيد 

  .2لوجھ"

ثناء تأو�ل سلوك عدم تبادل األجوار ملرطبات عيد الفطر أو أجزاء  أتما�� والثقا��  يقع ا�خلط ب�ن االج

الكب��" "العيد  أ�حية  أو    3من  تفس��ه   �� "االجتما��"  مباشرة  يطلب  ال  هنا  ال��ادي  عدم  فسلوك  مثال. 

ر عالقاتھ وضعفها بقدر
ّ
ما هو ترجمة    تفّهمھ. فقد ال �ع�ي ذلك ضعف اندماج الفرد �� مجالھ القر�ب أو توت

لھ ا�ختلف لهذه الطقوس وملمارستھ االجتماعية لها. فعديد العائالت �عامل �غّ�� ممارس��ا الطقوسية  
ّ
لتمث

ت، ال يرون  
ّ
��ا عن صناعة حلو�ات العيد من�ليا وشرا��ا جاهزة من ا�حال

ّ
املق��نة �عيد الفطر مثال ع�� تخل

ل الواهب  إ��    و اجتماعية اعتباراأة  و داللة دينيأ�� ال��ادي ��ذه املناسبة مع�ى  
ّ
أّن موضوع الهدية هنا ال يمث

ھ مقت�ى جاهزا إضافة ا�� علمھ أّن غالبية األجوار هم أنفسهم قد اقتنوا حلو�ات العيد جاهزة." أ�� ��يء بما  
ّ
  ن

    ةنتجها بنف�ىي وقد تكون مش��اأملاذا أتبادل مع األجوار حلو�ات لم  
ّ

هذه  من نفس ا�حّل أصال، ثم إن

ھ أصبح ضرورة تفرضها كياسة استقبال الضيوف من  
ّ
ان العيد بل  لها باحتفالية  ا�حلو�ات ال عالقة 

القالئل جّدا  أو �عض األجوار  املناسبة  ��ذه  لهذا  العائلة  �� سياق قراءتھ  املستجو��ن  ". هكذا عّ�� أحد 

ي تطرأ ع�� نمط و�سق ا�حياة  الطقس الدي�ي �� أصلھ ووظيفتھ االجتماعية املتغ��ة بحسب التحّوالت ال�

 ا�حضر�ة وخاصة ضمن األحياء ا�جديدة.  

ر فعل ال��ادي ب�ن ا�جوار إذا انتقلنا من حاضنة  
ّ
�� أخرى وال يحافظ دائما ع�� �سقھ وحموالتھ  إيتأث

،  الداللية. فعندما ننتقل من النسق املناسبا�ي والظر�� الذي تحكمھ مدّونة قيم تراوح ب�ن الدي�ي واألخال�� 

التحّفظ االجتما�� وصرامة االحتفاظ  إ براد�غم  م 
ّ

والروت�ن االجتما��، ��ّجل عودة تحك اليومي  �� �سق 

بصالبة عدم الشفافية تجاه اآلخر الشر�ك �� ا�جال األك�� قر�ا. هنا يّتخذ نظام ال��ادي تراتبية ال �ستجيب  

التھ  �� معقولية اجتماعية فردية  إملنطق القرب املادي وا�جا�� بل  
ّ
�� تحصيل التجر�ة اليومية للفرد وتمث

تمّجدها   ال�ي  �خصوصياتھ  ا�جا��  الشر�ك  اآلخر  اقتحام  وقبولھ  للم�ان  انتمائھ  ولش�ل  السك�ي  �جالھ 

. فمن أش�ال ال��ادي ما ينت�ي عند أّول جار مالصق ع��  4فرديتھ وتضعها �� �عارض مع ا�حياة العمومية

ا ا�جار  أو  الشمال  أو  مورفولوجية  اليم�ن  تقتفي  وال�ي  خصوصية  املعلومات  بأك��  األمر  ق 
ّ
�عل إذا  ملقابل 

انتقال   فقط  ت�ّ�ر  ال  الواقع)   �� (نادرة  صلبة  حميمية  تقت��ي  مؤالفة  أو  مؤا�سة  مورفولوجيا  انتشارها 

 
جوار م. -1

ٔ
حد اال

ٔ
جريت مع ا

ٔ
فريل/نيسان  04ط بتاريخ  مقابلة شخصية ا

ٔ
 . 2021ا

جريت مع ف. -2
ٔ
فريل/نيسان  04ع بتاريخ  مقابلة شخصية ا

ٔ
 . 2021ا

 هكذا هو التقسيم في البالد التونسية حيث يطلقون على عيد الفطر بالعيد الصغير نسبة الى  -3
ٔ
 نه  ا

ٔ
با قل مشّقة وا

ّ
لكـثافة  تطل

ضحى (العيد الكبير) الذي يترافق في ذاكرة 
ٔ
ضحية واالعتناء بها  الذهنية التونسية مع االستعداد التي نجدها في عيد اال

ٔ
مشاق شراء اال

خص امتعب كـثير نه فضال عن كووحراستها، 
ٔ
ة باال

ٔ
 ارتباطا بما يفرضه من  ، وذلكللمرا

ٔ
 حداث وا

ٔ
فعال تتعلق بالذبح والغسل والشواء ا

 يسمى بالتونسي " العصبان" الذي يتناول في التقاليد التونسية في اليوم الثاني للعيد.ِلما وتحضير 
4- Michel Wieviorka, Neuf Leçons De Sociologie, Fayard, Paris, 2010, p 47. 
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يتعا فاألجوار ال  وديموم��ا.  متان��ا  وتثبيت  ا�حميمية  ��ذه  اع��اف  بما هو  واجبا  تجعلھ  بل  ملون  املعلومة 

انتقال   �� مسار  م 
ّ

التحك  �� بأثرها  أ بنفس املنطق واملعقولية  باعتبار وع��م  و إخفاء املعلومة ا�خصوصة 

االجتما�� الذي قد يتعارض مع اس��اتيجي��م التواصلية ضمن مجال القرب القائمة ع�� مركز�ة الغموض  

قاتھ مع الغ�� ضمن ال�� بما يتوافق  ال�ي تبقي الفرد محتكرا لعناصر تحكمھ �� إدارة عالو وعدم الشفافية 

 
ً
لش�ل املؤا�سة االجتماعية للفرد ضمن مجالھ اليومي    وهذه االس��اتيجية. هنا �شتغل نظام ال��ادي صورة

 
ً
هداف تتجاوز الظاهر لتتوّسل غ�� املعلن وا�خفّي أبما هو أداة وليس غاية لتحقيق  اسياسي من جهة وفعال

ل دافع الفعل وغايتھ ال�ي ال يل��م الفرد دائما  
ّ
و االع��اف  أبالتصر�ح    -بتأث�� من تجر�تھ ا�حضر�ة  -الذي �ش�

و املعطى لھ �� وضعية دين للواهب تلزمھ بأن يظّل  أ ��ا. فتقديم الهدية مثلما قبولها (امللزم) يضع املوهوب  

ومتا�عا ألحداث حياة الواهب لرّد الهبة بنفس مستوى الوهب أو بأحسن منھ و�� كال ا�حالت�ن تحمل يقضا  

عملية رّد الهدية مدلوالت رمز�ة ثقيلة التأث�� ع�� عملية التبادل االجتما�� داخل ال�ّ�. وقد تؤّسس ألرضية  

لرسائل   تبادل  هو  الهدايا  فتبادل  األجوار.  ب�ن  العالقات  مسار  أثرها  �غي��  ب�ن إيمتّد  العالقات  �سيج   ��

و معا�جة رتق �� �سيج عالقات الفرد  أ   ،��اء عالقات غ�� محمودةإو  أاألجوار �� اتجاه بناء عالقات جديدة  

أو مراجعات تمّس دينامية ا�حجب واالنفتاح. لذلك وجدنا أن الناس �� "ال�ّ�" يتعاملون بحذر شديد مع  

وثيقة بوع��م بأثر تبادل الهدايا ع�� اس��اتيجيا��م االندماجية ونمط    عالقةسياق  ��  وذلك  فعل ال��ادي  

�ستكينون   ال�ي  ا�حيط  1إل��ااملساكنة  للمجال  نظر��م  شبكة    ،وتوافق   �� وموقعهم  مل�ان��م  وتصورهم 

حھ  �� اجتماعي��ا. فإخفاء خطو�ة البنت أو الولد أو نجابالضرورة  العالقات األك�� قر�ا �� مجالي��ا وليس  

�� امتحان وط�ي أو ا�حصول ع�� عقد شغل مهّم أو ع�� خالف من ذلك �عّرض الزوج أو الزوجة أو أحد 

�� ذلك من األحداث السعيدة أو ا�حزنة أو إعالنھ هو  إ�� وعكة �حية حاّدة أو حادث سقوط وما  إاألبناء  

ن حميمية   ،نتاج حميمية قائمةو�عيد ا  ،�� دينامية القرب والبعدإفعل مثّقل بحمولة دالالت �ع�ُ� بنا  
ّ
أو تم�

أو تخلق حواجز �سّيج عالقات يراد لها أن تظّل ضعيفة أو منعدمة أو حبيسة مسافة تباعد غ��    ،مه��ئة

للتبّدل.   مؤهلة  غ��  أو  ��ا قابلة  اإلبالغ  عدم  أو  ا�حوادث  أو  األحداث   عن 
ُ
غ�� عفوّي  ُ�َعدُّ سلو�ا    فاإلبالغ

مورف نتاج  هو  بل  ��  اجتماعّيا  لرسمها  قابلة  ال�ّ�  داخل  للعالقات  االجتما��  والبعد  القرب  ولوجيا 

خارج  2سوسيوغرام   العالئقية  والفواصل  ا�حدود  يرسمون  جّدا  القر�ب  ا�جال  داخل  فالّناس  حضري. 

 
هذا ما استنتجناه من مقابالتنا مع عدد مهم من الحاالت المدروسة والتي عّبروا فيها عن كـفرهم بالعفوية في الفعل االجتماعي ضمن  -1

ّن ذلك قد يورطهم في االنفتاح على عالقات قد تضعهم في التزامات ال يريدونها 
ٔ
 حيهم السكني ال

ٔ
و تبادل زيارات تضعف عدم شفافية  ا

وسع في التحكم في نسيج العالقات وفي اجتماع
ٔ
ن يحتفظوا بهامش غموضها الذي يسمح لهم بحرية ا

ٔ
نفسهم  إ ية يريدون ا

ٔ
حاطة ا

ردة وعقالنية ال تعّبر فيه تبادل الحوارات  
ّ
فراد ونتاج عالقات سطحية وغير مط

ٔ
بصورة خارجية يرتاحون لها. وهي نتاج فهم خارجي لال

حميمية ولكنها تنتج ارتياحا وراحة يستكين لها كـثير من المتساكنين اليوم. ولذلك فهم يتعّمدون واالبتسامات والعبارات عن مؤانسة 
خر الشريك المجالي للولوج الى خصوصياته 

ٓ
 اإلبقاء على غالبية العالقات في مستوى هذه السطحية التي ال تسمح لال

ٔ
 و معرفة ا

ٔ
خباره  ا

خبارهم. وفي نفس الوقت تمنح له مبّررات عدم التهادي بعامل 
ٔ
 علمهم بجهله با

2- Morin (E.M), Lévesque (D), Hogue (J.P), Groupe, Pouvoir, Communication, presses de L’université du 
Québec, Québec ,1988. Pp 34-46. 
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العالقات   ع��  أو  املباشر  اإلخبار  مثل  تقليدية  وسائط  ع��  بأنفسهم  فينقلون  ا�جالية  الضرورة  منطق 

ع��    ن األبناء أو ع�� واسطة جار حميم مش��ك أو ع�� وسائط حديثة مثل االتصال الهاتفي أوالقائمة ب�

االجتما�� اإلخبار    التواصل  هذا  و��  ا�جال.  شر�اء  مع  استعمالها  يتقاطع  ال�ي  املش��كة  ا�جاالت  ع��  أو 

 بحميمية ُيراد
ّ

لها أن �عيد    القصدي أو السلس بأحداث خصوصية ومخصوصة تأكيد ع�� مؤا�سة تتصف

ك عناصر تقو���ا ع�� أحد مؤشرات القرب االجتما�� مثل تبادل الز�ارات  إ
ّ
نتاج أسباب قّو��ا أو متان��ا أو تمل

املواساة عند الشدائد (ال��اور) أو عند املناسبات السعيدة (ال��ادي). والهدية �� �عب�� رمزي    أو أو ال��ادي  

معّق  عن مؤا�سة اجتما��  تصّور اجتماعية وسلوك  �ستد��  وملرئية    اد  وللفردية  االجتماعية  للمؤالفة  ما 

. فسلوك ال��ادي ضمن ا�جال السك�ي  1الذات، �عيد صياغة الرابط با�جال العام وترتيب نطاقات ا�حمي�ي 

الت األفراد للعالقات ب�ن األجوار أو بصناع��ا أك�� منھ بالتعب�� عن قيم العطاء والكرم ولذلك  
ّ
موصول بتمث

يتعّمد  عند ھ 
ّ
فإن االجتما��  قر��م  يرضيھ  ال  أجوار  مع  اجتما��  قرب  عالقة  لھ  ت�ون  أن  ا�جار  يرفض  ما 

االستمرار �� عدم الشفافية وعدم املرئية بالنسبة لهم ع�� اس��اتيجية التحّفظ ودينامية ا�حجب �� مع�ى 

ل من إم�انية بلوغ املعلومة لهم حّ�ى ال  
ّ
يتّم توظيفها �� اخ��اق هذا السياج  خلق حواجز تواصلية تمنع أو تقل

االجتما�� والتواص�� املوضوع من قبلھ. فالهدّية أو الهبة كنظام اجتما�� تقوم ان��و�ولوجيا ع�� الزامية  

ال�ي إن توّرط ف��ا الفرد الرافض للقرب االجتما�� فإّن القّوة القهر�ة للقيم ا�جماعية تفرض  2القبول والرّد  

ه الرمزي واالجتما�ّ� وليس املادّي. فرّد الهدية أو تبادل فعل ال��ادي هو فعل اجتما�� تبادل �� �عدالعليھ  

 ملضام�ن كث��ة مثل االستلطاف  
ّ

و القبول أو فّك شفرة التباعد االجتما�� وما  أمشّبع بحمولة داللية ف��ا بث

و إ املباشرة  للمالحظة  قابل  مالحظ وغ��  غ��  السلوك  ذلك. هذا  ينت�ي  ���  السوسيولو�� لإنما  البحث  يھ 

ليھ أجو�ة عدد من  إاستنادا لتأو�ل خطاب املبحوث�ن وتواتر مضامينھ �� عدد من املقابالت. ذلك ما تحيلنا 

الذين �عت��ون حيا��م ا�خاصة وما يطرأ عل��ا من أحداث وحوادث �� عالم شديد ا�خصوصية املستجو��ن  

قابال   ي�ون  أن  أضيق من  فهو  حيا��م  و�التا��  يحيطون  فهم  قر�ا.  األك��  ضمن مجالهم  �سهولة  للتعميم 

وقصدي  مفتعل  �غموض  ا�خاصة  ومجاال��م  النفاذ    ،ال�خصية  فرص  اختصار  إو�ضّيقون  ع��  ليھ 

ال��م  
ّ
النتما��م للمجال ا�حضري  و عالقا��م القر�بة جّدا ضمن ال�ّ� �� مستواه األد�ى الذي �ستجيب لتمث

م  ،املشغول من جهة
ّ

قة با�حياة ا�خاصة ب�ن األجوار  هم �� شبكة انتقال املعلومة وتحك
ّ
من جهة ثانية،   املتعل

و ا�خ�� ضمن األسرار و�التا��  أع�� تفاهمات يقيمو��ا مع شبكة عالقا��م ا�حميمية تصّنف املعلومة  وذلك

ا، من ذلك قول  تضييق نطاق املعرفة ��ا وتداولها من جهة واتخاذها طا�ع ا�حميمية من جهة ثانية مضمو��

علم ُأجواري  (أ. م) "
ُ
ى �� نجاحات أبنائي ال أ

ّ
�� كث�� من األحيان أمرض وأشفى أو يحصل �� أي حادث أو ح�

د عل��م دائما �عدم  
ّ

 صديقاتنا وهّن ال يتجاوزن عددإ��ا أبدا ، فقط �عض صديقا�ي وأؤك
ّ
أصا�ع    عالم اال

هذ لهم  تصنع  األجوار  من  كث��  هناك  الواحدة.  حياتنا  اليد  القتحام  جّدا  مناسبة  فرصة  املناسبات  ه 

 
1- Daniel Mercure et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Société Et Subjectivité. Transformations 
Contemporaines, éd université Laval, Québec, 2021, p 2. 
2- Mauss, Marcel, op cit. 
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حراجنا بالز�ارة أو بتقديم هدايا النجاح والزواج أو غ�� ذلك وأنا صراحة ال  إ وفرض أنفسهم علينا ع��  

ر�د أثناء الدخول وا�خروج فحسب. ال أر�د لهذه العالقات أن تتجاوز حدود تبادل السالم واالبتسامات  أ

شهار الفرح الذي  إ. �� ذات السياق نفهم امتناع �عض األجوار عن 1"ن يدخلوا بي�ي ر�د أأاالختالط ��م وال  

��  إينفذ م��ا غ�� املرغوب فيھ  إذ  العزل االجتما��،   وأالفصل  و �غورا �� سياج املباعدة  إل��م  يفتح بالنسبة  

القابل   ا�خاص وغ��  املو  أحمي�ي  ا�  الستقبال غ��عالم  اغ��  إقامة  �ا�� من األجوار. فسلوك  المتناع عن 

ھ ي��ك للفرد  أ احتفالية الفرح باألحداث واملناسبات السعيدة 
ّ
و �شر معلومة ا�خ�� ا�حز�ن اس��اتي�� بما أن

دينامية الشفافية  بسميناه  أ قدرة أوسع ع�� اللعب والتصرف ومفاوضة اندماجھ �� مجالھ ا�خاص ع�� ما  

تق��ن �ش�ل مخصوص من الشفافية ال�ي ت��جم قرب    -الشر�ك مجاليا  -وا�حجب. ف�ّل رؤ�ة للعالقة باآلخر

الفرد أو تباعده االجتما�� ع�� دينامية الكشف وا�حجب ال�ي تحكم العالقات وترسم جغرافية اجتماعية  

 ال تتناسب ضرورة مع ا�جغرافيا ا�جالية.  

 :3الرؤیا 2وكوزموبولیتانیةدینامیة تزاور األجوار: تمثل الحّي بین مؤانسة القرب  -3-2
التحّفظ   استدعاء  واألجوار  - يمنح  ال�ّ�  ان 

ّ
س� ب�ن  عالئقي  ملش��ك  مؤسس  سلو�ي     -ك��اد�غم 

ً
  داللة

 
ً
ا�حياة ا�جماعية ضمن    لندرة تقليد ال��اور ب�ن األجوار األك�� أو األقّل قر�ا فيما بي��م �� يومّي   اجتماعية

اب �عضهم البعض وال تلمس أيد��م حديدها أو خش��ا وال تطأ أقدامهم  هذه األحياء. فالّناس ال يطرقون أبو 

و املرئي (عتبة/ الغر�ب) والباب الداخ�� أحديقة املسافة الواصلة والفاصلة ب�ن الباب ا�خار�� املكشوف  

 ضرورة. واأل�ّح �� القول أن نتحّدث عن  إ ا�خفّي واملعّتم (مع�� األليف اجتماعيا) ملن�ل ا�جاّر  
ّ
ضرورات  لاال

الروابط االجتماعية  �� تبعية ثابتة ملتانة  وذلك  بما أّن حكم الضرورة يختلف �� تقييم الّناس داخل ال�ّ�  

. فما يّتخذ قّوة ضغط أوسع تلزم ا�جار أن يزور �� حالة علمھ بوضعيات فرح أو حزن  ب�ن األجوار أو ضعفها

ق األمر باألجوار األ�عد م�انّيا، غ�� أّن  �عيشها جاره املالصق أو املقابل لھ ال يحمل نفس قّوة ا
ّ
اللزام إذا �عل

 
.م) بتاريخ  -1

ٔ
جريت مع (ا

ٔ
فريل/نيسان  03مقابلة شخصية ا

ٔ
 . 2021ا

ي بمعنى يحيلنا  -2
ٔ
لى التنّوع والتعّدد في الرساميل الثقافية  إوالمقصود هنا بكوزموبوليتانية الحياة الحضرية ال المدينة العالمية، ا

فراد تحيل فوتعايشها ضمن تماسها الذي يوجده القرب المجالي والتواجد المعّي بالمجال الحضري القريب. 
ٔ
المدينة اليوم هي مدينة اال

فراد وحتى إ
ٔ
حيانا  .arkPلى مدرسة شيكاغو مع بارك إلى هوياتهم الهجينة. وهو مفهوم يصعد إلى تعّدد في هويات اال

ٔ
هو يتّخذ لديه ا

فق سياسي في سياق الحداثة.  إمعنا 
ٔ
نه ا

ٔ
حياًنا يتم وصفه على ا

ٔ
حياًنا كنوع من العالقة االجتماعية الخاصة بالمدينة، وا

ٔ
يكولوجيا، وا

ة االختالف والتعّدد يشترط عنصر االعتراف المتبادل لشّق مسارات تواصل يتعالى عن التخالف
ّ
ّن التعايش تحت مظل

ٔ
  وال يلغيه. على ا

لى تكوين الروابط ذات الطبيعة إضمن هذا السياق التحليلي كمقولة سياسية بل نستدعي بعده االجتماعي الذي يحيلنا إليه ال ننظر 
المختلفة (التحالفات الزوجية، القرابة، القرابة الروحية، الجوار، التواصل االجتماعي، العالقات المهنية، إلخ) التي تتشكل بين  

 مهما كانت خلفيتهم االجتماعية ومهما كانت انتماءاتهم.  السكان
Marie-Carmen Smyrnelis, “Postface. Réinterroger le(s) cosmopolitisme(s) en contexte urbain dans l’aire 
méditerranéenne”, Diasporas [Online], 28 | 2016, On line depuis 28 juin 2017, consulté le 31 May 2021. 
URL : http://journals.openedition.org/diasporas/661 ; DOI : 
3-  Authier, Les citadins et leur quartier. Enquêtes auprès d'habitants de quartiers anciens centraux en France, 
Pp 21 - 46. 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Yves-Authier--13073.htm
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جاه يجعل ا�جار أك�� حرصا ع�� ز�ارة أجوار أ�عد  
ّ
املعادلة قد تنقلب لتل�� أو تضعف أثر القرب ا�جا�� �� ات

الذ السلوك  هذا  يتكّرر  اجتماعيا.  قر�ا  األقّل  لكن  مجالّيا  قر�ا  األك��  مع  الز�ارات  تبادل  وعدم  ي  م�انّيا 

جاه تحييد قّوة تأث�� القرب املادي  
ّ
ينحرف باملعادلة ب�ن ا�جا�� واالجتما�� ضمن دينامية البعد والقرب �� ات

القرابية)   (غ��  التقليدية  غ��  املؤالفة  ش�ل  تأث��  1��  و�تغاير  األجوار  ب�ن  االجتما��  الروابط  تحكم  ال�ي 

و ا�جالية (الهو�ة ا�جغرافية) أو االنتماء امل�ي (الهو�ة املهنية)،  أمعاي�� القرابة الدمو�ة (الهو�ة القرابية)  

أنا لم أخ�� جاري ولذلك لست ملزما أن أكون منفتحا ع��  ذلك أّن أك�� من مستجوب ورد ع�� لسانھ "  

اقع مفروض علينا.  ا� جواري املالصق�ن �� جدا.  أ نا ال أجد راح�ي مع  أجار ا�جنب. التالصق املادي بيننا و

عرف  أودخول بيو��م �� �ل مرة    ضرورة لز�ار��مهتم ألحوالهم وال أرى  أفعالقا�ي ��م أك�� من سطحية وال  

 لهم حدث سعيد أو محزن. اكتفي �� ا�حقيقة بالتعب�� عن التضامن ال
ّ

شف�ي عندما اع��ضهم خارج  أن

سكنھ ونتبادل الز�ارات  أجواري �� الشارع ا�خلفي للشارع الذي  أ املن�ل. عالقا�ي أك�� حميمية وقر�ا مع  

، ال أحد  �عضنا البعضح�ى �� الوضعيات العادية، طباعنا متقار�ة جّدا وكالنا نح��م كث��ا خصوصية  

ّن إ.  2"صداقتنا    منا �عرف أك�� مّما يجب عليھ أن �عرف عن اآلخر وهذا صراحة ما ير�حنا وما يصنع 

د مساحة أوسع للتال�� وجها لوجھ  إو املتقابل�ن  أ�ن  و القرب ا�جا�� ب�ن األجوار املتالقأالتجاور املادي  
ّ
نما يول

واالحت�اك اليومي الذي يؤدي عدم اح��ام املبادئ األخالقية للكياسة أو ان��اج املعاملة بالكيفيات نفسها  

�� اختالف ا�حكم ع�� السلو�ات واألفعال، إ�� تراكم املضايقات وتوّسع دائرة ال�جر واالنزعاج  إإضافة  

د شعوًرا �عدم األمانيخلق  
ّ
فيما  يحكم عالقات األجوار    3استمرارها لف��ة طو�لة حالة من عدم اليق�ن تول

الذين   االجتماعي�ن  والتباعد  التحّفظ  �سلوك  التم��س  اتجاه   �� اليومية  ممارسا��م  �عمق  و�كّيف  بي��م 

� ب�ن األجوار داخل ال��  �أحد مؤشرات قياس قوة الرابط االجتما�  ه يضعفان حضور سلوك ال��اور وتواتر 

ال��م لذوا��م ولعالقا��م بمجالهم السك�ي. وتقييم
ّ
 تمث

يختلف تبادل الز�ارات �� املناسبات السعيدة جوهر�ا عن ال��اور �� املناسبات ا�حز�نة. فل�ّل وضعية 

التعرّ  مثل  املؤملة  الوضعيات   �� ال��اور  �ان  فإذا  ا�خصوصة.  التصّرف  ومساحة  وقيودها  ض  منطقها 

  ، و املوت يّتخذ قّوة الزامية أقوى مّما �� عليھ �� حالة ال��اور �� الوضعيات السعيدةأو املرض  أل�حوادث  

درجات   بحسبھ  تتغاير  الذي  األجوار  ب�ن  ال�خ��ي  التقارب  حجم  من  االكراهية  قّوتھ  �ستقي  ال  ھ 
ّ
فإن

ما مّما للموت ��التضامن وحجم ا�حضور عند الوضعيات االستثنائية و 
ّ
� الثقافة ا�جماعية من قدسية  ن

التحّفظ   صالبة  معھ  وتل�ن  مشا�لھ  وتحّيد  اليومي  روت�ن  ع��  تقفز  ال�ي  والتآزر  التضامن  طقوس  ع�� 
ُ
�

والتباعد االجتماعي�ن كقاعدة سلوكية مش��كة. فكث��ا ما يتكّرر ع�� لسان مجتمع البحث بمختلف فئاتھ  

 
1- Jean-Claude Kaufmann, La chaleur du foyer : analyse du repli domestique, Méridiens Klincksieck, Paris, 
1988). 

كـثر من شخص ( -2
ٔ
جرينا معهم  12من  08قمنا بتلخيص ما تقاطع في خطابات ا

ٔ
حالة مدروسة) من فائت عمرية وجنسية مختلفة ا

فريل/نيسان  20الى  03تواريخ متباعدة امتدت من مقابالت في 
ٔ
 .2021ا

3- Bernard Haumont. Alain Morel, La société des voisins ; La civilité à l’épreuve de l’altérité, Éd de la Maison 
des sciences de l’homme, Paris ,2005, Pp 1-20. 
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" املضام�ن:  هذه  مشا�لهم  مثل  الناس  ي  ين�ىّ �عضهم    ما  من  �ّل  إو�قّر��م  عنده  تذوب  الذي  املوت   
ّ
ال

ا�خالفات واملسافات ولو لبعض الوقت. املهم أّ��ا تكسر حاجز العزلة وال��ّدد ب�ن األجوار. ومن ينساك  

وز�ارة   حرمة  للموت  األفراح.   �� م�ان  لھ  يكون  ال  املوت  الدين  أ��  يفرضھ  وواجب  صدقة  امليت  هل 

أ  1"واألخالق  �ع�ي  بنية  ّمما  ظرفيا  و�كبت  السلوك  وحدة  ين�ج  ثقا��  مش��ك  يصنعھ  خطاب  أمام  نا 
ّ
ن

املتصّدعة   اليومية  والروابط  تضامن و�ف��ض  العالقات  القي�ي   اعابر   ال�حظة  املش��ك  تأث��  قّوة  تفرضھ 

لهذه   ي�ون  الزمن االعتيادي. من أجل ذلك ال   �� لكّ��ا ال تضمن استمرار�تھ وال تصنع ديمومتھ  ا�جما�� 

الطقوس التضامنية أثر بائن ع�� �سيج الروابط االجتماعية الروتينية ب�ن األجوار. فال��اور املناسبا�ي ضمن  

تنت�ي بنفس السرعة    ، ا�حياة ا�حضر�ة داخل هذه األحياء كمثل العالقات الطّيارة ال�ي تمّ�� ا�حياة املعاصرة

ل ��ا
ّ
املشا�ل اليومية. ف�ي روابط سائلة أو �عبارة �اتر�ن    وال تصمد صالب��ا املعلنة أمام اختبار  2ال�ي تتش�

أن يخرجها من جيبھ م�ى شاء للفرد  يمكن  العلوي"  ا�جيب  تملك شروط  3جار��" عالقات  إدامة  . و�� ال 

ص  أصالب��ا أو ضمان صمودها  
ّ
م أسبقية التخل

ّ
مام النسق السريع لتبّدل الوضعيات �� حياة سائلة "�عل

. فاملدينة  4صار أحد فنون ا�حياة ا�حديثة السائلة و�حدى املهارات الالزمة ملمارس��ا"  من األشياء ع�� تملكها 

.فقد يظّل ا�جار منقطعا عن  5�جميع أنواع السيولة بما ف��ا سيولة ا�حّب   امائعً   أصبحت وعاءً   باومان عند  

و ا�حز�نة، لسنوات طوال من ان��اء عالقات  أجاره �عد هذا النفاذ ا�� داخل سكن جاره �� املناسبات الفرحة  

" بقولها  املبحوثات  احدى  عنھ  عّ��ت  ما  وهو  و�ابھ.  ا�خار��  السور  عند  املناسبات  ا�ج��ة  ي 
ّ
تم� �ان  لو 

�� ال�ّ� ح�ى نصنع سببا قو�ا لفّك عزلتنا عن �عضنا وغر�تنا.  ا�حز�نة جائزا لتمنيناه لبعضنا البعض  

. يبدو أّن النسق املتسارع  6"سنوات تقر�با  10جواري منذ سكنت �� ال�� ألك�� من  أفلم يدخل بي�ي �عض  

ل وسقوط العالقات االجتماعية ب�ن األجوار �� الساكنة ا�حضر�ة �� حياتنا ا�حديثة جعل ا�خوف 
ّ
لتش�

�سط جزئيات حياتنا مع اآلخر�ن الذين ال يحيطوننا  أبراد�غما سلوكيا بالغ التأث�� ��    باومانرة  السائل �عبا 

لها عالمات    ،فحسب لهم اجتماعيا و�ستد��  ال�ي نرسمها  املرئية  �� تجاوز حدود  برغب��م  بل يحاصروننا 

ق إّن  ا�خاص.  مجالنا  محيط   �� رسائلها   
ّ

بث وتكرار  انتاجها  �عيد  ومجالية  توّسع  مادية  من  ا�خوف  بضة 

بالنظر الشفافية  ا  مساحة  والذو�ان  إ��  االختفاء  ع��  مستمّر  "تدر�ب   �� اجتماعيا  الفرد  تضع  آلخر�ن 

   اتفقد فيھ أحيانً   7واال��حاب والرحيل"  
ً
و�عب��ات التضامن والتآزر    ،سلو�ات مثل ال��ادي وال��اور   كث��ة

باآلخر املوصولة  االجتماعية  ومدلوال��ا  يفصل    معان��ا  الذي  الباب  توسيع  أش�ال  من  شكال  لتستحيل 

 
جريت السيد (س.بك) بتاريخ  -1

ٔ
فريل/نيسان  05مقابلة ا

ٔ
 . 2021ا

ولريش بيك،  -2
ٔ
 . 261-255، ص 2009جورج كـّتورة والهام شعراني، المكـتبة الشرقية، بيروت،  ترجمةمجتمع المخاطرة،  ا

بحاث ، عن هشاشة الحياة الروابط اإلنسانية، ترجمة الحّب السائل زيجمونت باومان،  -3
ٔ
بو جبر، الشبكة العربية لال

ٔ
حجاج ا

 .56، ص2016والنشر، بيروت، 
بحاث والنشر، بيروت،  الحياة السائلة،زيجمونت باومان،  -4

ٔ
بو جبر، الشبكة العربية لال

ٔ
 . 22، ص2016ترجمة حجاج ا

 . 55-51ص  اإلنسانية، مرجع سابق،  الحّب السائل، عن هشاشة الحياة الروابطباومان،  -5
جريت مع السيدة (ك.ج) بتاريخ  -6
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فريل/نيسان  20مقابلة ا

ٔ
 2021ا

بحاث والنشر، بيروت،  الخوف السائل،زيجمونت باومان،  -7
ٔ
بو جبر، الشبكة العربية لال

ٔ
 . 28، ص 2017ترجمة حجاج ا
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وتضييق ا�جسر الذي يوصل �غاية توسيع مساحة األمان االجتما�� ال�ي تحتفظ �� حياتنا ا�حديثة �عالقة  

عكسية مع توّسع العالقات والروابط االجتماعية مع األجوار ضمن ا�جاالت ا�حضر�ة ا�جديدة. فأمن الفرد  

، ال يتحّقق �� توّسع �شبيكھ االجتما�� داخل ال�� بل �� انحصار  1Tourainعند توران  املبدع وا�حّرر لذاتھ 

شبكة عالقاتھ االجتماعية حيث يحتفظ ��امش أوسع بالتحكم �� ش�ل املؤالفة االجتماعية ال�ي ترتض��ا  

ى كث�� من األجوار  تمثالتھ �جالھ املش��ك ولتجر�تھ ا�حياتية �� ا�جال ا�حضري. هذه التجر�ة ال�ي تصنع لد

ة  
ّ

هش عالقات  ف�ي  ال�ّ�.  مورفولوجيا  تفرضها  ال�ي  القرب  عالقات  بدراماتورجية  الصالبة  شديدة  قناعة 

ساسها أوهن من أن �عقد حولها الفرد حميمية �غري بتعميق و�شبيك عالئقي ال يملك مقّومات ديمومتھ  أو 

  " املستجيبات:  احدى  تقول  لذلك  بواستمرار�تھ.  يلزم�ي  ابنائي  ال  ارتباطات  سوى  ال��  هذا   �� البقاء 

و قطعها �� نفس  أتحا�ىى �عميقها  أحافظ ع�� حد أد�ي من االختالط باألجوار و أنا  أبمدارسهم ولذلك  

الوقت. فالناس هنا ال ثابت لهم �ل ما تراه عينك من ظاهر العالقات خادع ألنھ معطى لالس��الك اليومي  

�� الضّد  إاس العالقات ب�ن األجوار هّش جدا وشديد القابلية للتبّدل  و�تكّرر بنفس الشا�لة مع غ��ك. أس 

�� تضام��م معك. سينفرط  إو يتكون �� حاجة  أو تصرفك مع مصا�حهم  أبمجّرد أن يتعارض �شاطك  

   2".��امك بھإو ما ير�دون أعقد الوّد وتكتشف ز�ف ما يبدو عل��م  

 : خاتمة  -4

ما   أن  البحث  ��اية   �� د 
ّ

جداأيتأك توصيف قر�ب  الشفاف هو  غ��  بالفرد  ا  سميناه  اليومي  من  لواقع 

لألفراد �� نمط حيا��م داخل ا�جال ا�حضري األك�� فرضا للقرب �� �عديھ ا�جا�� واالجتما�� وهو " ال�ّ�".  

قات وجھ لوجھ ال �ستجيبون لها  هذا ا�جال الذي يخلق حقال للتفاعالت االجتماعية و�ضع األفراد �� عال

بالش�ل ذاتھ. فما يكشفھ تتّبع حياة الناس داخل ا�جال ا�حضري هو هذا التلّون �� اس��اتيجيات االندماج  

التعاطي مع ظواهر القرب ا�جا�� واالجتما�� وما يفرضانھ من أنم  ،ضمن ا�جال ط  ا واختالف ديناميات 

اجتماعية. ذلك أّن انتقال الّناس من ا�جاالت القديمة الر�فية    و مؤالفاتأعالقات ونماذج سلوك اجتما��  

القرو�ة  أ وتمظهرا��ا  أو  اآلخر  مع  للعالقات  ال��م 
ّ
وتمث ا�جالية  هو�ا��م  ضم��ا  لت 

ّ
�ش� ال�ي  ا�حضر�ة  و 

أولو�ة  إالسلوكية   األفراد  ع��  فرض  الذي  االجتما��  التحّفظ  من  شكال  لد��م  خلق  جديدة  مجاالت   ��

مان االجتما�� الذي وجده غالبية املبحوث�ن �� دراستنا هذه �� ديناميات التباعد االجتما�� وما  تحقيق األ 

ينكشف غر�با الذي  اآلخر  تجاه  االجتماعية  مرئي��م  وال  تبقي ع�� مجهولي��م  مسافات  اتخاذ    ، تمليھ من 

ذ�ي قلق الهو�ة لدى الساكنة ا�حضر�ة اليوم بأش�ا
ُ
ل محتلفة. من هذا املنطلق  و�التا�� مهّددا �شفافية ت

وجدنا كما أسهبنا �� شرحھ آنفا أّن األفراد �� األحياء ا�حضر�ة ا�جديدة ال يتعاطون مع اكراهات القرب  

ا�جا�� بنفس االس��اتيجيات التواصلية ومعقوليات التبادل االجتما��. ينكشف ذلك �� مواقفهم املتباينة  

و املناسبات الدينية  أو ال��ادي �� املناسبات السعيدة اجتماعيا  أ  ال فقط من سلوكيات ال��اور ب�ن األجوار

 
1- Alain Tourain, Défense De La Modernité, Seuil, Paris, 2018, p 21. 

فريل /نيسان  18بتاريخ مقابلة شخصية مع ش.م  -2
ٔ
 2021ا
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وما تفرضھ قيميا من معاي�� تصّرف وتفاعل مع شر�اء امل�ان وا�جال، بل أيضا من حيث فهمهم وتأو�لهم  

ل هدف األمان االجتما�� مركز  
ّ
ل�حموالت الرمز�ة واملعا�ي االجتماعية لهذه السلوكيات االجتماعية. ويش�

ل الذوات االجتماعية �� مجالها وتواصلها مع شر�اء ا�جال، لذلك �ستطيب األفراد ا�جهولية ا�جالية  فع

هنا ��جل   ألّ��ا تمنحهم هامشا أوسع للتصّرف وللتحكم �� مورفولوجيا عالقا��م االجتماعية داخل ال��.

لفة الفرد داخل مجالھ ا�حضري  ن ذاتھ مؤشرات لنمط مؤاسلو�ات ال��اور وال��ادي وتبادل ا�حوار �� اآل 

ك  أ�� عالقاتھ باألجوار. وهو ما حاولنا  إدواتھ إلعادة بنا��ا وتطويعها لتستوعب املتغ��ات ال�ي تتسلل  أو 
ّ

ن نفك

 رموزه ومدلوالتھ ع�� تقفي ديناميات الكشف وا�حجب �� مضامي��ا السلوكية. 
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 أوَمن ُیخاطب َمن؟، في مفهوم الزمن

 
In the concept of time, who is addressing whom? 
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وَمن ُيخاطب َمن؟،  في مفهوم الزمن
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 أوَمن ُیخاطب َمن؟ ، في مفهوم الزمن

 

 

 

 

 

 : الملّخص

ي أثقل��ا  �الذات التتمحور مقار�تنا حول مفهوم الزمن من منظور املن�ج التأو��� التذو��ّي. ومدارها ع��  

ات ال�ي عانت الفقد، ،1فجائع الزمان بدافع عاطفة كب��ة مْن عواطف النفس اإل�سانية
ّ

وتحّسرت   تلك الذ

� ع��م    �ّي أّن �عقوب عليھ السالم:و�� هذا املع�ى جاء �� الّنص القرآع�� قيمة وجودّية ضاعت م��ا.  
ّ
﴿وتو�

ّم 84[سورة يوسف،   وقال يا أسفي ع�� يوسف﴾ 
ُ
ا�حدس الغي�ّي �عيدا إ�� تصّور ا�حياة ا�جميلة   طار بھ]. ث

 ما ال �علمون﴾ [سورة يوسف:  
ّ

ي أعلم من �
ّ
ُعور   فيما تقّدم  ال يخفى عن النظر. و ]86ال�ّ�ة. ﴿إ�

ُ
  الذات   ش

م
ّ
عاناة  ،بالزمن الذي تحط

ُ
عاناة    .2وثّمة كذلك إحساس بامل

ُ
�ا العاطفة اإل�سانّية ماثلة ��  �ترجمال�ي  هذه امل

صة للزمن ا�خصيب حيًنا، وماثلة حيًنا آخر �� الزمن العقيم.  
ّ

�خ
ُ
 الذات األبوّ�ة امل

نحت  لباحث ع�� الزمان لضرب عصا ال��حال ُ�غية  لمطّية   بوصفهارحلة الواقع ع�� القلم والبحث    إّ��ا

 ع�� تأصيل الكيان
ّ

 .3الكيان. فال سبيل إ�� رسم موطئ قدم تنقدح عنده شرارة اإلدراك الذا�ّي إال

 ا�حدس املعر��.  –ممكنات الوجود   – العالمة التأو�لية  –الزمن   – التلّفظ   ال�لمات املفاتيح:

 

 

 

 

 

 
ى ِنَهاية القرن الَثالث: دَراسة  -1

َ
ل ِمَن الَجاهلية إل

َ
طال

ٔ
ى اال

َ
ى، عّزة حسن، شعر الُوُقوف َعل

َ
ول

ٔ
م،  1968هـ / 1388َتحليلية، الطبعة اال

 .14سورَيا، ص  –دمشق 
2-René Poirier, Essaie sur quelques caractères des notions d’espace et de temps, édition Vrin, Paris 1932, p 64.  
3-Paul Ricoeur, Histoire et vérité, édition, Seuil, paris 1987, p 45.  

 د. فتحي السعدي
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Abstract 

Our approach revolved around the concept of time from the perspective of the 

subjectivist hermeneutic method. And its orbit on the self that was burdened by the 

famine of time out of a great emotion from the emotions of the human soul, that self 

that suffered loss, and lamented an existential value that was lost from it. In this sense, 

it came in the Qur’anic text that Jacob, peace be upon him, said: Then the metaphysical 

intuition flew him away to the perception of the beautiful and rich life. “I know from God 

that which you do not know” [Surat Yusuf: 86]. It is not hidden from looking at the 

foregoing, the self's sense of time that has been shattered, and there is also a sense 

of suffering. This suffering, which was translated by human emotion, is present in the 

fatherly self that diagnosed the fertile time at times, and is present at other times in the 

sterile time.  It is the journey of reality through the pen and the search as a metaphor 

for the researcher through time to strike the travel stick in order to sculpt the entity. 

There is no way to draw a foothold that ignites the spark of self-realization except 

through the rooting of the entity. 

Keywords:  Pronunciation - time - hermeneutic sign - possibilities of existence - 

cognitive intuition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وَمن ُيخاطب َمن؟،  في مفهوم الزمن
ٔ
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 عتبة البحث أو الّنص المنطلق:

ِظيٌم (
َ

ُهَو ك
َ
ُحْزِن ف

ْ
ْت َعْيَناُه ِمَن ا�  َواْبَيضَّ

َ
� ُيوُسف

َ
َسَفى َع�

َ
اَل َيا أ

َ
� َعْ�ُ�ْم َوق

َّ
َو�

َ
  ) 84﴿َوت

ُ
ْفَتأ

َ
ِ ت

َّ
ا�

َ
وا ت

ُ
ال

َ
ُر   ق

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ت

َهاِلِك�َن (
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
�

َ
ْو ت

َ
وَن َحَرًضا أ

ُ
�

َ
ى ت  َح�َّ

َ
ِ َما  85ُيوُسف

َّ
ُم ِمَن �

َ
ْعل

َ
ِ َوأ

َّ
� �

َ
ي َوُحْزِ�ي ِإ� ِ

ّ
و َب�

ُ
�

ْ
ش

َ
َما أ اَل ِإنَّ

َ
)ق

ُموَن (
َ
ْعل

َ
� 

َ
 ]86 -84:  يوسف [)﴾ 86ال

 : المقّدمة  -1

ش��م
ُ
� وجوهنا شطر القراءة التأو�لّية    فيھالذي نتحّرك    ،ضمن هذا السّياق  ،ن نافلة القول أن �

ّ
نا نو�

ّ
أن

(L’étude interprétatif)فت�ون قراءاتنا لآليات القرآنّية املذ�ورة سلفا  1. بما �� استقصاء ملمكنات الوجود .

 قراءة أدبّية تنأى �ل النأي عن الكتب الدعوّ�ة. 

ض تأو�لنا  ا�حّ��،  موعماد  هذا  هذان   �� نت�ى 
ُ
وامل البدء  زمن  ��تدي   هو  أن  علينا  يتوّجب  لهذا  العمل. 

ل للقول الذي هو وثيق الّصلة بالّس��ورة الزمنّية أو الزمن �� 
ّ
غوي املش�

ّ
بص��ورة البناء الدال�ّ� للم�جم الل

 �سياره. 

مكن أن نجد أضرَب (processus)ونحن �� إشارتنا إ�� الس��ورة  
ُ
  ،�ساق تفاصلتواصل وأ  ، من منطق امل

ما بان منھ وما احتجب �العالمة �� مستواها األّوال�ي ال    ،�ستق��ي ممكنات الوجودنزمع أن  و�� ال�ي ��ا  

دركها املعا�ي
ُ
 . فدونك التطبيق من �عد مشروع تمهيد. هذا الذي نذكر. 2ت

 : في سحب المبنی علی المعنی  -2

� ع��م..." ثّمة عملّية فتق عالئقّي �شأت بزوال ب
ّ
�   نائّية الرتق."وتو�

ّ
فأداة االستئناف (الواو)�� �لمة وتو�

ي، 
ّ

ھ �ان ثّمة انتماء للمجموعة. و�ناء ع�� هذا التم��
ّ
 ما ي��:نقف ع�� ع��م. �ع�ي حتما أن

ة �� املسّميات قلنا
ّ
الدق � ع��م": انفصال الذات عن ا�جموعة. و�ن شئنا 

ّ
انفصال الن�ّي �عقوب    :" تو�

 هذا ما عّ��نا عنھ بالفتق �عد الرتق.عليھ السالم عن قومھ. و 

 
ن� إّن ا -1

ٔ
ِحُظ ا

َ
شَياء ِمْن ِجنِسَها. وِمْن ثّمة ُنال

ٔ
و هي رمزا ال

ٔ
ى شيء ُمعّين ا

َ
ة َعل

ّ
َمارات دال

ٔ
و ا

ٔ
َياقين ا

ٔ
مات الكوِنَية هي ا

َ
ُهَناِلَك بَناء لَعال

شَياء الكوِن ال تظَهُر 
ٔ
ن� ا

ٔ
ى ا

َ
ْن ُنشيَر إل

ٔ
ويِلّي البَنائّي. وال يُفوتنا ا

ٔ
يِه، بل تتمظهر ِوفَق ُمبّرًرا، عندئذ نَتحّدث عن الُمستوى التا

َ
َنا َكَما هي َعل

َ
ل

ويلي الَتذويتّي 
ٔ
ور تذويتّي هو َما ُنعّبُر عنُه بالمسَتوى التا

ُ
شَياء الكون وفَق منظ

ٔ
ويل الذات ال

ٔ
َها. فتا

َ
م� إن� السَنن  ُمشَتهى الذات الُمدركة ل

ُ
. ث

ُم عن الُمسَتوى الَثَقاِفي الرابض في الَدائرة الهرمنطقية هو وقود اإلدراك لَدى الذات ال
�
ُمنشغلة بِاستقَصاء ُممِكَنات الُوُجود. وهَنا َنَتكل

شَياء ويقوم بتجسيدها بشك
ٔ
ول اإلنَسان الموُجود في الُوُجود، يتفّحُص جوهر اال

ُ
 بُحل

ّ
 يتم� إال

َ
ويِلي الدائري. وُكّل ذِلَك ال

ٔ
ـــــل ُمبــــــــّرًرا  التا

وِجـــّي.وهـــــذا ِقـــــــَواُم المستـــوى ال
ُ
نطل

ٔ
ويلــــي اال

ٔ
   تا

داب والعلوم اإلنَسانية
ٓ
ويلية، ُكلية اال

ٔ
ويلية، منُشورات وحدة البحث في المناهج التا

ٔ
نظر كـَتاب ُمحّمد بن عّياد، في المَناهج التا

ُ
 ا

ولى، ديسمبر  
ٔ
 145ا، ص والحقه 113وَما بعدها، ص  83تونس، ص  –، مطبعة التسفير الفّني، صفاقس  2012بصفاقس، الطبعة اال

 وما بعدَها. 
شرَنا إليَهـــا في المتن هي ترجمة  مالحظــــــة: -2

ٔ
والنيــة / الثانيانيــة / الثالثانيــة، التي ا

ٔ
ِاقترحَها محّمد بن عّياد في   إن� ُمصطلَحــات اال

ويلية، مرجع مذكور، ص
ٔ
 . 158-157كـتابـــه، في المناهج التا
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وُ  نداء  بحرف  املدعوم  التحّسر  يوسف":  ع��  أسفي   "يا 
ّ
 ظ

ً
تلبية وموضوع   ف  الُندبة.  مقام  لتداعيات 

 يوسف كما سيّت�ح ذلك  
ّ

هذا الغياب الذي   .الحقاالتحّسر ههنا هو غياب يوسف أو التفر�ط �� ن�ي �

 ال�ائن الذي ال ُين��ى.  يحمل ب�ن طّياتھ ا�حضور املن��ّي أو حضور 

عيناه:   تحيل ع��  وابيّضت  تأث��  عبارة  ينب�ج  و�ذا  الذات.  صدمة  �� مشهدّية  الشعورّ�ة  ا�حالة  ترجمة 

 مستتبعات الزمان �� داخلّية اإل�سان إ�� حّد تجّرع مرارة ا�حزن.

سريعا:   الرّد  جاء  أن  يلبث  الهالك�ن"ولم  من  أو  حرضا  ت�ون   
ّ

تا� فيھ   ،"قالوا  القسم  ا�حاورة  تصّدر 

 . ع�� سبيل الّ��ديد والوعيد والتخو�ف املآل أو ا�جزاء لبياناملباشرة 

 : في انتخاب الماضي بمنظار واقع الحال  -3

انفصال الذات عن اآلخر وانفرادها بمأسا��ا وأحزا��ا    استوقفناو�ن نحن ُرمنا اإلجمال �عد التفصيل،  

واستحضار يوسف الغائب تذ�ارا وتف�ارا إ�� حّد فقدان بؤرة النور البصرّي. وهو األمر الذي جعل القوم  

وم والعتاب م��ز�ن لھ املآل أو ا�جزاء. 
ّ
 ُيوّجهون لھ الل

�و  للزمن  أّن  �� ترتيب سر�ان  مّما ال يدعو مجاال للشّك وا�ح��ة واالرتياب،  و�� 
ُ
الط اليد  ھ وترحالھ 

ّ
� حل

حركة مغمورة �� داخلية �عقوب الن�ّي عليھ السالم.   إزاء  األحداث مّدا وجزرا، تواصال وتفاصال. لهذا نرانا

الذات نحو املا��ي   بي��جمها سفر و�� حركة لها صلة با�جانب الفكرّي و�ا�جانب الشعورّي �� اآلن ذاتھ،  

واقع   مستجّدات  لآل�ي.  ع��  استشرافا  تبو�ب  ا�حال  مجّرد  و�مكن  ألّ��ا  األّوال�ّي  املستوى   �� ا�حركة  هذه 

 .
ّ

 شعور ليس إال

ھ حقيقة، 
ّ
عور الذي تتبّناه ع�� أن

ّ
   من وجهة نظر أك�� تمثيال لهّوة اإلحساس،وهذا الش

ّ
بفعل  ال ي�ون إال

 قيقة، ينقلنا من املستوى األّوال�ّي و�� ُيو�� إل��ا أو من خالل حدس تحدسھ أو ع�� إدراك تّتخذه سمة ح

األكسيولو�ّ� ا�خام إ�� املستوى الثانيا�ّي الذي بُموجبھ تندرج العالمة من ا�حّ�� الغامض إ�� ا�حّ�� املّت�ح.  

 نقصد من املستوى الشعورّي إ�� مستوى الواقع حيث ا�حقيقة ال�ي تدركها الذات.  

 : في التلّفظ استقصاء غیبّیا  -4

 ما  و�ذا، تّت�ح ال
ّ

ي أعلم من �
ّ
ا تقول الذات املتلّفظة "إ�

ّ
ل أحقّية ال نقاش ف��ا مل

ّ
عالمة التأو�لّية فتش�

). فأصل الكالم �� قوِلِھ  L’énoncéوُ�مكُنَنا ِاستخراج أمارات التلّفظ أيًضا ِمن خالل امللُفوظ (  ال �علمون".

 ما ال �علمون)(
ّ

ائل  أنا اآلن وهنا أقول: أعلم من  :أعلم من �
َ
ُھ ق

ُ
 ما ال �علمون. و�ما أنَّ التلّفظ قول يُقول

ّ
�

ب قصَد التأث�ِ� فيِھ 
َ
اط

َ
خ

ُ
تلّفظ إ�� 1و�توّجُھ بِھ إ�� ا�

ُ
اهد يقِصُد ِمْن ورائِھ امل

َ
، فإنَّ التلّفظ القو�ّ� �� هذا الش

َصاِل بموضوع رغبِتِھ وهو تحقيق متعة املعرفة الغيبّية. 
ّ
 اِالت

 
1- Katrin Kerbrate Orechioni , L’énonciation de la subjectivité dans le langage , édition Librairie Armand, 
Colin, Paris 1980 Pp 40-45. 



وَمن ُيخاطب َمن؟،  في مفهوم الزمن
ٔ
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أو لنقل انفصال الذات عن موضوع رغب��ا (انفصال    ،دمة الذات إزاء ما فقدتفعالمة الصدمة أو ص

 
ّ
الت السالم)، من منظور حضارّي �سّوره  الذات    :سآل�عقوب عن يوسف عل��ما  تقّبلت  و�� محور  -كيف 

م الهادم للكيان؟  -ا�خطاب
ّ
حط

ُ
 األثر الشعورّي ا�

 ؟ �� منت�ى البداهة القوم للن�ّي �عقوب ع�� شعور أبوّي  : ما وجاهة مالمةومن منظور ثقا��ّ 

ا�حوزة   ،ا�جواب هذه  ��  ��زهت،  ضمن  تتدّرج  و��  الدينامّي   العالمة  مرّدها  1مستواها  الذات  فصدمة   .

أال و�� �سف    ،ص�� �� ا�حافظة ع�� األمانة (يوسف عليھ السالم). ومالمة القوم جاءت لقصدّية أّس التق

ف �� املا��ي، ال ا�حاضر    صلة  هو لھ �ّل ما  ل
ّ
بح�اية جار عل��ا الزمان فانقضت وان��ت. لذلك وجب أن تتوق

 وال املستقبل �ستقط��ا. ،ير��ا

 : في مفهوم الزمن تأویال سیمیائّیا  -5

 ثّمة،  حظ إذن، أّن  املال 
َ
  ب�ن املستوى األّول واملستوى الدينامّي، ل

ّ
بس وجب توضيحھ. وهذا ال يتسّ�ى إال

 ما ال �علمون". يّت�ح    3. فلّما يقول املتلّفظ2بوضع العالمة سيميائّيا �� مستواها ال��ائّي 
ّ

ي أعلم من �
ّ
"إ�

 ال علم أعلم منھ. املع�ى و�تبّدد الغموض. فيّت�ح لنا ملّيا، أّن الذات له 
ّ

 ا مصدر علم من �

د عندنا أّن صنع ا�حركة من فرز �ّل احتمال. وهو ما يتناسب  
ّ

ومن هذا املنظور التأو��ّ� الِصرف، يتأك

. ولعّل هذا ما ُيف��ي بنا إ�� القول إّن حركة الزمن  وجودّية مع ا�حركة الفكرّ�ة والشعورّ�ة �� ش�ل اه��ازات 

 .4عندنا و�حركة األشياء من حولنا من منظور علم النفس السلو�ّي مرتبطة بحركة التفك�� 

  . لم يكن هو ذاتھ �� ا�حاضر  ،فالسلوك الذي أراد �عقوب الن�ي عليھ السالم زرعھ ب�ن أبنائھ �� املا��ي

روتينّية  �� املقابل، حركة الزمن ع�� أساس  ، فتبّنوا،  أفراد العش��ةأّما  وهو ما قرأه غيبّيا 'علم الغيبيات".  

 حركة الطبيعة من حولنا. 

الزمن ال ُ�عّد حركة ا�سيابّية ل�حظة الزمنّية كما تصّوره  نقّرر أّن  حرّي بنا �عد هذا الذي ذكرنا آنفا، أّن  

للعقل. ولعّل هذا ما يجعلنا ع��   الرؤ�ة السطحّية  �لنا  ال�ونّية.  الشبھ  ما  الكتلة   �� ثابت  الزمن  بأّن  يق�ن 

أدرك  هذا،  من  الكتلة و�سبب  أّن  املقال،  هذا  صدر   �� املذ�ور  التلّفظي  ل�خطاب  لة 
ّ
املش� الذوات  �ّل  ت 

ال�ونّية ثابتة ع�� الزمن وأّن الزمن ثابت ع��ها. فاملتغّ�� الوحيد هو نائبات الزمن وليس الزمن. "من ا�حزن  

 ة ال�ائن بفعل الزمن.هو كظيم"، "ت�ون حرضا أو ت�ون من الهالك�ن". فالثابت هو الزمن واملتحّول هو حالف

 
1- Charles Sandres Peirce, Ecrits sur le signe،traduction Gérard Dalidale, ، édition  ،Seuil, Paris 1978, p 111. 
2- Ibid. p 85. 

 فنيست ضمن هذا اإلطار:  يقول بن -3
" L’émergence des indices de personne (je / tu) qui se produit dans et part l’énonciation. Le terme je dénotant 
l’individu qui y est profère l’énonciation. Le terme tu l’individu qui présent comme allocutaire".Problèmes de 
linguistique générale, tom 2, édition Gallimard, 1974, p 83. -Emile Benveniste 

ولــى  -4
ٔ
، منشورات الــدار العربية للعلــوم، 1994عبد العلي الجسماني، علــم النفس وتطبيقاته االجتماعيــة والتربويــة، الطبعــة اال

 . 309لبنان، ص -بيروت 
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��ايا�ّي �� الزمن العمودي أو الزمن الداخ�ّ� أو التسلسل الزم�ّي 
ّ

و�ن نحن أمعنا النظر �� االنصهار الال

  نا جدو ل�جرة السلوك الذه�ّي والفكرّي �� عمق املاّدة من املاكرو�و�ّي إ�� ا�جزئّي إ�� الذّري إ�� ما دون الذّري،  

إم  إ��  يتوّصل  لم  العلم  والدة  أّن  غطاء  تحت  املاّدة  تجديد  يتّم  حيث  الزم�ان  حاد 
ّ
بات  

ّ
إال ع��ا  ثام 

ّ
الل اطة 

 .1ا�حاضر من رحم املا��ي

فكرّ�ة تبدو و�أّ��ا �سافر بنا نحو املا��ي ع�� بّوابة    وواملقصود ��ذا، أّن �ّل حركة داخلنا مادّية �انت أ

�عقوب الن�ّي عليھ السالم. فاملاّدة    يقة ال�ي �ابدهاا�حق  شأن  ،ا�حاضر. وهذا ما �عّ�� عنھ با�حقيقة األّولّية

  الفكرّ�ة انطلقت من زمن ا�حاضر: صدمة الذات �سبب ضياع يوسف عليھ السالم. وطّوحت ��ا الذاكرة

 "يا أسفي ع�� يوسف".  :2إ�� اس��جاع الغائب تذ�ارا وتف�ارا و�سيارا

م �� ارتحالها تذ�ا 
ّ
نا را، ترافقها اه��ازات وجودّية و�� املستوى الذي ُيو��  فاملاّدة الفكرّ�ة ال�ي ع��ا نت�ل

ّ
  بأن

سافرنا إليھ إلنتاج مع�ى وجودّي أو س��ورة وجودّية و�� ا�حقيقة املفّضلة لدينا قبل أن �سافر ��ا العقل  

املوجودات   مسار  حركة   �� م 
ّ

التحك بإم�اننا  ھ 
ّ
أن جدال  اف��ضنا  فلو  بة. 

ّ
مرك ماّدة  و�صّ��ها  املستقبل  نحو 

 ال�ونّية، فماذا نالحظ؟ سنالحظ أّن الزمن ال يتحّرك وال ينساب بصفة مس��سلة كما يصّوره العقل البشرّي.

هو أّن الزمن تصّور ذه�ّي مرتبط بحركتنا و�حركة األشياء من حولنا. ولتأكيد   فما ننت�ي إليھ استنتاجا،

ھ  ما استنتجنا، نجد عند التمّعن �� علم األعصاب ضمن إطار تحليل ي 
ّ
ندرج �� حّ�� علم النفس السلو�ّي، أن

ھ يحّفز الزمن ع�� املرور �سرعة  
ّ
عندما يبدو أحدنا مضطر�ا و�ر�د للوقت أن يمّر �سرعة، تك�� حركتھ و�أن

 . arbitraire(3( أك��. وهذا ما يدخل �� إطار رّدة فعل عقلّية مادية عفوّ�ة/ اعتباطّية

 املثال، هو أّن الزمن مفهوم تصّوري ذه�ّي مرتبط با�حركة. املراد قوال من خالل هذا 

 : المادّیة   إلی الحقیقة   االحتمالّیة   العقل من الصورة   في رحلة  -6

�ش��  ��ّمنا التأو���ّ   ،أن  املقام  هذا  الزمن    ،ضمن  حركة  بالضرورة  �ع�ي  ال  وانتظامھ  الوقت  مرور  أّن 

 .4املتعارف عليھ، ذلك أّن الوقت هو خاصّية صنعها العقل بناء ع�� روتينية حركة الطبيعة من حولنا

وحدة    24دورة سّميت باليوم. ينقسم اليوم إ�� ليل و��ار و���    365فدورة األرض حول نفسها قّسمت إ��   

ثانية. وهكذا إ�� ما ال��اية    60دقيقة وقّسمت الدقيقة إ��    60ل��ا بالساعة. ُجّزئت الساعة إ��  زمنية �عارفنا ع

 من التجز�ئات بناء ع�� ا�حركة البد��ّية املألوفة للطبيعة.

 
1- Raymond Polin, Le bonheur considéré comme l’un des beaux-arts, édition P. U. F. Paris 1965, p113.   
2- Ferdinand Alquié, Le désir d’éternité, édition, P. U. F. Paris 1943, p 30.  

ويلية، كلية  -3
ٔ
ويل السيميائي، منُشورات وحدة البحث في المَناهج التا

ٔ
وم اإلنَسانية محّمد بن عّياد، مسالك التا

ُ
داب والُعل

ٓ
اال

ولى، 
ٔ
 . 48تونس، ص  –، مطبعة التسفير الفّني، صفاقس 2009بصَفاقس، الطبعة اال

بو ديب، مجلة المعرفة السورية العدد  -4
ٔ
ثرهما في 39، ص 195كمال ا

ٔ
، نقال عن صالح عبد الحافظ في كـتابه، الزمان والمكان وا

 .6حياة الشاعر الجاهلي وشعرِه، ص 



وَمن ُيخاطب َمن؟،  في مفهوم الزمن
ٔ
 د. فتحي السعدي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ا
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فح�ن نتحّرك يبدو لنا الزمن هو اآلخر يتحّرك    ،و�ناء ع�� ما تقّدم، ي��اءى لنا أّن الزمن األفقي هو ا�حركة 

مة حرفّية لنظر�ة البنية ا�خاّصة. ومن جانب آخر، الزمن ا�حقيقّي املتغّ�� يكمن داخل عمق املاّدة  �� ترج

أو رحلة توفيق العقل بي��ما. نقصد مّدة استغراق العقل  ،وهو الفارق ب�ن الزمن املاكرو�و�ّي والزمن األبدّي 

 .1تظهر �حواّسنالتحو�ل الصورة االحتمالّية األبدّية إ�� ا�حقيقة املادّية ال�ي 

َو    ع�� نحو خاّص ومن هذا القبيل، فإّن ل�ّل مّنا زمنھ ا�خاّص وعمره ا�خاّص وتكّيفھ �� الزمن  
َ
كذلك. أ

�جوهر   مقتدر  جواب  هو  �علمون".  ال  ما   
ّ

� من  أعلم  ي 
ّ
"إ� لعش��تھ:  السالم  عليھ  الن�ّي  �عقوب  يقل  لم 

 ضا أو ت�ون من الهالك�ن".تصّورات أهل القبيلة. تصّورات قوامها: "ست�ون حر 

نا إزاء ،��ذا القدر من التأو�لو  اس،ع�� هذا األس نخلص،  
ّ
  ضرب من ضروب العاطفة. واملقصود   إ�� أن

التحلي��ّ   ،بالعاطفة السياق  هذا  واإلحساس  ،��  املشاعر  عالمات  سيادة  تأّمل  ،ُهو  وافتقار    مْن  وُ��اء 

�حظة لها وجھ واحد و��  و ُسلطان العاطفة �حظة ا�حاضر.  وانكسار وُمناجاة وما سوى ذلك. وغالًبا ما ينمُ 

 .2وُ�عد أوحد، إّ��ا �حظة التفتيت واالنحالل والتغّ�� الفاجع

زمنّية   ُص 
ّ

ُي�خ ف��ا  ا�خطاب  جوهر  أّن  يرى  قومھ،  أفراد  مع  السالم  عليھ  �عقوب  محاورة   �� تأّمُل 
ُ
فامل

ضادّ 
ُ
امل  

ُ
وا�حركة قاتمة مأساو�ة.  أّ��ا  ع��  املا��يا�حاضر  استعادة   �� ُل 

ّ
تتمث الزمنّية  لهذه  . وعندما  3ة 

الذات �حظة املا��ي نقًضا ل�حاضر، فإّن ذلك ال  ي�ون حتما  �ستعيُد  العاطفة  ي  �مْن إمالءات ُسلطة 

 يرتكُز إليھ ا�ُحلم.

فارقة ب�ن   
ُ
عور اإل�سا�ّي بمدى امل

ُ
ّل    ّي . ومن املْنطق"أصبح"و  " �ان"فمنطُق العاطفة ُهنا ُيحّركھ الش

ُ
� ��

حافل بذكر�ات حميمّية، �انت أمارات االبن    ��يء أّن تجنح ُسلطة العاطفة باملرء إ�� املا��ي. ألّن املا��ي

 تمثيل لها. بلغ ا�حبيب (يوسف عليھ السالم) أ

ي أثقل��ا فجائع الزمان بدافع عاطفة كب��ة مْن عواطف النفس  �و�سبٍب مْن هذا �ان تحّسر الذات ال

ب4اإل�سانية
َ
اط

َ
خ

ُ
ت عن ا�

ّ
مة قد تول

ّ
نا نرى الذات املت�ل

ّ
وتحّسرت ع�� قيمة وجودّية    ،. والوجُھ �� ذلك أن

ّم  
ُ
ث يوسف".  ع��  أسفي  يا  وقال  ع��م   �

ّ
"وتو� م��ا.  ا�حياة   طارضاعت  تصّور  إ��  �عيدا  الغي�ّي  حدسھ  بھ 

 ما ال �علمون".
ّ

ي أعلم من �
ّ
    ا�جميلة ال�ّ�ة. "إ�

 
1- Encyclopaedia Universallis, Corpus 14, édition, S.A. France 1988, p 426. 

للَية َمظَهًرا للُرؤَية الَعَربَية، َمرجع َمذُكور، الف -2
َ
اِهرة الط

َ
وِني، الطلل في الّنص الَعَرِبي، ِدَراسة في الظ قرة الَثالثة، ص حسن سعيد َكم�

41 . 
بو ديب، الُرَؤى  -3

ٔ
الُمقّنعة نحو منهج بنيوي في ِدَراسة الشعر الَجاِهِلي: البِنَية والُرؤَيا، منشورات الهيئة الِمصِرَية الَعاّمة َكَمال ا

َتاب، الَقاهَرة   .326، الفقرة الثانية، ص 1986للكـِ
ى ِنَهاية القرن الَثالث: دَراسة َتحليلي -4

َ
ل ِمَن الَجاهلية إل

َ
طال

ٔ
ى اال

َ
ى، عّزة حسن، شعر الُوُقوف َعل

َ
ول

ٔ
م،  1968هـ / 1388ة، الطبعة اال

 .14سورَيا، الفقرة الَثاِنَية ِمَن الُمقّدمة، ص  –دمشق 
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ُعور   فال
ُ

م قد  بالزمن    ايخفى عن النظر أّن ُهناك ش
ّ
عاناة  اثّمة كذلك إحساس، و تحط

ُ
. هذه 1قد حّل   بامل

صة للزمن ا�خصيب حيًنا، وماثلة حيًنا آخر  
ّ

�خ
ُ
��جُمها العاطفة اإل�سانية ماثلة �� الذات األبوّ�ة امل

ُ
عاناة ت

ُ
امل

لة �� اندثار فلذة الكبد  وائَب �� الزمن العقيم. وال يذه�ّن بنا الظنُّ إ�� أّن هذه الن
ّ
وغياب اآلخر وا�خواء    ، املتمث

لة للفكر اإل�سا�ي، بل 
ّ
ها وراء تنشيطھ وتحف��هامل�ا�ي ُمعط

ّ
 .  لعل

دب��ا وتحّسرها ع�� الذي فات  ،الذات اإل�سانّية  نالحظ أّن   ذلك أن من  وحسبنا  
ُ
ن وقراء��ا    ،من خالل 

للغيبيات،   ُوُجو قد  االستشرافية  حقيقة  االستشراف  فهمت  حاد 
ّ
ات إّن  القول،  أمكن  لذلك  ال�ون.   �� دها 

 
ٌ
 لفهم ال�ون.   الغي�ّي بمستتبعات واقع ا�حال فيھ ُمحولة

ومْن ُهنا وجد اإل�سان مشروعية السؤال عْن حقيقتھ �� ال�ون ُمتاحة. هكذا ن�ون قد تحّسسنا محمول  

مطّية الباحث ع��  و  ،الواقع ع�� القلم والبحثرحلة    بما ��أو َمن ُيخاطب َمن؟"    ،العنوان. "�� مفهوم الزمن

فال سبيل إ�� رسم موطئ قدم تنقدح عنده شرارة اإلدراك   الزمان لضرب عصا ال��حال ُ�غية نحت الكيان.

 ع�� تأصيل
ّ

 .2الكيان ذاك الذا�ّي إال

 : الخاتمة  -7

ل مفهوم الزمن وأسلوب ا�حاورة
ّ
�س��و�نا بما ف��ا من فتنة جميل  معا �شكيال آليات من فّن الغر�ب،   يمث

ر األهل األخيار والشوق إ�� األحّبة األبرار. وت��كنا ختاما �� ح��ة و�سآل عن أحداث  
ّ

الذكر�ات والتذ�ار وتفك

) الوجود  فــــــي  ومآلــــــــــــھ  اإل�سان  وأحوال  إلينا،  تنعاها  ال�ي  (L’existenceالدمار  الّزمــــن  فـــي  ومص��ه   (Le 

stemp  .( 

َمن" ُيخاطب  َمن  أو  الزمن  مفهوم   ��" بـــ  املوسوم  بحثنا  أّن  املتفّحص  نظر  عن  يخفى  إ��  وال  يحتكم 

) ملا ف��ا  La richesse psychologique) بما �� �حظة ا�خصب الّنف��ي (Le passé�حظة املا��ي ( �حظت�ن:

ور "يوسف" االبن قائما اسما وصورة  من شوق وهناء. ومرّد ذلك إ�� أّن امل�ان املرتكن ��ّجل إعمارا، وحض

 وموقفا، أو لنقل حضوره قائما �عدسة الع�ن. 

) ملا ف��ا من عناء وشقاء،  La pauvreté psychologiqueو�حظة ا�حاضر بما �� �حظة ا�جدب الّنف��ي (

ال غ��،   ألّن املأوى املعهود واملعبود تحّول من اإلعمار إ�� القفر. وحضور "يوسف" فلذة الكبد أصبح طيفا

ل من خواء امل�ان  
ّ
ب املتش�

ّ
ب واملنظر القل

ّ
فحضوره قائم بفوتوغرافية الذاكرة. ومن شأن هذا املشهد ا�خل

 التدّبر واالعتبار �� الوجود.  "يوسف" ووحشة ا�حياة أن يبعث ع�� وغياب 

 

 
1- René Poirier, Essaie sur quelques caractères des notions d’espace et de temps, édition Vrin, Paris 1932, p 
64.  
2- Paul Ricoeur, Histoire et vérité, édition, Seuil, paris 1987, p 45. 
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 اللذة الفنّیة في الفّن المعاصر 

 

 

 

 الملّخص: 

ة الفنّية إش�اال جمالّيا خاصة �عد منعرج الرائع  
ّ

ذ
ّ
لت الل

ّ
. فل�ن انب�ى ا�جميل  le tournant de sublimeمث

ع�� متعة إيجابية تث�� املتلقي و�شّده لألثر الفّ�ي، فإّن موت ا�جميل �� الفّن املعاصر وتأسيس جماليات  

ة �� ش�ل من االستفهام عن مص�  ،الرائع
ّ

ذ
ّ
الرائع الفّ�ي   اءأّن �انط يؤكد احتو  �ها، غ��قد أّجج إش�ال الل

تماشيا مع �غّ�� قيمة الفّن الذي لم �عد وعدا بالسعادة واجتثاثا    ،دة باعتبارها سالبةع�� متعة جمالية متفرّ 

طرح دافع عنھ أدرنو من خالل مفهوم القبيح كش�ل  هذا  من قضايا الواقع، بل صار مقاومة �� �ل ضرو��ا. 

الرائع ��  يسا املقاومة اإلستطمؤّس   ، من أش�ال  التغي�� وانخراط  للفّن م�انتھ �اقتدار ع��  ال�ي �عيد  قية 

 عمق املآ��ي.

ة السالبة، املقاومة. يح:ال�لمات املفات
ّ

ة الفنّية، الفّن املعاصر، الرائع، اللذ
ّ

ذ
ّ
 الل

 

Abstract: 

The artistic pleasure represented an aesthetic problem, especially after the magnificent 

zigzag. If the beautiful is built on positive pleasure that excites the recipient and draws him to 

the artistic effect, the death of the beautiful in contemporary art and the establishment of the 

aesthetics of the wonderful has fueled the forms of pleasure in a form of questioning its fate, 

but Kant confirms that the artistic masterpiece contains a unique aesthetic pleasure as 

negative in line with the change in the value of art that It is no longer a promise of happiness 

and an eradication of issues of reality, but has become resistance in all its forms. A proposal 

defended by Adorno through the concept of the ugly as a form of the wonderful, establishing 

a rationalist resistance that restores to art its position as the ability to change and engage in 

the depth of tragedies. 

Key words: Artistic pleasure, contemporary art, wonderful, passive pleasure, resistance. 
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 : مقدمة  -1

ة ال�ي ُيصط�ح عل��ا
ّ

ذ
ّ
"املتعة ا�جمالّية"، لكن تبقى طبيع��ا  بـ    إّن الفّن ُيحدث لدى املتلقي نوعا من الل

يقرأ الفّن وفق من�جھ ا�خاص، بْ�ن من يرى �� تجر�ة    جميعهمبي�ن والعقالني�ن، ف�مث�� بْ�ن التجر محّل جدل  

ث�� لدى املتلقي متعة حسّية صرف 
ُ
�شابھ �� جوهرها ما ُينتج �� التجارب ا�حسوسة،   االتلقي تجر�ة حسّية، ت

بضرب  مشو�ة  النية و�غدو عملّية  �سيط لتالمس شكال من العق  و�ْ�ن من يراها تجر�ة �علو ع�� ما هو تلّق 

خاصة �عد ما �عرف    ،ة مع الفّن املعاصرمن ضروب املتع العقالنية، غْ�� أّن هذا ال�جال غدا أك�� راهنيّ 

بمختلف تجلياتھ سواء �ان قبيحا أو مفزعا أو   le sublime  بأزمة الفّن املعاصر وولوج الفّن منعرج الرائع

 مريعا... 

   :هاهنا نتساءل
ّ
ذما�� الل

ّ
وهل مازال الفّن    ذ؟ي ذة الفنّية؟ وكيف يث�� الفّن فينا هذا الضرب من ضروب الل

 
َ
ذة قد أف

ّ
ة؟ أم أّن الل

ّ
 ضمن ال��اد�غم املعاصر موضوع لذ

َ
�ان األمر كذلك أّي بديل    او�ذ  ا�جميل؟أفول    ْت ل

ة فنّية �� تلقي ال 
ّ

رائع واملريع واملفزع؟ أي هل  ُيمكن أن ينبثق عن تجر�ة التلقي املعاصرة؟ أُيمكن أن نفوز بلذ

ة جمالية؟ 
ّ

 الرائع الفّ�ي موضوع لذ

ة ا�جمالية �� الفّن    ؛إّ��ا إش�الية عصّية نروم ا�خوض �� غمارها �� �حظت�ن فكر�ت�ن
ّ

ذ
ّ
ع�ى بالل

ُ
األو�� �

ة �� براد�غم الرائع أو �� متعة الفّن املعاصر.  ،عموما
ّ

ذ
ّ
 والثانية تبحث �� الل

 : ّذة في الفّناللحظة األولی: الّل -2

ذة  
ّ
الل تحصيل  إ��  اإل�سان  للسعادةمثل  �س��  موضع  .تحصيلھ  يتطابق  ت�ون    ا وقد  بأن  التحصيل 

ة �� ذا��ا  
ّ

ذ
ّ
ذة بداية ا�حياة السعيدة وغاي��ا": أبيقور القائل  مثلما فهم السعادة �� الل

ّ
واللذائذ متباينة   ." الل

يافم��ا ما ي�ون حسّيا متأ  ؛ تباين موضوعا��ا ِ
ّ
ذ ا�ح��يّ  ت

ّ
  مز�جاوم��ا ما ي�ون عقلّيا، وم��ا ما ي�ون   ،من التلذ

ة لي�ون األثر الفّ�ي الناجح هوما يث�� لدى املتلقي شيئا م��ا. ف�ي انتشاء نا�ع    .بي��ما
ّ

ّص بلذ
ُ

أما الفّن فقد خ

ة الفنية أو املتعة الفنّية ع�� سبيل  
ّ

ذ
ّ
عناء التفرقة    ��ادف دون المن الفّن دون غ��ه. و�� ا�جمالية نقول الل

ة الفنّية تبقى مجال بحث خاصة  ؛بي��ما
ّ

ذ
ّ
حداث البون بي��ا واللذة ا�حسّية. فمن غ��  إل   غ�� أّن طبيعة الل

ة االستماع إ�� املوسيقى.  ،أن نخلط ب�ن لذة األ�ل بما�� حسّية الالئق
ّ

 ولذ

 :اللّذّة بین الحسیّة والجمالیّة -2-1
جيمن�� مارك  والرهانات��    )(Marc Jimenez ُيث��  االتجاهات  املعاصرة  "هل    ا�جمالّية  ُمهّما  إش�اال 

ا�جسما�ي؟" ذ 
ّ

التلذ من  نمط  مجرد   �� أم  ا�حسّية  باملتعة  مم��جة  ا�جمالّية  املتعة  بأّن  القول    .ي�ح 

قبلھ أن ُيحدث تفرقة بّينة ب�ن املتعة ا�جمالية واملتعة ا�حسية    (kant)  ) وقد آثر �انط145:  2012(جيمن��،

مستأنفا حديثا حول ا�جميل والرائع "�ل واحد م��ما يف��ض مقدما حكم تفك�� ال    يقول   ؛ إذ�� طر�قتھع

فإّن الرضا ال يتوقف ع�� اإلحساس كما �� ا�حال ��    ،وتبعا لذلك  .حكم حواس أو حكما منطقّيا محّددا

)  152:  2005ع�� ا�خ��."(�انط،  عّ�ن كما �� ا�حال بالنسبة إ�� الرضا املتوقف املاملالئم، وال ع�� املفهوم  
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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لي�ون الرضا الذي خّص بھ الفّن والذي �عت��ه مرتبطا باملتعة، ال هو ح��ّي وال هو مفهومي صرف كما ��  

مص�حة،   �ل  عن  استقاللي��ا  جهة  من  ا�حسية  املتعة  تناقض  ا�جمالّية  املتعة  أّن  بذلك  فيؤكد  األخالق. 

ذة الفنّية  
ّ
�انط   ، و��ون تجعلها حكرا ع�� نفر �عينھ أو مص�حة ضيقةحسبھ خالية من �ل منفعة  بفالل

اإلستطبذلك   ال�ونّية  ن 
ّ

دش جيمن��  يقد  مارك  ُ�سميھ  أوما  الغْ��"“بـ  قية  مع  التوافق  جيمن��،  (  إم�انية 

تحر�ر املتعة ا�جمالية من �ل معيقات ال�ونية خالفا للمتعة ا�حسّية ال�ي    من خالل، )املصدر مذ�ور سابقا

فكيف تحدث هذه املتعة؟ وهل �� مالزمة ل�ل أثر    ؛ذاتية فاقدة ل�ل موضوعية أو مشاركة ممكنةتظل  

 فّ�ي؟ 

 المحاكاة واللّذّة: -2-2
�� ا�حا�اة داخل مقار�ة جمالية    فّن الشعر�� كتابھ  )(Aristoteأرسطو  عّد  �ُ   لنا نظر�ة  أول من صاغ 

قد ر�ط ا�حا�اة    (Platon)نية باعتبار أّن أفالطون �عيدا عن قراءة الز�ف املعر�� األفالطو   ،وا�حة املعالم

واإل�سان يختلف عن    ،باإل��ام واملغالطة. فأرسطو �عت��" ا�حا�اة غر�زة �� اإل�سان تظهر فيھ منذ الطفولة

ا�حيوان  استعداد  اتسائر  أك��ها  �ونھ  اإل�سان  65:  1983(أرسطو،  .للمحا�اة"  ا��  اعتباره  إ��  فإضافة   (

ا�  امتفرد ا�حا�اةببعده   �� لذة  يجدون  الناس  أن  كما  بقولھ"  ة 
ّ

ذ
ّ
لل مصدرا  ا�حا�اة   �� يرى  ھ 

ّ
فإن "  حا�ي، 

   .)1983أرسطو،(
ّ

�� فاعلية التطه��    اقبل تجد تحّق   ،حّد الفعل ا�حا�يعند  ة الفنّية ال تتوقف  غ�� أّن اللذ

:  الفلسفة األرسطية، فكتب  �� املسألة انطالقا من  (Alain Badiou )وقد فكر آالن باديو    . أو ال�اترسيس

قي (باملع�ى األوسع لل�لمة). فينتج عن ذلك أّن معيار الفّن هو  
ُ
ل

ُ
ما بما هو خ

ّ
"الفّن ال يتعلق بما هو نظري، و�ن

النفس" أهواء  معا�جة   �� باديو،.  منفعتھ  املعرفية  460  :2010(  الوظيفة  من  الفّن  ص 
ّ
يخل بذلك  وهو   (

نا �ع�� �� تحليل آالن    .شب��ة بالعالج النف��ي املعاصرخالصة  وال��بو�ة و�و�ل إليھ "وظيفة عالجية"  
ّ
بيد أن

الفيلسوف مصط�ح "اإل�جاب"، فيإذ    ؛ باديو لهذه الوظيفة ع�� ��يء من اإلحالة ع�� املتعة   قول:ُيدمج 

  : ) وهنا نتساءل161:  2010لفّن يجب أن ُ��جب، ألّن "اإل�جاب" �علن عن فعلية ال�اترسيس." (باديو،"فا

ة؟ ة أيّ 
ّ

ذ
ّ
ة أو هو وجھ من وجوهها؟ و عالقة ب�ن اإل�جاب والل

ّ
ذ

ّ
 هل �� اإل�جاب ��يء من الل

"لسان العرب  ��  ورد   صط�ح حضور قوّي  ) ففي امل2011(ابن منظور،.  "أ�جبھ األمر: سّره والُ�ْجُب: الّزهوُّ

ما اإل�جاب ي�ون بالنسبة للمتعة ما ت�ونھ الدهشة �� عالقة بالفلسفة، استنادا إ��  
ّ
للقر�نة النفسية، ف�أن

الطرح األرسطي القائل: "الدهشة بداية الفلسفة، و��ذا ي�ون اإل�جاب بداية املتعة أو "الوظيفة العالجية"  

   أي أّن اال�جاب  ؛كما يطلق عل��ا آالن باديو
ّ

ذ  فعل شّد املتلقي إ�� األثر الفّ�ي ح�ى ي�ون �� وضعية التلذ

"ال ��يء    :املسرح امل�ح�ي؟  و ما ه�� كتابھ    (Walter Benjamin)كتب فال�� بنيام�ن  السياق�� ذات    .اإليجا�ي

) توصيفا لالس��خاء والراحة ال�ي ترافق  105:  2010،  (بنيام�ن  رواية"  أجمل من التمّدد ع�� األر�كة وقراءة 

ذ �� مستوى املل�ات ا�حسّية، ضف إ�� ذلك اال��جام والتوازن الداخ��  ا
ّ

ة الفنّية، إّ��ا التلذ
ّ

لذ
ّ
لشعور بال

د التما�� 
ّ
 �حدوث تطه�� النفس من االنفعاالت املقلقة.  l’identificationالذي يول
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ھ ال أحد بإم�انھ تفنيد أّن الفّن املعاصر قد عاش منعرجا مر��ا،
ّ
األثر الفّ�ي جميال بل  فيھ  لم �عد    غْ�� أن

ل    ،اتخذ من الرائع �� �ل مآر�ھ شكال للتمظهر
ّ
ل �� تمث

ّ
مّما بلور مفهوم األزمة. إّن الفّن املعاصر قد �ش�

ر اال�جاب واالرتياح كما �ان بالنسبة للمتلقي. لقد غابت عنھ    ،مغاير
ّ
ال �عتمد ع�� مفهوم ا�جميل وال يوف

ھ  ا يظهر قبيحا أو مفزعا أو مريعا،  ��ار فغدا ملغز اإل  أسباب 
ّ
ذة ��    نجعلنا نتساءل ع يا�عراج  إن

ّ
مص�� الل

ة ان��ت مع ا�جميل؟
ّ

ذ
ّ
ة ما؟ أم أّن الل

ّ
 الفّن املعاصر. فهل القبيح الفّ�ي ُيث�� لذ

 : اللحظة الثانیة: اللذة في الرائع الفّني  -3

ذة الفنّية �� الفّن املعاصر، يدفعنا إ�� ا
ّ
ستعادة مفهوم الرائع برمتھ داخل االستطيقا  إّن تتبع إش�ال الل

�انط للرائع ذات    لم �عِط و�ْن    ،ال�انطية باعتبارها توفر مادة فلسفية ثر�ة حول طبيعة الرائع وخصائصھ

ال�ي خصصها �انط للمقارنة    23، �� الفقرة  نقد ملكة ا�حكماألهمية الفكر�ة ال�ي خّص ��ا ا�جميل. ففي  

ان بنفسْ��ما":  ببْ�ن الرائع وا�جميل، يكت
ّ

) لين�ي 152:  2005(�انط،،  "ا�جميل والرائع يتفقان �� أّ��ما يلذ

 
ّ
 بذلك قلقا �شأن مص�� الل

ّ
   ،ةذ

ّ
من ا�جميل والرائع �ش���ان �� إحداث اللذة الفنّية، مما يجرنا    معت��ا أّن كال

ر بالرائع �� جل  بإ�� االقرار  
ّ
   ة يبقىثاره الفنيّ آأّن الفّن املعاصر الذي تدث

ّ
 محافظا ع�� الل

ّ
ة ح�ى و�ن بدت ذ

ا�جميل لغياب  الشافيھ  لبعضهم غائبة  البون  إن�ار  ا�جميل والرائع،  س ، لكن ال أحد بوسعھ  ب�ن  الذي  ع 

 
ّ
 يحّتم بالضرورة الوقوف ع�� البون ب�ن الل

ّ
 ة ال�ي يحد��ا �ل م��ما.ذ

 : طبیعة لذة الرائع -3-1
ة �� ا�جميل الفّ�ي بد��ّية منذ  

ّ
ذ

ّ
أّول كتاب فلسفي �� الفّن،  ألرسطو الذي هو    فّن الشعرل�ن �انت الل

ة الرائع �ان علْ��ا أْن تنتظر
ّ

حّ�ى يتبّ�ن لنا م��ا �عض الضياء، ف�ي ال تزال إ�� حّد   نقد ملكة ا�حكم  فإّن لذ

ذات حّد   �� ال�انطي  الرائع  مثل  مثلها  غامضة  املستوى  الفكرّ�ة  هذا  ال�حظات  تتبع  علْينا  حّتم  ما  وهو  ھ. 

إعالنھ   رافقت  ال�ي  اللذائذ،  من  ا�خصوص  الضرب  هذا  عن  إفصاحھ   �� الرائعال�انطية  مقابل    عن   ��

"يذهب أدرنو ��    تدّون أم الز�ن بنشيخھ �� ذات النقطة البحثية  ،و�� قراءة لالستطيقا ال�انطية  .ا�جميل

عن با�حديث  �عيدا  �انط  البتة    م�جة  �انط  إ��  ُيمنح  لم  رّ�ما  �عت  تحت  �انط  إستطيقا 

لم يتفطن إليھ القّراء من  من أمر    - ل�انطرأ  قوهو ي  - ) فما الذي تراءى ألدرنو  157:  2010أبدا."(بنشيخھ،

 قبلھ؟ 

إ��الثالوث    القارئ لصاحبأدرنو  توّصل   النقدية    النقدي  الكتب  بھ    -أّن آخر  �ع�ي  نقد ملكة والذي 

الثور�ة"(يم  -  ا�حكم "اإلستطيقا  ل 
ّ
التحّفظ  2010  بنشيخھ،  ث من  نوعا  ُيث��  ما  وهو  الثورّ�ة.  مع�ى  بأتّم   (

صفة وهذا النعت بالذات، استنادا إ�� ما �ستبطنھ حول فلسفة �انط وعالق��ا  ال مبدئيا حول اختيار هذه  

ھ ينحو من�� دروب معاكسة للثورة والثورّ�ة، �عدما أتقن املوازنة بْ�ن الضرورة  
ّ
ّل يّتفق ع�� أن

ُ
بالثورة. فال�

طيقا الثور�ة حسب  ستاإل وا�حر�ة. فكيف للذي ال ينتصر للثورة أن ي�ون تفك��ه �� الفّن ثور�ا؟ وكيف لهذه  

ة؟ 
ّ

ذ
ّ
 أدرنو أن تخدم إش�النا حول الل
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غ��ه،   دون  �انط  ��ا  تفرد  ال�ي  ا�جمالية  الثور�ة  لهذه  استيضاحا  املسألة   �� بنشيخھ  الز�ن  أم  تبحث 

ة سالبة.
ّ

ة بال منفعة"، أي لذ
ّ

ذة ا�جمالّية ب�و��ا "لذ
ّ
  بنشيخھ،(  فتكتب "أّن ثور���ا لتكمن خاّصة �� �عر�فها لل

باعتباره قد جعل  157:  2010 إ�� أدرنو  بالنسبة  ب هو ما يصنع ثورة 
ْ
السلب ). فالسل ��   من  ارت�از  نقطة 

ة املتعلقة بالرائع خارج �ل متعة    مّتخذا   فلسفة القبح
ّ

�ال�ي �ان يؤم��ا ا�جميل    ،يجابية ممكنةإمْوطئا للذ

ة الرائع  وُيشّدد �انط ع�� ذات النقطة محدثا تفرقة جلّية ب�ن  .سلفا
ّ

ة ا�جميل ولذ
ّ

"أّما الشعور    قائال  ،لذ

 
َ
 بطر�ق غ�� مباشر، ألّ��ا ت

ّ
ة ال تنبثق إال

ّ
تج عن الشعور بتوقف القوى ا�حيوّ�ة إّبان �حظة بالرائع فهو لذ

ْ
ن

ة الرائع مغايرة  154  :2005  ،(�انط.  قص��ة يتلوها مباشرة انطالق لهذه القوى أقوى وأك��"
ّ

) ههنا ت�ون لذ

غي جهة  إ��  من  وعودة  وخفقان  وتوقف،  اه��از،  فيھ  مخالف  شعور  من  نا�عة  باعتبارها  املباشرتية،  اب 

أقوى. ذاتھ  االشتغال  حّد   �� الرائع  طبيعة  خصوصي��ا من  �ستمد  مخصوصة  ة 
ّ

لذ الرائع    ،إّ��ا  ألّن  وذلك 

ھ لعبا، بل أمرا جادا �شغل ا�خيال. ولهذا فإّن هذه
ّ
ھ ال يبدو أن

ّ
ة ال يمكن التوفيق    "بوصفھ انفعاال، فإن

ّ
ذ

ّ
الل

ل الرائع أّ��ا ���ّ�"بْي��ا و��ن اإل
ُّ
) ع�� عكس  2005�انط،(،  ثارة، وذات االنفعال يجعل النفس �شعر �� تمث

ة الفنّية �� ش�ى األش�ال الفّنية، 
ّ

ذ
ّ
ا�جميل ت�ون النفس �� حالة تأّمل هادئ مر�ح. ُرّب تقابل ال يحرمنا من الل

اللذائذ ب�ن  يم��  ة  بالفنّية    لكّنھ 
ّ

لذ ُ��دينا  جميال  �ان  فإذ  الفّ�ي.  األثر  طبيعة  الهدوء  إحسب  ث�� 
ُ
ت يجابية 

ة سالبة تث�� االه��از وا�خفقان في
ّ

ھ هذه ا�حركة  ب"وقد �ش   :�انط �التا��  صفهاواالرتياح، فإّن الرائع ُ��دينا لذ

) أي أّن 2005�انط،  ل��يء نفسھ."( جذبا سري�� التغّ�� من قبل ا  (ال سيما �� بداي��ا) ارتجاجا أي دفعا أو

ة ع�� قياسھ.  
ّ

ُ�تا�ع  و الرائع ال�انطي ين�ج من طبيعتھ الدينامكية العنيفة مقارنة با�جميل الود�ع الهادئ، لذ

ة إيجابية بقدر ما �شتمل ع�� اإل�جاب    قائال  �انط فكرتھ
ّ

"إّن الرضا الصادر عن الرائع ال �شتمل ع�� لذ

ة سلبية."(واالح��ام، ويستحق إذا أن  
ّ

) وهنا نج�� ألنفسنا إعادة استدعاء آالن  2005�انط،  ُينعت بأنھ لذ

إستطيقاباديو �� كتابھ  
ّ
  "الفّن يجب أن ُ��جب" فيقول  وقد اعت�� الفّن مم��جا باإل�جاب،    ،موجز �� الال

بداية فاعلية  رفولوجيا التطه�� عند أرسطو بجعلھ اإل�جاب معلنا عن  و معيدا رسم م،  )  460:  2010(باديو،

التطه��. ينقلب �انط ع�� هذا الطرح األرسطي محدثا نوعا من الثورة ال�و�رنكية �� اإلستطيقا، فلم �عد  

اإل�جاب قر�نا للتطه�� بل غدا مع الرائع يخّص االح��ام. فاإل�جاب �� هذه املقارنة بْ�ن آالن باديو و�انط،  

ة املتفردة  نقطة تقابل بْ�ن التطه�� واالح��ام، بْ�ن ا�جمي
ّ

ذ
ّ
ل والرائع، وهو ما ُيحدث لدى املتلقي نوعا من الل

 ح�ى �� سلبي��ا.

شعور   ع��  لتطلعنا  اإليجابية  األحاسيس  من  املألوف  ال�انطي  الرائع   �� ا�جمالّية  ة 
ّ

ذ
ّ
الل تتجاوز  هكذا 

فيدّون   27الفقرة  مغاير ُيرافق تلقي األعمال الفّنّية الرائعة، شعور تخّ�� �انط تق��ي طبيعتھ بأك�� دقة ��

تنتجھ ملكة ا�حكم ا�جمالّية ع�� املوضوع."(�انط،  �شأنھ  باأللم  ھ شعور 
ّ
أن بالرائع نوعّية، ��    "وللشعور 

ھ قادر  من  رغم  ع�� ال و   ،) فهو شعور باأللم قد ينجّر عن االرتجاج واالضطراب171  :2005
ّ
سلبية األلم فإن

"هذا السرور ينبثق عن االتفاق    قول ع�� هذا ال  لھ  ر�ع�� �� موطئ آخ  ناع�� إحداث لذة مخصوصة. ولكنّ 

العقلية و�ْ�ن هذا ا�حكم ع�� عدم كفاية أقوى ملكة حسّية."  ) من جهة  171  :2005  ،(�انط  ب�ن األف�ار 
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اإلحساس بالسرور ومن جهة باأللم؟ فهل يمكن التوفيق بْ�ن هذْين الشعورْ�ن املتناقضْ�ن؟ وهل ُيمكن أن  

ذة؟و لم؟ تنبثق السعادة من األ
ّ
 هل يمكن أن ُيتبع األلم بنوع من الل

الز�ن    أم  قراءة  �ستضيف  يجعلنا  مّما  عنھ،  املنبثق  والشعور  الرائع  غموض   �� تز�د  إحراجات  إّ��ا 

"�ستيقظ �عده ا�خيلة    تقول مش��ة إ�� الرائع   إذ   ؛الفّن يخرج عن طورهبنشيخھ للرائع ال�انطي ضمن كتا��ا  

) باعتبار أّن �انط  64  :2010(بنشيخھ،  ،ف ع�� ظاهرة إستطيقية ال قبل لها ��ا"من سبا��ا "ا�جما��" وتق

ة ا�خاّصة بھ ال ت�ون إال كذلك، خاّصة  
ّ

ذ
ّ
البداية. فالرائع فر�د والل إ�� فرادة هذه الظاهرة منذ  قد أشار 

دفع نحوه  "أّما املرّوع للمخيلة (  :كما ي��نقد ملكة ا�حكم    بالنسبة إ�� ا�خيلة ال�ي يصفها صاحب
ُ
ت الذي 

ف��ا."(�انط، الوقوع  من  تخاف  ��ّوة  أشبھ  فهو  للعيان)  أحاسيس 170  :2005بإدراكها  الرائع  ُيث��  و��ذا   (  

الفقرة    �� عليھ  يؤكد  �انط  ينفك  ما  املل�ات،  داخل  اإلر�اك  من  نوعا  وُ�حدث  عن    26متناقضة  متحدثا 

أف�ار، و�� ذلك تبلغ ا�خيلة أق��ى ما    كنيسة القد�س بطرس "�ستشعر أمامها ��جز مخيلتھ عن تصّور 

، بل عنفا  ةديناميكيإّن الرائع يخلق  )  162:  2005�انط،(.  �ستطيع، و�� سع��ا لتجاوزه ترتد غارقة �� ذا��ا"

 ال مثيل لھ �� ا�خيلة ال�ي ينبثق ع��ا ا�حكم ا�جما��.

نقل إ�� رضا مث��":  يتا�ع �انط قولھ
ُ
الذي يطرأ ع��    ) بما �ع�ي أّن االرتجاج2005  �انط،  (،  "لك��ا ��ذا ت

  "الرضا"   �ان عن حالة ظرفية طارئة، سرعان ما تفوز بضرب من ضروب الهدوء أو ا�خيلة عند تلقي الرائع �ع�ّ 

هل هذا الرضا متأٍت من  و إثارة يحملها الرضا بالرائع ع�� وجھ ا�خصوص؟    الذي ينعتھ �انط "باملث��". فأّي 

ة، و��ن السرور    مة؟بالعظالشعور  
ّ

ذ
ّ
نا قد أضعنا بوصلة االتزان ب�ن األلم والل

ّ
نا أن

ْ
ُيجيبنا �انط �عدما خل

والنفعية �� خضم حكم الذوق ا�جما�� "إّن الشعور بالرائع �� الطبيعة هو اح��ام ملص��نا �شهد بھ أمام  

 م" أمام هول الرائع الطبي��إذن من "االح��ا  ) فالرضا ُمتأٍتّ 169:  2005  �انط،(.  املوضوع بطر�قة خفّية"

، ألّن �انط يلتجأ إ�� الطبيعة �� الرائع حّ�ى يخت�� هذا الشعور. فهل ذات الرضا سي�ون قبالة فّن  وترويعھ

البعض  يجد  حّ�ى ال    -�� تجميع لشتات األف�ار وونحن �علم أّن الفّن املعاصر لم ُيبق إال ع�� الرائع؟    ،الرائع

ال�انطي الفكر   �� الفيلسوف  -  تناقضا  الفقرة    يفسر  عنونة    27�� 
ُ
بالرائع بـ  امل املتعلق  الرضا  نوع    ": "حول 

عن عدم كفاية ا�خيلة �� التقدير ا�جما�� للعظمة بواسطة    نا��ئشعور بالضيق    ن"فالشعور بالرائع هو إذ

دم كفاية  العقل، و�� الوقت نفسھ يوجد �� هذا السرور اتفاق ب�ن األف�ار العقلية و��ن هذا ا�حكم ع�� ع

حسّية".( ملكة  ش�ل  169  :2005  �انط،أقوى  تجاه  ومحدودي��ا  ا�خيلة  اقتدار  عدم  سّببھ  الضيق  إّن   (

 ه اتفاق داخ��.  ا�جميل، غ�� أّن هذا ال ُيخفي انبعاث سرور مردّ  هاإستطيقي غ�� معتادة عليھ �عّود

ال�انطي   الرائع   �� التلقي  إستطيقا  حول  بنشيخھ  الز�ن  أّم  من  تكتب  الرائع  تحليلية  مع  نتحّول  نا 
ّ
"إن

هو بّ�ن   ) ما64:  2010، (بنشيخھ.  جماليات املتفرج، ال�ي ينع��ا نيتشھ ساخرا �عبارة "ا�جماليات األنثو�ة... "

نا  
ّ
  ، ع�� حّد عبارة أم الز�ن بنشيخھ  إزاء تحّول نو�� �� جماليات التلقي أو "جماليات املتفرج"ب �� هذا القول أن

ث�� ُ�خط نيتشھ و�خر�تھ ملا تنطوي عليھ من امتصاص للدور  قبل الرائع  
ُ
ال�انطي �انت فاعلية التلقي ت

 "التجر�ة ا�جمالية."    ي�ون فيھ عنصرا من عناصر ،النشيط ل�جمهور 
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ھ ملن الوجاهة بم�ان أن �س 
ّ
أّن الرائع باه��ازه وخفقانھ، باضطرابھ وهيجانھ ُيدّمر قارة جمالية    تنتجإن

لي�ون الرائع "أملا ُيث��    ، دوء واالتزان من ب�ن املل�ات العقلية ال�ي تمثل أسا ل�حكم اإلستطيقي�انت �عت�� اله

ي هو غ�� مالئم ألف�ار  -فينا شعورا بمص��نا فوق  ة، أّن �ل مقياس ح��ّ
ّ

ي، نجد بموجبھ غائيا، و�التا�� لذ ح��ّ

تنقلنا  أي هو)  2010،  بنشيخھ  (،الفهم" ة سلبية 
ّ

بلذ النشيط    شعور سل�ي، متبوع  املتذوق  "إ�� إستطيقا 

يكتفِ  ال  نفسھ."(  يالذي  للمشهد  مصّمما  يص��  بل  الفرجة،  تلّق 2010،  بنشيخھ  بدور  ھ 
ّ
إن من    )  ينقلنا 

ة العقلية    ،االس��خاء والتمّدد الذي ُيفرز االستسالم وتقمص اآلثار الفّنّية إ�� تلق �شيط
ّ

ذ
ّ
يخلق نوعا من الل

ة اإل 
ّ

ذ
ّ
�� الفّن املعاصر، ال  يستطالسلبية، ت�ون ف��ا الل ة نوعية. فالسلبية ال�ي يمنحنا إياها الرائع 

ّ
قية لذ

نّفِ 
ُ
ة االحتجاج والرفض ألّ��ا "فعل ملكة  ت

ّ
ة مخصوصة بذا��ا، �� نوع من لذ

ّ
ر املتلقي بقدر ما تؤمن لھ لذ

رة"
ّ

فهل سُيحافظ    حيث �غادر وظيفة ا�حساسية وا�جميل إ�� حيث ي�ون التفك��.  ،ا�حكم ا�جمالّية املفك

ة  
ّ

تھ ا�خصوصة؟ و�ذ �ان الرائع بألف طراز فكيف ست�ون لذ
ّ

الرائع املا�عد حدا�ي ع�� طا�عھ الثوري ولذ

 القبيح باعتباره أحد أطرز��ا؟

   : لذّة القبیح الفنّي -3-2
املعاصر، مث��ا  غدا القبح واقعا فّنّيا ال تنجو منھ األعمال الفّنّية املعاصرة، و�� عادة دأب عل��ا الفّنان  

قّر أّم الز�ن بنشيخھ  و مستثمرا ح��ة املتلقي تجاه ما ُ�عرض.     sthétiqueele choc  قيةيالصدمة اإلستط
ُ
ت

أهّم مقومات إستطيقا القبح إذن �� محار�ة ما ينعتھ أدرنو نفسھ "بمفهوم  "ّن  بأ متعمقة �� جماليات القبح  

� ع�� إقرار مفاده أّن فيلسوف مدرسة فرنكفورت قد  وههنا �ع� )179:  2010،  بنشيخھ( ""املتعة ا�حق��ة

ھ    لذةتراءى لھ مقاومة مفهوم ال
ّ
إّن السعادة ال�ي توفرها لنا اآلثار  "يقول:  ا�جمالّية ناعتا إّياه با�حقارة. ألن

تجاه واقع مشّوه و��سان بات ال �ستطعم من إ�سانيتھ    Adorno,199)5: (35الفّنّية �� القدرة ع�� الصمود"

إ�سانية  غ��  
ّ
أفرز��ا الرأسمالية املتوحشة، موسعة دائرة السلعنة والتشيؤ، مفقرة القيم واملبادئ،    ال�يالال

ة الصمود واملقاومة،  
ّ

ة ا�حقيقية �� لذ
ّ

ذ
ّ
فلم يبق �� هذا العالم املن��ع اإل�سانية غ�� الفّن القبيح ُيقاتل. فالل

ة االس��خاء واإل
ّ

 ��ام ا�جما��.ال لذ

ّن اآلثار الفّنّية �� ال�ي �شهد ع�� أّن هذا العالم نفسھ ينب�� أن يص��  "إ  � ذات السياقُيضيف أدرنو �

فجماليات القبح    )Adorno,1995: (247شيئا آخر، و�� بذلك ت�ون حقا رسومات ال واعية لتغي�� العالم."

قد �ان األمر مع فيلسوف  لنا من جديد وعدا بالسعادة ليس ميتافز�قيا هذه املّرة كما   اّدخرت مع أدرنو قد 

ما وعدا يندرج ضمن املنعرج السيا��ي للقرن العشر�ن ع�� حّد تقسيم مارك جيمن��  
ّ
املطرقة نيتشھ، و�ن

ھ االنخراط �� الواقع ب�ل مآسيھ وجعل �ل أثر فّ�ي أثرا مقاوما ضد الفّن  
ّ
الذي يرسم رهانا جديدا للفّن، إن

 املتال�� عن الواقع. 

املستوى، أّن أدرنو يرفض نوعا من "املتعة ا�جمالّية ا�حق��ة" من جهة، و���يء درب  هو بّ�ن �� هذا  فما

اإلستط السعادة  من  بضرب  املعاصر  سيل ياإل�سان  تجاه  الصامدة  الفّنّية  اآلثار  ثنايا   �� املنتظرة  قية 

اللذ والفزع  القبح  عن  بتعب��ها  وذلك  ما  ياالنحطاط،  ان 
ّ
للعال  انف� الك��ى  العناو�ن  الالإ�سا�ي.  يؤثثان  م 
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قية  ياإلستط  ي خصال هذه املرحلةفكيف ألدرنو أن ُيحّمل الفّن املعاصر �ل هذا الوزر؟ وهل يملك املتلّق 

 ا�حرجة؟

ة سالبة وملتعة دون  
ّ

ال يمكن لنا أن نتنا��ى �عت أدرنو لإلستطيقا ال�انطية. إّ��ا "ثورّ�ة" �� تدشي��ا للذ

أدرن وجد  التدش�ن  هذا  ففي  آن.   �� اإلستطمص�حة  الفلسفية  ضالتھ  إليھ  يو  بالنسبة  ست�ون  ال�ي  قية، 

طا�ع املقاومة ضّد تخوم الرأسمالية حال   شّن بمثابة نقطة أرخيميدس االرت�از�ة ا�حاسمة ال�ي من خاللها �

ة السالبة ستقاوم املتعة ا�جمالّية اإل 
ّ

يجابية املتواطئة مع جروح جميع فالسفة مدرسة فرنكفورت. فاللذ

عمّ "   أدرنو  �تا�ع و العالم.   تنأى  ال�ي  املتعة  من  نوع  متعة    ا و��  نحو  ي،  ح��ّ هو 

القبيح الذي خلناه قصّيا عن املتعة، هو حّمال ملتعة جمالية، ال  ،  )Adorno,1995 :277(املقاومة"  فحّ�ى 

قافّية الواعدة �سعادة واهية متواطئة مع االنحطاط الرأسما�� ا�حّقِ 
ّ
   ر للذات.�شبھ متعة الصناعة الث

أدرنو  القبح  و�صف  جماليات  ج��وت" بأ��ا    متعة  ل�ل  الفكر  �ان    )Adorno,1995("مقاومة  سواًء 

ذ �� املقاومة والس�� عكس التيار. فما
ّ

    سياسيا أو ثقافيا. ف�ي متعة تجد أسس التلذ
ّ
هو قبيح ال ُيقاوم إال

ُيحّقِ و�ذا    بالقبح. أدرنو  ال  �ان  فهو  ا�جمالّية،  املتعة  شأن  من  من  ر  كنوع  السالبة  ة 
ّ

ذ
ّ
الل أو  املتعة  ُيحطم 

قافّية القائمة ع�� اإلغراء  ي التحص�ن ضد االنحطاط �� املتعة اإلستط
ّ
قية، الذي رافق ظهور الصناعة الث

الواقع من جديد ع��  "ا�حق��" من جهة أخرى. ألّن أدرنو �عيد مصا�حة الفّن    من جهة والتسلية وال��فيھ

 � نيتشھ.  مع  تنافرا  أن  حول  �عد  جيمن��  مارك  يقول  اإلش�ال  هذا  خضم  مدرسة  إ �  فيلسوف  ستطيقا 

أو عصر تراكم اآلالم اإل�سانية   )392  :2010جيمن��،("لندوب دالة ع�� عصر الهموم"  فرنكفورت أّ��ا حّمالة

ال�ي أثبت هشاشة مشروع ا�حداثة كمشروع واعد. و�� ذات الندوب ال�ي تناقل��ا الفلسفات املعاصرة من  

 .الالإ�سا�ي  وصوال إ�� نيغري ��  ا�حداثة مشروع غ�� مكتملاس ��  هابرم

  �� جيمن��  مارك  ا�جمالّية؟  ُيضيف  القبح  ما  إستطيقا   �� املقاومة  طا�ع  ال 
ّ
فيھ قائال:  محل �ع�ي  "�ان 

تصفيتھ" إ��  الهادفة  الشمولية  املسا��  مقاومة  ا�حديث  الفّن  عن  �ان  2010جيمن��،(؛  الدفاع  فالفّن   (

� البّد مهّددا  لذلك  وجوده،  الوحيد   �  السالح  باعتباره  الفّن  تفتيت  نحو  دفع  ل�ل  واملقاومة  الصمود  من 

 املتبقي لإل�سان املعاصر املس��دف �� �ّل أ�عاد اإل�سا�ي. 

   إّن 
ّ

) هكذا يتمّسك  399  :2010جيمن��،  (" �� سلبية العالم ا�حاضر."الفّن ال يقوى ع�� تحصيل مع�ى إال

ك بالسلبّية  املوسيقى  أدرنو  والالمقامية،  التنافر  موسيقى  من  استخلصها  ال�ي  السلبية  تلك  أخ��،  منقذ 

�جرة ال�ي قد �سبب النفور واالشم��از لآلذان رّ�ما ت�ون مفزعة ومرعبة بالنسبة إ�� �عضهم. املاملز�جة و 

 تقر�با، يقول حولها جيمن��
ّ
رعب السامع�ن إ�� هذا ا�حّد، فذلك    �� هذا ا�خط

ُ
"إذ �انت هذه التنافرات ت

موسيقى شونبارغ  و�ستطيع    )397:  2010جيمن��،ألّ��ا تخاط��م �� ما هم عليھ �� ظرفهم ا�خاص تحديدا."(  

ھ لهذا السبب    املرعبة وحدها
ّ
�� عالم الإ�سا�ي. ولعل ال�ارثة  املقاومة باستحضار أصوات العذاب وآهات 

 فلسفة املوسيقى ا�جديدة. صاحبنا كتاب  خّصص لها

  �� انتظار غودو ) أو  (fin de partie��اية اللعبةفمسرح بيكيت يفي بالغرض مع مسرحية    ،أّما �� األدب

( En attendant Godot)و�خر�ة  ف  ؛ متكررة  صمت  ووضعيات  ال�لمات  ب��ديد  ُحّملت  مسرحيات  ها 
ّ
�ل
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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جيمن�� ع��ا  يقول  ال  اعتباطية  ها 
ّ
ل

ُ
� أقوى""هذه  فعل  لها  ما 

ّ
و�ن االنحطاط،  قْيد  عالم  �ارثة  تصف     .

) فنحن مع أدرنو ال نرنو إ�� نظر�ة وصفية تصف ال�ارثة، بل تنخرط ف��ا. ههنا يضيف  398  :  2010جيمن��،(

الفّنّية  اآلثار  حول  �سميتھ"   أدرنو  إ��  حّ�ى  ا�حاجة  دون  من  مأساوي  عبث  من  فيھ  ما  ��جم 
ُ
ت   "إّ��ا 

)277 :Adorno,1995(  ضمن    ّيةفالفّن املعاصر ليس بحاجة إ�� التصو�ر الواق�� و�ال اندرجت أعمالھ الفنّ ؛

الفّن   متطلبات  وفق  واقعّية...  صورة   �� بتصو�ره  الواقع  تنتقد  ال  الفّن  أعمال  "إّن  الواقعّية.  املدرسة 

(جيمن��، سابقا  398:  2010  التشبي�ي."  حللناه  قد  ما  ُيثبت  هذا  أدرنوهو  )ولعّل  من  رغبة  ص 
ّ
التمل  �� و 

أدرنو  يرى  لذلك  ي�ون فوتوغرافيا،  التشبي�ي قد  قافّية. فالتصو�ر 
ّ
الث أقدر ع��    الصناعة  الشك��  القبح 

أيضا وهو  واالنتقاد.  تّد   الف�ح  ال�ي  األعمال  محّدد""يرفض  سيا��ي  مضمون  عن  التعب��    جيمن��،(.  �� 

شاملة398:  2010 ت�ون  فالتعر�ة  يضع    )  العمل  �ان  ��  "إذ  بقّوة  فعلھ  يفعل  �ان  و�ذ  نقد،  محّل  الواقع 

  ، ا�جمهور، وفق املع�ى املأمول منھ، فإّن هذا �عود إ�� ش�لھ غ�� املتعاهد عليھ: ش�ل مهزوز البنية، متخلع"

ھ يندرج ضمن الرائع. 2010 جيمن��،(
ّ
 ) أي أن

الّصدد هذا   �� قولھ  أدرنو  ما  يوجز  قي  "إّن  ُيحّرر  ما 
ّ
إن اجتماعيا،  قبيح  جدا"هو  قوّ�ة  إستطيقية    ما 

)79 :Adorno,1995(   ّمشاعر سلبية تولد لدينا  و��  هو مث�� للرعب وا�خوف،    ة ع�� العنف ا�جما�� بمامبني

ّن ال إ�سانية الفّن  أ"ذلك    ؛غْ�� أّن هذا ال �عت�� غاية �� حد ذاتھ بالنسبة إ�� أدرنو  .نوعا من االنزعاج املش�ن

إ�سانية ال  ع��  تزايد  أن  ما  ينب��  باسم  وذلك  إ�سا�ي."   العالم،  الفّن    ) Adorno,1995(هو  ن 
ّ
تفن ف�لما 

تحت نوافذ ع�� عالم "قبيح    املعاصر �� إبراز القبح الذي بات الوجھ األوحد للعالم الرأسما�� املتوحش،
ُ
ف

 كفاية" �انت الرأسمالية ترنو إ�� تجميلھ وتزو�ق عيو�ھ حّ�ى يبدو أك�� �سلية. 

بنشي الز�ن  أم  قائلةتبحث  األمر  �ستدرك  ما  لكن سرعان  الفّن،  حيادية  إم�انية   �� تحولت  :  خھ  "و�ال 

  �� وشيك  و�سقوط  للثقافة  باندثار  ُينذر  مجتمع   �� ومعانا��م  األفراد  آالم  عن  استقالة  إ��  استقالليتھ 

"ينب�� عليھ أن  فلسفة املوسيقى ا�جديدةفالفّن كما يراه صاحب كتاب  )181 :2010، ال��بر�ة."(بنشيخھ

دماجھ أو تلطيفھ أو التصا�ح معھ، بل إيأخذ �� حسبانھ ما �شار إليھ بوصفھ قبيحا، ليس أبدا من أجل  

،  بنشيخھ من أجل أن يف�ح �� القبيح نفسھ العالم الذي صنعھ، وأن �عيد إنتاج هذا العالم ع�� صورتھ."(

لوجود  78:  2010 لنا  تبقى  ما  �آخر  بالفّن  التشبث  ھ 
ّ
إن جماليات  )  ع��  يرتكز  كسول  وجود  ضد  �شيط، 

 مر�عشة ال تقوى ع�� املواجهة.

مارك   �سميھ  ما  داخل  املقاومة  ع��  ترتكز  ال�ي  املعاصرة  ومهّمتھ  الفّ�ي  الرائع  إّن  القول،  يمكننا  ههنا 

بل توّسع نطاقھ داخل نظر�ات أخرى، فهو  قية،  ينظر�ة إستط جيمن�� "املنعرج السيا��ي"، لم يندثر �عد  

إلرث الفلسفي الذي مازال بإم�انھ أن ُيقّدم أشواطا فكرّ�ة أخرى ورّ�ما متباعدة حول الفّن املعاصر، �عدما  ا

قية �� التعا�� أو الثلب لواقع جما�� لم �عد قادرة ع�� كبح جماحھ ال النظري  يسقطت �ل النظر�ات اإلستط

السقوط �� الفراغ العدمي، ينتصب الرائع  ضّد �ل هذا القحط ا�حيط بنا، وتحصينا للفكر من   وال العم��.

هو الفّن اليوم هو أن نفهم كيف أّن ألم   "أن نفهم مابـ  ُيقّر    ؛ إذالفّن وا�جموعلدى أنطونيو نيغري �� كتابھ  

كينونة   أجل  من  وا�جهول  العاري  ا�حيط  صلب   �� بنفسھ  يخاطر  أن  بوسعھ  الضائع  العالم 
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 املقاومة، غ�� أّن املقاومة هذه املّرة لن ت�ون  ) فالرائع مع ن29:  2010جديدة."(نيغري،
ّ
يغري متمسك بخط

ة مفرغة  
ّ

إال أنطولوجّية، �شق عباب الفراغ من أجل كينونة جديدة، �عدما صارت الكينونة ا�حالية هش

 ال طعم ف��ا إال للبضاعة والسوق والعقل األدا�ي.  من اإل�سا�ي،

 خاتمة:  -4

ة الفنّية �� ال
ّ

  ،ب�ن ا�جميل والرائع ال�انطي  مي�� دنا إ�� استعادة التاق قد فّن املعاصر إّن تتبع مفهوم اللذ

ما جعلنا نرتاب حول مص�� املتعة   وهو .أّن الفّن املعاصر قد و�ج إ�� منعرج اندثار ا�جميل الفّ�يع�� لنؤكد 

 الفنّية أو اللذة ا�جمالية إن �انت تخّص ا�جميل فقط، فإّ��ا ستنت�ي ب��ايتھ. 

قبيحا    ،بالعودة إ�� ا�جمالية ال�انطية، تأكد أّن �انط �� نقد ملكة ا�حكم قد خّص الرائع ب�ل أصنافھ

وال�ي �عت��ها متفردة من جهة أّ��ا سلبية تنبع من ماهية    ،�ش�ل من اللذة ا�جمالية  -أو مفزعا أو مريعا�ان  

ة تث�� فينا االح��ام والصمود.  ،الرائع �� حّد ذا��ا
ّ

لت�ون    ،ت الن�ج اعتمده أدرنو �� جماليات القبحذا  و�� لذ

ة القبيح مقاومة ل�ل االنحطاط ا�حيط بنا �� العالم املعاصر. 
ّ

 لذ
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 : المصادر والمراجع   قائمة  -5

الشعرأرسطو،   _ -1 والنشر  فّن  للطباعة  الثقافة  دار  طبعة  ب��وت،  البدوي،  الرحمان  عبد  ترجمة   ،

 . 1983والتوزيع، 

، ضمن الكتاب ا�جما��، إطالالت ع��  ، ترجمة فت�� املسكي�يستطيقااملوجز الصغ�� لإل (آالن)،    باديو -2

ا�جمع   تو�س،  معّر�ة،  مختارات  العشر�ن،  القرن  من  ا�ي 
ّ
الث الّنصف   �� الغر�ي  بالعالم  ا�جماليات 

 .2010التو���ي للعلوم واآلداب والفنون، 

، ب��وت، دار معرفة  طوره أو جماليات الرائع من �انط إ�� در�داالفّن يخرج عن  بنشيخھ (أّم الز�ن)،  - -3

 2010للنشر، الطبعة األو�� ،

، ترجمة هادية العر��، اطالالت ع�� ا�جماليات بالعالم الغر�ي  هو املسرح امل�ح�ي؟  ما،  )فال��(بنيام�ن   -4

 .2010لفنون،�� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن، قرطاج، ا�جمع التو���ي للعلوم واآلداب وا

(مارك)،   -5 والّرهاناتجيمن��  جاهات 
ّ
االت املعاصرة  الر�اط،  ا�جمالّية  ب��وت،  بومن��،  كمال  ترجمة   ،

 .2012الطبعة األو��، االختالف، منشورات   ا�جزائر، منشورات ضفاف، دار األمان،

 . 2005، ترجمة غانم هنا، ب��وت، املنظمة العر�ية لل��جمة،نقد ملكة ا�حكم�انط، - -6

شر، الطلسان العربمنظور،  ابن- -7
ّ
 2011عة السا�عة،ب، ب��وت، دار صادر للطباعة والن

8- Adorno, Théorie esthétique, trad. Marc Jiménez, Paris, Gallimard, 1995. 
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 كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة 

 تونس

 مفعول المقام في صناعة الخطاب وتأویله

 أنموذجا "باب األسد والثور" في "کلیلة ودمنة"
 

The effect of the setting in the production of discourse and its 
interpretation- The story of the “lion and the Ox” (Kalīlawa-

Dimna) as an example 
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 مفعول المقام في صناعة الخطاب وتأویله 

 أنموذجا  1"باب األسد والثور" في "کلیلة ودمنة" 

 

 

 الملّخص: 

وتلّقيا ع�� و�� م���� بأهّمّية املقام �� بناء ا�خطاب  تتأسس دراسة مسألة تأث�� املقام �� ا�خطاب إنتاجا  

ع��   م 
ّ
املت�ل حملھ   �� أو  ا�خطاب  صياغة   �� السياقّية  وعناصره  أنواعھ  بمختلف  تأث��ه   �� سواء  وتأو�لھ 

اختيارات مخصوصة دون أخرى �ستجيب لشرط املطابقة ب�ن املقام و��ن ا�خطاب. كما ي��ض هذا البحث  

ا�خار��. أّما املقام األول، فاتصل بال�خصيات ال�ي �انت تتحاور فيھ سواء    داخلّيو  ينال  مع�� االعتناء باملقا

 �عملّية ترجمة "باب األسد والثور"    �� القّصة اإلطار أو القصص املضّمنة.
ّ

وأما املقام الثا�ي فتضمن ما حف

صل  
ّ
ات ما  متداخلة  مقامّية  عناصر  من  ودمنة"  "�ليلة  كتاب  أبواب  بالسلطة  ومختلف  أو  بامل��جم  م��ا 

 وأسلو�ا و�س��اتيجّية.  عناصر أثرت تأث��ا بّينا �� خطاب ابن املقّفع بنية  السياسّية القائمة آنذاك. و��

 مقام، عناصر سياقية، خطاب سردي، تأو�ل مفعول،  ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 

The study of the influence of the setting in the discourse (as produced or perceived) is based 

on a systematic awareness of the importance of such a setting in constructing and interpreting 

the discourse, whether in its influence, in its various types and contextual elements. Through 

formulating the discourse, the speaker makes specific choices that respond to the condition of 

matching between setting and the discourse. This study deals with internal and external 

settings. As for the first one, it is linked with actors  of  frame story or inline stories. The second 

one accentuates the translation process of the “lion and the Ox” and all chapters of “Kalīlawa-

Dimna” in relationship to the settings related either to the translator or to the political 

authority of the time. All these elements impacted Ibn al-Muqaffa` speech at different levels: 

structure, style and strategy.  

interpretation.  discourse,narrative  context elements, context, Effect, :Keywords 

 
 .  2014، تحقيق عبد الوهاب عزام وطه حسين، مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، كليلة ودمنة عبد هللا بن المقّفع،  -1

 د. یسرى التمراوي

 



ويله
ٔ
سد والثور" في "كليلة ودمنة"   مفعول المقام في صناعة الخطاب وتا

ٔ
نموذجا  "باب اال

ٔ
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 : المقّدمة  -1

القديم البال�ّ�  التفك��   �� سواء  األلسن  ع��  دورانا  املصط�حات  أك��  من  "املقام"  مصط�ح  أو    1ُ�ّعّد 

.واق��نت بھ مصط�حات أخرى من قبيل "مقام ا�خطاب"  3. وقد تواتر استعمالھ وتلّونت �عر�فاتھ2ا�حديث

من   طبقة  ف�حقتھ  املقام".  و"سياق  و"املساق"  املوقف"  و"سياق  التلّفظ"  و"مقام  التواصل"  و"مقام 

جة إ�� جواره اللغوّي ملعرفة  الدالالت واملقاصد كثيفة، واع��اه من الغموض ما صار بھ قلقا، وأصبح �� حا

 املقصود بھ.  

وال �ستمّد املقام أهّميتھ من وجوده �� ذاتھ بقدر ما �ستمّدها من آثاره �� ا�خطاب ومفعولھ فيھ إ�شاء  

 بتن�يلھ �� املقام الذي قيل فيھ، ور�طھ بجميع العناصر املقامّية  
ّ

وتأو�ال. وا�خطاب بدوره ال يكشف داللتھ إال

ر �� اآلخر بطر�قة  4لتلّفظ بھ. فالعالقة ب�ن املقام و��ن ا�خطاب عالقة تالزمّيةال�ائنة زمن ا
ّ
، ف�ّل م��ما يؤث

أو بأخرى. ولعّل تأث�� املقام �� ا�خطاب ي�ون أشّد ألن املقام ي�ون عادة سابقا ل�خطاب. وال يكتسب ا�خطاب  

 م�ى استجاب �ختلف العناصر املقامّية ا�حاضرة أثناء 
ّ

   إنتاجھ.قيمتھ إال

 
 نشير على سبيل الذكر إلى:  -1

- Aristote, Rhétorique, trad. C-E Ruelle, le livre de poche, Librairie Générale Française, Paris, 1991, p. 261 
(1395 b). 

ّول،  البيان والتبيينالجاحظ،  -
ٔ
 . 112، ص 2009، موسوعة الشعر العربّي، اإلصدار اال

 ُينظر مثال:  -2
فريقيا الشرق، الدار  ولّي النّص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الداللّي والتدافان ديك،  -

ٔ
، ترجمة عبد القادر قنيني، ا

 .274-255، ص ص 2000البيضاء، 
دب العربّي محّمد بن عّياد، 

ٔ
 . 2004، مطبعة الّتسفير الفّنّي، صفاقس، المقام في اال

دبّية مكان القول -3
ٔ
غوّية والبالغّية واال

ّ
طرافه وظروف  ورد في معجم الّسرديات ما يلي: "ُيقصد بالمقام في البحوث الل

ٔ
ومناسبته وا

 إنشائه والعوامل المباشرة وغير المباشرة في إنجازه"  
فين، 

ّ
 . 403، ص 2010، 1، إشراف محّمد القاضي، نشر مشترك، ط معجم الّسردياتمجموعة من المؤل

وورد في معجم تحليل الخطاب ما يلي: "إّن سياق عنصر ّما "س" هو مبدئّيا كّل ما يحيط بهذا العنصر. وعندما تكون "س" وحدة 
ن نفسه من طبيعة لغوّية  

ٓ
لغوّية (من طبيعة وكّم متغّيرين: صوتم، صرفم، كلمة، جملة، ملفوظ)، فإّن محيط "س" يكون في اال

غوّي) وغير لغوّية 
ّ
فين لإلحالة خاّصة إّما إلى  (المحيط الل

ّ
(الّسياق المقامّي االجتماعّي الّثقافّي). ويستعمل لفظ "سياق" بحسب المؤل

 يعّم 
ٔ
خرون تسميته جريا على استعمال بدا

ٓ
 ) وإّما إلى مقام التخاطب. contexteالمحيط اللغوّي للوحدة (ويفّضل ا

عبد القادر المهيري وحمادي صّمود، دار سيناترا، تونس،  ، ترجمةمعجم تحليل الخطابباتريك شارودو، دومينيك منغنو،  
 133، ص 2008

 صاغ شكري المبخوت قاعدة قابلة للعكس والطرد، بحيث يكون لها صنو.  -4
و اإلنكار.  -

ٔ
 إذا كان في الكالم توكيد فمقامه المناسب هو الترّدد ا

و إنكار ناسبه كالم مؤّكد.  -
ٔ
 إذا كان المقام مقام ترّدد ا

داب والفنون واإلنسانّيات بجامعة منوبة االستدالل البالغّي مبخوت، شكري ال
ٓ
ّية اال

ّ
وحدة البحث في  -، دار المعرفة للنشر وكل

 . 26، ص 2006، 1"تحليل الخطاب"، ط 
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ي�ون من إ�شاء الراوّي   2: مقام داخ��ّ 1و�زداد املقام أهّمية م�ى ورد �� القّص التخيي�ّ�. فينقسم قسمْ�ن

خار�ّ�   ومقام  فيھ.  م 
ّ

و�تحك املتحاورة  ال�خصّيات  خطاب  فيوّجھ  تار�خّية.  ذات  هو  حيث  من  ال�اتب  أو 

رة خصوصا �� زمن الكتابة. في�ون لھ أش�ال  �شمل ال�اتب والقارئ التار�خّيْ�ن ومختلف العناصر ا�حاض

ل  
ّ
ل تأث�� املقام �� ا�خطاب؟ وما درجات ذلك التأث��؟ وكيف يتش�

ّ
مختلفة من التأث�� �� ا�خطاب. ففيم يتمث

 ا�خطاب �� تفاعل مع العناصر املقامّية؟ وما دور املقام �� بيان املضمر وتأو�ل ا�خطاب؟ 

نظر �� "باب األسد والثور" الوارد �� كتاب "�ليلة ودمنة" الذي ترجمھ  واخ��نا لإلجابة عن تلك األسئلة ال

عبد هللا بن املقّفع. و�رّد اختبارنا هذا الباب إ�� سببْ�ن: يّتصل السبب األّول بطبيعة املقام الداخ�ّ�. فهو ��  

ة معّينة.  هذا الباب مقامات عديدة ومتنّوعة ساهمت عناصرها ا�ختلفة �� توجيھ خطاب ال�خصّيات وجه

و�ّتصل السبب الثا�ي باملقام ا�خار�ّ�. فقد حّفت �عملّية ترجمة "باب األسد والثور" ومختلف أبواب كتاب  

صل م��ا بامل��جم أو السلطة السياسّية القائمة آنذاك،  
ّ
"�ليلة ودمنة" عناصر مقامّية متداخلة ال سّيما ما ات

را 
ّ
املؤث لتلك  خاضعة  ال��جمة  اختيارات  جعل  خطاب مّما   �� الداخ�ّ�  املقام  تأث��  �ان  فكيف  املقامّية.  ت 

   ال�خصّيات؟

 : المقام الداخلّي -2

�� "باب األسد والثور" مقامات عّدة وأنواع مختلفة. و�ان لتأث��ها �� ا�خطاب صناعة    3إّن املقام الداخ��ّ 

 وتقّبال وجوه متباينة. ونقف ع�� املقام الوارد �� القّصة اإلطار انطالقا من املثال التا��: 

لكذوب  لبيدبا رأس فالسفتھ: اضرب �� مثل الرجل�ن املتحاّب�ن يقطع بي��ما املك الهند   "قال د�شليم   -

ا�خئون (كذا) و�حملهما ع�� العداوة والشنآن. قال بيدبا الفيلسوف: إذا ابت�َ� الرجالن املتحاّبان بأن يدخل  

 . 4بي��ما ا�خئون الكذوب تقاطعا وتدابرا وفسد ما بي��ما من ا�حّبة"

فيھ،    هذا ت�ّون  ا�حوار  طرفا  اختفى  خفّي،  "مقام  أّولهما  اثنْ�ن:  مقامْ�ن  من  األّو�ّ�  املثال  الراوي  وهما 

)Narrateur primaire  املقام وعدم ظهور تلّفظ واحد. ورغم خفاء هذا  بي��ما مقام  ) والقارئ، ولم يجمع 

 
خذ تسمياتيقول شكري الطونسي:  -1

ٔ
و قسمين من السياق، سياق النّص وسياق المقام. وهي ثنائّية تا

ٔ
 "يمكن القول بوجود نوعين ا

 مختلفة لدى الدارسين".
د عالم الفكرشكري الطوانسي، المقام في البالغة العربّية دراسة تداولية،  

ّ
 66، ص 2013، سبتمبر 1، العدد 42، المجل

دبّي. والمقام   -2
ٔ
دبّيْين في قوله: "المقام الداخلّي بين الناس، تلك العالقات الماثلة داخل عمل ا

ٔ
مّيز كبدي فاركا بين مقامْين ا

دبّي والذي يوّجه إليه هذا العمل". ال
ٔ
ي العالقات بين العمل اال

ٔ
 خارجّي، ا

دبّية، ترجمة محّمد العمرّي، ضمن كـتاب 
ٔ
جناس اال

ٔ
جناس الخطابّية واال

ٔ
دب في القرن العشرينكبدي فاركا، المقام في اال

ٔ
،  نظرّية اال

فريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
ٔ
 . 120ص   ،1996ترجمة وتقديم محّمد العمري، ا

صل  -3
ٔ
يقّسم محّمد بن عّياد المقام بحسب مستويات ثالثة مختلفة: المقام النّصّي والمقام التلّفظّي والمقام الكونّي. المقام النّصّي ا

صل تغييرّي.
ٔ
صل تبئيرّي والمقام الكونّي ا

ٔ
 تعبيرّي والمقام التلّفظّي ا

دب العربّي محّمد بن عّياد، 
ٔ
 10، ص المقام في اال

. 2014، تحقيق عبد الوهاب عزام وطه حسين، مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -4
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ھ حاضر أبدا بحضور فعل السرد. وُيستفاد نوع املقام من ا�خطاب، وهو مقام سرد  
ّ
عناصره السياقّية فإن

القدر الضرورّي ال�ا��   ، وتضّمن1�خطاب لقاعدة الكّم فقد استجاب ا  و�خبار. ولھ تأث�� مباشر �� ا�خطاب.

من املعلومات ال�ي يحتاجها املروّي لھ. فُعّ�ن طرفا ا�حوار اسما ووضعا مؤّسسّيا. وُرسمت العالقة بي��ما.  

م أو طرف ا�حوار األّول د�شليم، وهو ملك من ملوك الهند. والسامع أو طرف ا�حوار الثا�ي بيدبا،  
ّ
فاملت�ل

�� الفالسفة. فمدار اإلخبار ع�� تفاعل قو�ّ� ب�ن ملك، هو صاحب سلطة سياسّية �� مملكتھ والقائم  وهو كب

بأمر تصر�ف شؤو��ا، وفيلسوف، هو مرجع �� علمھ وصاحب سلطة علمّية. وتحّددت العالقة بي��ما بحاجة  

ا عناصر  ساهمت  ا�خطاب  من  معّ�ن  نوع  لتقّبل  لھ  املروّي  في��ّيأ  للعالم.  سماتھ  امللك  تحديد   �� ملقام 

 وخصائصھ.  

و�يدبا، وهما طرفا القّصة اإلطار. وقد انتفت   د�شليم2""طرفاه املعلنان  وأّما املقام الثا�ي فمقام صر�ح

م. ولهذه العناصر السياقّية تأث��    3عناصره السياقّية
ّ
 طر�ّ� التلّفظ ونوع املقام، وهو مقام �عل

ّ
فال نجد إال

خضوع موضوعا وأعماال لغوّ�ة. و�ظهر تأث�� املقام �� ا�خطاب �� مستوى البنية �� عميق �� ا�خطاب بنية و 

م �ستجيب.   ا�خطاب
ّ
م يطلب و�يدبا املعل

ّ
لثنائّية االستخبار واإلخبار أو الطلب واالستجابة. فد�شليم املتعل

د فكرة مفادها "أّن ا
ّ

لرجل�ن املتحاّب�ن يقطع  وأّما �� مستوى املوضوع فإّن د�شليم يطلب مثال ي�ون حّجة تؤك

. و�يدبا �ستجيب فيضرب لھ مثل األسد والثور  4بي��ما الكذوب ا�خؤون و�حملهما ع�� العداوة والشنآن"

  باعتبارهما متحاّب�ن، ودمنة باعتباره الكذوب ا�خؤون.

 
ن يفيد المتقّبل بكّم من المعلومات على قدر حاجته إليها. وتقوم على قاعدتين: -1

ٔ
م با

ّ
 تلزم مقولة الكّم المتكل

 المطلوب من المعلومات.لتكن إفادتك محتوية على الحّد   -
كـثر من الحّد المطلوب من المعلومات.   -

ٔ
 ال تجعل إفادتك تحتوي ا

Paul Grice, Logique et conversation, in Communications, No 30, Seuil, 1979. 
نموذجا، ضمن محّمد نجيب العمامي، مقاربة النّص السردّي التخييلّي من وجهة نظر تداولّية "المقامة البغدادّية" لل -2

ٔ
همذاني ا

 . 104، ص 2005، صفاقس، 1، دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع، ط بحوث في النّص السردّي 
ث بروتون يقوم تصّور فيليب -3

ّ
). ويتكّون من العناصر Triangle argumentatifالحجاجّي ( للمقام على ما اصطلح عليه بالمثل

 السياقّية التالية:
طروحة بمثابة ).وهوVraisemblableبالحقيقة ( الشبيه مجال إلى الموقف هذا ينتميالخطيب:  موقف-

ٔ
النظر.  ووجهة  والفكرة اال

ن قبل موجود وهو
ٔ
ن للمرء ويمكنحجاجّيا.  موضوعا يصبح ا

ٔ
خرين إقناع إلى يسعى وال لنفسه به يحتفظ ا

ٓ
و به اال

ٔ
 به.  إعالمهم حتى ا

و لنفسه يحاجج الذي الخطيب: وهو -
ٔ
خرين ا

ٓ
 مثال.  كالمحامي لال

ي بها الحّجة: المقصود -
ٔ
ثناء الرا

ٔ
ن الحجاجّي. ويمكن االستدالل إطار في يجري  وهو به، اإلقناع ا

ٔ
 شكل في مكـتوبة الحّجة تكون ا

و كلمة
ٔ
و رسالة ا

ٔ
و كـتاب ا

ٔ
  إلكـترونّية إرسالّية ا

ٔ
و مباشرة مسموعة وا

ٔ
و لراديو مثال مباشرة غير ا

ٔ
ن الهاتف ويمكن  ا

ٔ
 صورة.  تكون ا

ي فيا باالنخراط إقناعه إلى الخطيب يسعى من السامع: وهو -
ٔ
ن عليه. ويمكن اقترحه الذي لرا

ٔ
و شخصا يكون ا

ٔ
و  جمهورا  ا

ٔ
  مجموعة ا

ن  ويمكن جمهور، من
ٔ
 الذاتّي. اإلقناع إطار في نفسه هو يكون ا

راء مجموع  به التقّبل: المقصود سياق  -
ٓ
حكام والقيم اال

ٔ
 لعمل سابقة وتكون مفترض مع الخطيب، سامع فيها يشترك التي واال

و الرف  بالموافقة سواء الحجاج فيتقّبل بدور  وتنهض المحاّجة
ٔ
 .  ضا

Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, Editions La Découverte, Paris, 1996, pp. 17-18.  
 .73سابق، ص، مصدر كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -4
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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� تأث�� املقام �� ا�خطاب �� مستوى األعمال اللغوّ�ة �� ما أنجزتھ �ّل �خصّية. فد�شل
ّ

يم ملك.  و�تج�

ب. وظهر ذلك �� عمل األمر الوارد �� 
َ
ويسمح لھ وضعھ املؤّس�ىّي هذا أن يأمر ع�� وجھ االستعالء �ّل مخاط

بداية خطابھ "اضرب ��". وأّما د�شليم فرغم سلطتھ العلمّية فهو أد�ى من�لة من امللك، وملزم بإظهار الطاعة  

فوجد نفسھ ملزما بتكييف خطابھ مع إكراهات املقام.    والوالء للملك. وقد �ان د�شليم واعيا �سلطة املقام،

ولذلك جاء خطابھ تقر�را ملا ورد �� كالم امللك. و�ظهر التقر�ر �� جواب الشرط "تقاطعا وتدابرا وفسد ما  

 . 1بي��ما من ا�حّبة"

بناء ا�خطاب.  وأّما املقامات الواردة �� القصص املضّمنة فقد تنّوعت، وتباين تأث�� عناصرها السياقّية ��  

 ونذكر من تلك املقامات أبرزها وأشّدها تأث��ا �� �شكيل ا�خطاب.

 :مقام النصح -2-1
ة �� "باب األسد والثور" املقامات القائمة ع�� الن�ح. ونقف ع�� مدى تأث��ها  نتواترت �� القصص املضمّ 

 �� صناعة ا�خطاب اعتمادا ع�� املثال التا��:

 بأر�عة أشياء: أما  ي ن�ح تاجر مك�� أبناءه فقال: "  -
ّ

ا ب�ّي إّن صاحب الدنيا يطلب ثالثة أمور لن يدركها إال

الثالثة ال�ي يطلب، فالسعة �� الرزق واملن�لة �� الناس والزاد لآلخرة، وأّما األر�عة ال�ي يحتاج إل��ا �� درك  

م استثماره، ثم  هذه الثالثة، فاكتساب املال من أحسن وجھ ي�ون، ثم حسن القيام ع�� ما اكتسب منھ، ث

 .2إنفاقھ فيما يص�ح املعيشة و�ر�ىي األهل واإلخوان، فيعود عليھ نفعھ �� اآلخرة"

هذا املثال مقاما تفاعلّيا ت�ّونت عناصره السياقّية من أطراف التلّفظ، و�� األب واألبناء، ونوع    تضّمن

من املعلومات �عّرف بأطراف ا�حوار  املقام، وهو مقام ن�ح ولوم ووعظ. وقد زّود الراوي املروّي لھ بمقدار  

�ان بأرض دستابند تاجر مك��، و�ان لھ بنون. فلّما أدر�وا أسرعوا �� مال  قائال: "  وت�ّ�ر نوع املقام ومقاصده،

 ترّد عليھ وعل��م"
ً
فاألب تاجر ثرّي حسن التدب��، و�� سعة من املال. وأّما األبناء    3.أب��م، ولم يح��فوا حرفة

   فأغرار متالفون ملال أب��م، قعود عن تحصيل صناعة وطلب الرزق.

فجاء    و�ان لنوع املقام وعناصره السياقّية ا�ختلفة تأث�� عميق �� بناء ا�خطاب بناء تمّ�� �عّدة خصائص.

ح بنفس  ير�ح  النوع  حيث  استمِ◌ من  �ّي 
ْ

األمور  ك �عظائم  و�صره  ا�حياة   �� تجر�تھ  من  م 
ّ
املت�ل األب  ّده 

ودقائقها. وورد ا�خطاب من حيث الب�ى ال��كيبّية جمال اسمّية قص��ة. و�� اسمّية لتقّرر حقائق. و�� قص��ة  

لها وحفظها. واقتصر ا�خطاب من الناحية البالغّية ع�� حّجة التقسيم
ّ
 Argument( ليسهل ع�� األبناء تمث

division de(.سّد   و، 4فتؤّدي إ�� "تقو�ة حضوره �� األذهان" . و�� حّجة �ستق�ىي املقّسم و�س�� أجزاءه�"

 
 . 73، صالمصدر نفسه -1
 . 73نفسه، ص  المصدر -2
 . 73، ص نفسهالمصدر  -3

4- Chaim Perelmanet Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, Éditions de 
l’université de Bruxelles, 6èmeédition, Bruxelles, 2008, pp. 316-317. 



ويله
ٔ
سد والثور" في "كليلة ودمنة"   مفعول المقام في صناعة الخطاب وتا

ٔ
نموذجا  "باب اال

ٔ
 د. يسرى التمراوي ـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)320( 

ا �ان مقام التحر�ض يباين مقام الن�ح، فلعل وجوه تأث��ه ��  .1ع�� السامع �ّل منافذ املناورة وا�خاتلة"
ّ
ومل

 ا�خطاب ت�ون متباينة.

 :مقام التحریض -2-2
برز املقامات الواردة �� "باب األسد والثور" نظرا إ�� أّن دمنة قد اعتمد التحر�ض  �عّد مقام التحر�ض أ

لإليقاع ب�ن األسد والثور. وقد حملھ مقام التحر�ض ع�� صياغة خطابھ صياغة �ستجيب لشرط املطابقة  

 ب�ن املقام و��ن ا�خطاب. ونوّ�ح ذلك انطالقا من املثال التا��: 

األم�ن الصادق عندي أن ش��بة خال برؤوس جندك، فقال لهم: قد �جمت    قال دمنة لألسد: "حّدث�ي  -

ا بلغ�ي هذا  
ّ
ھ مل

ّ
ھ �ائن �� ولھ شأٌن، وأن

ّ
األسد، و�لوت رأيھ ومكيدتھ وقوتھ، فاستبان �� �� �ّل ذلك ضعف، و�ن

ها، وجعلتھ نظ�� نفسك، فهو يظّن    عرفت أّن ش��بة
ّ
ك أكرمتھ الكرامة �ل

ّ
ھ مثلك.  خئون غادر، وقد عرف أن

ّ
أن

ھ قد 
ّ
ھ �ان ُيقال: إذا عرف امللك من الرجل أن

ّ
. فإن

ً
ك م�ى ُزلت عن م�انك صار لھ ُملكك، فهو ال يدع جهدا

ّ
وأن

ھ إن لم يفعل �ان هو املصروع. وأنت أّ��ا امللك  
ّ
ساواه �� الرأي واملن�لة والهيبة واملال، والتبع، فليصرعھ، فإن

 .2أرى أن تحتال لألمر قبل أن يفوتك، ثّم ال �ستدركھ" أعلم باألمور وأبلغ ف��ا رأيا. وأنا

م وهو دمنة، والسامع وهو األسد،  
ّ
كرت من عناصره السياقّية ثالثة: املت�ل

ُ
تضّمن هذا املثال مقاما، ذ

. فقد ت�ّون  و�س��اتيجيةونوع املقام وهو مقام تحر�ض. ولهذه العناصر تأث�� عميق �� ا�خطاب بنية وأسلو�ا  

�ام بالواقعّية، فيصّدق السامع ما  خطاب دمنة من حيث البنية من سند وم�ن. ومن أبرز وظائف السند اإل�

قيل لھ. وت�ّون امل�ن من خ�� وحّجة ورأي. مدار ا�خ�� ع�� ما �ان من أمر ش��بة من تدب�� لإلطاحة باألسد.  

وجاءت حّجة الشاهد القو�ّ� تحف��ا لألسد ع�� املبادرة بالقضاء ع�� ش��بة قبل فوات األوان. وورد الرأي  

 وى التحف��.  نصيحة �عّزز ا�حّجة �� مست 

الراوي   إ��  سندت 
ُ
أ املوجبة. وقد  الصفات  األّول  ا�جدول  منھ: شمل  جدول�ن  باختيار  الوصف  ق 

ّ
و�تعل

الذي تحّمل منھ دمنة ا�خ��. فهو أم�ن وصادق. ومن شأن هاتْ�ن الصفتْ�ن أن توقعا التصديق �� ذهن األسد  

سن
ُ
دت إ�� ش��بة. فهو خائن وغادر. وهما صفتان  بما يقولھ دمنة. وشمل ا�جدول الثا�ي الصفات السالبة، وأ

تحمالن األسد ع�� تأديب ش��بة ع�� مقدار خيانتھ وغدره. واملقابلة ب�ن الصفات املتناقضة �� ذهن السامع  

خاذ موقف ّما، والعمل ع�� تحقيقھ. 
ّ
 �� الوقت نفسھ تز�د من درجة وضوحها، فتحّفز السامع ع�� ات

اتيجّية التضليل. فقد غالط دمنة األسد، ونقل إليھ ما لم يكن من أمر ش��بة.  اإلس��اتيجّية ف�ي إس��  وأّما

وأوغر قلب األسد، وعمل ع�� أن ين�ع من ذهنھ صورة ش��بة القائمة ع�� ا�حكمة وسداد الرأي، و�زرع م�ا��ا  

نجح �� صورة أخرى قوامها ا�خيانة والغدر. وقد حمل مقام التحر�ض دمنة ع�� مغالطة األسد وتضليلھ لي

ل �� اإليقاع �ش��بة. ولكّن دمنة يجد نفسھ أحيانا �� مقامات زجر ذات خطاب مختلف. 
ّ
 مسعاه املتمث

 
وراق" البن حّجة الحمويمحّمد الناصر كّحولي،  -1

ٔ
سسه وتقنّياته في "ثمرات اال

ٔ
، قليبية،  1، دار زينب، ط الحجاج الخطابّي ا

 . 140، ص 2017
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 :مقام الزجر  -2-3
�عّددت املقامات القائمة ع�� الزجر. واختلفت وجوه تأث��ها �� �شكيل ا�خطاب. وسنبّ�ن ذلك استنادا  

 إ�� ما ورد �� املثال التا��:

 �� م�انھ ال يتحّول وال ينشط كما �ان يفعل؟ قال  قال دمنة  -
ً
ل�ليلة: "ما ترى يا أ��؟ ما شأن امللك مقيما

�ليلة: ما شأنك أنت واملسألة عّما ليس لك وال �عنيك؟ أّما نحن فحالنا حال صدق، ونحن ع�� باب امللك  

ي�ون من أمورهم، فاسكت عن  واجدون ما نأ�ل، ولسنا من أهل املرتبة ال�ي يتناول أهلها كالم امللوك وما  

 .1هذا"

ت�ّون املقام �� هذا املثال من العناصر السياقّية التالية: طر�ْ� ا�حوار، وهما �ليلة ودمنة، ونوع املقام،  

وهو مقام زجر وردع. و�ان �ليلة واعيا �سمات أخيھ دمنة الذهنية وا�خلقّية واالجتماعّية. فهو داهية وشّر�ر  

غفل ال �عرفھ األسد. ف�ان لسمات دمنة واملقام الزاجر تأث�� قوّي �� خطاب �ليلة.  وطموح وقليل الهّمة و 

باملالءمة تتمّ��  لغوّ�ة  ألعمال  �ليلة  اختيار   �� التأث��  ذلك  خرج  2وظهر  وقد  باالستفهام.  خطابھ  فبدأ   .

ل �� تبكيت دمنة و�فحامھ حسب ب��مل
ّ
. وأردف �ليلة  3اناالستفهام عن معناه ا�حقيقّي إ�� مع�ى بال�ّ� تمث

االستفهام بالتأكيد. فرّ�خ فكرة �� ذهن دمنة مفادها الثبات ع�� الصدق والقناعة باملوجود. ثم دّعم ذلك  

مفادها أّ��ما لم يبلغا �عد مرتبة من يجوز لھ    4بالنفّي. فوّجھ امللفوظ وذهن دمنة قصرا إ�� نتيجة واحدة

يلة خطابھ باألمر. ومداره ع�� الزام دمنة باإلعراض عن موضوع الكالم �� أمور امللك وشؤونھ. ثّم عّزز �ل

ھ يجد نفسھ �� مقام تو�يخ ذي خطاب حاّد.
ّ
 كالمھ، وعدم ا�حديث �� شؤون امللك. وم�ى لم يرعو دمنة فإن

 :مقام التوبیخ -2-4
 ملقام التو�يخ دور كب�� �� بناء ا�خطاب و�شكيلھ. ونبّ�ن ذلك اعتمادا ع�� املثال التا��: 

ل �ليلة لدمنة: "أّ��ا الفسل، انظر إ�� حيلتك، ما أنكدها وأوخم عاقب��ا. فقد ف�حت األسد وأهلكت  قا  -

رقك فيما اّدعيت فيھ الرفق. أولست �علم أّن أ�جز  
ُ

ش��بة، وفّرقت �لمة ا�جند، مع ما استبان �� من خ

ف صاحبھ القتال، وهو �� غ�ى عنھ؟"
ّ
 .5الرأي ما �ل

 
 .75، صالمصدر نفسه -1
ّن الكلمة لن تكـ -2

ٔ
ساسّية للمالءمة في ا

ٔ
و  تتمّثل الفكرة اال

ٔ
تسب فعاليتها ما لم تكن متناسبة مع السمات الخاّصة للمتحّدث ا

و الوسيط. 
ٔ
و المناسبة ا

ٔ
و المتلّقي ا

ٔ
 الموضوع ا

 سلوان، 
ٔ
 . 610، ص 1، ج 2016، القاهرة، 1، ترجمة نخبة، المركز القومّي للترجمة، ط موسوعة البالغةتوماس ا

3- Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. p. 
214.  
4-Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, Editions de Minuit, Paris, 1989, p. 7. 

 .99، مصدر سابق، صكليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -5
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م وهو �ليلة، والسامع وهو دمنة،    ت�ّون املقام الوارد ��
ّ
هذا املثال من العناصر السياقّية التالية: املت�ل

ل تأث�� تلك العناصر �� ا�خطاب �� االختيارات امل�جمّية
ّ
الواصفة    1ونوع املقام وهو مقام تو�يخ وتقريع. وتمث

رق، والفسل من الر 
ُ

جال الرذل. وُوصف فعلھ  للفاعل وفعلھ ونتائجھ. فقد نودي الفاعل دمنة بالفسل وا�خ

لت نتائجھ �� فضيحة امللك وهالك ال��يء وتفر�ق ا�جند. و�ش��ك  
ّ
بالنكد ووخامة العاقبة، وال�جز. وتمث

 من مروءتھ، والقدح �� رجاحة 
ّ
هذه االختيارات امل�جمّية �� إبراز عظيم الذنب الذي ارتكبھ دمنة، وا�حط

 عقلھ، واّ��امھ بالقصور �� التدب��.

ر �� صياغة ا�خطاب، و�حمل يّت�ح م
ّ
ّما تقّدم أّن املقام الداخ�ّ� بمختلف أنواعھ وعناصره السياقّية يؤث

م ع�� اختيارات معّينة دون أخرى، من أجل االستجابة لشرط املطابقة ب�ن املقام و��ن ا�خطاب. ولعل
ّ
  املت�ل

 اجا وتأو�ال. املقام ا�خار�ّ� ت�ون لھ مظاهر أخرى مختلفة من التأث�� �� ا�خطاب إنت

 : المقام الخارجيّ  -3

يخرجنا من وضعّيات تلّفظّية داخل ا�خطاب إ�� وضعّية  إّن االنتقال من املقام الداخ�ّ� إ�� املقام ا�خار�ّ�  

يا تلّفظّيا م�ّجال �� وضعّية تواصلّية"2تواصلّية ب�ن ال�اتب واملتلّقي
ّ

. ويشمل املقام  3. و�صبح النّص "تمش

�� باب    4بارات املقامّيةا�خار�ّ� جميع االعت  "�ليلة ودمنة".  أثناء ترجمة عبد هللا بن املقّفع كتاب  القائمة 

"األسد والثور". ونذكر من تلك االعتبارات أك��ها تأث��ا �� عبد هللا بن املقّفع الختياره ترجمة كتاب "�ليلة  

 ودمنة" دون غ��ه من الكتب األخرى سواء الفارسّية أو الهندّية. 

 
وكسفورد وفيتجنشتين–إّن التعابير  -1

ٔ
خذ معناه من المناسبة التي  ال مع -حسب فالسفة ا

ٔ
ي إّن اللفظ يا

ٔ
 في سياق محّدد، ا

ّ
نى لها إال

 استعمل فيها.
صيل وإالجراءمن النسق إلى السياق، ضمن  فيتجنشتينمصطفى بلبولة، لد -

ٔ
ن، ع  نظرّية السياق بين التوصيف والتا

ٓ
، سلسلة اال

 . 43، ص 2015، 1، نشر مشترك، ط 5
م من المتلّفظ،  -2

ّ
ّية مساعدة على تمييز المتكل

ٔ
دبّي ا

ٔ
يقول صالح بن رمضان: "إّن االستناد إلى مقولة التخاطب يساعد الدارس اال

ي التمييز بين الوضعّية التلّفظّية داخل الخطاب ووضعّية التواصل بي
ٔ
ن الذات الحقيقّية الكاتبة والذات  والمخاطب من المروي له، ا

 الحقيقّية المتلّقية".
دبّي من التداولّية ٕالى إالدراكّيةصالح بن رمضان،  -

ٔ
دبّي بالرياض، ط التواصل اال

ٔ
، ص 2015، 1، المركز الثقافّي العربّي والنادي اال

98 . 
3- Ligia Stela Florea, Pour une approche linguistique et pragmatique du texte littéraire, Editions eliteratura, 
Bucarest, 2015, p. 19. 

و المحيط الماّدّي الفيزيقّي، الّزمانّي والمكانّي الذي يقع فيه فعل   -4
ٔ
يقول شكري الطوانسيعن عناصر السياق المقامّي: "اإلطار ا

اعّية وما يكون بينهم من عالقات وروابط تسبق الّتلّفظ  الّتلّفظ والمشاركين في الحدث الكالمّي: هوّيتهم وهيئتهم ووضعيتهم االجتم
خذ صورة  

ٔ
ثناءه ورؤية بعضهم بعضا، وما يعتقده الواحد عن االخر وما يجمعهم من سنن لغوّية وثقافّية واجتماعّية مشتركة تا

ٔ
وا

حكام واعتقادات ومقاصد ونوايا وم
ٔ
و قيم، وما يصدرون عنه من معارف وا

ٔ
و معايير ا

ٔ
يول ورغبات ومصالح وما  مواضعات عاّمة ا

عرافه وتقاليده التي  
ٔ
و عالمه) وشكله الّتعبيرّي با

ٔ
يحدسون به من افتراضات واقتضاءات واحتماالت. هذا إلى جانب موضوع الّتلفظ (ا

 يعترف بها اجتماعّيا (وتاريخّيا) ضمن ثقافة ّما. ُينظر: 
  .64شكري الطوانسي، المقام في البالغة العربّية: دراسة تداولية، ص 
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املن�ىئ: لم يكن عبد هللا بن املقّفع مجّرد م��جم ترجم كتاب "�ليلة ودمنة" من الفارسّية إ�� العر�ّي. بل   -

الن��   يتما�ىى وطبيعة  ف أسلو�ا 
ّ
�� األسلوب. فقد وظ التغي�� والتطويع  غّ�� فيھ وطّوعھ وزاد عليھ. يظهر 

ايا واقعھ. وتظهر الز�ادة �� إضافة باب ��  الفّ�ّي العر�ّي، ونفث فيھ من روحھ ما وفكره ما جعلھ ير�ح بقض

. ومن أبرز وظائف هذا الباب توجيھ القارئ  1"باب عرض الكتاب لعبد هللا بن املقّفع"  أّول الكتاب ُ�عرف بـ

 إ�� نوع معّ�ن من القراءة يقوم ع�� تجاوز املعا�ي الظاهرة إ�� املعا�ي الباطنة.  

ومجّرد ذكر اسم عبد هللا بن املقّفع أو قراءتھ �� سفر كتاب "�ليلة ودمنة" يرسم �� ذهن القارئ صورة  

ل�خطاب   الرج Éthos prédiscursif(2( سابقة  االنتماء  عن  األ�عاد. فمن جهة  الوجوه ومتعّددة  ل مختلفة 

لقّيا بالكرم واإليثار  
ُ

العر�ّ� والثقا�ّ� �شأ ابن املقّفع مجوسّيا من أتباع املذهب املانوّي. ثم أسلم. واش��ر خ

العلم. وارتفعت م�انتھ   الع وغزارة 
ّ
والفطنة وسعة االط بالذ�اء  الذهنّية ُعرف  السمات  والوفاء. ومن جهة 

ّبھ با�خليل بن أحمد الفراهيدّي.  
ُ

 العلمّية ب�ن معاصر�ھ ح�ى ش

أ�ي  العبا�ىّي وتحديدا ا�خليفة  وأّما من جهة أوضاعھ السياسّية واالجتماعّية فقد �ان خصما ل�حكم 

ا�خالفة   �� املعتمد  اإلدارّي  النظام  عيوب  كشف  العبا�ىّي  ل�حكم  نقده  مظاهر  ومن  املنصور.  جعفر 

لھ النظام اإلدارّي الفار�ىّي ع�� النظام اإلدارّي العر�ّي. و�ان �� خالف كب�� مع وا�� البصرة  العّباسّية، وتفضي

ب بن أ�ي صفرة. ودأب ع�� االس��انة بھ باستمرار.
ّ
  ُسفيان بن ُمعاو�ة بن يز�د بن املهل

ع السياسّي�ن  املتلّقي: �شمل املتلّقي القارئ العر�ّي عموما. و�مكن أن نخّص بالذكر خصوم ابن املقّف   -

تل ابن املقّفع    البصرةواالجتماعّي�ن، وتحديدا ا�خليفة العّبا�ىّي املنصور، ووا��  
ُ
سفيان بن معاو�ة. وقد ق

 بالزندقة. ع�� يد سفيان بن معاو�ة بإ�عاز من أ�ي جعفر املنصور، 
ً
 م��ما

ل الوجھ الظاهر �� التعليم وال��ذيب. فقد قال الفيلسوف   -
ّ
املقام: إّن للمقام وجه�ن ظاهرا و�اطنا: يتمث

�� صنع دمنة   باب "األسد والثور": "ف�ان  �� آخر  أرذل  –للملك    - السباع وأحقرها�� صغره وضعفھ وهو 

ب �ّل واحد م��ا ع�� صاحبھ، حّ�ى قطع وّدهما و�خاءهما من األعاجيب  
ّ
باألسد والثور ما شغب بي��ما، وأل

قاء وا�حذر ألهل النميمة والوهس، والنظر فيما يزّوقون من خد�ع��م ومكرهم  
ّ
والع�� لذوي األلباب �� االت

ك و�تجّنبوا عط��م، و�فحصوا عن هذه األشياء م��م، ثّم وسعاي��م. وذوو العقول أحّق أن يّتقوا كذب أولئ 

 عن تثّبت وضياء ونور، وأن يرفضوا �ّل ما عرفوا ذلك منھ"
ّ

 3ال يقدموا ع�� �ىيء من أقاو�لهم إال

ل الوجھ الثا�ي الباطن �� النقد واإلصالح
ّ
ل النقد �� قول ابن املقّفع: "فأّول ما ينب�� ملن طلب  4و�تمث

ّ
. يتمث

شيئا إ�� غ��ه ح�ى يحكمھ    تاب أن يبتدئ فيھ بجودة قراءتھ والتثّبت فيھ... فليس ينب�� أن يجاوز هذا الك

إ��   و�نسبھ  موضعھ  �ىيء  �ّل  يضع  ح�ى  واملعرفة  يقرأ  ملا  بالفهم  فعليھ  و�ح�امھ.  قراءتھ  و��  فيھ  و�تثّبت 

 
 . 51-45، مصدر سابق، ص ص كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -1

2-Ruth Amossy, L'argumentation dans le discours, Armand Colin, Paris, 2013, p. 94.  
 . 105، مصدر سابق، ص كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -3
ديب.  -4

ٔ
حمد حسين جار هللا على ثالثة مقاصد: مقصد تاريخّي ومقصد المتعة والتسلية ومقصد التعليم والتا

ٔ
 اقتصر ا

حمد حسين جار هللا، المقصدّية والتشكيل البنائّي في كـتاب كليلة ودمنة، 
ٔ
ّية التربيةا

ّ
ة كل

ّ
 .  19-18، ص ص 2001، 2، م  4، ع مجل



ويله
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ٔ
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ٔ
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ھ إذا أحكم القراءة لھ وعرف ظاهر القول فقد ف
ّ
أن رغ مّما ينب�� لھ أن �عرف معناه، وال �عرض �� نفسھ 

�ي أرجو أن  .1منھ
ّ
الباب. فإن �� هذا  بما  الكتاب فليقتد  ابن املقّفع: "فمن قرأ هذا  �� قول  ل اإلصالح 

ّ
و�تمث

 2يز�ده بصرا ومعرفة. فإذا عرفھ اكتفى واستغ�ى عن غ��ه، و�ن لم �عرفھ لم ينتفع بھ"

مت 
ّ

وتحك ا�خطاب  إنتاج   �� االعتبارات  تلك  �ّل  رت 
ّ
واس��اتيجّية  وأث وأسلو�ا  بنية  تأث��  3فيھ  يظهر   .

 االعتبارات املقامّية �� مستوى البنية �� تواتر البنية ا�حجاجّية. وننطلق �� بيان ذلك من األمثلة التالية:  

"قال بيدبا: إذا ابت�� املتحاّبان بأن يدخل بي��ما الكذوب ا�حتال، لم يلبثا أن يتقاطعا و�تدابرا.    :1املثال    -

ھ �ان بأرض دستابند
ّ
 4تاجر مك�� و�ان لھ بنون" ومن أمثال ذلك أن

"قال دمنة: من استصغر أمر عدوه و��اون بھ أصابھ ما أصاب وكيل البحر من الطيطوى. قال  :  2املثال    -

 .5ش��بة: وكيف �ان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أّن"

ي:  3املثال    -
ّ
إذا �ان هذا رأيك فإ� أّما  رك �حبة السلطان، فإّن   "قال �ليلة: 

ّ
�� �حبة السلطان    أحذ

القليل: �حبة   إال   األهوج، وال �سلم منھ 
ّ

إال ثالثة ال يج��ئ عليھ  أمور  العلماء:  خطرا عظيما. وقد قالت 

 . 6السلطان، وائتمان النساء ع�� األسرار، وشرب السّم للتجر�ة"

طروحة وا�حّجة. و�ذا �انت األطروحة ال تز�د  ت�ّون كالم ال�خصّيات �� هذه األمثلة الثالثة من جزأين: األ 

ع�� �و��ا رأيا أو موقفا فإّن ا�حّجة تنّوعت. ف�ي تارة تمثيل ح�ائّي أو حّجة سردّية مثلما هو األمر �� املثالْ�ن  

إ��  “بـ  األّول والثا�ي، وترد مسبوقة   أّن"، و�� طورا ت�ون شاهدا قولّيا مسندا  أو "زعموا  ومن أمثال ذلك" 

 ماء وا�حكماء، مثلما هو األمر �� املثال الثالث.  العل

و�ظهر تأث�� االعتبارات املقامّية �� مستوى األسلوب �� تواتر التأكيد ع�� ألسنة ال�خصّيات و�� تتحاور.  

 و�مكن بيان ذلك انطالقا من األمثلة التالية:  

 .7قال األسد لدمنة: "لقد تركت�ي �ارها �جاورة ش��بة" : 1املثال  -

 ع�� قدر املروءة، فاملرء ترفعھ مروءتھ من املن�لة  :  2املثال    -
ٌ
 مش��كة

ٌ
قال دمنة ل�ليلة: "إن املنازل متنازعة

 .8الوضيعة إ�� املن�لة الرفيعة؛ ومن ال مروءة لھ يحط نفسھ من املن�لة الرفيعة إ�� املن�لة الوضيعة"

 
 .46، مصدر سابق، ص نةكليلة ودم، )عبد هللا (بن المقّفع  -1
 51نفسه، صالمصدر  -2
 يتطابق الخطاب كّل الحاالت مع السياق.  -3

Marie-France Grinschpoun, L'analyse de discours, Donner du sens aux dires, Entrick B. Éditions, 2ème 
édition, Paris, 2013, p. 11.  

 .73سابق، ص، مصدر كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -4
 . 96ص  ،هنفسالمصدر  -5
 .78، ص المصدر نفسه -6
 .90ص المصدر نفسه، -7
 . 76ص المصدر نفسه، -8
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 .1فاستلذذت، فأرا�ي قد ان��يت إ�� الذي فيھ املوت"قال ش��بة لدمنة: "لعمري لقد طمعت : 3املثال  -

ل �� إدخال أدا�ْي التأكيد "لقد"
ّ
"إّن" �� بداية الكالم    و  �جأت ال�خصّيات �� هذه األمثلة إ�� التأكيد. وتمث

الكال  و�رد  الثالث.  املثال   �� الكالم  بداية   �� و"لقد"  "لعمري"  دْين 
ّ

و�دخال مؤك والثا�ي،  األّول  املثال�ن  م  �� 

إن�ار   مقام  املقام  �ان  إذا  بأداتْ�ن  دا 
ّ

مؤك و�رد  وترّدد.  مقام شّك  املقام  �ان  إذا  واحدة  تأكيد  بأداة  دا 
ّ

مؤك

 وجحود. 

ھ موضع  
ّ
ول�ن ورد الكالم ع�� لسان ال�خصّيات فنحن نقّدر أّن التأكيد من صنع ابن املقّفع. فهو �علم أن

�� البصرة وا�خليفة العّبا�ىّي الثا�ّي و�ّل من ناصرهم. ولذلك  اشتباه ل�ونھ مناوئا لرأ�ىْي ا�حكم �� عصره: وا

وقد    فإّن هؤالء سي�ونون �� محّل شّك وترّدد �� قبول مقالتھ، وسيجحدون ا�حقائق ال�ي �عرضها عل��م.

د خطابھ بأدا�ْي تأكيد
ّ

د ابن املقّفع ا�خطاب بأداة التوكيد واحدة لدفع الشّك وال��ّدد من األذهان، ثم أك
ّ

  أك

وحكم   حقائق  من  ا�خطاب   �� ورد  بما  التسليم  ع��  حملها  أجل  من  األذهان،  من  وا�جحود  اإلن�ار  لدفع 

 ومواقف. 

و�ظهر تأث�� االعتبارات املقامّية �� ا�خطاب �� مستوى االس��اتيجّية. فقد آثر عبد هللا بن املقّفع ترجمة  

ا وجده قائما ع�� إس��اتيجّية التمث
ّ
� التمثيل �� مستو��ن: يظهر املستوى  2يلكتاب "�ليلة ودمنة" مل

ّ
. و�تج�

األّول �� مماثلة ا�جتمع اإل�سا�ّي با�جتمع ا�حيوا�ّي. و�ظهر املستوى الثا�ي �� تواتر حّجة التمثيل السردّي.  

نت إس��اتيجّية التمثيل ابن املقّفع من نقد واقعھ خاصة الواقع السيا�ىّي. ونوّ�ح ذلك انطالقا من  
ّ

وقد مك

 مثلة التالية:  األ 

 مكتفيا:  1املثال    -
ً
ا    برأيھ. "و�ان بقر�ھ أسد ُيقال لھ بن�لھ... و�ان مزهّوا متكّ��ا منفردا

ّ
و�ّن ذلك األسد مل

ُرعب منھ، وكره أن يفطن لذلك جنده، فلم ي��ح   الثور، ولم يكن رأى ثورا قط، وال سمع خواره، سمع خوار

 .3م�انھ"

� بكرامتھ أفضل من بحضرتھ، ولكّنھ يؤثر بذلك من قرب  قال �ليلة:  :  2املثال    -
ّ

"إّن السلطان ال يتو�

 . 4منھ"

قال دمنة: "إّن إرادة األسد ملا ير�د ليس ل�ىيء مّما ذكرت من تحميل األشرار وال غ�� ذلك،  :  3املثال    -

ھ جّبار غّدار، أّول طعامھ حالوى وآخره مرارة، بل أك��ه  
ّ
 .5سّم مميت"ولكّنھ الغدر والفجور، فإن

 
 . 93ص المصدر نفسه، -1
 التلميحّية.  ذكر عبد الهادي الشهري عّدة استراتيجّيات للخطاب، من بينها اإلستراتيجّية - 2

،  2004، بيروت، 1، دار الكـتاب الجديدة المّتحدة، ط الخطاب مقاربة لغوّية تداولّية ٕاستراتيجياتعبد الهادي بن ظافر الشهري، 
 .370ص 

 .75بن المقّفع (عبد هللا)، كليلة ودمنة، مصدر سابق، ص  -3
 . 77، ص المصدر نفسه -4
 93ص المصدر نفسه، -5
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، ووزراؤه  :  4املثال  -
ً
ھ يقال: إّن السلطان إذا �ان صا�حا

ّ
 سمعتھ، فإن

ً
قال دمنة: "قد أذكر�ي أمرك شيئا

 .1وزراء سوٍء، منعوا خ��ه، فال يقدر أحٌد أن يدنو منھ"

وا�ج�ن.  االستبداد  خصالھ  من  كرت 
ُ
وذ حاكم،  ل�ّل  تمثيل  األّول  املثال   �� عنھ  املتحّدث  األسد  إّن 

كرت من خصالھ ��  
ُ
والسلطان املتحّدث عنھ �� املثال�ن الثا�ي والثالث إطالق و�عميم ل�ّل حاكم كذلك. وذ

املثال الثا�ي إيثار قرابتھ وتجاهل الفضالء مّمن حولھ. وُوصف وزراء السلطان �� املثال الثالث ب�و��م وزراء  

 ھ.  سوء ألّ��م �ستأثرون بخ�� امللك، و�منعون وصول اآلخر�ن إلي

و�بدو أّن مقاصد ابن املقّفع تتجاوز مستوى ا�جتمع ا�حيوا�ي لتحيل إ�� ا�جتمع اإل�سا�ّي. فهو يقول:  

"ولم يول العقالء من أهل �ّل ومان يلتمسون أن ُ�عقل ع��م، و�حتالون لذلك بصنوف ا�حيل، و�طلبون 

فها ابن املقّفع إلبالغ موقفھ  ل  . فإس��اتيجّية التمثيل �� حيلة من ا�حي2إخراج ما عندهم من العلل"
ّ
ال�ي وظ

. فليس املقصود باألسد والسلطان والوزراء سوى أ�ي جعفر املنصور  3من رموز ا�خالفة العّباسّية �� عصره

ووزرائھ أّوال، وسفيان بن معاو�ة وأعوانھ ثانيا. و�� ذلك نقد الذع ل�خليفة العبا�ىّي و�شه�� بوزرائھ ووالتھ  

 . 4وأعوا��م

 : تمة الخا  -4

صناعة    �� مختلف  تأث��  م��ما  ل�ّل  كب��ان  مقامان  والثور"  األسد  "باب   �� املقام  أّن  إ��  نصل  وهكذا 

ا�خطاب. املقام األّول هو املقام الداخ�ّ� ، أو املقام الذي �انت ال�خصّيات تتحاور فيھ سواء �� القّصة  

عھ وتنّوعت عناصره السياقّية من مقام  اإلطار أو القصص املضّمنة. وقد ورد مقامات عّدة، فاختلفت أنوا 

إ�� آخر. وساهم نوع املقام ومختلف تلك العناصر املقامّية �� التأث�� �� خطاب �ّل �خصّية �� مستو�ات  

 مختلفة. فجاء ا�خطاب مستجيبا ملقت�ىى ا�حال ال�ائنة زمن التلّفظ بھ.  

باعتباره   املقفع  ابن  �شمل  خار�ّ�  فمقام  الثا�ي  املقام  عموما  وأّما  العر�ّي  والقارئ  الكتاب،  م��جم 

والسلطة العباسّية خصوصا. وساهمت جميع العناصر املقامّية القائمة زمن القيام بال��جمة �� التأث�� ��  

 خطاب ابن املقّفع بنية وأسلو�ا و�س��اتيجّية. 

 
 .72ص  المصدر نفسه، -1
 45ص المصدر نفسه، -2
يقول فرج بن رمضان عن خصائص الحكاية المثلّية: إّن السرد القصصّي غير مطلوب لذاته وال لغاية فّنّية خالصة، وإّنما ُيطلب في 3

ّول بوصفه مطّية لبلوغ الهدف الوعظّي التعليمّي".  
ٔ
 المقام اال

 . 268، ص 2002، 46، ع ات الجامعة التونسّيةحوليّ فرج بن رمضان، مكانة المعنى وصفاته في الحكاية المثلّية، 
ه، في تقديرنا، طرق الموضوع السياسّي باعتماد تقنية المثال والتمثيل".  -4

ّ
هّم من ذلك كل

ٔ
 يقول عبد هللا البهلول: "وا

نموذجا، عبد هللا البهلول،
ٔ
 بال ن“مؤمنو ضمنمصادر القّوة اإلقناعّية في المثال المخترع، مثال البوم والغربان ا

 ).23، في الساعة 7/11/2018، (تّمت زيارته يوم  www.mominoun.com, 03/02/2016،حدود"
  .32ص 
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مّية ا�حافة  و�مكن القول إّن ا�خطاب سواء �� ظاهره أو مضمره �شتمل بالضرورة ع�� العناصر املقا  

ره باملقام. فاملقام هو الذي  1�عملّية إنتاجھ
ّ
. وهو يكتسب خصائصھ البنائّية والفّنّية وأ�عاده الداللّية من تأث

  .2يصنع املقال أك�� مّما يصنعھ قائلھ. ولذلك ُعّرف الكالم البليغ قديما ب�ونھ الكالم املطابق ملقت�ىى ا�حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن نماثل بين  -1

ٔ
يقول محّمد مشبال عن نصوص الجاحظ السردّية: "تسمح لنا نصوص الجاحظ السردّية في ضوء التلّقي التداولّي ا

 خطابها وبين المقامات التواصلّية".
ويل في النّص السردّي عند الجاحظمحمد مشبال، 

ٔ
 . 40، ص 2015، 1، نشر مشترك، ط الحجاج والتا

ّول، لوم البالغةإاليضاح في عالقزويني،  -2
ٔ
  .9، ص 2009، موسوعة الشعر العربّي، اإلصدار اال
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سد والثور" في "كليلة ودمنة"   مفعول المقام في صناعة الخطاب وتا

ٔ
نموذجا  "باب اال

ٔ
 د. يسرى التمراوي ـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)328( 

 : المصدر والمراجع  -5

 :المصدر
، تحقيق عبد الوهاب عزام وطھ حس�ن، مؤّسسة هنداوي للتعليم  �ليلة ودمنة،  )عبد هللا(بن املقّفع   -1

 .  2014والثقافة، القاهرة، 

 :المراجع العربیّة
نظرّ�ة السياق ب�ن التوصيف  فيتجنشت�ن من النسق إ�� السياق، ضمن   بلبولة (مصطفى)، لدفيج  -1

 .2015، 1، �شر مش��ك، ط  5، سلسلة اآلن، ع والتأصيل واإلجراء

 . 2009، موسوعة الشعر العر�ّي، اإلصدار األّول، البيان والتبي�ن، (عمرو)ا�جاحظ  -2

ّية ال��بية، املقصدّية والتشكيل البنائّي �� كتاب �ليلة ودمنة،  )أحمد حس�ن(جار هللا   -3
ّ
ة �ل

ّ
، 4، ع  مجل

 .2001، 2م 

(فان)،   -4 والتداو��ّ ديك  الدال�ّ�  ا�خطاب   �� البحث  والسياق استقصاء  القادر  النّص  ترجمة عبد   ،

 .2000قني�ي، أفر�قيا الشرق، الدار البيضاء، 

، املركز الثقا�ّ� العر�ّي والنادي األد�ّي  التواصل األد�ّي من التداولّية إ�� اإلدراكّية،  )صا�ح(بن رمضان   -5

 .  2015، 1بالر�اض، ط 
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 الّتوافق في السیاسة بین اإلمکان واالمتناع 

 

 

 

 

 الملّخص: 

لفكرة   الّنظرّ�ة  املرتكزات  حول  املعاصرة  السياسية  الفلسفة   �� ا�جدل  إذ  يدور  السّيا��ي"،  "الّتوافق 

ا�جتمع   يحرص م�ّونات  ب�ن  املعقولة  التعددّية  واقع  إلدارة  الّناجعة  السبل   �� البحث  ع��  راولز"  "جون 

و�جّد   سياسّية،  فضيلة   �� بما  العدالة   �� نظرّ�تھ  مقّومات  و�رساء  ا�حديثة  الديمقراطّيات   �� السيا��ي 

�� اإلدارة العقالنية التشاورّ�ة ب�ن القوى السياسية املتنافسة  "يورغن هابرماس" �� االستدالل ع�� ا�حاجة إ

د "شانتال موف"  
ّ

واإلقناع بوجاهة مشروعھ البديل املوسوم ب "الديمقراطية املداوالتّية". �� مقابل ذلك تؤك

الّصراعّية  الطبيعة  إ��  بالّنظر  السيا��ّي  ا�جتمع   �� الّتوافق  من  األش�ال  هذه  مثل  حصول  إم�ان  ر 
ّ

  �عذ

الفعل   ع��  تداعيا��ا  ي 
ّ
تخط يمكن  وال  السيا��ي  نظام  أّي  ع��ا   

ّ
�شذ ال  ال�ي  تلك  السياسّية،  للعالقات 

االنتقال   تجر�ة   �� نفسها  فرضت  الّ�ي  املفاهيم  من  السيا��ّي"  "الّتوافق  أّن  إ��  اإلشارة  وتجدر  السيا��ّي. 

املفهوم   وجاهة  تبّ�ن  محاولة  إ��  يدعونا  ّمما  تو�س   �� والنظرّ�ة  الديمقراطي  الفلسفّية  أطره  إ��  بالعودة 

   والعمل ع�� االستفادة من ا�جدل الدائر حولھ �� تقييم هذه التجر�ة.

املفاتيح: العالقات    ال�لمات  املداوالتّية،  الديمقراطية  التشاور�ة،  السياسة  املتشابك،  التوافق 

 الصراعّية، وهم الّتوافق 
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Abstract: 

 The debate in contemporary political philosophy is centered on the theoretical basis of the 

idea of "political consensus", as John Rawls seeks to examine effective ways to manage the 

reality of reasonable pluralism among the components of a political society in modern 

democracies and to establish the elements of his theory of justice in political virtue. Jürgen 

Habermas, also, finds its inference to the need for rational management Consultation between 

competing political forces and the establishment of the foundations of his alternative project 

characterized by a "Deliberative Democracy”. On the other hand, "Chantale Mouffe" confirms 

that such a possibility of Forms of consensus in the political community could not happen given 

the conflict nature of political relations which are not unacceptable of any political system and 

the consequences of which are unavoidable for the political action. 

 It should be noted that "political consensus" is one of the concepts that has imposed itself 

on the experiment of democratic transition in Tunisia, which requires us to try to show the 

validity of the concept by returning to its philosophical and theoretical frameworks and making 

use of the debate around it in evaluating this experience. 

 Key words: overlapping consensus, consultative policy, deliberative democracy, conflict 

relations, agonistic pluralism, consensus illusion 
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 : مقّدمة  -1

فالسفة   يطرحها  ال�ي  األسئلة  تنفّك  ال  إذ  باستمرار،  ر 
ّ

والتفك التعّهد  من  ينفلت  ال  مفهوم  السياسة 

الفعل   طبيعة  حول  روها 
ّ

ومفك مجال  السياسة  الّسياسة  أّن  باعتبار  تتجّدد،  السيا��ي  وماهية  السيا��ي 

ف الّنظر الفلسفي باملع�ى 
ّ
حّررتھ ا�حداثة من سطوة الدين واألخالق وشّرعت وجوده املستقّل ذاتّيا. وال يتوق

أبرز    �� والّتأو�الت  اآلراء  أّن  و�بدو  مجالها،  وطبيعة  السياسة  ماهية  عن  التساؤل  عن  لل�لمة  العميق 

ظر�ات السياسّية ا�حديثة واملعاصرة ال تخرج عن تصّور�ن اثن�ن: أّولهما يرى الّسياسة ومجالها أقرب إ�� النّ 

الفعل   أّما جوهر  �وة. 
ّ
القّوة والّنفوذ وال� العنيفة من أجل االستحواذ ع�� أسباب  �اع واملواجهة 

ّ
للن ساحة 

ب. هذا التصوّ 
ّ
ر ساد وال يزال �� األف�ار السياسية �� أورو�ا  السيا��ي فهو نزوع نحو الهيمنة والسيطرة والتغل

القارّ�ة، وهو تصّور يبقى برأي كيميلش�ا واقعا تحت تأث�� أطروحات هو�ز ونيتشة تلك ال�ي تنفي أّي دور 

ل األرضّية ال�ي �ستند إل��ا    1فاعل ل�حجاج األخال�� �� ا�جال السيا��ي.
ّ
ا�ي للّسياسة فيمث

ّ
أّما التصّور الث

أغلب النظر�ات السياسية الّرائجة �� الفضاء األ�غلو أمر��ي ويشّدد ع�� أهمّية االحت�ام إ�� مبادئ عليا ��  

قافة
ّ
د أهمّية ا�حّس املش��ك والث

ّ
العمومّية    تنظيم مؤّسسات ا�جتمع وتوجيھ الّتفاعالت االجتماعّية، و�ؤك

 لدى جماعة سياسّية ما �� بلورة االختيارات املتالئمة مع األف�ار والرؤى ال�ي يتقاسمها أفراد تلك ا�جماعة. 

وسواء ملنا إ�� هذا التصّور أو إ�� ذاك فإّن الّرهان يبقى دائرا ع�� مدى قدرتنا ع�� إدراك طبيعة الفعل 

بأّ��ا عّرف 
ُ
� السياسة  �انت  فإن  ذاتھ،  الفعل   السيا��ي  فيھ  يخضع  الذي  ا�جال  أيضا  فإّ��ا  املمكن"  "فّن 

سليم 
ّ
السيا��ي ملنطقها وشروطها و�كراها��ا. وهو ما يدفعنا إ�� إيجاد �سو�ة ب�ن طر�� املعادلة، ذلك أّن الت

  بأّن السياسة فّن املمكن يقودنا إ�� القبول بأّن الفعل السيا��ي هو �� ال��اية محّصلة قرار ُيّتخذ استجابة 

من ب�ن إم�انات أخرى ُمتاحة. أّما إذا وضعنا �� االعتبار أّن    مص�حة...لظرفّية ما أو تلبية حاجة أو تحقيق  

صيغة    �� املّتخذة  القرارات  أو  لالختيارات  تحو�ال  ال��اية   �� ل 
ّ
يمث السيا��ي  الفعل  فإّن  للسياسة منطقها 

هو محظور. وال يخرج   �� تحّدد ما هو مباح وماقوان�ن وتراتيب ملزمة تتجّسد �� خطاطة من األوامر والّنوا

تكييفنا للفعل السيا��ي ونتائجھ بذلك عن ضرورة االلتجاء إ�� درجات الّتصنيف املعهودة �� عرف املناطقة  

 وفقهاء القانون ال�ي تتدّرج بنا من الوجوب إ�� املنع.  

ق األمر بالفعل السي
ّ
طّية الّ�ي  وقد ال ي�ون ملثل هذه التساؤالت مع�ى إذا �عل

ّ
ا��ي �� إطار األنظمة التسل

خاذ القرارات، إذ �عود   ال ُيتاح ف��ا مجال االختالف العل�ي �� الّتفك�� والتقدير
ّ
�� ما يخّص الشأن العام وات

ذي يّتخذ قراره و�لزم بھ مح�وميھ، مع أّن تفّرده با�حسم قد ال يمنعھ  
ّ
األمر �� الغالب إ�� صاحب السلطة ال

إم�انات متعّددة تتيح لھ هامشا من االختيار. غ�� أّن هذه التساؤالت تفرض نفسها حتما   منمن االستفادة  

القرار   �� تصّور ا�خ�� املش��ك وتجعل  �� الرؤى  ق األمر بأطر سياسّية �ع��ف بقدر من االختالف 
ّ
�عل إذا 

اطية ا�حديثة. و�� هذا  السيا��ي خاضعا آللّيات توزيع السلطة مثل ما هو متعارف عليھ �� األنظمة الديمقر 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)334( 

ذياإلطار يبدو لنا من املشروع أن نطرح السؤال الّتا��: هل الفعل  
ّ
خاذ القرارات    ُيتّوج عادة  السيا��ي ال

ّ
بات

العاّمة ��   املناسبة ورسم السياسات  ھ يبقى 
ّ
أن أم  املتنافسة  ب�ن القوى السياسية  ي�ون حصيلة توافقات 

خاذ القرار سواء حظي بالّتوافق النس�ي ال��اية ره�ن �حظة حسم تتفّرد ��ا الق
ّ
ّوة السياسّية املؤّهلة قانونا الت

   أو الّتام أم لم يحظ بذلك؟

التوافق موضوع   �� الّنظر  البحث  هذا   �� نحاول  املشروعة  التساؤالت  هذه  من  السياسة    1انطالقا   ��

ظھ من اهتمام بھ �� الفكر السيا��ي  امتناعھ. ولعّل ما يحّفزنا ع�� البحث فيھ، ما نالح  ومدى إم�ان قيامھ أو 

املعاصر وخاّصة �� البلدان ذات التقاليد العر�قة �� املمارسة الديمقراطية، إذ ُ�عّد من املواضيع ال�ي تث��  

ري السياسة وفالسف��ا والفاعل�ن �� الشأن السيا��ي عاّمة. وهو نقاش �عّ��  
ّ

نقاشا وجداال كب��ين ب�ن مفك

التق اختالف  عن  املمارسة  باألساس  من  وأش�ال  ظواهر  إزاء  نفسهاييمات  فرضت  العقود   السياسية   ��

األخ��ة من قبيل وجود مظاهر من التقارب أو التحالف أو التوافق ب�ن قوى سياسّية وأحزاب متباعدة ��  

صّنف عادة  
ُ
�� األصل من جهة املرجعّيات اإليديولوجية واالس��اتيجّيات واألهداف وخاّصة ب�ن القوى ال�ي ت

وتق��ن هذه املظاهر بتداعيات تبدو �� الغالب سلبّية    جهة اليم�ن مقابل ما ُيصّنف عادة �� جهة اليسار.

ب  
ّ
و�غل الشعبوّ�ة  ا�خطابات  ّرف ورواج 

ّ
املتط اليم�ن  أحزاب  السياسية وصعود  املشاركة  �سب  ي 

ّ
تد� مثل 

ا  املظاهر  من  ذلك  وغ��  الّساسة  منطق  ع��  والتكنوقراط  ا�خ��اء  أيضا  منطق  النقاش  ويشمل  ألخرى.. 

القائمة و�جزها عن تحقيق   الغر�ية  الديمقراطيات  �غرات  تجاوز  القادرة ع��  املمكنة  البدائل   �� البحث 

أهدافها املرجّوة. وال تفوتنا اإلشارة إ�� أّن لهذا املوضوع صلة بالواقع السيا��ي العر�ي وتحديدا �� تو�س �� 

الد نحو  االنتقال   �� تجر���ا  السياسية  مسار  األوساط   �� نقاشا  األخ��ة  الف��ة   �� نالحظ  إذ  يمقراطية، 

الن مرجعّيت�ن متمايزت�ن ُوصفا  
ّ
والفكر�ة حول مدى نجاعة سياسة التوافق املعلنة ب�ن حز��ن أو تيار�ن يمث

الن خطّ�ن متواز��ن ال يلتقيان". 
ّ
 يوما بأّ��ما "يمث

ق �� محاور هذا النقاش الفكري الن
ّ
ظري والسيا��ي العم�� إزاء املوضوع قد ال يجد عناء ��  ولعّل املدق

دة إليھ �� ضمان �عاقد  
ّ

رصد موقف�ن أساسي�ن: موقف أّول يقّر بأهمّية الّتوافق �� السياسة وا�حاجة املؤك

أخالقّية وفكرّ�ة صلبة و�ؤّمن انخراط املواطن�ن �� تدب�� الشأن    ع�� قواعدداخل جماعة سياسّية ما ي��ض  

عات والقيم العليا املرغوب ف��ا بما تبدعھ من اآللّيات الكفيلة  العاّم و 
ّ
البحث �� القرارات ال�ي تحّقق التطل

بتحقيق ذلك. و�� املقابل ي��ز موقف ثان يرى أّن فكرة الّتوافق السيا��ي �� بإطالق أقرب إ�� الوهم م��ا  

السيا�� وملفهوم  السيا��ي  ا�جال  لطبيعة  منافية  ألّ��ا  ا�حقيقة  عن  إ��  املدافع�ن  أهّم  من  ونجد  ذاتھ.  ي 

األمر��ي جون   الفيلسوف  بھ  املعاصرة ونقصد  السياسّية  الفلسفة   �� تأث��ا  الفالسفة  أك��  األّول  املوقف 

 
ن يكون مصطلح -1

ٔ
ّننا خّيرنا ا

ٔ
 ) المقابل المناسب للمصطلح باللغتين الفرنسّية واالنجليزّية"توافق" هو  نشير في البدء إلى ا

consensus) عمال جون راولز ويورغن هابرماس، ونقّدر وجاهة
ٔ
رغم تواتر ترجمته بمفردة "إجماع" كما يالحظ في عدد من ترجمات ا

ّن ترجمة مفهوم
ٔ
ّولهما ا

ٔ
و تكاد م (démocratie consensuelle)اختيارنا لسببين: ا

ٔ
صطلح "الديمقراطّية الّتوافقّية" في  قد ثّبتت ا

صولي وهو مفهوم له مقتضياته الداللّية 
ٔ
ّن مفردة إجماع تبدو وثيقة الّصلة بالتفكير الفقهي واال

ٔ
الخطاب السياسي المعاصر، وثانيهما ا

ي بها عن مقام السياسة.
ٔ
 الّتي يحسن الّنا



 (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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. �� ح�ن �عّد الفيلسوفة  2(Jurgen Habermas)والفيلسوف األملا�ي يورغن هابرماس  1(John rawels)راولز

من أهّم مناصري الطرح الثا�ي ومن املدافع�ن عن    3(Chantal Mouffe)الب�جيكّية املعاصرة شانتال موف

 أطروحة الطبيعة الصراعّية للعالقات السياسّية.  

وال شّك �� أّن االختالف ب�ن هذين الطرح�ن �� الفلسفة السياسّية الراهنة يقيم الّدليل ع�� صعو�ة  

ر ا�حسم �� إيجاد الصيغ
ّ

املث�� إلدارة قوى التعّدد �� ا�جتمع السّيا��ي،    محاصرة الفعل الّسيا��ي وع�� �عذ

ھ ي��هن �� املقابل ع�� قدرة الفكر الّدائمة ع�� رصد أش�ال ممارسة السلطة وتدب�� الشأن العاّم �� 
ّ
غ�� أن

ا�جتمعات الغر�ية بالّتقييم والّنقد والّتوق الّدائم إ�� تجاوز �غرات املمارسات القائمة أو رسم البدائل لها.  

ال يمكننا بأّية حال إن�ار ا�حاجة إ�� مثل هذا الفكر املتيّقظ �� متا�عة ما �ستجّد �� واقعنا السيا��ّي، لذا و 

الّسيا��ي"   "الّتوافق  العاّم من مفردات من قبيل  الفضاء   �� اليوم  يتواتر  اختبار ما  إ��  العمل  يطمح هذا 

يقّد  ما  ع��  باالعتماد  وذلك  وغ��هما  شاركية" 
ّ
الت السياسةو"الرؤ�ة  فالسفة  األدوات    مھ  من  املعاصرون 

"الّتوافق   مصط�ح  وتحديدا  املفردات  هذه  داللة  تبّ�ن  من  ننا 
ّ

تمك الّ�ي  اإلجرائّية  واملفاهيم  الّتحليلّية 

السيا��ي  4الّسيا��ي" السياق   �� بمرجعّياتھ، و�عي�ن مدى وجاهة استخدامھ  الو��  ، والوقوف ع�� مدى 

ذي يتنّ�ل فيھ
ّ
 .  والّتار��� ال

 

 
شهر فالسفة السياسة في القرن 2002 – 1921جون راولز( -1

ٔ
بعادها  ) من ا

ٔ
بحاثه حول نظرّية العدالة بمختلف ا

ٔ
العشرين، تمحورت ا

خالقية والسياسية واالجتماعّية وعمل على تطوير النظرية الليبرالّية السياسّية .  
ٔ
 اال
لمانيا سنة( -2

ٔ
شهر الفالسفة وعلماء االجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر، عرف بمشرو 1929يورغن هابرماس ولد في ا

ٔ
عه  ) ُيعّد من ا

نموذج الديمقراطية 
ٔ
سيس نظرّيته الشهيرة في الفعل الّتواصلي وإلى إرساء ا

ٔ
عماله إلى تا

ٔ
النقدي للحداثة الغربّية تّم اتجهت ا

 المداوالتّية. 
عمالها بنقد 1943شانتال موف ولدت في بلجيكا سنة ( -3

ٔ
) تعّد من الباحثين البارزين في الفلسفة السياسية المعاصرة، تهتّم في ا

طر 
ٔ
طروحتها المتمحورة حول الطبيعة الصراعّية للعالقات السياسّية.  وحات الليبرالّيةاال

ٔ
 وتسعى لـتاكيد ا

يحسن بنا في البدء الّتنبيه إلى اختالف مفهوم "التوافق الّسياسي" عن مفهوم "الديمقراطية الّتوافقّية" الذي يسّجل حضوره في   -4
كـثر من عقدين من 

ٔ
الزمن. الديمقراطّية الّتوافقّية مفهوم ظهر في الفلسفة السياسية المعاصرة في سبعينات القرن  الخطاب العربي منذ ا

رند
ٓ
صل هولندي ا

ٔ
مريكي من ا

ٔ
عمال فيلسوف السياسة اال

ٔ
الديمقراطية  ويعّد مفهوم (Arend Lijphart ) ليبهارت الماضي خاّصة مع ا

و غيرها، إذ عادة التوافقّية مخرجا لحّل تناقضات المجتمعات ذات التركيبة 
ٔ
و دينّية مذهبّية ا

ٔ
سس إثنّية عرقّية ا

ٔ
الطائـفّية القائمة على ا

و االنزالق في صراعات عنيفة وحروب  
ٔ
ما تكون هذه التناقضات القائمة بينها داخل الكيان السياسي الذي يجمعها مؤذنة بالتفّجر ا

هلّية. لذا تكون الديمقراطية التوافقّية مخرجا لتجاوز هذه المخاط
ٔ
ليات تنظيم سياسية تضمن االعتراف بالقوى ا

ٓ
ر وذلك باعتماد ا

ن العام وتقاسم السلطة . وتعّد التجربة اللبنانّية مع الديمقراطّية م
ٔ
ثاال  المتعّددة وترّتب العالقات بينها وسبل مشاركـتها في إدارة الشا

نموذج الديمقراطّية الّتوافقية الذي تّم إقراره بين الفرقاء ال
ٔ
ائـف سنة معّبرا عن ا

ّ
هلّية وبناء   1988لبنانيين في اّتفاق الط

ٔ
إلنهاء الحرب اال

سسه النظرية يمكن  
ٔ
سس التعايش المشترك بين مختلف الطوائـف. ولمزيد الوقوف على مكّونات مفهوم الديمقراطية الّتوافقّية وا

ٔ
ا

رند ليبهارت، ترجمة الديمقراطّية الّتوافقّية في مجتمع متعّددالعودة إلى كـتاب: 
ٓ
، بغداد، معهد الدراسات  1حسني زينه، ط ال

 . 2006االستراتيجية، 
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 : في الّتوافق الممکن  -2

ذي  
ّ
سقي ال

ّ
يحضر مفهوم الّتوافق بقّوة �� أعمال راولز وهابرماس غ�� أّن هذا ا�حضور يتلّبس بالبناء الن

ودعامة   العدالة   �� لنظرّ�تھ  مؤّسسا  مفهوما  الّتوافق  يجعل  راولز  فجون  أسسھ،  وضع  م��ما  �ّل  يحاول 

مكن تصّور نظرّ�تھ �� الفعل الّتواص�� أو أساسّية �� مشروعھ ا�جّدد للّنظر�ة اللي��الّية. أّما هابرماس فال ي

 مشروعھ �� الديمقراطية املداوالتّية بمعزل عن مفاهيم الّتوافق والسياسة التشاورّ�ة وا�حوار ا�حجا��.  

افق �� مشروع جون راولز اللي��ا�� الّسيا��ي  -أ  و
ّ
 الت

لنظرّ�ة   تصّوره  ع��  نقف  أن  وال  راولز  عند  الّسيا��ي  اللي��ا�ّ�  املشروع  معالم  �عرض  أن  غرضنا  ليس 

ما �س�� إ�� الّنظر �� تجلّيات  
ّ
�ي أعقبت نقاشا واسعا �� الفلسفة السياسّية املعاصرة وال تزال، و�ن

ّ
العدالة ال

 بنظرّ�ة راولز �� العدالة. فكرة الّتوافق ودوا�� حضورها �� هذا املشروع وصل��ا الوثيقة 

املتشابك" "الّتوافق  بفكرة  الفتا  اهتماما  راولز  جون  ��  1أبدى  عليھ  نفسها  فرضت  ال�ي  الفكرة  هذه   ،

طموح صوغ  ف��ا عن   �
ّ

تخ� �ي 
ّ
ال تلك  إعادة صياغة"  �إنصاف  "العدالة  كتابھ  املعّدلة من  الثانية  الصيغة 

�� �� وضع مبادئ نظرّ�ة سياسّية للعدالة ترتبط أساسا با�جتمعات  نظرّ�ة عاّمة �� العدالة ليّتجھ إ�� الّتفك

ل السبيل لالنتقال من وضعّية  
ّ
دة لفكرة التوافق املتشابك �� أّ��ا تمث

ّ
الغر�ّية اللي��الّية. وت��ز ا�حاجة املؤك

و  الشاملة  العقائد  �عّدد  من  ي 
ّ
املتأ� التعددّية  بواقع  املعاصرة  ا�جتمعات  ف��ا  تّتصف  ا�ختلفة  أو�� 

واملتعارضة ال�ي ال يتنازل ع��ا األفراد وال يمكن فرض واحدة م��ا ع�� البقّية إ�� الوضعّية الثانّية املرجّوة  

أي   للعدالة،  عاّم  مفهوم  بواسطة  م 
ّ
املنظ ا�جتمع  وهو  التنظيم"،  ا�حسن  ب"ا�جتمع  راولز  �سمها  ال�ي 

ة ب�ن املواطن�ن يقدرون بواسط��ا ع�� حّل مسائل  العدالة بما �� مفهوم سيا��ّي يجّسد وجهة نظر مش��ك 

ب�ن   النظر  وجهات  تقاطع  بمقت��ى  ينشأ  إذن  املتشابك  فالتوافق  األساسّية.  القانون  بمبادئ  تختّص 

  �� السائدة  والّدينّية  واألخالقّية  الفلسفّية  املرجعّيات  ع��  تتعا��  محّددة  مبادئ   �� والتقا��ا  املواطن�ن 

امل  هذه  ألّن  مصدرا  ا�جتمع،  دوما  لت 
ّ
مث العكس  ع��  بل  توافق  موضوع  الدوام  ع��  تكن  لم  رجعّيات 

للصراعات، لذا يتوّجب تحييدها واالحت�ام إ�� مبادئ أو معاي�� تتجاوزها وتتوافق عل��ا مختلف م�ّونات  

العدالة بما �� إنصاف، وفق املف  �� مبدإ  هوم الذي  ا�جتمع وقواه املتعّددة. وهذه املعاي�� يمكن اخ��الها 

 
طروحات راولز سواء في كـتابه الشهير  -1

ٔ
تي تدور عليها ا

ّ
ساسّية ال

ٔ
حد المفاهيم اال

ٔ
 Theory ofمّثل مفهوم "الّتوافق المتشابك" ا

justise  ذي صدر سنة
ّ
ولى سنة  1970ال

ٔ
 Justiceتحت عنوان  1999سبة ثانية سنة وفي منا 1985ثّم قام بإعادة صياغته في مناسبة ا

as fairnessو في كـتابه
ٔ
 Libéralismeتحت عنوان  1995وقد ترجم إلى الفرنسية سنة  1993الصادر سنة  Political Liberalism، ا

politique  . 
- John Rawls, Liéralisme politique, traduit de l’américain par Catherine Audard, 2éd., Quadrige PUF, Paris 
2007. 

ّن مترجم كـتاب   ومن المهّم اإلشارة إلى (overlapping consensus) وعبارة الّتوافق المتشابك هي المقابل للمصطلح االنجليزي 
ٔ
ا

(كذا) قد ترجم المصطلح بعبارة"اإلجماع المتشابك"، وقد سبق لنا توضيح اختيار مفردة توافق على إجماع في ما العدالة كٕانصاف 
،  1تقّدم. جون راولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، سلسلة كـتب المنظمة العربية للترجمة، ط.

 . 2009بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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النظام   إ�شاء  ع��  القادر  التعاقدّي  فاق 
ّ
االت إ��  أقرب  هو  املطلوب  التوافق  هذا  ولعّل  لها.  راولز  يحّدده 

م�ّوناتھ   ب�ن  التفاعالت  ب 
ّ
و�رت ا�جتمع  تنظيم  طبيعة  يحّدد  ھ 

ّ
أن عن  فضال  العدالة  معيار  وفق  السيا��ي 

 املتعّددة.  

مة للمجتمع فإّن صلتھ بالعدالة وثيقة  و�ما أّن التوافق املتشابك يرتبط بتحديد امل
ّ
بادئ األساسّية املنظ

فضيلة    �� بل  األخالقّية،  الفضائل  من  فضيلة  مجّرد  ليست  راولز  جون  منظور  من  والعدالة  عضوّ�ة. 

سياسّية تقوم ع�� فكرة اإلنصاف وتضمن االح��ام املتبادل لآلراء والّتوجهات واملصا�ح، وُيعهد إ�� العدالة 

� آلّيات التعّدد وحسم قضّية الّصراع ع�� القيم. وقد اخ��ل راولز مبادئ نظرّ�ة العدالة �� مبدأين  أيضا تدب�

املتساو�ة   األساسّية  ل�حرّ�ات  امتدادا  األك��  النسق   �� متساو�ا  حّقا  �خص  ل�ّل  أّن  أّولهما  أساسي�ن: 

ھ يتوّجب تنظيم مظاهر التفاوت االجت
ّ
ما�� واالقتصادي ع�� نحو ت�ون فيھ  بالنسبة إ�� ا�جميع. وثان��ما أن

ا أو امتيازا، وأن ت�ون مرتبطة بوظائف ومواقع مفتوحة أمام ا�جميع
ّ
�� إطار من    لفائدة من هم أقّل حظ

 . 1املساواة وت�افؤ الفرص وا�حظوظ

ل مفهوما سياسّيا ومعيارا أع�� لتنظيم ا�جتمع
ّ
، إّن العدالة بما �� إنصاف، بمقت��ى هذا التعر�ف، تمث

الفلسفية   باملنظومات  ارتباطهم  عن  يتعا��  عقالء  مواطن�ن  ب�ن  �عاقدّي  اتفاق  حصيلة  باعتبارها  وتنشأ 

النظام  قيام  إ��  يف��ي  ما  وهو  بتعّددي��ا،  باالع��اف  ذاتھ  الوقت   �� ويسمح  القائمة  والدينّية  واألخالقية 

ذي �سمھ راولز ب 
ّ
ال التنظيم". ويعّ�� عن    املأمول  �� "ا�جتمع ا�حسن  إّن املفهوم السيا��ي  بالقول"  ذلك 

د باسم اإلجماع املتشابك املعقول، و��ذا �ع�ي أّن املفهوم السيا��ي مؤّ�د من  
ّ

ا�جتمع ا�حسن الّتنظيم يتأك

العقائد املعقولة الدينّية والفلسفّية واألخالقّية رغم �عارضها، وأعتقد أّن هذا هو األساس األك�� معقولّية  

رة للمواطن�ن �� مجتمع ديمقراطّي"للوحدة السياسّية 
ّ
  .2واالجتماعّية املتوف

يل��  ال  حسنا  تنظيما  م 
ّ
املنظ ا�جتمع  إ��  املعقولة  التعّددّية  مجتمع  من  املرجّو  التحّول  هذا  أّن  غ�� 

الية  ا�حاجة املتجّددة للتوافق املتشابك، إذ يقّدر راولز أّن الّتوافق ي�ون مالزما آلليات عمل ا�جتمعات اللي�� 

ف دوره عند ال�حظة التعاقدّية الّتأسيسّية. وهو ما �ستد�� نوعا آخر من التوافق  
ّ
الديمقراطية، وال يتوق

التوافق اإلجرائي" الذي يكّمل ما �سبقھ من "توافق تأسي��ّي". ذلك أّن الّرهان املركزي  “  ـبالذي يمكن وسمھ  

ا�� �� ا�جتمعات الغر�ّية �� ظّل واقع التعددّية  يبقى ماثال �� ضرورة البحث عن ضمانات االستقرار االجتم

قّدم  
ُ
��ا بل يتوّجب اح��امها ال��اما بمبادئ اللي��الّية ذا��ا. وهو ما يؤكده راولز بالقول :"ت

ّ
ال�ي ال يمكن تخط

التنظيم وجعلها تتالءم مع   فكرة اإلجماع املتشابك لهدف إضفاء واقعّية أك�� ع�� فكرة ا�جتمع ا�حسن 

 . 3ت التار�خّية واالجتماعّية للمجتمعات الديمقراطّية ال�ي �شتمل ع�� واقع التعددّية املعقولة"ا�حاال 

 
 . 206-143ص  القسم الثاني: مبادئ العدالة، المرجع المذكور، جون راولز، العدالة كإنصاف، -1
 . 313 المرجع نفسه، ص -2
 .132 المرجع نفسه، ص -3
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)338( 

ل ملمحا  
ّ
وتنشأ انطالقا مّما تقّدم وقائع يحصرها راولز �� خمس: أّولها أّن واقعة التعّددّية املعقولة تمث

قد تار�خّية  حالة  مجرد  وليست  العاّمة  الديمقراطية  للثقافة  التمّسك    دائما  أّن  وثان��ا  الزوال،  إ��  تؤول 

 باالستعمال القم�ّ� لسلطة الدولة ولو �انت عقيدة  
ّ
املش��ك واملستمّر �عقيدة شاملة واحدة ال ُ�ستبقى إال

العدالة بما �� إنصاف ذا��ا، إّ��ا "واقعة القمع" كما �سمها راولز. والثالثة �� أّن الّنظام الديمقراطي الذي  

مونا أي ذاك الذي ال تمّزقھ الن�اعات العقائدّية أو الصراعات االجتماعية املتعادية، يجب أن  يبقى و��ون مأ 

 فإّن النظام ال يدوم وال    ي�ون مؤّ�دا من األك��ّية من املواطن�ن الناشط�ن سياسيا تأييدا إرادّيا وحّرا
ّ
"و�ال

ل �� أّن   1ة".ي�ون مأمونا، وهذا يقودنا إ�� تقديم فكرة املفهوم السيا��ي للعدال
ّ
أّما الواقعة الّرا�عة فتتمث

 إذا تضّمنت  
ّ
الثقافة السياسّية �جتمع ديمقراطي ال يمكن أن ت�ون مفيدة ومعقولة لف��ة زمنّية طو�لة إال

ل الواقعة  
ّ
أف�ارا أساسية يمكن أن نصوغ م��ا مفهوما سياسّيا للعدالة يالئم نظاما دستورّ�ا مقبوال. وتتمث

ر ف��ا ع�� األ�خاص من ذوي    ا�خامسة �� أّن 
ّ

العديد من أح�امنا السياسّية املهّمة تخضع لشروط يتعذ

 الوجدان واملعقولّية أن يتوّصلوا إ�� النتائج ذا��ا رغم االحت�ام إ�� منافسة حّرة وشر�فة.

د ا�حاجة إ�� ما وسمناه ب
ّ

ة القيم  "التوافق اإلجرائّي" الذي �ساعد ع�� ضمان علو�ّ ـ  إّن هذه الوقائع تؤك

د راولزالعليا وأساسا العدالة،  
ّ

هذه ا�حاجة بالقول:" إّن العدالة والعقل العمومّي معا �عّ�� (كذا) عن    و�ؤك

ھ استنادا إ�� �ون السلطة السياسية �� السلطة القسرّ�ة الّ�ي تخّص  
ّ
املثال األع�� اللي��ا�ّ� الذي يفيد أن

ع أن يوافق عل��ا املواطنون جميعه
ّ
ُيتوق  بطر�ق 

ّ
إال م عندما  املواطن�ن كجسم مش��ك يجب أن ال تمارس 

 2ت�ون جوهرّ�ات الدستور ومسائل العدالة األساسّية �� خطر".

يّت�ح لنا إذن أّن مفهوم الّتوافق عند راولز ال ُ�عّد �حظة حاسمة �� قيام العدالة بمفهومها الّسيا��ي �� 

ما هو السبيل الّضامن لدوامها باعتباره اآللّية املث�
ّ
� إلدارة التعّدد  ا�جتمعات التعّددّية ا�حديثة فحسب، و�ن

جهة،   من  عقالنّيا  املقبولة  الوجاهة  وذات  ا�ختلفة  واإليديولوجّية  الفلسفّية  املرجعّيات  ذات  الرؤى  ب�ن 

رضية املمكنة �� ما يّتصل بتدب�� ا�حياة ا�جماعّية املش��كة من جهة أخرى. 
ُ
سو�ات امل

ّ
 وللتوّصل إ�� الت

افق �� مشروع الديمقراطّية املداوال -ب  و
ّ
 تّية عند يورغن هابرماس الت

ذي ي��ض عليھ املشروع الذي �سمھ هابرماس ب
ّ
  "الديمقراطّية املداوالتّية"  ـّ�عّد الّتوافق األساس املت�ن ال

(démocratie déléberative)  ذي يطرحھ لتجاوز �غرات التجارب القائمة �� األنموذج�ن
ّ
باعتباره البديل ال

�جزا   ذين 
ّ
الل وا�جمهورّي  فعلّيااللي��ا�ّ�  تجسيدا  األنوار  وروح  ا�حداثة  قيم  تجسيد  عن  تقديره  إّن 3��   .

 
 . 136 المرجع نفسه، ص -1
 .380 المرجع نفسه، ص -2
  يحّدد هابرماس معالم هذا المشروع ومقتضياته المفهومية وشروطه في الفصل الرابع من كـتابه " االندماج الجمهوري" المعنون -3

"السياسة المداوالتّية مفهوما  ـ والّديمقراطّية" المعنون ب:"ما معنى "السياسة المداوالتّية"؟، وفي الفصل السابع من كـتابه "الحّق  ب
 إجرائّيا للديمقراطّية". 

Jurgen Habermas, L’integration Républicain. Essais de théorie politique, traduit de l’allemand par Rainer 
Rochliz, édition Fayard, Paris, 1998. Chapitre IV . Qu’est-ce que « politique délibérative » ?Pp 259-288. 
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الّتوافق هو أفق املمارسة الديمقراطّية إذ يرتكز ع�� ما �سّميھ هابرماس "السياسة املداوالتّية" وتقوم هذه  

البيذاتّية العالقات  ب�ن  (intersubjectives)  السياسة ع�� شبكة من  القائمة  الّتواصل  ذوات  أي عالقات 

وتجري املداوالت والنقاشات �� ش�ل تنظي�ّي �سّميھ    حّرة وعاقلة داخل فضاء التواصل العمومّي املش��ك.

وات املتحاورة �� مسارات الّتوافق املرجّو  1هابرماس "شب�ات الّتواصل للفضاءات العمومّية"
ّ

. وتنخرط الذ

�ض أن يثمر النقاش الّتوافقّي قرارات وخيارات  أمال �� الوصول إ�� رأي عاّم و�رادة سياسّية جماعّية، و�ف�

ُممأسسة وقابلة للّتطبيق بواسطة ا�جهاز اإلداري �� الدولة. وُ�طلب أن ي��ض النقاش �� إطار السياسة  

املداوالتّية ع�� جملة من الضوابط أو املعاي�� من أهّمها أن ت�ون حظوظ املشاركة متساو�ة الفرص مت�افئة  

ي� ا�جميع، وأن  ��  ب�ن  أيضا  الفرص  تتساوى  القرارات مضمونا، وأن  خاذ 
ّ
وات الّتصو�ت  ساوي عند 

ّ
الت ون 

 اق��اح املواضيع وطرحها للّنقاش.

إجرائّي  الّتوافقّية  املداوالتّية  الديمقراطّية  لهذه  العاّم  الطا�ع  ويش��ط    (procédural)  إّن  باألساس. 

سّية مثمرة فضال عن ارتباطها الوثيق بنظرّ�تھ  ثقافة سيا   هابرماس أن ت�ون هذه الديمقراطية قائمة ع��

�ي يتوّصل إل��ا املتحاورون من خالل  
ّ
�� "العقل الّتواص�� ". فا�حقيقة ال�ي يمكن التوّصل إل��ا �� تلك ال

  
ّ
إال ا�حقيقة  حول  املرجّو  الّتوافق  �ستقيم  وال  ومقتضياتھ.  ا�حجاج  مسارات  ع��  �شأ��ا  معيارّي  فاق 

ّ
ات

صال  شروط  د  باح��ام 
ّ

يؤك اإلطار  هذا  و��  هابرماس،  يحّددها  الّ�ي  الضمنّية  ومقتضياتھ  ا�حجاج  حّية 

هابرماس قائال: "إّن هذا اإلجراء الديمقراطّي يؤّسس رابطا داخلّيا من املفاوضات والّنقاشات الّدائرة حول  

ل إ�� نتائج معقولة  الهوّ�ة ا�جماعّية ومسائل العدالة وهو ما يضمن قيام وضعّيات يمكن من خاللها التوصّ 

 .2ومنصفة"

الّ�ي  التشاورّ�ة  السياسة  إطار   �� العقالنّية  سو�ة 
ّ
الت إ��  أقرب  املنظور  لنا من هذا  يبدو  إذن  فالّتوافق 

�اهة والوجاهة املعيارّ�ة املتحّققة من ا�حجاج بما هو جهد عق�ّ� للتوّصل  
ّ
�ستند إ�� معاي�� الصالحّية والن

األك�� مقبول ا�حقائق  ال��ائّيةإ��  أو  املطلقة  اّدعاء �ّح��ا  الّتوافق    .ّية دون  ي�ون عن  ما  أ�عد  بذلك  وهو 

السيا��ي املعهود بما هو بحث عن �سو�ات سياسّية تجري ب�ن القوى السياسّية أو ب�ن فرقاء متنافس�ن  

ابرماس من  ع�� النفوذ أو السلطة ُير�� منھ تحقيق م�اسب ُمرضية �جميع األطراف، وهو ما ُ�عّد �� نظر ه

عوائق املمارسة الديمقراطية السائدة �� الديمقراطيات التمثيلّية وغ��ها وما يجري �� مؤسّسا��ا التنظيمّية  

وآلّيا��ا اإلجرائّية املتعارف عل��ا. إّن أفق الديمقراطية املرجّوة هو تمك�ن سائر األفراد �� االجتماع السيا��ّي  

ع�� تنشيط مواطنّي��م وذلك باالنخراط    العمومّي وتحف��همالفضاء    من املشاركة ع�� النقاش العقال�ّي ��

ذي يجّسد التصّور املش��ك  
ّ
توافق املرجّو ال

ّ
املباشر �� تدب�� ا�حياة ا�جماعّية دون وسائط، أمال �� بلوغ ال

 
Jurgen Habermas, Droit et Démocratie, Entre faits et normes, traduit de l’allemand par Rainer Rochliz et 
Christian Bouchindhomme, édition Gallimard, Paris, 1997, Chapitre VII « La politique Délibérative. Un 
concept procédural de démocratie » , Pp 311-354. 
1- Jurgen Habermas, L’intégration Républicaine. Essais de théorie politique, op., cit., p 267.  
2- Jurgen Habermas, Ibidem.   
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ياسة العقل م��ا  ملا هو ا�خ�� العاّم واملش��ك ل�جميع. و��ذا املع�ى ت�ون الديمقراطّية املداوالتّية أقرب إ�� س

   إ�� عقل السياسة.

بل   السيا��ي  الّتوافق  بإم�ان  اإلقرار  أّولهما  أساسي�ن  ملمح�ن   �� وهابرماس  راولز  مشروع  إذن  يلتقي 

حتمّية قيامھ وفق شروط يمكن إيجازها �� ما ي��: �حظة التعاقد الواعية ب�ن أعضاء ا�جسم السيا��ي وفق  

ا، الكفاءة القولّية والقدرة ع�� اإلقناع بواسطة ا�حجاج بما �� اآللّية  معاي�� عليا يتّم االحت�ام إل��ا دوم 

شديد ع�� ضرورة
ّ
مشاركة املواطن�ن الواسعة �� تدب�� الشأن    املث�� إلدراك الّتوافقات املرجّوة، وثان��ما الت

 العاّم وذلك بإتاحة أك�� قدر من فرص املشاركة املمكنة لهم �� فضاءات الّتواصل العمومّي.

 : في الّتوافق الممتنع: قراءة في أطروحة شانتال موف  -3

نقاشا وجدال كب��ين، ذلك أّن كتابا��ا تّتصف    1تث�� كتابات فيلسوفة السياسة الب�جيكّية شانتال موف

 �� الّرائجة  السياسّية  النظرّ�ات   �� السائدة  التوّجهات  الغالب   �� �ساير  ال  أف�ارا  وتتضّمن  نقدّي  بطا�ع 

فا��ا وخاّصة �� كتا��ا  
ّ
عّد موف من أشّد املناهض�ن لفكرة الّتوافق السيا��ّي �� مجمل مؤل

ُ
الوقت الراهن. و�

وامل��جم إ�� اللغة الفر�سية حديثا    ،2تحت عنوان" �� الّسيا��ّي"    2005در باللغة االنجل��ّية سنة  األخ�� الصا 

 . 2016الصادر سنة  3"وهم الّتوافق" تحت عنوان

�علن شانتال موف منذ البدء انتسا��ا إ�� التصّور الذي يرى السياسة مجاال للّتنازع واملواجهة ب�ن القوى  

املتعّددة  املتعّددة   القوى  تلك  أّن وجود  د 
ّ

وتؤك السيا��ي،  الكيان  ب�ن عناصر  الصراعّية  للعالقات  و�طارا 

ما  
ّ
واملتصارعة �� ما بي��ا �� الديمقراطّيات ا�حديثة "ال ُ�عّد أساس قيام الديمقراطية ا�حديثة فحسب و�ن

   4هو شرط وجود الديمقراطّية ذا��ا"
ّ
ذي يرى �� السياسة فضاء ل�حرّ�ة  . و�ستبعد بذلك التصّور املغاير ال

واملداولة العاّمة واملبادرة الفردية من خالل األفعال الكالمّية والنقاشات العقالنّية العمومّية املفتوحة أمام  

عّد فيلسوفة السياسة األملانية  
ُ
ذي �

ّ
سائر األفراد املنتم�ن للكيان السيا��ي ع�� حّد سواء، وهو التصّور ال

من أشّد أنصاره. وتحرص موف ع�� إبراز ما يمّ�� مفهوم السيا��ّي عن غ��ه من ا�جاالت    5رنتاألمر�كّية حّنا آ

 
هّم كـتاباتها نذكر:  -1

ٔ
 من ا

The Return of the Political, First published by Verso, London- New York, 1993.  
 The Democratic Paradox, First published by Verso, London- New York, 2000. 
« Le politique et la dynamique des passions », Revue Rue Descartes, 2004, n° 45-46 , Pp 179-192. 
On the Political, Routledge, Londres- New York, 2005. 
« Politique et agonisme », Revue RUE Descartes, 2010, n° 67, Pp 18-24. 
2- Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, Londres- New York, 2005.  

. عن  Pauline Colonna d’Istriaونشر برعاية:   L’illusion du consensusترجم الكـتاب إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان -3
 . 2016بتاريخ  Albin Michelدار

4- The Return of the Political, op, cit, p 4. 
هّم مالمح هذا التصّور في كـتابيها : "  -5

ٔ
زمة الثقافة "ما يمكن الوقوف على ا

ٔ
 .السياسة ؟" و"ا

Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ? Texte établi par Ursila Ludz, éd. Du Seuil, Paris, 1995 . 
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إّن جوهر    .1األخرى وعن مفهوم السياسة ذاتھ مستفيدة �� ذلك من أف�ار الفيلسوف األملا�ي �ارل شميث

قيامھ  �� يكمن  والفّن وغ��هما  �األخالق  األخرى  ا�جاالت  يمّ��ه عن  وما  ب�ن   السيا��ّي  العالقة  ثنائّية  ع�� 

الّصديق والعدّو وع�� ضرورة التمي�� بي��ما ورسم ا�حدود الفاصلة ب�ن "النحن" و"الهم" تماما كما نمّ�� ��  

. أّما ما يمّ��  2األخالق ب�ن ا�خ�� والشّر و�� الفّن ب�ن ا�جميل والقبيح و�� االقتصاد ب�ن الّنافع وغ�� الّنافع

ذي �عّمق  مفهوم السيا��ّي عن مفه
ّ
وم السياسة فيعود باألساس إ�� أّن السيا��ّي هو مجال البحث الّنظري ال

اهرة السياسّية، فهو أقرب ما ي�ون إ�� الّنظر �� الوجود السيا��ي، أّما السياسة ف�ي أقرب إ��  
ّ
فهمنا للظ

ل نظام 
ّ
�ي ع��ها يتش�

ّ
م الّتعا�ش  املوجود وفق عبارة هيدغر إّ��ا "جملة املمارسات واملؤّسسات ال

ّ
معّ�ن ينظ

�ي �� جوهر الّسيا��ّي"
ّ
 .3اإل�سا�ّي �� سياق من املواجهات والّصراعات ال

وانطالقا من هذه املعطيات تصّرح شانتال موف بموقفها ا�حاسم الّرافض لفكرة الّتوافق السيا��ي أو  

الديمقراطية املرجّوة، وهو  األطروحة القائلة بأّن الّتوافق هو أساس املمارسة السياسّية أو غاية السياسة  

القول الطا�� راهنا عند كث�� من املفكر�ن اللي��الي�ن ومن أبرزهم جون راولز مثلما عرضنا إليھ أعاله، وهو  

ذي ينب�ي عليھ مشروع يورغن هابرماس �� الديمقراطية املداوالتّية. و�عمل موف ع�� ان��اج  
ّ
أيضا األساس ال

إ��   خاللھ  من  �س��  حجا�ّ�  األطروحة  خطاب  املقابل   �� لتثبت  وواقعّيا  نظرّ�ا  الّتوافق  أطروحة  دحض 

 باالع��اف بحقيقة العالقات الصراعّية الّ�ي يقوم  
ّ
البديل القائلة بأّن السياسة ال �ستقيم عملها البّتة إال

  
ّ
�� إطار مواجهة  عل��ا أّي كيان سيا��ّي، و�أّن السياسة الديمقراطّية ال �ستقيم وجودها وال �شتغل آلّيا��ا إال

ب�ن قوى متعّددة ومتصارعة، وأّن القول بإم�ان تجاوز العالقات الصراعّية بواسطة الّتوافق أو التسو�ة  

ر لها. 
ّ

 السياسّية هو تجاوز ملنطق السياسة ذاتھ وتنك

 أّما ا�حجج ال�ي �ستند إل��ا شانتال موف �� دحض أطروحة الّتوافق فيمكن إيجازها �� ما ي�� : 

تھ العوملة املنتصرة �عد سقوط املنظومة  إّن التّ  -
ّ

وافق أقرب إ�� الوهم منھ إ�� ا�حقيقة فهو وهم غذ

ت العوملة حسب موف تفاؤال واهما بانتصار  
ّ
االش��اكية وان��اء حقبة القطب�ن املتصارع�ن. وقد بث

ب� املنفتح  العقال�ي والتوافق وا�حوار  التحاور والنقاش  �� ظّل  ا�حرّ�ة والتعا�ش  الثقافات  قيم  ن 

الشعوب   فّرق  ذي 
ّ
ال الّصراع  أسباب  من  البشرّ�ة  بتخليص  أيضا  العوملة  ووعدت  وا�حضارات، 

ھ يقوم �� األصل ع�� أفعال إقصائّية، برأي �ارل  
ّ
والدول وجّر عل��ا الو�الت. والّتوافق وهم أيضا ألن

 
Hannah Arendt, La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique , traduit de l’anglais par Patrick 
Lévy, éd. Gallimard, 1972. 
1- Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, traduit de l’allemand par Marie-Louise 
Steinhauser, éd. Flammarion, Paris, 1992.  

طرحات كارل شميث تمام التماهي، فهي تثّمن تصّوره العاّم لجوهر "السياسي"
ٔ
ّنها ال تتماهى مع ا

ٔ
تبدي   ولكّنها وتنّبه شانتال موف إلى ا

ن
ٓ
خرى إذ هي، والعبارة لها، "تفّكر معه وضّده في اال

ٔ
فكار ا

ٔ
 : ذاته" انظر نقدها ال

- The Return of the Political, op, cit, p 2. 
2- Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan , op., cit, p 65. 
3- Chantale Mouffe, L’illusion du consensus, op., cit, chap.1 « Le politique et la politique » p 8.   
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النظر أو �سليم جما��  شميث، و�ن بدا �� الظاهر ثمرة تقارب مش��ك �� الرؤى أو تقاطع �� وجهات  

 بوجاهة اختياره طر�قة من طرق التفاعل ب�ن األحزاب والقوى الّسياسّية.  

إّن الّتوافق مناف لطبيعة العمل السيا��ي، فجوهر الفعل السيا��ي يكمن، �� رأي شانتال موف،   -

ب ا�حسم اآل�ّي دون ا
ّ
خاذ القرار أو الّتوصل إليھ �� �حظة ما، �حظة تتطل

ّ
نتظار ما قد  �� عملّية ات

ننا �� الّ��اية من   لتحقيق الّتوافق يف��ي إليھ مسار طو�ل أو معّقد من الّنقاشات 
ّ

ذي يمك
ّ
املرجّو ال

ر التحّقق �� مجال الّسياسة. 
ّ

خاذ القرار. لذا ي�ون الّتوافق ��ذا االعتبار متعذ
ّ
 ات

التعّد  - واقع  ا�جتمعات هو  واقع  ألّن  منظور عقال�ّي  متعذر من  الّتوافق  ب�ن إّن  الّتنازع  وواقع  دية 

العر��  �الّتعّدد  عوامل  من  الّتنازع  هذا  ي 
ّ

�غذ عّما  فضال  وفلسفّية،  ودينّية  أخالقّية  مرجعّيات 

والدي�ي والطائفي وغ��ها. وهذا التعّدد إن لم يجر تقنينھ سياسّيا �� إطار عالقات صراع وا�حة  

�ع�ّ  فعلّية  مواجهات  من  بي��ا  يجري  ما  سياق  و��  السياسّية  املعالم  باألش�ال  نفسها  عن   �

والّتنظيمّية املتعارف عل��ا، فإّن هذا التعّدد يمكن أن يتحّول إ�� مواجهة ب�ن دوائر انتماء هووّ�ة  

 مدّمرة لالجتماع السيا��ي ذاتھ.

إّن هذا الّتوافق املرجّو من منظور املمارسة العملّية يل�� ا�حدود الوا�حة ب�ن "الّنحن" و"الهم"   -

عّد نوعا من الّتلطيف للعالقة الضدّية تلك ال
ُ
عالقة الضدّية الضرورّ�ة �� االجتماع السيا��ي ال�ي �

بة لألطراف املتنازعة �� الداخل الّ�ي 
ّ
املمّ��ة للمجال السيا��ي ب�ن الصديق والعدّو. إّ��ا العالقة املرت

سامي عن العالقة العدائّية القائمة ب�
ّ
ن الّنحن واألعداء ال�ي �سم �عت��ها شانتال موف نوعا من الت

 عالقة الدول �عضها بالبعض اآلخر �� ا�خارج أي �� مستوى العالقات الدولّية. 

ر بھ هابرماس   -
ّ

ذي يبش
ّ
إّن األنموذج اللي��ا�ّ� السائد �� ا�جتمعات الغر�ّية أو األنموذج املداوال�ي ال

الّرغب دور  إدراك  عن  عاجزة  الديمقراطية  النظرّ�ة  كالهما  السياسّية  يجعل  املمارسة   �� ات 

والديمقراطية. فالرغبات �� قّوة الّدفع الّرئيسّية للعمل السيا��ي أك�� مّما �� املصا�ح املعلنة أو  

األف�ار مهما يكن سدادها من املنظور العقال�ي. و�� هذا اإلطار ترى شانتال موف ضرورة العودة  

 لنف��ي �� فهم الظواهر السياسّية.إ�� اإلرث الفرو�دي لالستفادة من مقوالت التحليل ا

ال�ي   - النتائج  تقييم  منظور  من  بل  فحسب  الّنظري  التحليل  منظور  من  را 
ّ

متعذ ليس  الّتوافق  إّن 

نتائج   الغر�ّية، و��  الديمقراطيات   �� التجارب  �� عدد من  التوافق السيا��ي املعتمد  إل��ا  أف��ى 

ها تراجع االهتمام بالشأن السيا��ي وتراجع �سب  تبدو �� الغالب سلبّية أو غ�� ُمحّبذة، لعّل من أهّم 

املشاركة السياسّية إ�� املستو�ات الدنيا، وغياب البدائل ا�حقيقّية واملتمايزة �عضها عن البعض  

اآلخر بما �سمح للّناخب�ن ��امش معقول من االختيار بي��ا. ويعود ذلك باألساس إ�� غياب ا�حدود  

ن أحزاب اليم�ن وأحزاب اليسار. ومن نتائج التوافق املوهوم انزالق  الوا�حة �� ال��امج ا�حز�ّية ب�

بلد أرو�ّي ��   اليم�ن املتطّرف �� أك�� من  فت لقوى 
ّ
ا�خطاب السيا��ي �� الشعبوّ�ة والصعود الال

 العقدين األخ��ين. 
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السيا��ي وامتناعھ من الّتوافق  ر قيام 
ّ

�عذ تأكيد  إ��  يدفع شانتال موف  ا�حجج  وجوه    إّن جماع هذه 

را �حقيقة السيا��ّي أو تمّردا ع�� طبيعة املمارسة السياسّية فحسب،  
ّ

متعّددة. فالّتوافق املزعوم ال �عّد تنك

بل هو، فضال عن ذلك، إفقار للممارسة الديمقراطّية ذا��ا وذلك ح�ن �عمل الّتوافق الوه�ّي ع�� طمس  

ا الّتناقضات  وتمييع  السيا��ي  االجتماع   �� التعددّية  ا�جتمع  واقع   �� التعّدد  قوى  ب�ن  القائمة  �حقيقّية 

�ي ال ينكرها عاقل. إّ��ا التعددّية الّ�ي يراها راولز سمة مالزمة للمجتمعات ا�حديثة وحاملة  
ّ
السيا��ي، تلك ال

الّسداد   من  تخلو  ال  ألف�ار  حاملة  بأّ��ا  هابرماس  �ع��ف  ال�ي  تلك  و��  العقل،  جهة  من  مقبولة  لرؤى 

 واملعقولّية.

اهر أّن شانتال موف تحرص ع�� أن تصل باملقّدمات إ�� نتائجها املنطقّية، فالديمقراطية بمختلف  وا
ّ
لظ

أش�ال ممارس��ا يبقى اشتغالها مشروطا بتوازن قوى مت�افئة ومتصارعة، وأّي خلل يطرأ ع�� هذا الّتوازن  

ما ��ّدد العملّية الديمقراطّية ذا��ا ب
ّ
ما �� نظام سيا��ي مفتوح تظهر فيھ  تحت عنوان الّتوافق أو غ��ه إن

آلّيات   ن وفق 
ّ
املقن الصراع  غالبا، في�ون  واملتناقضة  ا�ختلفة  وال��امج  واألف�ار والرؤى  املتنافرة  الرغبات 

املتنازعة   األطراف  تبديھ  ما  ع��  فة 
ّ
متوق النتائج  وت�ون  أخرى،  ع��  خيارات  بتغليب  الكفيل  هو  معلومة 

مهارة �� األداء وقدرة ع�� اإلقناع أو التأث�� والتعبئة و�راعة �� استثمار    والقوى السياسية املتصارعة من

 عوامل النجاح املتاحة. 
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ة  ال يمكن للباحث أن يوّجھ نظره صوب النقاش النظري ا�جاري �� األوساط الفكر�ة والفلسفّية الغر�يّ 

املسار�ن   ب�ن  واألف�ار  التجارب  مستوى   �� البّ�ن  باالختالف  الو��  ودون  مجتمعھ  واقع  إ��  االلتفات  دون 

ذي قطع أشواطا �� ا�حداثة السياسّية واملمارسة الديمقراطية  
ّ
الغر�ي والعر�ي. فاالنفتاح ع�� تجر�ة اآلخر ال

�ف الفكري وليس
ّ
هو ضرب من الّتعو�ض النف��ي ملا نفتقده   أمر ضرورّي، وال يمكن عّد ذلك من قبيل ال�

�ي تمّرست بالديمقراطية وأن نواكب  
ّ
�� واقعنا السيا��ّي. فمطلوب أن �عّمق معرفتنا بقضايا ا�جتمعات ال

ع إ�� البدائل املمكنة الكفيلة ب��شيد املمارسة السياسّية  
ّ
ما تقّدمھ نخ��ا من صنوف النقد واملراجعة والتطل

ت ا�حاصلة �� املمارسة الديمقراطية. و�� مقابل ذلك ال يمكن اإلعراض عّما يجري ��  أو تصو�ب االنحرافا

من تحّوالت قد يختلف الدارسون �� تقييمها وقد تتفاوت التقييمات ب�ن الّتنو�ھ    واقع ا�جتمعات العر�ّية

هرة للعيان خاّصة  القفز ع�� ما يجري من تحّوالت تبدو ظا  والّتبخيس، ولكن ال يمكن بأّي حال من األحوال

 �� مرحلة ما �عد "ثورات الر�يع العر�ّي".

نا قد ال نختلف كث��ا �� االع��اف  
ّ
ول�ن أفضت هذه التحّوالت إ�� نتائج متباينة ب�ن بلدان الر�يع العر�ّي فإن

  بنجاح تجر�ة االنتقال الديمقراطي �� تو�س دون غ��ها رغم ما شاب التجر�ة من نقائص عديدة. وال تفوتنا 

اإلشارة �� هذا املوضع إ�� أّن عددا من اآلراء التقييمّية للتجر�ة قد عزا هذا النجاح النس�ي إ�� جملة من  

التباين   شديدة  وقوى  تّيارات  تأسيسّية  أو��  مرحلة   �� جمعت  ال�ي  التوافق  سياسة  بي��ا  من  األسباب 

قّر�ت  ثّم  واإليديولوجّية،  الفكرّ�ة  املرجعيات  مستوى   �� ب�ن    واالختالف  ا�حكم  ممارسة  مرحلة   �� الحقا 
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ا�خلفّية السياسّية ومختلف�ن �� الرؤى ا�جتمعّية. و�كفي أن نقول إّن األّول مرجعّيتھ    ��حز��ن متمايز�ن  

إسالمّية والثا�ي يقّدم نفسھ مّمثال للتوّجھ ا�حدا�ّي العلما�ي. ومن هذا املنطلق يجوز لنا أن نتساءل: إ�� أّي  

االست يمكننا  التوافق  مدى  مسألة  حول  الغرب   �� الدائر  السيا��ي  والتحليل  الّنظري  النقاش  من  فادة 

االنتقال   مرحلة   �� التوافق  تجر�ة  استقراء   �� وتحديدا  العر�ي  السيا��ي  الواقع  تقييم   �� السيا��ّي 

� ا�حذر امل���ّ� �� إجراء مثل هذه املقارنات ب�ن مسار�ن مغاير 
ّ

 �ن؟الديمقراطي بتو�س، مع ضرورة تو�

لعّل أّول ما يمكن استخالصھ من النقاش الفلسفي النظري والسيا��ي �� مسألة التوافق ضرورة التأكيد  

العليا للمجتمع السيا��ّي و�حّدد   القيم  الّتأسي��ّي الذي يحّدد �ش�ل قط�ّ�  الّتوافق  أّوال ع�� قيمة فكرة 

ضّمن عادة �� النصوص الدستورّ�ة ذات  طبيعة املبادئ ا�جوهرّ�ة والتنظيمّية والقانونّية  
ُ
والسياسّية ال�ي ت

حظة التعاقدّية الّ�ي أثمرت ع�� مسارها ال��اك�ي 
ّ

املرجعّية العليا، وقد ال يبتعد مثل هذا التوافق عن روح ال�

ذي جعل الديمقراطّية قابلة للتحّقق ��  (Kant)  إ�� �انط(Hobbes)  من هو�ز 
ّ
األساس الّنظري والفلسفّي ال

دولة ا�حديثة �عد غيا��ا عن مسرح التار�خ قرونا طو�لة. وال تزال النظر�ة التعاقدّية منفتحة ع�� التعديل ال

واإلضافة �� ظّل التحّوالت الّ�ي �شهدها ا�جتمعات الغر�ية املعاصرة وانتقال البعض م��ا من أنموذج الدولة  

والعرقية والدينّية والثقافية.. وهو ما نلمسھ �ش�ل خاّص  األّمة إ�� أنموذج الدولة املتعّددة امل�ّونات اإلثنّية  

 �� أعمال جون راولز �� تصّوره ملبادئ اللي��الية السياسّية.

تّتصف   علوّ�ة  مبادئ  وفق  السيا��ّي  الكيان  بناء   �� مفصلّية  �حظة  هو  الّتأسي��ّي  الّتوافق  إّن  ثّم 

السيا��ّي أو ع�� ما �سّميھ راولز "قيم املنظومات  باملعقولّية واملقبولّية و�سمو عن سائر م�ّونات الكيان  

املعقولّية   من  بدورها  قيمها  تخلو  ال  منظومات  و��  املعقولة"،  "التعددّية  ذات  ا�جتمعات   �� ا�خاّصة" 

امل�ّ�رات   تقديم  معروف  هو  مثلما  االجتما�ّ�  العقد  فالسفة  حاول  وقد  إل��ا.  املنتسب�ن  لدى  واملقبولّية 

لتأسيس ال�حظة التعاقدّية من خالل اف��اض ا�حالة الطبيعّية األو�� أو الوضع البدئي    املنطقّية املقنعة 

رغم �سليمهم بأّ��ا حالة اف��اضّية ال صلة لها بالتحّقق الفع�ّ� �� تار�خ اإل�سانّية. غ�� أّن الّتوافق املرجّو  

مثل هذه االف��اضات العقلّية ألّن  اليوم سواء �� ا�جتمعات الديمقراطّية أو غ��ها قد ال ي�ون بحاجة إ��  

الواقع السيا��ي واملمارسة الديمقراطية �� التجارب ا�حاصلة ع�� امتداد قرن�ن أو يز�د قد أثبتا أّن الّتوافق  

التأسي��ّي ممكن ا�حصول و�ش�ل فع�ّ� ب�ن القوى املتعّددة وا�ختلفة واملتنافسة بل واملتناحرة أحيانا ��  

ف� يقتنع  �ي 
ّ
ال واإلقصاء  ال�حظة  العنف  أش�ال  �ّل  لتجاوز  األمثل  وا�خرج  الوحيد  البديل  ھ 

ّ
بأن ا�جميع  �ا 

أنظمة   من  أو  الّسلم  وضع  إ��  ا�حرب  وضع  من  االنتقال  تجارب  عليھ  راهنت  ما  وهو  وغ��ها.  والتصفية 

 االستبداد إ�� أنظمة الشرعية القانونّية. 

ل��هنة ع�� ضرورة االلتقاء �� �سو�ات توافقّية  ولعّل تجر�ة االنتقال الديمقراطي �� تو�س نجحت �� ا

أو   دينّية  أو  إيديولوجّية  مبادئ منظومة  ف��ا  فرض 
ُ
ت ا�جميع وال  إل��ا  إلرساء مبادئ دستورّ�ة عليا يحتكم 

� وما خضعت لھ من 
ّ
 بالتجر�ة من التع�

ّ
الضغوط، ورغم ما اتصف    أخالقّية خاّصة ع�� ا�جميع، رغم ما حف

ذه القوى من املزايدة، فضال عّما وجهت لهذه املنظومة الدستورّ�ة من نقود تدور  بھ خطاب البعض من ه

ب وسمناه  ذي 
ّ
ال التوافق  عن  ماذا  ولكن  مواّدها.  من  الكث��  ب�ن  والتناغم  اال��جام  غياب  ع��    ـ إجماال 
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املباد  تثبيت  �عد  اشتغالها  آليات  و�حّدد  الديمقراطية  املمارسة  يالزم  ذي 
ّ
ال ذاك  العلوّ�ة  "اإلجرائّي"  ئ 

  للمجتمع السيا��ي وتحديد مقّوماتھ التنظيمّية واملؤّسسّية؟

بالديمقراطية املداوالتّية بما هو ثمرة   البديل املوسوم  يب�ي عليھ هابرماس مشروعھ  ذي 
ّ
ال الّتوافق  إّن 

�� املشروع    نقاش عمومّي ب�ن ذوات عاقلة وحّرة أو التوافق اإلجرائّي الكفيل بحماية مبادئ العدالة وعلوّ���ا

اللي��ا�ّ� عند راولز ال يبدو كالهما قادرا ع�� الصمود أمام االع��اضات الوج��ة الّ�ي تقّدمها شانتال موف.  

  ��  
ّ
إال تحّققها  تصّور  يمكن  ال  فكرة  هابرماس  منظور  من  أو  راولز  منظور  من  سواء  املرجّو  الّتوافق  إّن 

هم ودون استثناء ع�� بلوغ ا�حّد املطلوب من الن�ج  مجتمعات يقدر ف��ا األفراد بصف��م مواطن�ن جميع

العق�ّ� والكفاءة ا�خطابّية وال��اعة ا�حجاجّية لينشأ النقاش العمومّي املف��ض و�ثمر التوافق املنشود ��  

سائر القضايا ال�ي ��ّم الشأن العاّم أو �� املسائل ا�خالفّية القائمة. وهو ما يف��ي بنا إ�� اف��اض أن يتّم 

يل ا�جميع لتحصيل هذه املل�ات والقدرات في�ون ا�جتمع السيا��ي مدفوعا إ�� املرور بمرحلة إعداد  تأه

املدرسة   بمثابة  أو��  �� مرحلة  الدولة  أن نجعل  يف��ض  ما  النشيطة، وهو  للمواطنة  وتأهيلهم  للمواطن�ن 

عالم، قبل املرور إ�� املمارسة  الك��ى ال�ي �عّد مواطن��ا وفق اس��اتيجّية �عليمّية و�يداغوجّية وا�حة امل

الديمقراطية املداوالتّية. وهو أمر يبدو شب��ا باف��اض حالة قر�بة من حالة الطبيعة أو الوضع البدئي كما  

 هو ا�حال �� نظر�ات التعاقد أو �� تصّور راولز ل�حالة ال�ي �سبق قيام ا�جتمع "ا�حسن التنظيم". 

النقا رة حتما أمام ا�جميع  أّما خالف ذلك فإّن املمارسة 
ّ

شّية املطلو�ة واملداوالت املفتوحة ت�ون متعذ

دون استثناء، وهو ما يف��ي بنا إ�� اف��اض ثان مفاده أّن املواطنة النشيطة ست�ون مقصورة ع�� أ�حاب  

مارسة  القدرات العقلّية واملهارة ا�خطابّية وال��اعة ا�حجاجّية دون غ��هم، مّما �ع�ي �� الّ��اية أن ت�ون امل

الديمقراطية املداوالتّية نخبوّ�ة أو تمثيلّية، وا�حال أّن هابرماس �عمل جاهدا ع�� تجاوز الن�عت�ن النخبوّ�ة  

والّتمثيلّية باعتبارهما من أهّم عوائق املمارسة الديمقراطّية املث�� ال�ي تحّقق التحّرر املطلوب و�ستجيب  

ا تلك  ووعودها،  ا�حداثة  ومبادئ  األنوار  تجارب  لروح   �� �عد  تتحّقق  لم  �ي 
ّ
ال املوعودة  لديمقراطية 

 الديمقراطيات التمثيلّية واللي��الية السائدة �� ا�جتمعات الغر�ّية.  

د أّن مجال السياسة يبقى باألساس مجال التنافس  
ّ

و�اإلضافة إ�� ذلك فإّن الواقع السيا��ي ما يفتأ يؤك

�عات الفردّية أو الفئوّ�ة أو  
ّ
والّتنازع والّصراع ع�� السلطة والّنفوذ وامل�اسب تحّفزه الّرغبات واملطامع والن

بق املدفوع  العقال�ّي  التدّبر  أك�� مّما هو مجال  العليا ع�� ا�خاّصة  ا�جماعّية  اإليثار و�غليب املص�حة  يم 

فالفعل   الوجاهة،  غاية   �� لنا  تبدو  موف  شانتال  تقّدمها  الّ�ي  القرار  خاذ 
ّ
ات حّجة  أّن  عن  فضال  غ��ها. 

السيا��ي يحتاج �� الغالب إ�� أن يتحّول إ�� قرار، والقرار يفرض أحيانا أن ُيّتخذ �� �حظة عاجلة أو زمن  

خاذ القرار بذلك رؤ�ة ما، أو يحسم األمر ملص�حة طرف دون آخر، وهو ما  محدود أو ظرف آ
ّ
�ّي و���جم ات

التنظيمّية   اآللّيات  بھ  �سمح  ما  ظّل   �� قائمة  إبطالھ  أو  تصو�بھ  ومحاولة  عليھ  االع��اض  سبل  يجعل 

املد�ّي. لذا ال غ�ى   والّرقابية املتاحة �� املنظومة الديمقراطية سواء �� مؤسسات الدولة أو �� هيا�ل ا�جتمع

خاذ القرار وطرف يراقب  
ّ
� املسؤولّية وات

ّ
عن االع��اف بحتمّية هذه املعادلة ال�ي تقوم ع�� طرف�ن: طرف يتو�

� الحقا موقع املسؤولّية �� إطار آلّية التداول املعلومة. ��ذا االعتبار  
ّ
ويعارض ويعمل ب�ّل السبل ع�� أن يتو�
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الكيان السيا��ي وهو ما يبدو لنا أقرب لالستجابة إ�� طبيعة االجتماع اإل�سا�ّي  يتحّقق الّتوازن املرجّو ��  

ر العالقات ب�ن قواه املتعّددة واملتنافسة واملتنازعة.  
ّ
ذي يبقى بحاجة إ�� مثل هذه املعادلة الّ�ي تؤط

ّ
 ال

با��ا و�سي�� الشأن  
ّ
بة    اجاتھ العاّم وحإّن الّتوافق املرجّو لتدب�� ا�حياة ا�جماعّية ومتطل

ّ
املتجّددة واملتقل

ھ يجعل األطراف املتوافقة  
ّ
قد ال ي�ون ناجعا بالش�ل املطلوب، إذ ُيدفع �� الغالب إ�� طمس النقائص ألن

ع�� اختالف رؤاها وتباين مصا�حها مدعّوة إ�� ش�ل من الهدنة الّ�ي تفرضها عل��ا سلطة التوافق األدبّية  

ع�� ذلك نتائج التوافق املنت�ج �� �عض التجارب �� البلدان ذات املمارسة  ومقتضياتھ األخالقّية. وّمما ي��هن  

الديمقراطية العر�قة، إذ نجد السياسات املعتمدة متقار�ة �� مستوى االختيارت االقتصادية واالجتماعية  

أحزاب    و�� توجّهات السياسة الداخلية أو ا�خارجّية تقار�ا بات يذيب ا�حدود الفاصلة املتعارف عل��ا ب�ن

 وقوى اليم�ن من جهة وأحزاب وقوى اليسار من جهة أخرى.  

أّما �� تجارب االنتقال الديمقراطي كما هو ا�حال �� التجر�ة التو�سّية فإّن التوافق �� ممارسة ا�حكم 

ر  
ّ

قد ت�ون نتائجھ أفدح إذ نراها تمّس م�اسب الّتوافق التأسي��ّي ذاتھ. و�كفي أن �ستدّل ع�� ذلك بتأخ

ء املؤسسات الدستورّ�ة الكفيلة بتأم�ن مسار االنتقال الديمقراطي وحمايتھ من االنت�اس وذلك طيلة  إرسا 

بات العاجلة �سبب  
ّ
ر لعدد من املتطل

ّ
ف��ة حكم الّتوافق املزعوم، فضال عن أّن سلطة ا�حكم التوافقّية تتنك

� عن 
ّ
كث�� من اإلخالالت و��� املساومة    ما يفرضھ التوافق من تنازالت متبادلة ومقايضات تف��ي إ�� التس�

فاتھ تمهيدا لطّي  
ّ
ل مرحلة أساسية لتصفية اإلرث االستبدادي ومخل

ّ
ذي يمث

ّ
ال العدالة االنتقالّية   

ّ
�� ملف

صفحة املا��ي والشروع �� البناء ا�جديد الذي يلّ�ي الطموحات املشروعة �� بناء دولة القانون وفق معاي��  

 شّفافة. 

�،  وال يخفى ع�� املتا
ّ
صف بھ ا�حكم التوافقي من ارتجال و�ع�

ّ
�ع لسياسة التوافق املعتمدة �� تو�س ما ات

ب عمال متواصال وتحشيدا  
ّ
صاحبھ تأجيل اإلصالحات الك��ى ووضع الرؤى االس��اتيجّية الصائبة ال�ي تتطل

خاذ القرار السيا��ي الصائب ��
ّ
ال�حظة املناسبة. لقد    لإلم�انّيات املادّية والبشرّ�ة وقدرة ع�� ا�حسم �� ات

وجدت سلطة التوافق نفسها مدفوعة إ�� ان��اج سياسة تقوم ع�� تحقيق م�اسب عاجلة إرضاء لألطراف  

املنخرطة فيھ وهو ما أف��ى إ�� اعتماد قرارات تّتصف بالت�ّجل والظرفّية أّجلت �� الغالب عملّية البناء  

لّية وكشف �� ال��اية �جز الطبقة السياسّية ا�حاكمة عن  القو�م �� سائر ا�جاالت مّما عّمق املشا�ل الهي�

تحقيق الوعود ال�ي قّدم��ا، وزاد �� �عميق مشاعر ا�خيبة واإلحباط لدى أغلب القوى والفئات االجتماعّية،  

قادم    �� السياسية  املشاركة  �سب  ب��اجع  ين�ئ  مّما  العاّم،  الشأن  متا�عة  عن  العزوف  سلوك  تنمية  و�� 

 النتخابّية. املناسبات ا
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من املشروع أن نطمح إ�� ترشيد الفعل السيا��ّي أو املمارسة الديمقراطية وفقا ملعاي�� عليا ُمّتفق عل��ا   

أو   قيد  �ّل  فعال متحّررا من  السياسة   غدت 
ّ
و�ال واملقبولّية  املعقولّية  بقدر من  تحظى  ايتيقا سياسّية  أو 

م بأّن السياسة قبل أن ت�ون فضاء تدب�� املش��ك    ضابط. ولكن من دوا�� التفك�� العقال�ي
ّ
الواق�ّ� أن �سل

والرؤى   املتشّعبة  والّرغبات  املتعّددة  القوى  ب�ن  التنازع  مجال   �� الّرص�ن  العمومّي  العقال�ي  والنقاش 

فك�� املتباينة �� تصّور مع�ى ا�خ�� املش��ك ذاتھ أو الصا�ح العاّم. و�زاء هذا وذاك نحن مدفوعون إ�� التّ 

والفلسفات   النظر�ات   �� واألطروحات  اآلراء  من  باالستفادة  وذلك  املعادلة  طر��  ب�ن  للمواءمة  املتأ�ّي 

ذي هو  
ّ
السياسّية ع�� اختالف مرجعّيا��ا وتباين توّجها��ا. ولكن أال يف��ي بنا ذلك إ�� ضرب من الّتلفيق ال

؟ لذا  واألطروحات ا�ختلفة�ن األف�ار املتباينة  �� ��اية األمر حصيلة بحث �� إيجاد التسو�ات والتوافقات ب

ھ �عود بنا �� ال��اية إ�� "صراع التأو�الت" وفق عبارة بول ر��ور أو "حروب  
ّ
يبقى األمر إش�الّيا ع�� الدوام ألن

  اآللهة" حسب عبارة ماكس في��، تلك التأو�الت املتّعددة واملتنازع عل��ا للسياسة والّسيا��ّي املرتبطة بدورها

واالن��ا�ات �حقوق البشر وكرام��م أك�� مّما هو تار�خ مزدان   والفظائع بتار�خ سيا��ّي إ�سا�ي مثقل باملآ��ي 

 با�خ�� العميم والّرفاه لعموم البشر. 

عات والرغبات وا�حاجات يبقى   
ّ
ي بما هو تدب�� ل�حياة ا�جماعّية وس�� لتجسيد التطل إّن الفعل السيا��ّ

بة املتغّ��ة وانفتاحھ ع�� اإلم�ان أك�� من اق��ابھ من دائرة الوجوب واإللزام. هو  وثيق الّصلة بطبيعتھ امل
ّ
تقل

ع��   إ�سا�ي  اجتماع  أّي  م��ا  يخلو  أن  يمكن  ال  الّ�ي  الصراع  وعالقات  التعّدد  واقع  إطار   �� املمكن  فعل 

هو ما يجعلنا نق��ب أك��  اإلطالق. ��ذا االعتبار يكتسب الفعل السيا��ي ديناميكّيتھ وحركّيتھ ع�� الدوام. و 

بواقع   اع��افنا  ولكّن  السياسّية.  الظاهرة  لتفّهم  واق�ّ�  تار��ّ�  بمنظور  ال��منا  إذا  موف  شانتال  أف�ار  إ�� 

والديمقراطّية   السياسّية  املمارسة  ت�ون  بأن  نقبل  يجعلنا  ال  السيا��ي  االجتماع   �� الّصراعّية  العالقات 

ة، ألّن السياسة �� �� �عد من أ�عادها األساسّية إدارة لصراع القّوة  تحديدا مح�ومة بقانون الغلبة والقوّ 

الفعل السيا��ّي ملبادئ تكتسب شرعّي��ا وعلوّ���ا من   بقّوة الفكرة وسداد ا�حّجة وهو ما يوجب إخضاع 

ا تفرضھ  اع��اف القوى املتصارعة واملتعّددة �� ا�حقل السيا��ّي بوجاه��ا املعيارّ�ة، وع�� القبول الطو�ّ� بم

من ال��امات ع�� ا�جميع. كيف السبيل إذن إ�� إيجاد التسو�ة املعقولة ب�ن هذه الوقائع ال�ي �عسر تجس��  

الهّوة ب�ن تناقضا��ا : االع��اف با�حقيقة الّصراعّية للمجال السيا��ّي وواقع التعّددية �� ا�جتمعات ا�حديثة  

اي�� معقولة ومقبولة من سائر م�ّونات ا�جتمع السيا��ّي  من جهة، ووجاهة التسليم بضرورة االحت�ام إ�� مع

من جهة أخرى، ثّم إيجاد اآللّيات التنظيمّية القادرة ع�� تأط�� التعّدد وع�� تقن�ن وسائل مشاركة املواطن�ن  

مبادئ   وفق  القرار  خاذ 
ّ
ات عملّيات   �� والّتأث��  الك��ى  االختيارات  وتحديد  العام  الشأن  تدب��   �� الفاعلة 

ملساواة التاّمة والعدالة وا�حرّ�ة من ناحية، والعمل ع�� تجاوز �غرات املمارسة الديمقراطّية السائدة ��  ا

�ا�جتمعات الديمقراطية  
ّ
من املزالق املصاحبة لعملّيات االنتقال الديمقراطي �� ا�جتمعات التّواقة   والتو�

 إ�� الديمقراطية من ناحية أخرى.  
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املؤّسسّية واآللّيات التنظيمّية املعتمدة راهنا �� ا�جتمعات الديمقراطية �� تجار��ا ا�ختلفة  إّن األش�ال   

ا�حلّية... �عّد �� رأينا    االستفتائّية أو   سواء �� ش�لها ا�جمهوري أو اللي��ا�ّ� أو �� صيغها املتعددة التمثيلّية أو 

األ ل�جميع نظرّ�ا ع��  السياسية متاحة  للمشاركة  اج��ادات نظرّ�ة وسياسّية وحصيلة  قنوات  قّل، وثمرة 

تراكمات وخ��ات ومراجعات. تق��ن ��ا دون شّك نقائص كث��ة و وتالزمها عديد الثغرات، ولكّ��ا نجحت ��  

تحقيق كث�� من وعود ا�حداثة السياسّية و�جزت �� املقابل عن تحقيق وعود أخرى. ولعّل هابرماس قد  

ھ ال فائدة تر�� م
ّ
ن الس�� إ�� تجاوز نقائص ا�حداثة وما �جزت عن تحقيقھ من وعود األنوار باملرور  أدرك أن

إ�� مرحلة "ما �عد ا�حداثة"، لذا صرف جهده الفلسفي إ�� محاولة تدارك ما غفلت عنھ ا�حداثة الغر�ية  

التية، غ��  وطمح إ�� تدارك الديمقراطيات السائدة بتقديم األنموذج البديل وُ�قصد بھ الديمقراطية املداو 

نا نقّدر أّن هذه ا�حداثة املنقوصة قد ال �ستقيم تدارك �غرا��ا بابتداع النماذج النظرّ�ة ال�ي تبدو للكث��  
ّ
أن

من الدارس�ن طو�اوّ�ة املن�ع. بل قد ي�ون من األنجع مز�د العمل ع�� تحس�ن أش�ال املمارسة السائدة ��  

ديثة �شأت وتطّورت وترّ�خت �� عديد الدول ألّ��ا نجحت ��  الديمقراطية ا�حديثة، ألّن الديمقراطّية ا�ح

تثبيت عدد من القواعد ال�ي �عسر إيجاد بدائل لها ع�� األقّل �� الزمن الّراهن وهذه القواعد يمكن إيجازها  

منطق  �� آلّيات الّتعاقد والّتمثيل والّتداول. ومن هذا املنطلق تبقى املمارسة الديمقراطّية �� رأينا مح�ومة ب

ل أهّم سمات منظومة ا�حكم 
ّ
ثنائّية األغلبّية واألقلّية ومنطق "الّنصر املؤقت والهز�مة املؤقتة"، وهو ما يمث

 الديمقراطّي الّ�ي تمّ��ه عن سائر األنظمة السياسّية األخرى. 
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 حدیث في دولة قطر علی المفاهیم المعیاریة االجتماعیة:تأثیر التّ 

 الهویة الوطنیة والعرف االجتماعي  

 

 

 الملّخص: 

س�� هذا البحث إ�� محاولة تفكيك العالقات القائمة ب�ن مفاهيم؛ الهو�ة الوطنية، والعرف االجتما��،  

تلك   طبيعة  معرفة  هو  ذلك  من  والهدف  القطر�ة.  ا�حالة   �� السياسية،  واإلدارة  والتحديث،  واألصالة، 

 العالقات ا�جدلية القائمة ب�ن جميع هذه األطراف.  

البح ن 
ّ

تمك ع��  وقد  الوقوف  من  النصوص  تحليل  من�ج  توّسل  ع��  السيا��ي  آث  ب�ن  التأث��  لية 

ن من معرفة طبيعة النمو والتطور �� و�� القطر��ن ��و���م 
ّ

واالجتما�� وفهم كيفية اشتغالهما. كما تمك

بامل �� عالقة  الدولة املدنية ا�حديثة  التقدم نحو  إ�� الكشف عن حدود  ش�لة  الوطنية والثقافية. وانت�ى 

 الثقافية وو�� األفراد ��و���م. 

 . اإلدارة السياسية  –التحديث   – األصالة  –األعراف االجتماعية  –الهو�ة الوطنية  : ال�لمات املفتاحية

 

Abstract: 

This research tries to deconstruct the existing relationships between concepts; National 

identity, social custom, authenticity, modernization and political management in the Qatar 

case. The aim is to know the nature of those dialectical relations that exist between all these 

parties. 

Through the use of the text analysis method, the research was able to identify the 

mechanism of influence between the political and social and understand how they work. He 

was also able to know the nature of growth and development in Qataris' awareness of their 

national and cultural identity. It ended with revealing the limits of progress towards a modern 

civil state in relation to the cultural problem and the awareness of individuals about their 

identity. 

Key Words:  National identity - social norms - authenticity - modernization - political 

management 
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 : مقدمة ال  -1

املعاصر،   السوسيولو��  ا�خطاب   �� امل�ّحة  القضايا  من  االجتما��  التغي��  أسباب   �� البحث  أصبح 

تلك   تر�ط  ال�ي  العالقات  قضية  إ��  رأسا  تقودنا  مسألة  و��  ية. 
ّ
ا�حل باألسباب  م��ا  يتعلق  فيما  وخاصة 

ي واإلداري للدولة. وذلك  التغي��ات االجتماعية املمكن رصدها، بالتحوالت ال�ي يضطلع ��ا النظام السيا��

ألن مفهوم التغي�� االجتما�� غالبا ما يتم تناولھ �� سياق عالقتھ بمفاهيم سياسية و�دار�ة مجاورة لھ، مثل  

تقديم  يتم  كما  وغ��ها.  والعاملّية  ا�حلية،  السياسة  وتوّجهات  التحديثية،  واملشاريع  التنمو�ة،  ا�خطط 

بة، ولك��ا �� الغالب �� عالقة باملؤسسات وا�خطط التغي�� االجتما�� عادة باعتباره نتي
ّ

جة لعدة أسباب مرك

ومن   أخرى،  إ��  فئة  من  تختلف  االجتما��  التغي��  هذا  مظاهر  أن  ورغم  للدولة.  والتنمو�ة  االس��اتيجية 

مجموعات إ�� غ��ها، تظل إم�انيات مالحظتھ وا�حة �� ش�ل عناصر عامة مش��كة، مثل تطور النمط  

لل مثل  املعي��ي  األك�� عمومّية  االجتماعية  و�غ�� سلو�ا��م  ا�جماعية،  املعيار�ة  تفضيال��م  ناس، وتحول 

السيا��ي   ب�ن  وتأثر  تأث��  السوسيولو�� وجود عالقة  للباحث  بالنسبة  �ع�ي  ما  االس��الك. وهو  اتجاهات 

 واالجتما��، أو ب�ن املؤسسة اإلدار�ة و��ن اتجاهات الو�� الثقا�� لألفراد.  

دولة قطر تحديدا، يمكن معاينة أن مسألة التغي��ات االجتماعية أتت نتيجة عدة نقالت سياسية  و��  

نوعية ساهمت �� حدو��ا. ودون أد�ى شك �انت البداية لطفرة الب��ول �� إحداث النقلة النوعية ألسلوب  

لمجتمع بدرجة عالية ��  ا�حياة ا�جتم�� القطري. إذ مست تلك النقلة تدر�جيا العادات والتقاليد العامة ل

حياة  من  ا�جتم��  النو��  االنتقال   �� الرئي��ي  الدور  الب��ول  لطفرة  �ان  فلقد  ا�حلية.  الثقافة  م 
ّ
سل

الدولة ا�حديثة الذي قام  بناء  إ�� حياة املوظف�ن واملتمدن�ن. بل إن مشروع  اليدو�ة وا�حرفية  الصناعات 

ا �شكيل  إعادة   �� ساهم  النفطية  الثورة  القطري  نتيجة  املواطن  مفهوم  صياغة  و�عادة  الوطنية،  لهو�ة 

ا�جديد. وهو املواطن الذي استيقظ ع�� جملة من ا�خدمات ذات الرفاهية العالية، بما ف��ا من ضمانات  

�حية ومم��ات �عليمية، ووفرة �� الوظائف والرواتب، وأ�شطة اقتصادية متنوعة وحديثة نقلتھ من حر��  

مة وموظفة. ومثل هذه النقالت اإلدار�ة والسياسية �� ال�ي ساهمت  تقليدي �سيط إ�� طبقة  
ّ
وسطى متعل

 �� النقالت النوعية للتغي�� ا�جتم�� القطري، ح�ى بلغ الو�� االجتما�� إ�� الوضع الذي هو عليھ اآلن.  

�سب ما   :
ً
قائما السؤال  يظل  القطري  ا�جتمع  ع��  املتتالية  التغي��ات  هذه  خضم   �� البحث:  ة  مش�ل 

وهل شملت مساحة التغي�� الثقا��    مساحة التغي�� ا�حقيقية وحدودها ال�ي طرأت ع�� ا�جتمع القطري؟

هذه موضوع الهو�ة الوطنية؟ وهل التغي�� الشامل حتمية اجتماعية تفرضها ا�حداثة والتطورات العاملية؟  

 ؟  أم تظل �عض أطياف الهو�ة ا�جماعية القطر�ة أصيلة و�عيدة عن يد التغي��

يدعونا مفهوم "الهو�ة الوطنية" ذي الطبيعة املركزّ�ة هنا إ�� ضرورة تحديد داللتھ بدقة. فنحن �ع�ي 

دة لو�� ال�خصية القطر�ة بذا��ا. أي جملة   بالهو�ة الوطنية �� هذا السياق جملة األ�عاد الثقافية ا�حّدِ

ا عبارة  يلفظ  ح�ن  القطري  ال�خص  و��  سطح  ع��  تظهر  ال�ي  هذه   لـالتمثالت  ت�ون  ما  وغالبا  "نحن". 

توّجھ   ال�ي  التفضيل  (الل�جة)، ومعاي��  السائد  اللغوي  التداول  ونظام  والتقاليد،  العادات  ��؛  العناصر 

ل�جنسية،  واالنتماء  الوط�ي  الزي  مثل  األخرى  الثقافية  واملظاهر  الرو��،  أو  الدي�ي  واإلطار  العام،  الذوق 
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ا�حم الدولة  ملثال  الوالء  "بأ��ا  ومشاعر  السو�دي:  سند  جمال  األستاذ  ويعّرفها  الشعبية.  ا�خيلة   �� ول 

ا�خصائص أو السمات املش��كة ال�ي يتم�� ��ا مجموعة من الناس، وال�ي عادة ما ت�ون مستقاة من القيم  

ا�جميع   يجعل  الذي  املش��ك،  النضال  أو  التار�خ  ومن  ا�جتمع،  تحكم  ال�ي  السائدة  واألعراف  والعادات 

ا�ختلفة  �شعر  التطورات  سياق   �� تتبلور  الوطنية  الهو�ة  أن  ورغم  واحد،  مص��هم  بأن  و�ؤمنون  ون 

الداخلية وا�خارجية ألي مجتمع، فإن جوهرها ثابت؛ حيث تبقى �الروح ال�ي �سري �� أجساد أبناء الشعب  

 وجماعات، وتضمن لهم البقاء واالستمرار، و�� الوقت نفسھ التطور واالستقرار
ً
وغالبا ما يطرح    ". أفرادا

مفهوم الهو�ة الوطنية إش�اال حول اختالف و�عدد العناصر ال�ي يت�ئ عل��ا وتحّدده؟ وهل أن تلك العناصر  

 ثابتة ع�� نحو مطلق؟ أم متغ��ة ع�� الدوام؟ وما�� الروافد ال�ي �غذي حركة الو�� بالهو�ة الوطنية؟ 

���� ضرورة تحديد داللتھ �� سياق هذا البحث.  ويستد�� مفهوم "العرف االجتما��" بنفس اإل�حاح امل

ظروف    �� ينب�� سلوكھ  مّما  بأنھ  ا�جموعة  عليھ  �عارفت  ما  �ل  االجتما��  بالعرف  نقصد  أننا  وا�حقيقة 

الـ من  الضمنية"  و"االتفاقات  االجتماعية"  "املواضعات  جملة  أي  �عي��ا،  ا�حّددة   ومال�سات  "قواعد" 

ت املناسبة. فهو اإلجابة عن سؤال: ماذا ينب�� ع�ّ� فعلھ �� مثل هذا املوقف،  للسلوك �� املواقف والسياقا

س�ي والتكرار�ة والعراقة والتداول ب�ن  
ّ
و��ون ذلك مرضيا ل�جميع؟ و�تم�� العرف االجتما�� عادة بالثبات الن

بط سلوك الناس  األفراد �� ا�حياة االجتماعية. وغالبا ما يتم استبطان األعراف ح�ى تتحول إ�� قواعد تض

دون تفك�� أو نقد. ف�ي دائما ذا��ا. و�تّم اعتمادها لذا��ا دون البحث عن وجاه��ا أو م��را��ا. و�� امل�جم  

��: "ما استقر عليھ الناس �� تصرفا��م �� ا�جتمع" . و�طرح هذا املفهوم إش�اال يمكن التعب�� عنھ �اآل�ي:  

و� ح�ى  ضرورة  ملزم  االجتما��  العرف  أن  العرف  هل  �ان  و�ذا  الفردية؟  التفضيالت  مع  ين�جم  لم  ن 

 االجتما�� متحر�ا وغ�� ثابت فما�� الروافد ال�ي �غذي حركتھ تلك؟

 : آلیات تکّون الهویة الوطنیة القطریة  -2

يتأّسس مفهوم الهو�ة الوطنية ع�� مبادئ أساسية تبدأ من فكرة األصالة، وتنت�ي بخلق تراث جما��  

موحدا. ولقد بدأت الهو�ة الوطنية �� دولة قطر بالتبلور �� الو�� ا�جم�� �� ش�ل ي�ّون �سقا اجتماعيا  

وظهور   الب��ولية،  املرحلة  �عد  قطر"  "جز�رة  ت�ّونھ  الذي  السيا��ي  الكيان  إ��  باالنتماء  عميق  شعور 

ع  لتوجيھ  �ان  وقد  والعوائل.  القبائل  الحتواء  ال��ائية  ا�جغرافية  ا�حدود  ورسم  الدولة،  وائد  مؤسسات 

الوضع   �� ملموسة  نقالت  إحداث   �� ا�حاسم  دوره  العامة  املؤسسية  ا�خدمات  موازنات  نحو  الب��ول 

االجتما��، من حيث تحس�ن ا�حال املعي��ي، ومجانية حق التعليم والرعاية ال�حية، وتطو�ر التبادالت،  

 ية التحتية.  والتوظيف، وخلق فرص عمل جاذبة للعمالة ا�ح��فة، وازدهار �� العمارة والبن

ال�ي طرأت   ت�ّون ا�جتمع القطري، والتحوالت  العر�ق من حيث مراحل  تار�خها  وللديمغرافيا القطر�ة 

عليھ وصوال بھ إ�� اليوم. غ�� أن املتأمل �� س��ورة هذا التار�خ يالحظ أن هناك �حظت�ن بارزت�ن وفارقت�ن،  

مع��ف   سيا��ي  ككيان  ظهورها  أي  قطر،  دولة  استقالل  واكتشاف  هما؛  ا�جغرافية،  وحدوده  �سيادتھ 

الوطنية   الهو�ة  أن  والواقع  الطائلة.  وعوائدهما  الهائلة  والغاز  النفط  صناعة  استثمارات  أي  الطاقة، 
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القطر�ة تدين بوجودها إ�� هاذين ا�حدث�ن الفاصل�ن. فلقد أسفرا عن "صدمة ثقافية" أعمق من صدمة  

ن عشر. بل إن �عب�� "الصدمة" الذي يليق با�حالة العر�ية إثر ذلك  غزو "نابليون" ملصر �� ��اية القرن الثام

الغزو األورو�ي قد ال يبدو دقيقا لوصف "ا�حالة القطر�ة" ال�ي تليق ��ا عبارة "الوالدة الثقافية" من رحم  

 ��اية االستعمار اإلنجل��ي وظهور ثروة املوارد الطبيعية ال�خمة. 

ر�ة القطر�ة من �و��ا مجتمعات بحر�ة �عتمد الصيد والر�� كنمط  إن االنتقال النو�� ل�جماعة البش 

الب��ول   تنقيب  شر�ات   �� والوظائف  ا�خدمات  تبادل  عوائد  ع��  تتغذى  مدنّية  �و��ا  إ��  أسا��ي،  إنتاج 

الوطنية   الهو�ة  �� �شكيل  �ان حاسما   ، السمر  بالسواعد  العثمان  ناصر محمد  أطلق عل��م  وغ��ها مما 

تالف ب�ن النمط�ن االجتماعي�ن القديم وا�حديث �� ا�حالة القطر�ة ال �ع�ي مجرد تحّول ��  ا�حديثة. واالخ

األدوات اإلنتاجية، بل هو تحّول جذري �� املعيار القي�ي لتقسيم الفئات االجتماعية، وتحديدها بناء ع��  

م بأدوات اإلنتاج ا�جديدة، وليس فقط تلك التقليدية أي القوة املستم
ّ

 دة من القبيلة.  قوة التحك

ومن املعروف مدى ارتباط العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية �� قطر بالقبيلة وترا��ا اإلسالمي. و��  

الَحظ بقوة �� السلوك االجتما�� لل�خصية القطر�ة إ�� اليوم، وذلك رغم جميع  
ُ
عناصر ثقافية ال تزال ت

عل� ال�ي دخلت  املتقدمة  واملدنّية  التحديث  ب�ن  مظاهر  القطر�ة  البيئة   �� وال��تيب  ال��كيب  ولعل هذا  �ا. 

مظاهر حداثية تنت�ي إ�� القرن الواحد والعشر�ن، و��ن و�� قي�ي وثقا�� �ستمد جذوره من أعماق تار�خية  

ل �� الواقع موضوع االستفهام املركزي للبحث السوسيولو�� ا�ح��، وقد  
ّ
�عود إ�� قرون مضت، هو ما �ش�

الة ا�خليجية ك�ل، بل ولعلها مسألة عر�ية �� معناها املاكرو سوسيولو��. ح�ى أن هذه ين�حب ع�� ا�ح

املفارقة قد ذهبت باملفكر السوري أدونيس إ�� حد �شر�حها بمشرط نقدي حاّد �� قولھ: "إن ب�ن العر�ي  

عاصر يحيا �� كجوهر نف��ي، والعر�ي كحياة يومية، مسافة طو�لة، يملؤها الفراغ والتفّتت. إن العر�ي امل

 .  كيان�ن: ذاتھ املغرقة �� القدم، وحياتھ امل��الكة ع�� أش�ال املدنّية ا�حديثة"

جعلت   النفسية،  ا�حياة  أي  الثقا��  الو��  و��ن  املاّدية  ا�حياة  مظاهر  ب�ن  ال�جيبة  االزدواجية  وهذه 

اذ غ�� موجودة أصال، أل��ا ال  أدونيس يذهب إ�� حد استنتاج أن الهو�ة الثقافية العر�ية �� هذا الوضع الش 

ما إ�� ذلك يبدو  
ّ
تتمتع بوجود موضو�� حقيقي، فيقول: "هكذا ال يبدو العر�ي غر�با عن شرقھ فحسب، و�ن

ناقال مقلدا، يبدو غصنا مصطنعا �� �جرة   إنھ وجود مؤجل. وفيما هو �ستمّر،  العالم أيضا.  غر�با عن 

 .  ا�حضارة املعاصرة"

خصية القطر�ة    نقّر بأنالصر�ح ألدونيس، ال نظّن من ا�جازفة �� ��يء، أن    �� مقابل هذا التحليل
ّ

ال�

بقدر ما تجمع �� هو���ا الثقافية هذه العناصر املتنافرة تار�خيا وزمنيا، فإّ��ا تبدي قدرة وا�حة ع�� هضم  

يمتلك القطري آخر    هذا التباين، وجعلھ يبدو طبيعيا �� الو�� ا�جم��، كما لو أنھ ليس من باب املفارقة أن

ر قيميا ضمن نفس املفاهيم التقليدية.  
ّ

 االخ��اعات التقنية والرقمية، بينما يظل يفك

ولعل أبرز الفرضيات البحثية قدرة ع�� تفس�� هذا األمر هو طبيعة التار�خ ا�خاص باإل�سان القطري،  

� منھ "بّحارا" ويعيش ع�� السفر  ذلك التار�خ الذي �انت ل�جغرافيا فيھ دور أسا��ي، باعتباره �� جزء كب� 

واللقاء باآلخر، واالحت�اك بھ تجار�ا وثقافيا، فال غرابة �� أن �عود �� �ل مرة �عناصر ثقافية جديدة يراكمها  
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مع مخزونھ الثقا�� التقليدي. ح�ى تم استبطان هذا السلوك التار���، وتحّول تدر�جيا إ�� جزء م�ّون للهو�ة  

االن منفتحة باستمرار ع�� اآلخر، متمثلة �� ذلك مع�ى تلك ا�جملة الشه��ة ال�ي    الوطنية، ال�ي ظلت إ��

أطلقها الزعيم الهندي املهاتما غاندي: "سوف أفتح نوافذي ع�� جميع ر�اح العالم، دون أن �ستطيع ر�ح  

�� إم�انية    وعليھ يبدو أن ما انت�ى إليھ تحليل املفكر أدونيس من التشكيك  واحدة أن تقتلع�ي من جذوري".

"ال��كيب الثقا��" �� الهو�ة العر�ية، خاصة حينما شّبھ الهو�ة الثقافية للعر�ي املعاصر بال�جرة ال�ي تلصق  

��ا "ثمار مصطنعة يؤ�ى ��ا من هنا وهناك و�راد لها �� أحيان كث��ة، التصديق بأ��ا طبيعية تتد�� من غصن  

 و�جانبھ الصواب.طبي��" ، هو �� الواقع موقف ال يخلو من شطط، 

وهكذا يبدو أنھ من املناسب أن �ستخدم �� وصف ما مر بھ التار�خ االجتما�� القطري القر�ب عبارة  

بالغة   والعلمية  الثقافية  وفلسف��ا  ا�حداثة  مفهوم  إش�الية  بذلك  متجنب�ن  "ا�حداثة"،  بدل  "التحديث" 

. و�� ا�حالة القطر�ة فإن الدولة بمؤسسا��ا  التعقيد. فالتحديث هو عصرنة الواقع املادي والثقا�� للمجتمع

�� ال�ي تقود عمليات التحديث، وتراقب وتوّجھ أثاره االجتماعية. ولذلك فا�خط التنموي االقتصادي �س��  

بالتوازي "كقضبان سكة القطار" مع ا�خط الثقا�� للمجتمع. وكال ا�خط�ن يخضعان للتوجيھ السيا��ي أي  

الدولة.  �� ا�حاكمة  العامة    للسلطة  االتجاهات  رسم   �� ا�حّر�ة  تمام  حرا  ليس  نفسھ  السيا��ي  أن  غ�� 

للّتنمية، سواء االقتصادية م��ا أو الثقافية للمجتمع، و�نما تحكمھ إكراهات عميقة وأحيانا صارمة. وقد  

ت  بّ�ن الباحث محمد �حرور �� كتابھ "الدولة وا�جتمع؛ هالك القرى وازدهار املدن" كيف تتحّدد العالقا

ب�ن النظام االجتما�� من جهة، و��ن الدولة املدنية من جهة أخرى، وذلك بحسب مستوى  -من وجهة نظره-

�� عالقة برؤ�ة تلك ا�جماعة ملفاهيم "ا�خ�� املد�ي" وأساليب تحصيل    القيم واملعاي�� األخالقية ل�جماعة

الدور  األخالقية  املفاهيم  هذه  تلعب  آخر،  و�مع�ى  املدنية".  الظاهرة    "السعادة  مسار  تحديد   �� الرئي��ي 

الفعل   نتيجة  هو  االجتما��  النظام  أن  فمثلما  بالدولة.  ا�جتمع  عالقة  وتحّدد  بل  العامة،  االجتماعية 

السيا��ي، فإن الدولة كجهاز سيا��ّي �� بحد ذا��ا نتيجة تطور النظام االجتما��، إ��ا جدلية االجتما��  

 والسيا��ي ال�ي ال تنت�ي.

� �� ثالثة مستو�ات رئيسية فّسرها محمد �حرور حينما حدد  أّما املفاه
ّ

يم األخالقية للمجتمعات فتتج�

املستوى األول للقيم األخالقية بحسب مستوى الدوائر األسر�ة والعشائر�ة والقبلية . بيد أن هذا النوع من 

عل من التقدم املد�ي نحو  العالقات قد خضع، �� رأيھ، إ�� طا�ع األهلية �� سياقھ االجتما�� والسيا��ي، وج

الدولة املدنية ا�حديثة �س�� بإيقاع بطيء، يصعب معھ إعادة بناء ذات ا�جتمعات �� إطار دولة حديثة.  

وهذا البطء �� التقدم والنمو يأ�ي �سبب عسر ا�خروج واالنتقال من املضمون األه��، العشائري، والقب��، 

ا األنماط   ��  
ً
ومتحكما  

ً
مسيطرا �عت��  املفهوم  الذي  نحو  الثقا��  االنتقال  بذلك،  و�منع،  ل�حياة،  لعامة 

ا�حديث للدولة املدنية، دولة املؤسسات والتطور التق�ي، ووفرة اإلم�انيات املالية والعلمية. وهكذا هيمنت  

املفاهيم التقليدية "ل�خ��" و"النظام" و"الوجود املش��ك"، وظلت تدور �� فلك األش�ال التقليدية للسلطة،  

ي القبيلة وحدودها العشائر�ة، دون التقدم فعليا نحو الدولة املدنية ا�حديثة. ولعل هذا الطا�ع االجتما��  أ
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هو الذي غلب ع�� التار�خ العر�ي ا�خلي�� ملدة طو�لة، قبل أن تصيبھ �عض التحوالت بدخول العناصر  

 نية واالق��اب ��ا نحو مفهوم الدولة.  ا�حديثة لإلدارة السياسية، ال�ي �ان لها الفضل �� تطو�ر الهو�ة الوط 

بمستوى   يتعلق  فهو  املدنية،  بالدولة  االجتماعية  املفاهيم  عالقة  لفهم  الثا�ي  للمستوى  بالنسبة  أما 

العالقة املالية، وتحديدا بإم�انيات الدولة وقدرة جماعا��ا ع�� اإلنتاج �� اقتصاد �شط فّعال، أو االعتماد  

ال�ي   الريعية  األنظمة  �شاط  ع��  ع��  ال  للسلطة،  ق 
ّ
التمل ع��  املادي  لالنتفاع  االجتماعية  القاعدة  تحّدد 

استثماري يقوم ع�� العمل االقتصادي، وع�� التوزيع العادل ب�ن قوى اإلنتاج. وما �غلب ع�� مجتمعات  

بحسب  ا�خليج العر�ي �ش�ل عام هو هذا النظام الري��، الذي أدى إ�� تحديد مقامات األفراد االجتماعية  

امل�انة، والوجاهة، والتأث�� القب��، من دون وجود ما يقابلها �� ش�ل إنتاج مح�� فع��. ففي هذه ا�جتمعات  

الريعية تنشأ ر�حية الدولة ع�� االستثمار �� ا�خام، واستالم أر�اح ذلك ا�خام، �� دائرة مغلقة من اإلنتاج  

تلك األر�اح ع�� مستوى التطور الثقا��   ين ا�ع�اس�عاواالس��الك لنظام مغلق ع�� ذاتھ. ولذلك ال نزال  

 والسيا��ي ا�حدود لتلك ا�جتمعات، ع�� الرغم من تطور مستو�ات ا�خدمات املؤسسية واألمنية ف��ا.  

أما بالنسبة إ�� املستوى الثالث واألخ��، فهو يتحّدد بدرجة الو�� املعر�� �� ا�جتمع، والذي من شأنھ أن  

تمك�ن تقدم ا�جتمعات تكنولوجيا وعلميا بما للثقافة العلمية وذ�اء األفراد من دور أسا��ي �� �ساهم ��  

التعليم  بنية  خالل  ومن  التشريعية،  ممارسا��ا  ع��   
ً
اعتمادا باستمرار،  املوضوعية  ا�جتمع  بنية  تحديث 

" ��  ودعم سلطات الدولة وتثمي��ا ل�جهد واإلبداع والعمل ا�حقيقي. ومثل تلك األنظم
ّ
ة االجتماعية "الذكية

توفرها   ال�ي  املدنية"  "ا�خ��ات  أصناف  بجميع  والتمتع  ا�حديثة  املدنية  الدولة  بناء  ع��  فعليا  القادرة 

ملواطن��ا. و�كشف التار�خ األورو�ي ا�حديث عن أن والدة الدولة املدنية ا�حديثة "دولة املؤسسات وا�حقوق  

"، لم تنشأ إال نتيجة تراكمات معرفية ارتبطت أساسا با�حدث األك��  وا�حر�ات" ال�ي تحولت ا�� "دولة رفاه

تزال   ال  بينما  عشر.  والسا�ع  عشر  السادس  القرن�ن   �� والفكر�ة"  العلمية  "ا�حداثة  وهو  أورو�ا  تار�خ   ��

األمل   بات  ح�ى  كث��ا،  تأخرت  أ��ا  يبدو  ال�ي  ا�خاصة"  "حداث��ا  عن  تبحث  اليوم  ا��  العر�ية  ا�جتمعات 

 قودا ع�� "التحديث" وليس ع�� "ا�حداثة".مع

و�ناء ع�� ما تقّدم، فإن املفاهيم األخالقية "ل�خ��" و"نظرة الناس ل�حياة االجتماعية وأهدافها" �� �ل 

مجتمع �� ال�ي تن��ئ النظام السيا��ي للدولة، كما يقول الباحث محمد �حرور، مثلما أن تلك املفاهيم  

ملاهية النظام نفسھ، ويساعدنا فهم هذه العالقة ا�جدلية ال�ي تر�ط ب�ن ا�جتمع  نفسها تأ�ي �� األخ�� نتيجة  

حركة تطور الو�� السيا��ي للمجتمعات وظهور "الهو�ات الوطنية" والنظم السياسية    إدراكوالدولة ع��  

 ع�� التار�خ.  
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قطر   رؤ�ة  عام    30-20صدرت  ش�ل  8200��   �� قطر  لدولة  الوطنية  التنمية  سياسة  واعتمد��ا   ،

. و�عت�� خطط التنمية االس��اتيجية أداة سياسية  2016وح�ى عام    2011مخططات �انت البداية من عام  

واقتصادية فعالة إلنجاز أهداف تنمو�ة أك�� استدامة. ورغم ضبابية التنمية الثقافية �� ر�ائز رؤ�ة قطر  

ذل فإّن  االجتماعية  الوطنية،  األهداف  ثنايا   �� ضمنيا  ظهرت  ال�ي  اإلشارات  فهم  محاولة  من  يمنع  ال  ك 

ولعل هذه الضبابية نفسها �� ال�ي الحظها أيضا الباحث ع�� بن خليفة ال�واري حينما    والوطنية للرؤ�ة.

التشريع والقضاء  تحّدث عن وجود �غرات �� ا�خطة االس��اتيجية، وال�ي تظهر �� الثقافة والتعليم واإلعالم و 

 وت�افؤ الفرص و�� اإلدارة العامة وغ��ها .  

قطر   خطة   �� مثال  االجتماعية  الرك��ة  شملت  القطر��ن    30-20لقد  والثقافة  ال��اث  ع��  ا�حفاظ 

هذه   جعلت  حيث  ثقافتھ    االس��اتيجياو�عز�زهما،  جوهر  ع��  القطري  ا�جتمع  حفاظ  أهدافها  من 

ة �� املبادئ األساسية لإلسالم، وصون املوروث وامل�انة االجتماعية لألسر  واستمرار�تھ مع املا��ي، متمثل

التغي��ات ا�حديثة وجوهر   ب�ن  ما  التوازن  �� ا�حفاظ ع��   
ً
الّتحدي ال يزال مستمرا . ال سيما أن  العر�قة 

   املوروثات الوطنية.

ورغم أهمية هذه الهدف من جهة عالقتھ بمفهوم الهو�ة الوطنية واألصالة، فإنھ يكتنفھ �عض الغموض  

من جهة آلية التنفيذ. فالسؤال القائم أمام هذا الهدف هو: كيف يمكن ضمان استمرار املوروث االجتما�� 

لنو�� ملواكبة ا�حياة ا�حديثة،  كعنصر ثابت �� الهو�ة الوطنية، وتحف�� ا�جتمع �� اآلن نفسھ ع�� انتقالھ ا

وما تقتضيھ من �عليم متجّدد، وانفتاح ع�� ثقافات جديدة ودخيلة؟ و�� نفس املفارقة ال�ي تحتو��ا أهداف  

ا�خطة �� جان��ا االقتصادي، حيث تقوم بتحف�� اإلنتاج االقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوط�ي، وادخال  

ذلك �ل  ا�حديثة،  االقتصادية  الضياع"    األ�شطة  تنمية   " إ��  أدت  ال�ي  الريعية  العقلية  ع��  اإلبقاء  مع 

بحسب عبارة ع�� خليفة ال�واري ، أي استمرار ا�خلل ب�ن األهداف الطموحة ل�خطة االس��اتيجية، و��ن  

الواقع االجتما�� ا�حقيقي، وهو الواقع الذي يؤ�د تحليل األستاذ محمد �حرور ح�ن تحدث عن "العائق  

 أمام املرور من النظام االجتما�� إ�� الدولة املدنية ا�حديثة ا�حقيقية.  املفهومي" 

من البدي�ي أن تأ�ي اس��اتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ضمن رؤى واس��اتيجيات تقوم بصياغ��ا  

ات  اإلدارة السياسية، وأجهز��ا التشريعية والتنفيذية. وغالبا ما ت�ون هذه االس��اتيجيات ع�� ش�ل تخطيط 

قص��ة املدى أو متوسطة أو �عيدة. و�حسب طبيعة هذه ا�خطط تتحّدد آليات التنفيذ. ومن البدي�ي أيضا 

أن ي�ون حال ا�خططات النظر�ة �� دول العالم النامي هو التطبيق النس�ي، وهو راجع إ�� طبيعة الو��  

ناحية ثانية. فالفرق غالبا ما ي�ون    الثقا�� للمجتمع من ناحية، و��� أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية من

شاسعا ب�ن النوايا أو الشعارات ال��اقة واألهداف العظيمة ال�ي تقود ا�خطط التنمو�ة، و��ن ما يتحقق م��ا  

�� ��اية األمر. ولقد الحظ الباحث عي��ى بن شاه�ن الغانم هذا املوضوع �� دولة قطر تحديدا، فأ�ح إليھ  

اس��  وثيقة  حجم  إن  ا�جوانب  قائال:   �� العموميات  عل��ا  �غلب  إذ   ،
ً
هائال �عت��  الوطنية  التنمية  اتيجية 

املص��ية . وهكذا �غيب �� الواقع عن االس��اتيجية ا�خطة الوا�حة �حل القضايا امل�ّحة ومعا�ج��ا، أك��  



ثير التّ 
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اب لعالج القضايا  مما �غيب ع��ا الرغبة �� إيجاد ا�حلول من قبل ا�جهات املعنية ع�� ما يبدو. و�أ�ي هذا الغي

واالش�اليات االس��اتيجية نتيجة تحديات فنية ومن�جية، فمن ناحية تمثل املركز�ة اإلدار�ة املفرطة عائقا  

منذ   عالجھ  استع��ى  الذي  الرا�خ  التحدي  فإن  ثانية  ناحية  ومن  بدقة،  التنفيذية  املهام  توزيع  امام 

امة ، ال�ي ال �ستجيب للنقالت املعاصرة �سهولة. ومن  سبعينيات القرن املا��ي هو طبيعة البيئة اإلدار�ة الع

أل��ا   القطري،  للمواطن  ا�حقيقية  ا�حاجة  عن  فعال  �عيدة  الوطنية  االس��اتيجية  تظل  املنطلق،  هذا 

�ستجيب فقط للّتطلعات املؤّسسية ورؤاها النظر�ة. وع�� هذا النحو تظل القضايا املص��ية ال�ي تواجھ  

واقتصاد القطري  آلية ا�جتمع  ضمن  لعالجها  جديا  �س��  فّنية  أدوات  و�ال  ل�حل،  وا�حة  آفاق  بال  ه 

اقتصاد   نتجت من  وال�ي  الس�ا�ي،  ا�خلل  مسألة  املثال  ظلت ع�� سبيل  فلقد  وفّعالة.  شاملة  تخطيطية 

بالو�ي مت�خم، تؤثر ع�� ال��كيبة االجتماعية وتز�د من استن�اف املوارد ا�حلية ومفاقمة ا�خلل الوظيفي  

الكبار من  م الكفاءات الوطنية من    الغرب رغمن خالل استمرار ظاهرة است��اد املوظف�ن اإلدار��ن  توفر 

  خر��� ا�جامعات الوطنية ومن املبتعث�ن.

الهو�ة ا�جماعية من حيث   �� �عض عناصر  ر ولو جزئّيا 
ّ
و�ال شك، فإن أي خطة تنمو�ة ال بد أن تؤث

� �ش�ل بارز �� ا
ّ

لعادات االس��الكية وأسلوب ا�حياة ومظاهر التجديد. و�صعب إيجاد  التحوالت ال�ي تتج�

ا�حراك   و��ن  الناس،  وسلوك  و��   �� الثقافية  التحوالت  ب�ن  القطر�ة  ا�حالة   �� العالقة  فهم  أو  الرابطة 

التأث�� أ�عاد مختلفة   الدولة بأجهز��ا الرسمية. خاصة عندما ت�ون ملثل هذا  التنموي الذي تقود قاطرتھ 

�عيشو��ا، وعن  تمس   ال�ي  املش��كة  ا�حياة  أنفسهم، وعن  أفراده عن  الوجود االجتما�� ومفاهيم  جوهر 

أصال��م العر�ية واإلسالمية. إ��ا مفارقة �ع�ي أن جميع املشاريع التنمو�ة ال بد أن تتضمن شكال من التأث��  

م االجتماع األملا�ي ال��يتش باك محقا  وكم �ان عال  اإليجا�ي وغ�� اإليجا�ي ع�� النمط الثقا�� العام للمجتمع.

الصناعية   م��ا  وخاصة  ا�جتمعات،  تطور   �� العام  القانون  بمثابة  املفارقة  من  نوع  وجود  إ��  أ�ح  حينما 

ا�حديثة. يقول باك: يبدو "اإلنتاج االجتما�� ل�خ��ات مرتبطا ع�� نحو دقيق باإلنتاج االجتما�� للمخاطر"  

ق األمر بإنتاج أدوات التأث�� االجتما�� �� �ل خطة . غ�� أنھ يمكننا االستنت
ّ
اج أنھ �� ا�حالة القطر�ة يتعل

 تنمو�ة جديدة. 
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من البدي�ي عند ا�خوض �� تحليل ظاهرة األصالة �� الو�� االجتما�� القطري اإلشارة إ�� أن جزءا مهما  

��م ال�ي يرون أّ��ا جزء ال تتجزأ من مفهوم هو���م الوطنية. كما  من األفراد �عتقدون أ��م متمّس�ون بأصال

يرون أن هذه الهو�ة تجمع �� م�ونا��ا ب�ن املا��ي التار��� وا�حاضر الراهن. ولهذا السبب فّسر الباحث  

أسعد فايزه، مفهوم األصالة ب�ونھ قبل �ل ��يء قيمة اجتماعية، تتحّدد �� و�� �عض األفراد و�ش�� إ��  

ال��م الثقافية ال�ي تمّ��هم عن غ��هم من أفراد ا�جتمعات األخرى . وتدل األصالة ع�� ترّ�خ م�ونات  تفضي

تار�خية من املا��ي �� الثقافة ا�حالية للمجتمع، ف�ي اع��اف بال��اث م�ونا جوهر�ا �� الثقافة ا�جماعية.  

ورا �� و�� أفراد ا�جتمع القطري،  و�كشف هذا املنظور أن األصالة �� طبيعة "الروح العامة" األك�� حض
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وال�ي توّجھ سلوكيا��م وتفضيال��م القيمية، كما أ��ا ال ت��دد �� تقديم نفسها باعتبارها أعرافا اجتماعية  

   ثابتھ �عكس ماهي��م الثقافية، ح�ى و�ن �انت �غلب ع�� ا�حياة العامة مظاهر ا�حداثة والعصر�ة.

جتمعات العالم، و�� ا�حالة القطر�ة تحديدا، بمهمة التجديد �� و�ضطلع النظام التعلي�ي �� أغلب م

مفهوم األصالة وتطو�ره. إذ أن التطورات املعرفية املتسارعة وال�ي ينقلها التعليم إ�� الثقافة الوطنية �ساهم  

لو�� ا�ح��  بدورها �� دفع الو�� بالهو�ة الوطنية إ�� االنفتاح التدر��� ع�� ا�حيط اإل�سا�ي، وهو ما يحّرر ا

ية.  
ّ
 من التبجيل املطلق واإلجالل املبالغ فيھ لألصالة ا�حل

 إ��  
ً
يلعب مقّوم التعليم ع�� املساهمة �� إحداث التحّوالت �� ا�جتمع، وذلك بقدر حاجة التعليم أيضا

الن أن  كما  واالقتصادي.  والثقا��، واالجتما��  السيا��ي،  مثل  األخرى  الفواعل  ع��  والتطور  ظام  التحول 

البشر�ة"   "التنمية   �� الفاعل  لدوره  التدر���  االجتما��  التغي��  لعملية  الرئي��ي  ا�حرك  يظل  التعلي�ي 

الشاملة وتحقيق غايات وأهداف اجتماعية. وهكذا تتحدد درجة النمط التغ��ي من خالل حجم القدرة ع��  

جديد منظومة املرجعيات التقليدية،  قبول التجديد. و�مع�ى آخر، للتعليم دور مهم �� القدرة ع�� �غي�� وت

 أو املوروثات الفردية، وتمدين مخرجات النظام التعلي�ي �ش�ل عام .  

من هنا تظهر ا�حاجة إ�� فهم ُ�عد الهو�ة الوطنية ع�� التجّدد، وعالقة ذلك التجّدد بجودة املنظومة  

يظل وهكذا  واملعرفية.  العلمية  املستجدات  آخر  ع��  واحتوا��ا  يقود    ال��بو�ة  الذي  ا�حرك  هو  التعليم 

وا�جتمع. ا�خار��  والعالم  وا�جتمع،  والهو�ة  وا�جتمع،  ال��بية  ب�ن  الشبكية  تظل    العالقة  السبب  ولهذا 

مهمة املدرسة الثابتة من زاو�ة سوسيولوجية �� "إعادة �شكيل الهيئة االجتماعية املستقبلية" �� �ل مرة.  

ال�خمة �� أسفلها وال�ي تدور بنشاط ومجاهدة �� ا�خفاء لتدفع ذلك    إذ املدرسة �� مثل مراوح السفينة 

   ا�جسم الهائل الطا�� إ�� التقدم والثبات �� ا�حركة.

وتكتسب املدرسة حيو�ة أك�� �� ظل العوملة ال�ي يبدو أ��ا ال تر�د مفارقة عصرنا دون أن ت��ك آثارها ��  

ق األمر هنا  ش�ل ندوب ثقافية حادة، محفورة ع�� أجسام ا�خصو 
ّ
يتعل العالم. وال  الثقافية حول  صيات 

بالدعوة إ�� الدفاع األع�ى عن الهو�ة الوطنية كما لو أ��ا موضع ��ديد من الهو�ات األخرى، أو كما لو أ��ا  

��ددت   (�لما  ا�جتمع   �� "االرت�اسية"  القوى  �عض  تطلقها  ال�ي  الصيحات  هذه  فمثل  جسيم،  خطر   ��

ا �� وسائل اإلعالم "اإليديولوجية"، �� �� ا�حقيقة �عب�� عن استسالمية ال تناسب  مصا�حها) و���دد صداه

نّدية   الوطنية  الهو�ة  ت�ون  وال  والواثقة.  الصلبة  الوطنية  الهو�ة  ��ا  تتمتع  أن  ين��  ال�ي  النفس   �� الثقة 

الة وأهمية التجديد �� للتحديات ال�ي يفرضها الصراع الثقا�� ا�حاد �� "العوملة" إال م�ى أدركت أهمية األص

اآلن نفسھ. ولنا �� األمم الشرقية العظيمة مثل اليابان والص�ن ومال��يا والهند أمثلة إيجابية ع�� قدر��ا ع��  

وليست   ذاتھ.  الوقت   �� الثقافية  وأن تحافظ ع�� خصوصيا��ا  تماما،  التق�ي  التقدم  إ�� عصر  تنت�ي  أن 

ا�حاد ب�ن الهو�ات، لك��ا كما يبدو من و�� القطر��ن بأنفسهم،    الهو�ة القطر�ة إال جزءا من هذا الصراع 

قادرة ع�� أن تنافس الهو�ات األخرى املدفوعة بتفوقها التق�ي، واملزهّوة بقيم و"أيديولوجيا" الدولة املدنية  

 ا�حديثة. 
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تجد مطلق سعاد��ا جماعات  إ��  برم��ا  تحو�ل مجتمعات   �� نجحت  ��يء كما   �� العوملة  تنجح  ��    لم 

�امل وجودها موجها نحو اإلقبال ع�� مز�د من االس��الك، والتخ�� التدر��� عن القيم    االس��الك وترى 

اإل�سانية األخرى، قيم اإلبداع والتفك�� وا�حر�ة والكرامة واملعرفة والتضامن االجتما�� واإل�سا�ي. وليس  

العر�ية واحتاللها أحيانا مقام الصدارة  من الصعب رصد انتشار قيم "ا�جتمع االس��ال�ي" داخل الثقافة  

�� قائمة االهتمامات الثقافية لألفراد. ومش�لة تلك القيم االس��الكية أ��ا إقصائية ألهم ما هو إ�سا�ي ��  

 اإل�سان، �ع�ي خاّصة كرامتھ ك�ائن نو��، �س��لك ليحيا وليس يحيا ليس��لك. 

الهو�ة التوازن داخل  �� ذلك  السليم  املوقف  و��ن   يتمثل  الوافد  ب�ن  أي  وا�ح��،  العاملي  ب�ن  الوطنية 

األصيل، والنظر إل��ما �ع�ن التقدير واالح��ام نفسها. ذلك ألن موقف التشكيك فيما هو أصيل ومح�� �ان، 

وما يزال، الهدف األث�� ل�ل مشروع استعماري عوملي، ولم �سقط �� فخھ سوى الثقافات الهشة من جهة  

الوط  ��و�ا��ا  املؤسسات  ثق��ا  ي�ون هدف  أن  ينب��  الداخل  الثقافية من  الهو�ة  تحص�ن  فإن  وعليھ  نية. 

االجتماعية ع�� اختالفها، بدءا باملؤسسات املنتجة للمعرفة (بحث، ومخابر، وجماعات علمية) واملؤسسات  

ل قوة ا�جتمعات  
ّ
واألمم أل��ا تحافظ  التعليمية، وان��اء بال�حافة واإلعالم. إذ أّن الهو�ة الثقافية �� ما �ش�

من خاللها ع�� ا�جمع ب�ن األصالة واملعاصرة. والهو�ة الثقافية القو�ة �� ال�ي تحرص ع�� تحقيق التوازن  

 ب�ن ا�حافظة ع�� املا��ي ومعا�شة ا�حاضر واملستقبل . 

قافية  إن تحقيق هذا التوازن ليس بالسهولة ال�ي يقال ��ا �� ا�خطاب، بل هو تحّد حقيقي. فالهو�ة الث

الوطنية ينب�� أن ت�ون �ال��ر ا�جاري، ال يقف ماؤه أبدا و�ال فسد وصار مضرا. وح�ى تتجّدد الهو�ة الثقافية  

ينب�� أن تقبل بالتعدد الداخ�� أوال، وتتعا�ش معھ باعتباره جزءا م��ا، ال عبئا عل��ا. والتعّدد الداخ�� �� 

ية و�عدد الن�عات االجتماعية والفردية �� األف�ار والسلوك،  الهو�ة �ع�ي، بالضرورة، �عّدد اإلبداعات الثقاف

و�لما �انت الهو�ة الثقافية متسامحة مع �عددها الداخ�� �ان    وقبول ذلك االختالف باعتباره ثراء ال ��ديدا.

مصادر   من  مصدرا  ذلك  �ان  منغلقة  أحادية  �انت  �لما  أي  والعكس:  ا�خارجية.  قو��ا  مظاهر  من  ذلك 

 حافظة ع�� البقاء واملقاومة.ا� ضعفها ��

الثقافية   الذي ��دد �ل هو�ة ثقافية، والهو�ة  العز�ز ا�خاطر عن ا�خطر  ومن هذا املنطلق، ع�� عبد 

طبيع��ا   �ستمر  لم  ما  زائف"  "جوهر  إ��  بالتحول  تجازف  حينما  وذلك  ا�خصوص،  وجھ  ع��  القطر�ة 

ا  أفراد  ب�ن  التلقائي  �ش�لها  تتطور  �انت  ال�ي  أي  السردية  ميتاف��يقية  الهو�ة  تصبح  أن  ما  أل��ا  �جتمع، 

متشا��ة ومتعالية لغياب التعددية ف��ا ، ح�ى تتحجر وتموت. فمن تلك الهو�ة ا�جوهر�ة تت�ون عادة تلك  

 ال�خصية امل��مكة ال�ي تظل منكفئة ع�� املا��ي ومن الصعب االنتقال ��ا إ�� املستقبل. 

  ال��اغما�ي الهو�ة الوطنية تتحّدد بما لها من قدرة ع�� تحر�ك ا�جتمع  من نافلة القول التذك�� بأّن قوة  

املعاصر نحو التجديد والتطور اللذين يصعب تحقيقهما دون االمتالء بقيم اجتماعية مرجعية، م��ا ع��  

الة  سبيل املثال اح��ام التنوع والتعّدد وتقدير االختالف وقبول اآلخر، مع ا�حفاظ ع�� درجة معينة من األص

يلفت انتباه الّدارس هو أّن الهو�ة ا�خليجية والقطر�ة م��ا ع�� وجھ ا�خصوص قد   أن ماوا�خصوصية. غ��  

  �� واالقتصادية  السياسية  العوامل  بفعل  واإل�سانية  القيم االجتماعية  املادية ع��  القيم  �غليب  ف��ا  تّم 
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فية من جديد كجوهر للتفك�� السوسيولو��  إطار مفهوم الدولة الريعية . وهنا بالذات تطرح املسألة الثقا

�غي��   أي  الثقا��،  املدخل  هو  واملستقبل  ا�حاضر   �� حقيقي  �غي��  أي  مدخل  ألن  ا�خليجية.  ا�حالة   ��

 املفاهيم االجتماعية أوال.  

ما   غالبا  األفراد  لدى  الثقا��  فالو��  وليس منطلقا.  نتيجة  باعتبارها  الثقافية  املسألة  طرح 
ُ
ت ما  وغالبا 

هذا  تٌ  سياق   �� أحيانا،  تقديمها  اخ��نا  وقد  الرسمية.  وغ��  الرسمية  بأدوا��ا  االجتماعية  التنشئة  حدده 

نا ر�طناها بمشاريع التنمية وقرارات اإلدارة السياسية، ولكننا نظرنا إل��ا، أحيانا  
ّ
البحث، بوصفها نتيجة ألن

و�� الثقا�� أن ي�ون قاطرة للتطور ا�حضاري  أخرى، باعتبارها فاعال �� التغي�� االجتما��، ألن بإم�ان ال

للمجتمع. و�� �ل األحوال، ينب�� �� رأينا، دائما أن نأخذ الثقافة �ع�ن االعتبار باعتبارها محر�ا فاعال ��  

املعاي��، تكشف عن الصورة  -النمو والتحديث االجتماعي�ن. فالثقافة عبارة عن تركيبة معقدة من املفاهيم  

والعادات والتقاليد املؤثرة �� سلوكيات ا�جتمع سواء تلك املكتسبة أو املتوارثة . واملثال  السائدة لألعراف  

ع�� ذلك األعرف ال�ي تمثل طائفة من األف�ار واآلراء واملعتقدات ال�ي تنشأ �� جو ا�جماعة وتمثل مقدسات  

شرة بالصورة األك�� لعمليات  ا�جماعة ومحرما��ا . وليس من الشائع التطرق للعرف االجتما�� وعالقتھ املبا 

 التنمية وتحديد املسارات االجتماعية والثقافية ع�� مستوى ماكرو اجتما��.  

إن العرف االجتما�� يخلق الو�� ا�جتم�� حول الكث�� من القضايا، و�قوم بمراقبة السلوك االجتما��   

العرف �� ا�حدود األسر�ة،  لألفراد وضبطھ �ي �ستمر سلطتھ األخالقية ع�� الناس. ومن الصعب حصر  

خاصة أن ا�جماعات والفئات االجتماعية األخرى تخضع جماعيا ألعرافها. وا�حقيقة أن فعل العرف ال ي�ون  

إال داخل ا�جماعات ال�ي صنعتھ وال�ي تؤمن �سلطتھ. ولكن خارج إطار تلك ا�جماعات ال مجال الشتغال  

 العادات واألعراف ا�خارجة ع��ا.

ف االجتما�� أن ي�ون لھ تأث�� �� الناس دون أن ت�ون لھ سلطة املراقبة والعقاب. و��  وال يمكن للعر 

سلطة اعتبار�ة أخالقية �عاقب املتعدي ع�� األعراف بما تفرضھ عليھ من مشاعر الدونية والذنب. وعليھ  

أك�� قدر من    ت�ون األعراف �� ال��اية إحدى أدوات الضبط االجتماعية ال�ي ينش��ا ا�جتمع من أجل خلق

لالستعماالت   الشائع  املع�ى  ع��  �عّ��  ال�ي  االجتماعية  السنن  بمثابة  ف�ي  أفراده،  ب�ن  والتشابك  الروابط 

 والعادات والتقاليد واملعتقدات .

ل أحد أهم أطياف الهو�ة الثقافية للمجتمع، إذ باألعراف تلعب الثقافة الدور  
ّ
ال شّك أّن األعراف �ش�

 با�جماعة، و�ظل ا�حرك للسلوك التن
ً
 خاصا

ً
ظي�ي �� ا�جتمع، وال مراء �� أن القيم واملعاي�� تظل أساسا

الشفاهية   ا�جتمع  و��ن سلطة  وا�جتمع،  السلطة  ب�ن ممارسة  التوازن  ا�حافظة ع��  دائما هو  املطلوب 

للمجتمع، وم التنمو�ة  ا�حركة  الثقافية مع  الهو�ة  ، والقدرة ع�� مواءمة حركة  أك�� فضاء  والقانونية  نح 

ممكن للمثاقفة والتبادل الثقا�� واالقتصادي �� فضاء اإل�سانية ذاك الذي يحتوي حدود السيادة الوطنية  

 ولكنھ ال ينف��ا.  
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�عيش عصر التحّوالت الك��ى. ونحيا اآلن غروب مرحلة ثقافية هامة جدا من التار�خ العاملي املعاصر  

ممّ��ات هذه ال�حظة ا�حضارّ�ة هو تصاعد خطابات الهو�ات ال�ي اق��نت بما    املوسوم بطا�ع العوملة. ومن

بالصراعات   أحيانا  ارتبطت  للعوملة  ثقافية  امتدادات  البشر�ة  �شهد  وفيھ  ا�حضارات".  "صراع  بـ  س�ي 

لو�ة  الدولية الساخنة م��ا والباردة. و�� ذروة ا�جدل الثقا�� حول قضايا العوملة استفاق الناس فجأة ع�� أو 

 سؤال الهو�ة؛ من نحن؟  

وا�شغل ا�جميع برهة ��ذا السؤال، وتنوعت اإلجابات ولكن ظلت القضية واحدة لدى ا�جميع تقر�با:  

بالسياسة واالختيارات   �� عالقة صميمة  الوطن والثقافة هما من يصنعان هو�تنا االجتماعية. و�ل ذلك 

 السياسية.  

"القطر�ة"  للهو�ة  معينة  صورة  �� وع��م  الناس  يتمثل  تحديدا،  ال��اث    و�� قطر  طرفان:  ف��ا  يتجادل 

االجتما�� واألخال��، واالختيارات السياسية ال�ي قادت الدولة وحّدث��ا. غ�� أنھ بقدر ما يؤثر السيا��ي ��  

تأث�� محسوب   املتبادل. وهو  التأث��  إ��ا لعبة  �� السيا��ي.  �� قطر، فإن االجتما�� بدوره يؤثر  االجتما�� 

السياسية اإلدارة  تراقبھ  للهو�ة    ودقيق  ي�ون  أن  األس�ى:  الرهان  تحقيق  أجل  من  فيھ،  وتتحكم  �عناية 

الوطنية القطر�ة مستقبل واعد �� عالم الصراع الدو��، ع�� ا�حافظة الّدقيقة ع�� التوازن ب�ن األصالة  

وهو ما   واالنتماء للتار�خ، و��ن االنفتاح ع�� اآلخر والس�� إ�� االنخراط الفاعل �� �ل ما هو عاملي و��سا�ي. 

 �عتقد أن الهو�ة الوطنية والثقافية القطر�ة سائرة �� طر�قھ اليوم.
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 بدایات الحرکة الفکرّیة و األدبّیة في تونس       

 

 

 ص:  الملخّ 

كتاب       خالل  من  تو�س   �� واألدبّية  الفكرّ�ة  ا�حركة  بدايات  برصد  املقال  هذا  بن  ��تّم  الفاضل  محمد 

. وتّمت  1953إ�� حدود سنة    1883بدأه من سنة    مرح��ّ   عاشور الذي اهتّم ��ذه املسألة ع�� عرض تار���ّ 

رات  
ّ
لت هذه املؤث

ّ
لت سياقا �حركة الفكر واألدب. وتمث

ّ
مقار�ة هذه النشأة ع�� اإلملام بجملة العوامل ال�ي ش�

ّ�ة. وقد تّم ا�جمع بي��ا ع�� تقديم صورة مفّصلة ع��ا خالل  �� جوانب سياسّية واجتماعّية واقتصادّية وفكر 

 �� تو�س  شهد��ا  �ي 
ّ
ال للتحّوالت  صدى  ل 

ّ
مث الذي  األد�ي  التطّور  مالمح  لتحديد  متتالية  تار�خّية  ف��ات 

من جهة، و��ن ما هو    و�صال��ّ   واقتصادّي   واجتما��ّ   مختلف ا�جاالت. ف�انت املراوحة ب�ن ما هو سيا��يّ 

من جهة أخرى. وقد سعينا من خالل هذا املقال إ�� الّتعر�ف بمرحلة هاّمة من مراحل األدب    وأد�ّي   فكرّي 

 ، والتأر�خ لف��ة ساهمت �� �شكيل مالمح ا�حركة الفكرّ�ة واألدبّية �� تو�س. الّتو���يّ 

 . تو�س -ةا�حركة األدبيّ  -ا�حركة الفكرّ�ة -ة: بدايات ال�لمات املفتاحيّ 

 

Abstract:  

This article is interested in the beginnings of the intellectual and literary movement in Tunisia 

with reference to the book of Mohammed Al-Fadhil Ben Ashour, which deals with this issue 

through a historically-staged overview from 1883 to 1953. The emergence of this movement is 

approached through listing the factors that shaped the context for this movement of thought 

and literature. These influences have political, social, economic and intellectual aspects. They 

are brought together in a thorough picture of the successive historical periods of this movement 

to identify the features of literary development that echoed the transformations that Tunisia 

had witnessed in various fields. So, it is the alternation between what is political, social, 

economic and reformist on the one hand, and what is intellectual and literary on the other hand. 

Through this article, we seek to introduce a significant era of Tunisian literature, and to 

historicize a period that contributed to the shaping of the intellectual and literary movement in 

Tunisia. 

Keywords: beginnings, intellectual movement, literary movement, Tunisia 
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 لمقّدمة:  ا  -1

��    ساهمت  سياسّية واقتصادّية واجتماعّية  سياقات�شأة ا�حركة الفكرّ�ة واألدبّية مع عّدة  تزامنت     

اق��نت مع مستو�ات التطّور ا�حضارّي والثقا�ّ� ا�ختلفة ال�ي شهدها ا�جتمع التو���ي وم��ا  كما أّ��ا    .بلور��ا

حركة الفكر واألدب، ب�ّل  وقد واكبت    .ملدارس والطباعة وال�حافة وا�جمعّيات األدبّية واملكتباتا ظهور  

من خالل  و���يّ لنشأة األدب التّ  فروعها الشعرّ�ة والن��ّية، �� تو�س هذا املن��. و اهتّمت عّدة كتب بالتأر�خ

   عواملها  تحديد
ّ
رة كتاب "ا�حركة  وأعالمها وأغراضها. ولعّل من أهّم هذه الكتب ال

ّ
�ي ُوجدت �� مرحلة مبك

الذي حاول من خاللھ اإلملام   2البن عاشور  1م" 20 - 19ه/  14 - 13و األدبّية بتو�س �� القرن�ن       الفكرّ�ة 

 �� العصر ا�حديث. واألد�ّي   بتار�خ تو�س الفكرّي 

ف الكتاب من دروس أ�اديمّية �� ش�ل ثما�ي محاضرات ألقاها أمام طلبة قسم الّدراسات األدبّية  
ّ
وتأل

غوّ�ة بالقاهرة عّرف ف��ا ��ذا التار�خ. وأثبت �� آخره مجموعة من النّ 
ّ
صوص ال�ي اق��حها بوصفها نماذج  والل

والثقافيّ  الفكرّ�ة  الّ��ضة  ع��  زمن  شاهدة  إ��  عشر  التاسع  القرن  منتصف  من  التو�سّية  البالد   �� ة 

األد�ّي  التطّور  مالمح  قارب  وقد  مؤّسسات  االستقالل.  بإ�شاء  ر�طھ  خالل  من  تو�س  وحر�ات  ثقافّية   �� 

وسنعمد  سياسّية، و�مجاالت إعالمّية، و�أعالمھ املعروف�ن واملغمور�ن �� القرن�ن الّتاسع عشر والعشر�ن.  

 :ر�ة هذه النشأة ع�� تقسيمها إ�� مراحلإ�� مقا

 :  وما بعده   االحتالل مرحلة ما قبل   -2

�� تو�س قبل   واألد�ّي   درس ابن عاشور �� محاضرتھ األو�� العوامل ال�ي ا�عكست ع�� الوضع الفكرّي 

  هو وضع ا�حماية، عملّية إصالح   ،وقد سبقت ف��ة االحتالل وما فرضتھ من وضع جديد  3االحتالل وأثناءه.

بدأت مع أحمد باشا الذي اعتمد من�جّية إصالحّية قامت ع�� توجيھ األعمال والّنظم �� مقّر املسؤولّية.  

 
 نشر في طبعات مختلفة منها:  -1
دبّية في تونس، القاهرة، معهد الّدراسات العالّية، -

ٔ
دبّية في تونس، تونس،   - .1956، 1ط  الحركة الفكرّية واال

ٔ
الحركة الفكرّية واال

 . 1972، 2الدار التونسّية للّنشر، ط
دبّية في تونس، تونس، الدار التونسّية للّنشر، ط  -

ٔ
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ٔ
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ٔ
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   19الموافق لـ  1390صفر  12
ٔ
تّم  1970ريل با

ٔ
حد بيوت الدين والعلم، إذ ا

ٔ
 في ا

ٔ
هّم علماء الدين في القرن العشرين. نشا

ٔ
حد ا

ٔ
. وُيعتبر ا

حرز على شهادة الّتطويع سنة 
ٔ
سس القراءات والفقه والّنحو. وا

ٔ
ن في الّتاسعة من عمره. ودرس ا

ٓ
من جامع الّزيتونة.   1928حفظ القرا

سندت إلي 1932والتحق به سنة 
ٔ
صول الدين.  للّتدريس. ثّم ا

ٔ
 ه عمادة كلّية الّشريعة وا

حمد: انظر: -
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ٔ
فاته: .1985الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: حياته وا

ّ
  - *من مؤل

عالم
ٔ
دبّية في تونس، تونس، مطبعة النّ  - .1970الدار التونسّية للّنشر،  ،تراجم اال
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عالم الفكر اإلسالمي في تاريخ المغرب العربي، مكـتبة الّنجاح،  - .1970مجمع البحوث اإلسالمّية، 
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ٔ
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ف محمود قاباد
ّ
إ��  بتحر�ر خالصة دروس األساتذة األجانب وترجمة كتب أورو�ّية وأسند اإلشراف  1وف�ل

الدين إ��   2.خ��  العم��  امليدان  من  اإلصال��  العمل  إ��  الثقا��ّ فانتقل  األدبّية    .امليدان  ا�حياة  وتطّورت 

للّ��ضة   أخرى  وفلسفة  جديد  فكرّي  تّيار  لظهور  أّسس  الذي  واإلسالمّية  الغر�ّية  العقلّيت�ن  باحت�اك 

ما، واألخذ بأسباب املدنّية الغر�ّية  
ّ
اإلسالمّية. وقد شملت الّدعوة اإلصالحّية اقتباس علوم الغرب نقال و�عل

   ا ع�� اإلصالحات �� ا�جاالت العلمّية والسياسّية واالجتماعّية واإلدارّ�ة.ووجوب االلتحاق ��

الذي سّن فيھ إنجازات هاّمة لعوامل التطّور   3�� عهد املش�� الثالث محمد الصادق و�رز دور خ�� الدين

 
ّ
وقد حرص خ�� الدين    �ي تحّققت ��ا الّ��ضة األورو�ّية. بتبّ�ي الّنظم اإلصالحّية واقتباس املعارف والعلوم ال

اإلصال��ّ  برنامجھ  تحقيق  واالقتصادّية  ع��  واالجتماعّية  السياسّية  ا�جاالت   ��.   �� إصالحات  لھ  و�انت 

الفكرّي  الفكرّي   ا�جال  التطّور   �� ساهمت  مؤّسسات  من  أ�شأه  إ�شاء    بما  مثل  بتو�س  األدبّية  والّ��ضة 

شر. وقد    التعليم الز�تو�ّي وتنظيم    واملكتبة العبدلّية4املدرسة الصادقّية
ّ
و��جيع الطباعة وال�حافة والن

العر�ّي  التعليم  دائرة  الصادقّية  و�عليم    الّدي�يّ   وّسعت  والفر�سّية  وااليطالّية  ال��كّية  غات 
ّ
الل بتعليم 

وضبط   برامجھ  بتخطيط  الز�تو�ي  التعليم  إصالح  إ��  إضافة  واالجتماعّيات،  والطبيعّيات  الر�اضّيات 

وسّن  النّ منا�جھ  امتحانات    
ّ

والش مواد  قل  ووسائلها  الشرعّية  العلوم  جانب  إ��  املنا�ج  وتضم�ن  هادات. 

 الر�اضّيات والطبيعّيات.  

األورو�ّي  الطراز  ع��  أ�شئت  ال�ي  العبدلّية،  املكتبة  ف��ا ساهمت  ُجمعت  إذ  ا�جديد،  الفكر  �شر   ��  ،

بت،  
ّ
 الكتب املتفّرقة �� املساجد واملدارس، وُرت

ّ
رق  وُوضعت فهارسها. وضّمت مطبوعات حديثة صادرة �� الش

 
حد رّواد الحركة االصالحّية  1871وتوّفي سنة  بتونس العاصمة 1816محمود بن محّمد بن محّمد بن عمر قابادو ُولد سنة  -1

ٔ
. ُيعتبر ا

لمدرسة الحربّية  بتونس في القرن التاسع عشر. تمّيزت شخصيته الدينّية والفكرّية بنزعتها إلى التحديث ومراهنتها على االنفتاح. دّرس با
ف طلبته بتعريب بعض كـتب الفنون العسكرّية من  

ّ
غوي، بل كل

ّ
بباردو وبجامع الزيتونة. ولم يقتصر دوره على التعليم الديني والل

غة العربّية. ودعا إلى ضرورة اّتجاه المسلمين نحو العلوم والفنون الحديثة المنتشرة لدى الغرب.  
ّ
وروبّية إلى الل

ٔ
غات اال

ّ
 الل

 : انظر
دب التونسي، تونس، بيت الحكمة،  -

ٔ
ليف جماعي: الشيخ محمود قابادو: الرجل ومكانته في تاريخ اال

ٔ
 .  2010تا

بحاث االقتصادّية واالجتماعّية، تونس،  -
ٔ
 .1975عمر بن سالم: قابادو: حياته، تراثه وتفكيره اإلصالحي، مركز الّد راسات واال

- Noureddine Sraieb : «A l'origine de la modernité en Tunisie, le Cheikh Mahmoud Qabadu 1815-1871",in the 
Maghreb review, no3,4, vol19, 1994, Pp319-326. 

حد رّواد اإلصالح والحركة التحديثّية في تونس. قام بعّدة إصالحات.  1890وتوّفي سنة  1820خير الدين التونسي ولد سنة  -2
ٔ
. يعتبر ا

قوم  وقاوم 
ٔ
الحكم االستبدادي. وحرص على اقامة العدل. وقد شملت إصالحاته ميادين التعليم واالدارة واالقتصاد. ودعا في كـتابه ا

سس الحداثة مع الحفاظ على الهوّية اإلسالمّية
ٔ
حوال الممالك إلى ضرورة االقتباس عن الغرب ا

ٔ
 .المسالك في معرفة ا

قوم المسالك في مع خير الدين التونسي: -
ٔ
حوال الممالك، تونس، المطبعة الرسمّية، طا

ٔ
 . 1867، 1رفة ا

مين: -
ٔ
حمد ا

ٔ
 دار الكـتاب العربي، بيروت، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، ا

- Mongi Smida, Khair-Eddine, Ministre réformateur, M.T.E, Tunis,1970. 
. ويحتّل الترتيب الّثاني عشر في مستوى سلسلة البايات الذين حكموا 1882و توّفي ستة  1813محمد الصادق باي: ُولد سنة  -3

مان. ظتونس. 
ٔ
ّول دستور تونسيوتّم إصدار  هر خالل عهده عهد اال

ٔ
 على معاهدة باردو.  ، والّتوقيعا

ّسسها خير الدين التونسي سنة  -4
ٔ
ّول مدرسة ثانوّية عصرّية. وقد اعتمدت طرق تدريس حديثة.  5187المدرسة الصادقّية: ا

ٔ
. وتمّثل ا

غة العربّية والفقه والعلوم الدينّية. 
ّ
جنبّية إلى جانب الل

ٔ
غات اال

ّ
 واهتّمت بتعليم العلوم الرياضّية والطبيعّية والل
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ٓ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)368( 

وانتشرت   املعارف  فشاعت  التو�سّية.  بالبالد  قة 
ّ
املتعل وال��اتيب  القوان�ن  ونصوص  و�حف  أورو�ا،  و�� 

 اآلداب.  

باع 
ّ
شر أبرز العوامل �� تطّور ا�حياة الفكرّ�ة واألدبّية. فُوّسع نطاق الط

ّ
باعة والّ�حافة والن

ّ
لت الط

ّ
ة  ومث

�ت  
ُ
شر بب��وت ومصر. فك�

ّ
شر �� تو�س بمركزّي الن

ّ
صلت جهود الن

ّ
بك��ة �شر الكتب األدبّية والتار�خّية. وات

 
ّ
رق ال

ّ
سبة إ�� الكتابة   �ي تّم ترو�جها �� تو�س.املراسالت واملبادالت. و�عّددت الكتب املطبوعة �� الش

ّ
أّما بالن

التّ  "الرائد  ة 
ّ
مجل صدور  انتظم  فقد  �شر    1".��يّ و�والّتحر�ر  ع��  االقتصار  من  ف��ا  الكتابة  �سق  وتطّور 

 
ّ
والت والقوان�ن  العلوم  األوامر  بتقّدم  قة 

ّ
املتعل األخبار  و�دراج  وا�خارجّية،  الداخلّية  واألخبار  سمّيات 

 
ّ
�  واالكتشافات وتقار�ر علمّية �� التار�خ وا�جغرافيا واالجتماع، إ�� �شر املقال األد�ي، إذ اشتملت، أثناء تو�

الّسنو��يّ  توجي�يّ  2محّمد  ع�� مقال  األد�ّي   تحر�رها،  باملقال  بطر�قة  شبيھ  املوضوع  ضبط  �عتمد ع��   ،

 التّ 
ّ
غوي و�يراد األدل

ّ
لت هذه املؤّسسات األر�عة  عر�ف الل

ّ
ة القرآنّية واألحاديث وشواهد شعرّ�ة ون��ّية. وقد مث

الفكر    �� أخرى  شعاب  لفتح  هاّما  رافدا  الّدعوة  مجتمعة  ومؤّ�دي  املثّقف�ن  بالتفاف  فحظيت  واألدب. 

شاط الّسيا��يّ   .اإلصالحّية حولها
ّ
وحافظت ع�� تراتي��ا وقواني��ا    .واستمّر وجودها �عد اع��ال خ�� الدين للن

                                                                                                            وما تتلّقاه من اعتمادات مالّية.                                         

لكّن سلطات االحتالل عمدت إ�� ا�حيلولة دون تطّور هذه املؤّسسات الهاّمة. إذ فصلت محمد الّسنو��ي  

الّنا ع��  منفتحا  وجعلتھ  �شاطها  وقّيدت  ا�حماية.  معاهدة  �عد  التو���ي"  "الرائد  جر�دة  تحر�ر  حية  عن 

 
ّ
قافّية والتعليمّية تحت إشراف  الّرسمّية فقط. وأّسست إدارة العلوم واملعارف ال�ي وضعت جميع األجهزة الث

لدراسة    فر���يّ  وخّصص��ا  العاّمة  للمعرفة  أداة  الفر�سّية  اعتمدت  �عليمّية،  و�عثت مؤّسسة  مستعرب. 

لت �� املدرس
ّ
ة العلوّ�ة. وحصرت مجال العر�ّية �� اتقان  التار�خ وا�جغرافيا والر�اضّيات والطبيعّيات، تمث

الثقا��ّ  الكيان  فا��ار  الّدين.  ودراسة  غة 
ّ
بلدان    الل إ��  وهاجروا  الفكرّ�ة  الّ��ضة  أعالم  وا��حب  للبالد. 

بوحاجب سالم  الشيخ   
ّ
إال اإلصالح  دعاة  من  تو�س   �� يبق  ولم  العاّمة.    3مختلفة.  ا�حياة  عن  ُعزل  الذي 

    للمجموعة ال�ي التّفت حول بوحاجب. الفكرّ�ة و األدبّية �� اإلنتاج الفردّي  فانحصرت مالمح ا�حياة 

 
ّول في  -1

ٔ
بنشر القوانين والمراسيم الحكومّية، وقسما   . تضّمنت جزءا رسمّيا اختّص 1860جويلية  22الرائد التونسي: صدر عددها اال

دبّية و االخبارّية. وهي مستمّرة في الصدور إلى اليوم تحت تسمّية الرائد الرسمي للجمهورّية  
ٔ
خر اهتّم بالمسائل السياسّية واال

ٓ
ا

 التونسّية. 
خذ العلم ع1900وتوّفي سنة  1851محمد بن عثمان بن محمد المهدي السنوسي ُولد سنة  -2

ٔ
ن كبار مشايخ جامع الزيتونة ممن كان . ا

ى التدريس اثر حصوله على   لهم دور في الحركة اإلصالحّية التحديثّية مثل سالم بوحاجب و محمود قابادو
ّ
حمد بن الخوجة. ثّم تول

ٔ
و ا

د مناصب قضائّية.1870شهادة التطويع سنة 
ّ
نشطة فكرّية وصحفّية. وتقل

ٔ
 . كانت له ا

ثاره، طبعة نشريات الجامعة التونسّية، علّي الشنوفي: محم انظر:-
ٓ
فاته: .169، ص1977د السنوسي حياته و ا

ّ
الرحلة - *من مؤل

 . 1976، 1الحجازّية، الدار التونسّية للّنشر، ج
 .1877، د.د.ن، 2+ 1مجمع الدواوين التونسّية، ج- .1891، د.د.ن، 1889االستطالعات الباريسّية في معرض -
ئّمة االجتهاد البارزين في تونس وفي العالم 1924وتوّفي سنة  1827سالم بوحاجب: ُولد سنة  -3

ٔ
. كان من رّواد اإلصالح ومن ا
ديبا وشاعرا.

ٔ
  اإلسالمي. وكان إلى جانب مكانته العلمّية ودوره اإلصالحّي والدينّي ا
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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ل  الّن��ّي   حّدد ابن عاشور، خالل هذه املراحل، ثالثة مظاهر للتطّور األد�ّي 
ّ
أّما أّولها فتمث   التحر�ر ��  : 

رتبط�ن بتوّجھ  امل  والعرض القص��يّ   الذي انقسم بدوره إ�� فرع�ن أساسي�ن هما الوصف املادّي   الوصفّي 

 
ُ
وت األورو�ي  العالم  إ��  تنت�ي  �ي 

ّ
ال واالخ��اعات  واملبا�ي  رق 

ّ
والط البلدان  وصف  نحو  مظاهر  الكّتاب  ل 

ّ
مث

واإلطالة. الّتدقيق  ع��  قام  وصف  وهو  بالّرحالت،   حضارتھ.  الوصف  من  األّول  الفرع  ر 
ّ
تأث  فإّن ومثلما 

ا�ي الذي اهتّم بالّرحالت 
ّ
رت أيضا �� فرعھ الث

ّ
د عن  أث

ّ
وصف الّس�� والتنّقالت وتار�خ املمالك والبلدان. وتول

�اجم. فقد توّجھ االهتمام نحو الّتار�خ الّتو���يّ 
ّ
ا�ي من الوصف فّن ال�

ّ
وتراجم التو�سّي�ن تأكيدا    الّصنف الث

خصّية الوطنّية ا�خاّصة.
ّ

 لل�

ل �� الّتحر�ر العل�يّ 
ّ
�حق أدبھ بدائرة  الذي اهتّم باملباحث العلميّ   وأّما ثان��ا فتمث

ُ
ة تحقيقا وتبسيطا. وأ

الّن�� التعلي�ي. فُعرضت الّنظر�ات، واستخلصت الع��، واستنتجت الفوائد. و أّما ثال��ا فتجّسد �� املقال  

يات املسائل السياسّية إ�� املقال الذي    الّسيا��يّ 
ّ
الذي تجاوز صبغة املقال ال�حفي الذي ��تّم بجزئّية من �ل

ة والقواعد من جهة، و���    ووضعها القانو�ّي   لقضّية بتقر�ر أصلها التار���ّ �عمد إ�� بيان ا
ّ
اعتمادا ع�� األدل

ل االحتالل الفر���يّ 
ّ
قادحا لهذا الفّن   اإلقناع بالطرق ال��هانّية وا�خطابّية وا�جدلّية من جهة ثانية. وقد مث

الّسيا��يّ   الّن��ّي  الّنضال  أش�ال  من  شكال  ُعّد  للقضيّ   الذي  العدوان  بطرحھ  فظاعة  و�برازه  الّتو�سّية  ة 

�ي 
ّ
 عمل ع�� ترو�جها. املستعمر الفر���ّي وكشفھ األباطيل ال

أثبتت هذه األغراض، بما يجمعها من تقارب وتفاعل ووحدة املنشأ واملرجع، أّن الّن�� �� هذه املرحلة �ان  

دت 
ّ

كتابا��م واقعّية األدب الّتو���ي وتصو�ره ل�حياة  اجتماعّيا سياسّيا وكّتابھ من رجال السياسة الذين أك

سما البساطة    .التو�سّية. وتجاوز هذا الّن�� الّ�جع وفنون البد�ع
ّ
ف�ان أسلو�ھ مجّددا ومتحّررا وطا�عھ مت

ل أدب محمد الّسنو��ي مثاال لهذا التوّجھ ا�جديد من الكتابة، إذ صبغ كتاباتھ بروح الّتجديد.  
ّ
والوضوح. ومث

    سلو�ا أدبّيا ع�� غ�� املن�ج القديم املألوف.واعتمد أ

 مرحلة الخلدونّیة:   -3

فقد استو��   1.ارتبطت ا�حياة األدبّية �� تو�س ارتباطا مباشرا باألوضاع السياسّية واالجتماعّية والفكرّ�ة

الغر�ّية  ع�� جميع أجهزة ا�حكم واإلدارة، وحرص ع�� بناء جميع الّنظم ع�� التقاليد    املستعمر الفر���يّ 

متجاوزا الدين اإلسالمي والعادات التو�سّية. وقد أدركت النخبة اإلصالحّية خطورة هذا الوضع. ووجدت ��  

لت   بما حملتھ من مبادئ تدعو إ�� الّتحر�ر واالستقالل خ�� ُمعّ�� عن أف�ارها.  2جر�دة "العروة الوثقى"
ّ
ومث

و�عالن رفض الّنظم البلدّية. وهو ما ُعّ�� عنھ بحركة    ز�ارة محمد عبده لتو�س حافزا لطرح سوء حالة البالد

 
دبّية والفكرّية في تونس، مرجع )، الح1911 - 1897/ 1329 - 1314محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الّثانية: الخلدونّية ( -1

ٔ
ياة اال

   .112-67.سابق، ص
ّول سنة   -2

ٔ
فغاني ومحمد عبده. صدر عددها اال

ٔ
ها جمال الدين اال

ٔ
نشا

ٔ
سبوعّية ا

ٔ
. كانت ذات توّجه  1884جريدة العروة الوثقى: دورّية ا

 إصالحّي ومرتبطة بحركة الّنهضة. ومّثلت منبرا لمقاومة االستعمار. 
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ٓ
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�اجع �� قرارا��ا وتنقيح نظم البلدّية ومجاال��ا. ثّم نفت اإلدارة الفر�سّية  
ّ
احتجاجّية أرغمت ا�ح�ومة ع�� ال�

ت جمعية العروة الوثقى وتفّرق أعضاؤها �مدعاة اإلصالح وعزل�
ّ
 و أنصارها.   فانحل

ج عنصر  الظرف  هذا   �� املزدوجة  برز  الصادقّية،  من  املتخّرج�ن  عنصر  هو  م�ن 
ّ
املتعل من  نا��ئ  ديد 

التو�سّية   الذاتّية  ا�حفاظ ع��   �� التو�سّية  للدولة  األك��  الوز�ر  ب�ن إسالمّية وغر�ّية. ورغبة من  ثقاف��م 

 
ّ
 العر�ّية لإلدارة، دّعم سلك موظ

ّ
الّتعليم واإلدارة.  ف�ن من خّر��� الصادقّية. وتّم توظيفهم �� مجا��  ف��ا بموظ

اإلصال��ّ  باملن�ج  الز�تونة  وأبناء  الصادقّية  أبناء  �� سبيل   وتمّسك  مبادئھ  الدين وضّمنھ  خ��  الذي سّنھ 

ا حرص ع��  
ّ
تحقيق ��ضة البالد. وانكشفت لهم نوايا االستعمار �� القضاء ع�� القومّية العر�ّية التو�سّية مل

 ملن انخرط    وعزلها عن تأث�� التّيار العصرّي   النأي باملؤّسسات القومّية عن التطّور 
ّ
تمهيدا لزوالها، فال بقاء إال

 ضمن الثقافة الفر�سّية روحا وفكرا. 

باع أ�حا��ا    1شهدت هذه املرحلة تأسيس جر�دة "ا�حاضرة"
ّ
ِصد م��ا تجديد الدعوة اإلصالحّية بات

ُ
ال�ي ق

التمّدن،   �سبل  األخذ   �� الدين  خ��  ومن�ج  قابادو  ومجيدفلسفة  للّ��ضة  دعاة  تحر�رها   �
ّ
غة  و وتو�

ّ
لل ن 

". فنشرت  �انت "ا�حاضرة" امتدادا لـ "الرائد التو���يّ  الفر�سّية من ذوي املعارف �� الطبيعّيات والر�اضّيات.

واهتّمت   وااليطالّية.  واالنجل��ّية  الفر�سّية  بال�حف  ُينشر  ما  وعرضت  السياسّية.  األحداث  عن  مقاالت 

الّنظم االجتماعّية والسياسّية �� أورو�ا و دراسة أطوارها التار�خّية مّما وسمها بطا�ع    مقاالت أخرى بطرح

. وساهمت بإشاعة أساليب جديدة لعرض التار�خ ومقارناتھ واستنتاجاتھ وفق منا�ج تفك�� مقتبسة  �علي�يّ 

 .  من املصادر ا�حديثة للّتار�خ األورو�ّي 

"او  اعتمدتھ  الذي  االعتدال  طا�ع  يكن  الّسيا��يّ لم  مسلكها   �� اإلدارة    �حاضرة"  غضب  إثارة  وتجّن��ا 

�ي   2االستعمارّ�ة ليحظى بتأييد ذوي الغ��ة الوطنّية املتحّرر�ن من قيود الوظائف. فصدرت جر�دة "الزهرة"
ّ
ال

ع�� النقد واالحتجاج، وف�ح املقاصد االستعمارّ�ة. فعمدت ا�ح�ومة إ�� �عطيلها    قام تحر�رها ال�حفّي 

                                                             مّما زاد �� إشعاعها.

س�� دعاة ال��ضة إ�� إحياء املبدأ الذي قامت عليھ أسس الدعوة اإلصالحّية بإتقان العلوم ال�ونّية.  و 

ا�خلدونّيةوطبّ  جمعّية  مثل  ا�جمعّيات  بت�و�ن  ال��نامج  هذا  العر�ّية    3قوا  غة 
ّ
بالل العصرّ�ة  العلوم   

ّ
لبث

الطبيعّية   والعلوم  وا�جغرافيا  التار�خ   �� دروس  مت 
ّ
ظ

ُ
ون الز�تو�ي.  التعليم  �عانيھ  الذي  النقص  لتعو�ض 

غة الفر�سّية. وانتقد أساتذة جامع الز�
ّ
خلو منا�ج التعليم من تلك    تھ تونة وطلبوالر�اضّية واالقتصاد والل

العلوم. وقد امتّدت هذه الدعوة إ�� ح�ن سّن نظم جديدة لالمتحانات اعت��ت ف��ا مواد ا�حساب والهندسة  

 
ّول سنة   جريدة الحاضرة: -1

ٔ
خير سنة 1888صدر عددها اال

ٔ
ولى  1911. وصدر عددها اال

ٔ
ربع صفحات. ُخّصصت اال

ٔ
. وقد احتوت على ا

خبار المحلّية في المجال السياسّي واالج
ٔ
خبار الدولة العثمانّية. واهتّمت الّثالثة باال

ٔ
فردت الّثانية لنشر ا تماعّي  منها لالفتتاحّية. و ا�

سرة تحريرها نخبة من رجال اإلصالح الزيتونيين والصادقيين.  والثقافّي. وُنشرت في الرابعة
ٔ
 اإلعالنات. وقد انضّم إلى ا

ّول سنة  -2
ٔ
خير سنة  1890جريدة الزهرة: صدر عددها اال

ٔ
دبّية لصاحبها عبد الرحمان 1959وعددها اال

ٔ
. وهي جريدة سياسّية ا

 الصنادلي. 
ّسست سن -3

ٔ
غة  1896ة الجمعّية الخلدونّية: هي جمعّية ثقافّية تا

ّ
. اهتّمت بترتيب خطب ودروس في علم التاريخ والجغرافيا والل

 الفرنسّية والطبيعة والكيمياء والفيزياء والفلسفة.



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا
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مّية. فسيطرت الفكرة اإلصالحّية ع�� الشبيبة الز�تونّية. وواجهت حركة اإلصالح  إلزا والتار�خ وا�جغرافيا  

الش  ا�حركة أصبحت  التعلي�ي رفضا من �عض  أّن هذه  لهم،  بتصّدي دعاة اإلصالح  أيقنوا،  أّ��م   
ّ
إال يوخ 

                                                                                     لھ دعوة وأتباع.  مذهبا مق��نا باإلصالح الّدي�يّ 

دت روح  الذي دعا إ�� ال  1قو�ت ا�حركة اإلصالحّية بظهور الثعال�ي
ّ

تطّور وا�حرّ�ة وفهم أسرار الّدين. وتأك

وخاضت هذه ال�حف �� املباحث   الّ��ضة الفكرّ�ة بتعّدد ال�حف األسبوعّية ملتخّرج�ن من ا�خلدونّية.

الّدي�يّ  اإلصالح  إ��  ألف�اره. فدعت  عبده ورّوجت  أّيدت محمد  كما  اإلصالحّية.  الفكرة  وناصرت  .  الدينّية. 

د خالل هذه الف��ة حضور الشيخ    1884سنة    و�انت ز�ارتھ لتو�س
ّ

تأييدا وتقوّ�ة �حركة اإلصالحي�ن. وتأك

الّدي�يّ  لإلصالح  داعية  بوصفھ  عاشور  بن  الطاهر  ومقاوما    والّتعلي�يّ   محمد  لإلصالحي�ن  ومناصرا 

     للمحافظ�ن.

ة العلمّية "الّسعادة العظ�ى"
ّ
لت مركزا   3ن�حمد ا�خضر حس� 2وصدرت خالل هذه املرحلة ا�جل

ّ
�ي مث

ّ
ال

وآخر مناصر لها. و�ضافة  ة  ل�حركة الفكرّ�ة. وجمعت ب�ن شّق�ن متباعدين، شّق معارض للّدعوة اإلصالحيّ 

رحت ف��ا املباحث الدينّية ومسائل أصول الّدين االعتقادّية وفروع الفقھ العملّية،
ُ
وعّدد ابن   إ�� ذلك، ط

 د�ّي، وا�عكست إيجابا ع�� عّدة جوانب فكرّ�ة.عاشور العوامل ال�ي أّدت إ�� الّتطّور األ 

مّما أسهم �� ت�و�ن   تطّورت ا�حياة العلمّية خالل هذه الف��ة تطّورا تظافر مع ا�جانب�ن الفكري والّنف��يّ 

�ي تمّ��ت ��ا هذه املراحل. وقد اضطلعت ا�خلدونّية، بوصفها مؤّسسة علمّية، بدور  
ّ
ا�خصائص األدبّية ال

الّ��ضة الفكرّ�ة. فأوجدت �عليما، و�عثت فنونا، واستعانت بمعارف ومنا�ج غ�� مطروقة.  هاّم �� تحقيق  

ثّم تجاوزت أساليب الّدراسة التقليدّية، ففتحت، أمام الباحث�ن، أبواب ا�جادالت العلمّية ال�ي ترتكز ع��  

ة الّنظرّ�ة وال
ّ
 غايات العلمّية. البحث وال��هان �� طرحها للمسائل الدينّية. فقرنوا ب�ن األدل

 
ّ

رق  وتجدر اإلشارة إ�� أّن الثقافة األدبّية برزت أهّمي��ا �� الت�و�ن العل�ي العاّم، إذ عمد كّتاب تو�س واملش

 
ّ

وا�جال الّ�حف  لهم  �شرتھ  فيما  البيانّية  القّوة  مظهر  بإثبا��م  التوّجھ  هذا  تأكيد  هذه  إ��  و�التقاء  ت. 

وُوّجھ     شهدت مجاالت البحث انفتاحا تجّسد �� فنون وكتب من العلم واألدب نحت من�� اج��ادّيا.  ،العوامل

واألدب   العلم  برجال  وتنو��ا  التو�سّية،  لآلثار  إحياء  الّتار�خّية  املباحث  نحو  املرحلة  هذه  خالل  االهتمام 

 ونفائس الكتب الّنادرة.  ن، و�عر�فا بأعالم التار�خ اإلسالمّي �ْ التو�سي

 
داب. وتحّصل على شهادة التطويع من جامع  1944وُتوّفي سنة  1874عبد العزيز الثعالبي: ُولد سنة  -1

ٓ
. درس الّنحو والعقائد واال

ّنه رجل الزيتونة. ثّم واصل دراس
ٔ
ته في المدرسة الخلدونّية لينخرط الحقا في الحياة العاّمة. جمع بين السياسة والّدين. وُعرف با

 إصالح وتجديد ومقاومة. دعا إلى االستقالل والحرّية. 
ّول منها سنة  -2

ٔ
دبّية. صدر العدد اال

ٔ
ة علمّية ا

ّ
ة السعادة العظمى: هي مجل

ّ
ها محمد الخضر حسين. تكوّ 1904مجل

ٔ
نشا

ٔ
بواب  . ا

ٔ
نت من ا

سئلة واالقتراحات ثّم خاتمة في  
ٔ
خالق وطرح لال

ٔ
داب وعناية باال

ٓ
توّزعت بين االفتتاح وعرض لعيون المباحث العلمّية واهتمام باال

 مسائل متفّرقة. 
صل جزائري. دَرس1958وُتوّفي سنة  1876محمد الخضر حسين: ُولد سنة  -3

ٔ
الزيتونة. و  و دّرس في جامع  . عالم دين تونسي من ا

زهر من 
ٔ
ى مشيخة اال

ّ
فاته: .1954إلى  1952تول

ّ
رسائل اإلصالح،   – .1960دراسات في العربّية وتاريخها، مكـتبة دار الفتح،   – *من مؤل

ن، دار الّنوادر،  – .1981دار االعتصام، 
ٓ
 . 2010بالغة القرا



دبّية في تونس 
ٔ
مال الّناجي حامد   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   بدايات الحركة الفكرّية و اال

ٓ
 ا
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العل�يّ  البحث  صور  اعتمدت  ال�ي  التآليف  عن    وساهمت  والفلسفي  العل�ي  البحث  ونقلت  الطر�ف، 

البحث    �� جديدة  وجهة  تو�س   �� الكّتاب  توجيھ   �� الغر�ّية،  اآلداب  من  روائع  عّر�ت  و  الغرب،  ري 
ّ

مفك

ن هما العامل الشر�ّ� والعامل  ��� عامل�ن أساسيوالتحر�ر. وقد �سب ابن عاشور تطّور األدب �� هذا الطّور إ

رق �� جملة اآلثار األدبّية ال�ي تصدر �� ش�ل كتب وما ُينشر ��  
ّ

رات القادمة من الش
ّ
� املؤث

ّ
ا�ح�ّ�. وتتج�

ة الوصف والّتصو�ر ع��  
ّ
ر كّتاب تو�س باألدب الّن��ي ا�جديد الذي اعتمد دق

ّ
ت وال�حف. ف�ان تأث

ّ
ا�جال

اطالعهم ع�� األدب الشعري   تسلسل لألف�ار ومتجاوز للقوالب البالغّية املعّقدة، إضافة إ��عرض وا�ح وم

 
ّ

الش توجيھ   �� أثر  لھ  �ان  الذي  وجهة  ا�جديد  بتو�س  تبتعدعر  القديمة    جديدة  الشعرّ�ة  الطرائق  عن 

 
ّ
عر مواضيعھ من األحداث الهاّمة ال

ّ
�ي �انت تمأل تار�خ  وتتفاعل مع واقع الناس وانفعاال��م. وقد استقى الش

 تلك ا�حقبة وا�حياة العاّمة وطرق إصالحها. 

ة  
ّ
�ي بلغ عددها ب�ن مجل

ّ
وحّدد ابن عاشور أسباب تطّور �شاط ا�حركة األدبّية، من ذلك وفرة الّدورّ�ات ال

   اخمس   1909و    1888و�حيفة ما ب�ن  
ّ
�ي وأر�ع�ن �شرّ�ة. فتعّددت تبعا لذلك املطا�ع ا�خاّصة بالّتو�سي�ن ال

 �� ب��ضة األدب  رة 
ّ
املتأث الكتابّية  الطرائق  ترو�ج  ت 

ّ
واألف�ار، وتول الّتحر�ر، وأشاعت األخبار  رت دوا�� 

ّ
وف

رة با�حضارة الغر�ّية ومعّرفة بآدا��ا ونظم تفك��ها. وهو ما أثرى ا�حركة  
ّ
رق، ونقلت معان وأف�ار متأث

ّ
الش

الفكرّي  بالّتالقح  تو�س   �� م  األدبّية  حضارت�ن،  وأساليب  ب�ن  جديدة  وصور  مبتكرة  أف�ار  من  ستفيدة 

     مستجّدة.

ت و�حف حّدد ابن عاشور مظاهر التطّور األد�ّي 
ّ

شر خالل هذه الف��ة من كتب ومجال
ُ
  اعتمادا ع�� ما �

أغراض إ��  قّسمها  ب�ن  بأن  الّس   توّزعت  وقرن  العل�ّي.  والّن��  الفّ�ي  والّن��  الّسيا��ي  بجر�دة    يا��يّ الّن�� 

لتنظيم ا�حكم وتصّرف اإلدارة، داعيا ��   الّنقدّي   ال�ي �شرت املقال الّسيا��يّ   2�حمد ا�جعاي�ي  1اب"و "الصّ 

ر�ات االقتصادّية.
ّ

وقد فّرع الّن�� الفّ�ي إ��  من�جھ االجتما�� اإلصال�ّ� إ�� تأسيس ا�جمعّيات ا�خ��ّية والش

تالقية �� مقاصدها الفنّية. فأدرج، ضمن الغرض  ثالثة أغراض مختلفة من اإل�شاء املتباعدة �� جوهرها وامل

األّول، وصف ا�خواطر وتمثيل ا�جّردات و�براز األحاديث النفسّية �� قالب ا�حاورات. وهو غرض �عتمد 

ا�خيا��ّ  ن 
ّ
الوصفّي   التفن بالتقر�ر  ا�ي 

ّ
الث الغرض  ويستأثر  التعب��.  قوالب  والبلدان    وأبلغ  بالّس��  ق 

ّ
املتعل

امع والعوائد ومحاورات ا�جالس. وقد فّرعھ فرع�ن: األّول هو الرحالت ال�ي تقّدم تار�خ البلدان واملعالم وا�ج

ق بوصف ا�حفالت الرسمّية واملواكب امللكّية  
ّ
�ي هو فرع األخبار الذي �عل

ّ
ظمها ومظاهر حضار��ا، والثا

ُ
ون

ا أّما  الدولّية.  واملؤّسسات  ظم  بالنُّ والتعر�ف  العصر  لرجال  لفّن وال��جمة  ّصص 
ُ

خ فقد  الث 
ّ
الث لغرض 

يل"
ّ
الل وسراج  "الهيفاء  فُعّدت  صا�ح    3الرواية.  الّدي�ّي  واملص�ح  اعر 

ّ
الش ل�ات��ا  تو�س   �� ظهرت  رواية  أّول 

 
ها محمد الجعايبي سنة  -1

ٔ
نشا

ٔ
كـثر من مّرة 1938ى سنة . وتواصل صدورها إل1904جريدة الّصواب: ا

ٔ
وقفتها الّسلط االستعمارّية ا

ٔ
. ا

 بسبب مواقفها الوطنّية. 
 . درس بجامع الزيتونة. وُيعّد من رّواد اإلصالح في تونس.1938. وُتوّفي سنة 1876محمد الجعايبي: ُولد سنة  -2
يل -3

ّ
 . 347-345مرجع سابق، ص، صالح سويسي القيرواني: الهيفاء و سراج الل

ة ق -
ّ
  .67-46.، ص1968، جانفي 1، ع 2صص بتقديم لمحمد صالح الجابري، م مجل
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أقامها �ات��ا ع�� هي�ل القّصة البسيطة، ضعيفة العقدة الروائّية. وحصر موضوعها   1الّسوي��ي الق��وا�ي.

 
ّ
الّ�حيح، ونّوه ف��ا بالّدعوة اإلصالحّية وعظمة رجالها. ونقد    ق با�خلق اإلسالمّي �� الّدعوة إ�� العلم والتخل

                      .األوهام الباطلة ال�ي ترّوج عن الدين اإلسالمّي 

العل�يّ  وقد الّن��  الكتب    ازدهر  الّتعليم ووفرة  املعارف وارتقاء منا�ج  ساع 
ّ
نتيجة ال� الف��ة  خالل هذه 

األد�ّي  اإلنتاج  ع��  واالطالع  األجنبّية  غات 
ّ
الل إتقان  وساهم  ت. 

ّ
وت�خيصا  الغر�ّي   والفكرّي   وا�جال �عر�با   ،

الّن��   فّن  ازدهار  ع��  عاشور  ابن  استدّل  وقد  املعرفة.  مجاالت  ساع 
ّ
ا�  �� السياسّية  واقتباسا،  باملقاالت 

د ع��ا مظهر جديد من مظاهر الّ��ضة األدبّية هو مظهر ا�خطابة العلمّية.  
ّ
�ي تول

ّ
واالجتماعّية والتار�خّية ال

وتحليل حك�ي نحت فيھ كتابا��م العلمّية    ن نحو طرح مواضيعهم بنظر دي�يّ و املفكر   ووّجھ اإلصالح الدي�يّ 

 . ن و بالغة الّتعب��البيا من�� أدبّيا ملا تضّمنھ من سمو

 : مرحلة قدماء الصادقّیة  -4

 
ّ
الثة الط

ّ
والذي شهد تأسيس الّنخبة ذات   19202و    1911ور املمتّد ب�ن  درس ابن عاشور �� محاضرتھ الث

قافة الغر�ّية جمعّية "قدماء الّصادقّية
ّ
   3"الث

ّ
وتأسيسها ملن�ج عملها اعتمادا ع��    �ي ُوسمت ببعدها الوط�يّ ال

 فكرة التّ 
ّ

�� الفكر وا�جتمع واملؤّسسات العاّمة. و�ان    طّور �� األوساط الشعبّية و�حداث إصالح جوهرّي بث

الّسيا��يّ  األد�ّي   ملن�جها  �شاطها  تكييف  ع��  كب��  �شاطها  تأث��  فاكت��ى  الفر�سّية.  قافة 
ّ
بالث اعتنت  إذ   ،

يلق��ا �ي 
ّ
ال الفر�سّية  غة 

ّ
بالل با�حاضرات  واكتفت  ثقافّية غر�ّية  ونّقاد فر�سي�ن   صبغة  كّتاب ورجال فكر 

غة العر�ّية وُعمد  
ّ
بنادي الصادقّية. وفتح النادي، �� وقت الحق، باب ا�حاضرات بالعر�ّية فقّدمها أساتذة الل

الّتفك�� اإلسالمي من شيوخ الز�تونة، ف�انت عميقة الفكرة ومحكمة األسلوب وراقية الّتعب��. ومّهدت لألدب  

سبيال العر�ي�ن  والفكر  والفكر  البيان  األد�ي. ورفعت شأن  لإلنتاج  جديدا  بابا  واالرتقاء. وشّرعت  للتطّور   

العر�ّية. فعّدلت   غة 
ّ
الل بن�ج   

ّ
إال تتحّقق  غايا��م ال  أّن  الصادقّية  العر�ي�ن. وأدركت حركة مؤّس��ي قدماء 

    من�جها.

سم بت
ّ
مايز التّيارات      واختالف مباد��ا  وحّدد ابن عاشور عوامل التطّور األد�ي خالل هذا الطّور الذي ا�

العاّمة   واالجتماعات  ا�حاضرات  بواسطة  وا�جمهور  املثّقفة  الّنخب  ب�ن  الّصالت  قت 
ّ
وتوث ومنا�جها. 

وال�حف. هذا وقد أدرك مفكرو هذه املرحلة رواج األف�ار ال�ي تتأّسس ع�� ا�جدل والتناظر والتحاجج، 

ر �� ارتقاء املن�ج الفكري لآلثار األدبّية.قبل طرح هاوضرورة نقد أف�ارهم وتحليل 
ّ
 ها مّما أث

 
ر بمحمد عبده و جمال الدين  1941 -1874( صالح سويسي القيرواني -1

ّ
ث
ٔ
) عصامي التكوين إذ اقتصر تعليمه على ريادة الكـتاتيب. تا

فغاني فكـتب المقال اإلصالحي. من كـتبه دليل القيروان
ٔ
 الّنثر البديع.   -لّشعرمنجم التبر في الّنثر وا -اال
 .155-113مرجع سابق، ص ،محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الّثالثة -2
ّسست سنة  -3

ٔ
غة الفرنسّية. ثّم قّدم عدد من مدّرسي جامع الزيتونة 1905جمعّية قدماء الّصادقّية: تا

ّ
. اعتمدت في نشاطها الثقافي بالل

صدرت سنة 
ٔ
غة العربّية. و ا

ّ
دبّيا.  1920محاضرات بالل

ٔ
ت نادّيا ا

ٔ
نشا

ٔ
ة الصادقّية. وا

ّ
ة عنوانها المجل

ّ
 مجل



دبّية في تونس 
ٔ
مال الّناجي حامد   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   بدايات الحركة الفكرّية و اال

ٓ
 ا
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خالل هذه الف��ة قد ارتبط بال�حافة فازدهر بازدهارها. وشهدت    يا��يّ �� الّس تجدر اإلشارة إ�� أّن النّ 

غة  
ّ
بالل الّسياسّية  املقاالت  تحر�ر  بالعر�ّية،  الّتحر�ر  إ��  إضافة  الطّور،  هذا  خالل  الوطنّية  الّ�حف 

نشر �� �حف فر�سا و�� �حيفة "الّتو���يّ   ،الفر�سّية
ُ
سان الفر���ّي. إذ �انت ت

ّ
و�عمد الّ�حف    1" ذات الل

إثرالنّ  الّتعر�ب  حركة  �شطت  فقد  نقلها.  إ��  بالعر�ّية  الفر�سّية.    اطقة  لل�حف  العر�ّية  شرات 
ّ
الن �شوء 

غة العر�ّية منا�ج تفك�� غر�ّي �� تحليل املوضوع وضبطھ، وأساليب �عب�� فر���يّ 
ّ
�� تركيب    وشاعت �� الل

قلت ��ا
ُ
املقاالت املكتو�ة بلغة أجنبّية فقد    ا�جمل ونظمها وخصائص �عب��ها. فأّما أساليب الّصياغة ال�ي ن

رت ��
ّ
ساع مواضيع هذه املقاالت والتعّمق ف��ا وتحليل عناصرها فقد    .يا��يّ نصوص الّتحر�ر الّس  أث

ّ
وأّما ا�

رت �� إدراج الّدراسة الّس 
ّ
                                  ياسّية ضمن الّنظر العل�ّي املوضو�ّ�.أث

النّ  ضمن  عاشور  ابن  الّس أدرج  ال�حفّي   يا��يّ ��  اإل�شاء  أش�ال  من  آخر  ب�ن   شكال  ا�جدل   �� ال 
ّ
ممث

 ال�حف ال�ي ارتبط �عّددها بتباين انتماءا��ا الّس 
ّ
قافّية. وقد دار هذا ا�جدل ع�� أعمدة �حف  ياسّية والث

م. و اشتمل  قد واو�لغ حّد املشاحنات بي��ا. واصطبغ بحّدة النّ   2" و "الزهرة" و"مرشد األّمة"."الّتو���يّ 
ّ

ل��ك

الّن�� السيا��ّي ع�� باب الّتعليق ع�� األخبار وا�حوادث، وازدهرت الكتابة ضمنھ �سبب ك��ة األحداث وتباين  

الّسياسيّ  إ��  املنا�ج  تحليلھ والتعليق عليھ  ثّم  ل�حدث  التعّرض  �� كتابا��م ال�حفّية من  كّتابھ  ة. وتدّرج 

يا��ّي لم يتحّقق �� باب الّن�� الفّ�ي، ّدم ا�حّقق �� باب الّن�� الّس والحظ ابن عاشور أّن التق استخالص ع��ه.

خذ من الّ�حافة مجاال لھ. ولم يحل ذلك دون  
ّ
إذ وّجھ االهتمام خالل هذه املرحلة إ�� الّسياسة والّنضال وات

الّس  املواضيع  تجاوزت  كتابات  اندر ظهور  محاوالت  نحو  صياغ��ا،   �� أساليب  من  تفرضھ  وما  جت  ياسّية 

شرت قطع من الفّن  ضمن الّن�� الفّ�يّ 
ُ
فظّية. فن

ّ
. هذا وقد اعتمدت تلك الكتابات املنا�ج الفنّية وا�حاسن الل

. و�ش�� إ�� أّن تحر�ر  قائمة ع�� تخّيل القصص وا�حاورات، وُحّررت املقاالت الّسياسّية بأسلوب فّ�ي بال��ّ 

بوصف أورو�ا،   �� وا�خاّصة  م��ا  الرسمّية  املا��ي   الّرحالت  ب�ن  واملقارنة  االجتماعّية  وا�حياة  املشاهد 

ة الوصف و�راعة العرض الّتار���ّ وا�حاضر األورو�ّي   اإلسالمّي 
ّ
 . ، استمّر بأسلوب اعتمد دق

الفّ�يّ  ابن عاشور ضمن األدب  أدرج  تقّدم،  إ�� ما  فّنا من فنون    إضافة  اعت��ت  �ي 
ّ
ال التمثيلّية  الرواية 

 روايات ال�ي تّم عرضها تمثيلّيا، واهتّم ��ا األدباء، وتوّجھ الكّتاب نحو صياغ��ا. األدب، فواكبت الّ�حف ال 

و�رزت أصداء الّن�� العل�ّي خالل هذه املرحلة �� الّدروس وا�حاضرات. وقد وّجھ اهتمامھ نحو الّدراسات  

الّتو���يّ  الّتار�خ  تدرس  ال�ي  األثرّ�ة  والبحوث  و�ش��  التار�خّية  الّسياق .  هذا  أّن   ��  عبد    إ��  حس�ي  حسن 

قد اهتّم ��ذا ا�جال باحثا ودارسا، إذ تتّبع دراسات األثر��ن املستشرق�ن واألورو�ي�ن. ووّسع دائرة    الوهاب

ص الّتار�خ الّتو���ي بمن�ج عل�ّي درا��ّي مت�ن، والتنقيب األثرّي   بحثھ و�نتاجھ معتمدا البحث الّتفصي��ّ 
ّ

. و�خ

ھ جمع 
ّ
 نصوصا شعرّ�ة ون��ّية ألدباء تو�سي�ن مع تراجم وج��ة. إضافة إ�� أن

 
صدرتها حركة الّشباب التونسّي سنة  Le Tunisienصحيفة التونسّي:  -1

ٔ
غة الفرنسّية.  1907ا

ّ
ّول صحيفة تونسّية ناطقة بالل

ٔ
. وُتعّد ا

 ح الهياكل االقتصادّية.  تبّنت مطالب التونسيين. ودعت إلى نشر التعليم للّنهوض بالبالد وإلى ضرورة إصال 
ّول سنة  -2

ٔ
غة العربّية. صدر عددها اال

ّ
ّمة: صحيفة تونسّية ناطقة بالل

ٔ
يضا 1909مرشد اال

ٔ
صدر ا

ٔ
ّسسها سليمان الجادوي الذي ا

ٔ
. وقد ا

بو نّواس". 
ٔ
 "المرشد" و "ا
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 الصحافة: مرحلة   -5

أّن هذه الف��ة    19281و  1920�� الف��ة املمتّدة ب�ن    طّور األد�ّي الحظ ابن عاشور أثناء دراستھ عوامل التّ 

الّس  العمل  التو�سّية وتجديد  الّ��ضة  عا نحو �عث معالم 
ّ
تطل الّتحر�ر  يا��يّ شهدت  هد هذا  وش  .�� سبيل 

 
ّ

باب املثّقف. فُبعثت ا�حركة اإلصالحّية �عد ر�ود، و�شطت حركة الكتابة ��  التوّجھ رواجا �� صفوف الش

 .واالجتما��ّ   والفكرّي  شؤون الّسياسة واإلصالح الدي�يّ 

زت مظاهر ا�حياة الفكرّ�ة واألدبّية �� هذه املرحلة حول ا�حركة السياسّيةوقد  
ّ

مّما أّدى إ�� تحر�ر    ترك

لة وصدور أخرى جديدة. وتالقت جميعها �� الّدعوة إ�� الّتكّتل االجتما��ّ ا
ّ
 لّ�حافة، وعودة الّ�حف املعط

  و�اإلصالح القضائّي   نيا�ّي   الذي ينادي بحكم دستورّي   واملطالبة با�حقوق وشرح أصول ال��نامج الّسيا��يّ 

 إ�� أّن املنظومة اإلصالحيّ   االنتباهواإلدارّي ولفتت هذه الّ�حف  
ّ

وتحر�ر     بالكفاح الّسيا��يّ ة لن تتحّقق إال

االستعمارّي  الوضع  قيود  من  البالد  نطاق   . سياسة  توسيع  ع��  با�حرص  الّ�حفي  شاط 
ّ
الن تدّعم  وقد 

باعة لت�جيع
ّ
قافّية    .وتيس�� شؤو��ا إصدار الّ�حف  الط

ّ
و ساهم هذا املناخ �� إعادة �عث ا�جمعّيات الث

شاط األد�ّي مثل جمعّية "قدماء الصادقّية"  
ّ
ة أدبّية، وحفل نادي ا�خلدونّية بمظاهر الن

ّ
�ي أصدرت مجل

ّ
.  ال

الفكرّ�ة   والقضايا  األدبّية  والّنظر�ات  الّتحليلّية  املواضيع  نحو  توّجهت  �ي 
ّ
ال ا�حاضرات  فيھ  فألقيت 

إ�� الفكرّ�ة  ا�حركة  استناد  باستمرار  ال�حفي  شاط 
ّ
الن واستمر  الّنقدّية.  األدبّية  ا�حركة    والّدراسات 

ب�ن   الّسياسّية  األزمة  و�حدوث  وّحد��ا.  أساسّية  أهداف  حول  ا�ختلفة  تّيارا��ا  اجتمعت  ال�ي  الّسياسّية 

ر�� وأنصار املن�ج الّسيا��يّ 
ّ

الغر�ي، وظهور الّدعوة الشيوعّية وحركة العّمال،    أنصار املن�ج الّسيا��ي الش

واألقالم   األف�ار  واحتكرت  ا�حز�ّية.  املعركة  إ��  وا�جمعّيات  الّ�حف  وانصرفت  الفكرّ�ة.  ا�حركة  ف��ت 

 معارك الّسياسة. 

التحر�رّي  للكفاح  الّ��ضة  عنصر  أّداه  الذي  الّدور  أهمّية  د 
ّ

أك عاشور  ابن  أّن  للّنظر  فت 
ّ
وعنصر    الال

منھ خاّصة. وقد رنت تو�س إ�� تحقيق    الّ��ضة ل��قّية العلوم واآلداب �� تطو�ر األدب عاّمة �� تو�س والّن��ّي 

العر�ّي  رق 
ّ

الش ع��  فانفتحت  الوطنّية  مثاال  ��ض��ا  وأدبھ  مدنيتھ  ومظاهر  وتحّرره  ��ضتھ  من  خذت 
ّ
وات  ،

الر  األدب  بتو�س  األدبّية  الّناشئة  واستلهمت   ُيحتذي. 
ّ

الش  �� األد�ّي ائج  اإلنتاج  إ��  وتوّجهت  جهة.  من    رق 

وقد    الغر�ّي  ثانية.  جهة  الغر�ّية من  اآلداب  أوجًها من  نقلوا  الذين  الفر�سّية  غة 
ّ
الل ن�ن من 

ّ
املتمك ِقبل  من 

فلسفّية   فات 
ّ
ومؤل أدبّية  آثار  �عر�ب  اعتمدت  رق 

ّ
الش من  وافدة  وكتب  ت 

ّ
مجال الّس��  هذا   �� عاضد��م 

والحظ ابن عاشور أّن الّن�� الفّ�ي، خالل هذه الف��ة،    افة إ�� كتابات امل�جر ذات األسس الغر�ّية.وفكرّ�ة، إض

الف�اهّية �القّصة والّ�حف  أفول أغراض و�شوء أخرى  بما شهده من  أّن    2.نحا من�� جديدا  إ��  وأشار 

م��م األّول  ل 
ّ
تمث اثن�ن.  عامل�ن  بتأث��  الكّتاب  لدى  حضورها  د 

ّ
تأك و��ن  القّصة  بي��ا  الفوارق  ادراكهم   �� ا 

 
  .194-157ص.  محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الرابعة: الّصحافة، مرجع سابق، -1
دبّية والفكرّية في تونس، مرجع سابق، ص -2

ٔ
" اّتجه الّنثر الفّني في هذه الحقبة اّتجاها   .182محمد الفاضل بن عاشور: الحركة اال

ثره من الصحف السياسّية. و انقطع عن الرحلة.  
ٔ
ص ا

ّ
غراض كان عنها بمعزل. وتقل

ٔ
ت له ا

ٔ
غراضه الماضية. ونشا

ٔ
جديدا إذ توّقف بعض ا

  يدين القّصة والّصحف الفكاهّية. وخدمهما مع الغرض الناشئ في الحقبة الماضية وهو المسرحّية."فاستعاض بالغرضين الجد
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غة الفر�سّية بنقل القصص.
ّ
ا�ي �� عملّية ال��جمة. فقد اهتّم ا�جيدون لل

ّ
ل العامل الث

ّ
فعّرب   املسرحّية. وتمث

�ي لم تحظ برواج كب��.
ّ
ة "البدر" إثر ا�حرب العاملّية بنشر   1محمد ا�جلو�� قّصة "فيدورا" ال

ّ
ثّم اهتّمت مجل

غة الفر�سّية وارتقاء ثقاف��م األدبّية. و  قصص فر�سّية معرّ 
ّ
لل صة ارتبطت بنمو عدد ا�جيدين 

ّ
�ة أو م�خ

جاعة. فصيغت  
ّ

ألهمت الّ��ضة ال��كّية ا�خيال الروائي للكّتاب بما احتوتھ من مثل عليا �� الّت�حّية وال�

الواق��ّ  ا�حدث  اعتمدت  صغ��ة  روايات  ش�ل   �� تخيّ   وقائعها  عليھ  ووصفا  وأضفت  �� ال  وتفّننا 

                         2.الّتعب��

 مرحلة حرکات الّشباب:  -6

ھ بمرور خمس�ن    1938،3و    1928اهتّم ابن عاشور �� محاضرتھ ا�خامسة بالف��ة املمتّدة ب�ن  
ّ
إذ أو�ح أن

ل  سنة ع�� رسوخ مؤّسسات الّ��ضة الفكرّ�ة بإصالحات خ�� الدين، تأّصلت فكرة اإلصالح، وازداد اإلقبا

رت ا�حركة الوطنّية إم�انّيا��ا األدبّية واملادّية للت�جيع ع��  
ّ

لبة، و�خ
ّ
ع�� العلم. فارتفع عدد الّتالميذ والط

 
ّ
لبة املغ��ب�ن فارتفع  مواصلة الّتعليم العا�� بفر�سا. وقد قّدمت ا�جمعّيات الث

ّ
قافّية مساعدا��ا املادّية للط

�ي أسا 
ّ
ال الّروح اإلصالحّية  بالّر�ّ� عددهم. وشاعت  الذين آمنوا  باب 

ّ
الش العل�ّي. ف��ز عنصر  الّ��وض  سها 

ا أيقنوا سمو قيم��م ومسؤولي��م ع�� مستقبل  
ّ
باب املغ��ب �� سبيل العلم مل

ّ
الفكرّي. وتوّحدت صفوف الش

االنفتاح ع�� مجتمعات   مع  أصيلة  فكرّ�ة  حياة  إ��  بانتسا��م  وافتخروا  الوطنّية،  الوطن. فقو�ت روحهم 

قافة القومّية ف��م باالنضمام إ�� مجامع ونوادي    قائمة
ّ
ع�� أسس العدل وا�حرّ�ة. وسعوا إ�� إنماء روح الث

. وتباينت اآلراء ب�ن شّق األغلبّية  واإلدارّي   الطلبة العرب. و طالب شباب جامعة الز�تونة باإلصالح التعلي�يّ 

باب،  ة املؤّ�د لإلصالح ا�جوهرّي ، وشّق األقليّ املطالب با�حافظة ع�� صبغة التعليم الز�تو�ّي 
ّ

. وتوّحد الش

رغم تباين مشار��م ب�ن ز�توني�ن ومدرسي�ن ووطني�ن دستور��ن، �� تأييد اإلصالح. ورجح عدد املؤّ�دين لهم  

�ي انضّمت إ�� دعو��م وموقف رجال الّسياسة الوطنّية املناصر لتوّجههم.
ّ
 �عدد الّ�حف ال

 اعتمدت ا�جمعّيات ال
ّ
 حول �ّل هيئة من الهيئات     املسؤولة عن تلك  ث

ّ
باب، والتف

ّ
قافّية ع�� جهود الش

عم��ّ  دور  الثقافّية  ل�حياة  ليصبح  وتنفيذها  ال��امج  ابت�ار  ع��  تقوم  باب 
ّ

الش من  نخبة  وقد  ا�جمعّيات   .

مت ملتقيات تحيي ذكرى رجال من الّتار�خ التو���يّ 
ّ
ظ

ُ
ة الثقافّية لتو�س.  ، وتحتفي بأحداث أدبّية تثبت الهو�ّ ن

 
ّ
 قافّية للغتھ وآدابھ. وتتصّدى لس�� املستعمر إ�� تأكيد الّسيادة الث

 
اهتّم محمد العربي الجلولي من متخّرجي المدارس العربّية الفرنسّية بنقل   1912ه /  1330" ففي سنة  - 183المرجع السابق، ص  -1

و تعاون على حسن سبكها بالعربّية مع محمد الجعايبي. فلم تلق رواجا كبيرا، إذ  قّصة فيدورا عن الكاتب الفرنسي فيكـتوريان ساردو. 
ذواق يومئذ."

ٔ
   نبت عنها اال

دبّية والفكرّية في تونس، مرجع سابق، ص  -2
ٔ
ّول من فتح هذا الباب في الكـتابة هو  183محمد الفاضل بن عاشور: الحركة اال

ٔ
"وا

دبي بتوجيه  الّشيخ محمد الحبيب بإصدار روايتين موضوعهم
ٔ
ا تركي. ثّم اقتفى سبيله في الكـتابة القصصّية شاب زيتونّي ظهر نبوغه اال

ستاذين محمد مناشو
ٔ
ظهر من حسن التخّيل و جمال الوصف و جاذبّية التعبير   اال

ٔ
حمد خير الدين. فا

ٔ
وعثمان بن الخوجة وهو الّشيخ ا

دبّية منزلة ثابتة." 
ٔ
 ما مّكن لرواياته رواجا ولسمعته اال

دبّية والفكرّية1938 -1928ه/ 1357 - 1346مد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الخامسة: حركات الشباب (مح -3
ٔ
  م)، ضمن الحركة اال

  .232- 195.في تونس، مرجع سابق، ص
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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�عاونت "ا�خلدونّية" مع "قدماء الصادقّية" ع�� �عث املنتديات األدبّية    ،ومن أجل ترسيخ الفعل األد�ّي 

لقى ف��ا ا�حاضرات
ُ
طرح ف��ا املباحث الفلسفّية واألدبّية. وت

ُ
العلمّية العاّمة �� األدب والّتار�خ    و�حداث نواد ت

� إلقاء �عضها. وقد  والعلوم الطبيعّية وعلم الفلك واالقتصاد الّسيا��يّ 
ّ
باب الذي تو�

ّ
. و�رز معها عنصر الش

 �ان لهذه ا�حاضرات أثرها �� توسيع دائرة البحث واملعرفة وتوجيھ أساليب الّدراسات النقدّية. 

النش  هذا  أّن  إ��  اإلشارة  العل�يّ تجدر  واإلنتاج  األد�ي  و�لقاء    اط  التأليف  ع��  واألدباء  ر�ن 
ّ

املفك حّفز 

محاضرة   الّصادقّية  لقدماء  األد�ّي  بالّنادي  ا�ي 
ّ

الش فألقى  التجديدّية.  الّدعوات  رافق��ا  �ي 
ّ
ال ا�حاضرات 

وقدح مدح  ب�ن  كب��ا  جدال  أثارت  �ي 
ّ
ال العرب"  عند  عري 

ّ
الش الّنق  ."ا�خيال  املقاالت  تبت 

ُ
مناصرة  وك دّية 

ريعة وا�جتمع" الذي عارضھ علماء الّز�تونة
ّ

اهر ا�حّداد "امرأتنا �� الش
ّ
  .واستخفافا و��كما. وقد أصدر الط

 وكتب رجال من علماء الدين تآليف الرّد عليھ، و�� املقابل ناصره دعاة التجديد.

باب الّتو���ي وحرصهم ع�� إبراز �خصّي��م وت 
ّ

أكيد حضورها الفّعال.  شهدت هذه املرحلة طموح الش

و�عّدد مجاالت البحث العل�ي، وارتقاء    فسعوا إ�� �شر أف�ارهم. وساعدهم �� ذلك طبيعة الوضع الّسيا��يّ 

سعت دائرة البحث. وحّفز وضع مقاييس نقد جديدة األدباء  
ّ
منا�جھ، ووفرة نتاجھ. فتحّررت األف�ار، وا�

فنّية ومعان مغايرة لكتابا� البحث عن قوالب  ر�ن   �م.ع�� 
ّ

الّنوادي وا�جامع مجاال لتال�� املفك لت 
ّ
وقد مث

الفكر وتحّرر   ��ضة  والّتنافس إلنتاج األفضل، واستغالل فرص  املن�ج  والّتوجيھ ومقارنة  الّنقد  وتبادلهم 

ة "العالم األد�ّي 
ّ
لز�ن العابدين السنو��ي �� تحقيق الّ��ضة الفكرّ�ة بنشرها لإلنتاج   1"األدب. وساهمت مجل

ر��ّ   د�ّي األ 
ّ

، و�عر�فها بتّيارات اآلداب الغر�ّية واملنا�ج األدبّية، واهتمامها بفّن القّصة �� تو�س.  والغر�ّي   الش

فنشرت القصص والروايات الّتو�سّية. ونقلت القصص عن لغات أجنبّية. وجمعت ب�ن األدب والفكر والفّن.  

�ي شاعت خالل هذه الف��ة  لا. ووجدت  فنشرت أشعار ا�جّددين ومقاالت النقد املسر��ّ 
ّ
دعوة إ�� اإلصالح ال

 
ّ

ر�ن. فأصبحت املناداة بالّتجديد أصال من أصول من�ج، ال فقط األدب، بل أيضا الّدين  صدى لدى املفك

واالجتماع والفكر لتفاعل هذه امل�ّونات مجتمعة ولتأث��ها �� �عضها البعض. ف�ي جوانب تتال�� �� توقها إ��  

 . جديد وا�حرّ�ةالتّ 

ل الّن�� الفّ�يّ 
ّ
عاّمة والقّصة منھ ع�� وجھ ا�خصوص مظهرا من مظاهر تطّور األدب خالل هذه املرحلة.   مث

تو���يّ  بلون  صيغت  ا�حياة    فقد  طا�ع  من  التو�سّية  القّصة  تحر�ر  بضرورة  متتالية  لدعوات  استجابة 

ة من صميم ا�حياة  قاصيص مستمّد " أالفر�ّسية وجعلها صورة عن ا�حياة التو�سّية. فنشرت "العالم األد�ّي 

التو�سّية. والنفسّية  وا�حّد  الشعبّية  الّراوي  مثل  رمزي  بإمضاء  القصص  هذه  �عض  و�ن  و�شرت  ث، 

سب �عضها اآلخر إ�� �ات��ا �ش�ل صر�ح  
ُ
اش��كت �� أسلوب صياغ��ا مّما يدّل ع�� أّ��ا ل�اتب واحد. وقد �

 
ّ

للش ثائرة"  "روح  قّصة  القمرمثل  و"دموع  وا�ي  خرّ�ف  ملصطفى  سالم.   "  بن  للتيجا�ي  مجنونا"  �ان  "هل 

 و تخييال و حوارا.  الّتحر�رّي صوراوتقار�ت هذه القصص �� من�جها 

 
ّول سنة  -1

ٔ
دبي: صدر عددها اال

ٔ
ة العالم اال

ّ
خير سنة  1930مجل

ٔ
ّسسها زين العابدين السنوسي. وقد مّثلت منبرا ل1936واال

ٔ
لّتعريف  . ا

دب التونسي. 
ٔ
 باال
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   خاتمة:  -7

أو   باألدب الّتو���يّ   ُ�عّد كتاب ابن عاشور "ا�حركة األدبّية والفكرّ�ة �� تو�س" مرجعا هاّما ل�ّل املهتّم�ن      

�� تو�س منذ بداياتھ إ�� حدود ف��ة االستقالل. فقد    جانب من جوانبھ. فهو يضطلع بتأط�� املسار األد�ّي 

وانت�ى �سنة   1883س�� إ�� تقديم ومتا�عة حركة األدب والفكر �� تو�س ع�� عرض تار��ّ� مرح�� بدأه من  

ة �عملّية اإلنتاج. ور�طها بجملة من    . وقد حاول فيھ اإلحاطة بجوان��ا من خالل اإلملام بالعوامل1953
ّ
ا�حاف

الكتابة من حركة وطنّية و�شاط �حا��ّ  لت سياقا لفعل 
ّ
ال�ي ش� رات ا�حيطة 

ّ
وتأكيد   و�عد تحدي�يّ   املؤث

.  وأد�ّي   ، و��ن ما هو فكرّي و�صال��ّ   واقتصادّي   واجتما��ّ   للهوّ�ة العر�ّية اإلسالمّية. فراوح ب�ن ما هو سيا��يّ 

هذه ا�جوانب وقّدم صورة مفّصلة ع��ا خالل ف��ات تار�خّية متتالية لتحديد مالمح التطّور    وقد جمع ب�ن

ا�جاالت.  األد�ّي  �� مختلف  تو�س  �ي شهد��ا 
ّ
ال للتحّوالت  صدى  ل 

ّ
مث تحليل   الذي  ابن عاشور  أغفل  و�ن 

 
ّ
ھ توّصل �ي عرضها وأّرخ لها، ولم �عر اهتماما كب�� ا�جوانب الفنّية للكتابات األدبّية ال

ّ
ا بأدبّية الّنصوص، فإن

ظهر    إ�� الّتعر�ف باألدب الّتو���يّ 
ُ
وتصنيفھ إ�� أجناس أدبّية مختلفة. أ�حقها بمختارات أدبّية ن��ّية وشعرّ�ة ت

 مختلف مراحل ا�حركة األدبّية والفكرّ�ة �� تو�س.  
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 مسارات التنمیة بالمغرب

 علی عهد المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

 
Development paths in Morocco  

on the era of the national initiative for human development 
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 مسارات التنمیة بالمغرب 

 علی عهد المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  

 

 

 

 ملخص: 

  �� ب��امجها  انطالقها  منذ  البشر�ة  للتنمية  الوطنية  املبادرة  أهمية  املقال  هذا  ا�حضري ي��ز  ا�جال�ن 

ومراحلها الثالث �� محاولة التصدي للمعضلة االجتماعية املتمثلة �� تقليص الفقر واالقصاء  ،  والقروي 

االجتما�� و�عز�ز السياسات االجتماعية ال�ي لها تأث�� مباشر ع�� املواطن�ن إلخراج األك�� فقرا من وضعية  

من االستفادة من ا�خدمات االجتماعية األساسية من  الفقر والبؤس الذي �عيشون فيھ وتمكي��م بالتا��  

 �عليم و�حة و�شغيل. 

 االقصاء االجتما��. ، الفقر، ال��امج التنمو�ة، التنمية البشر�ة:ال�لمات املفاتيح 

 

Abstract: 

This article highlights the importance of the national initiative for human development since 

its launch with its programs in the urban and rural areas,  and its three phases in trying to 

address the social dilemma of reducing poverty and social exclusion and promoting social 

policies that have a direct impact on citizens to remove the poorest from the situation of poverty 

and misery in which they live and empower them accordingly.to benefit from basic social 

services such as education, health and employment. 

Keywords: human development, development programs, poverty, social exclusion 

Morocco. 
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 مقدمة:  -1

، 2005ماي    18إن أول ما يطالعنا بھ ا�خطاب املل�ي �� إعالنھ عن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة ��  

 هو أن هذه األخ��ة جاءت لتؤكد ع�� أمر�ن اثن�ن ع�� غاية �� األهمية: 

ن املعضلة االجتماعية �� معضلة وطنية لسب�ن اثن�ن: أولهما أ��ما ��م �ل األسر املغر�ية  األمر األول: هو أ

 وثان��ما أ��ا �ستد�� �عبئة �ل املؤسسات والفاعل�ن ع�� مختلف مستو�ا��م ومجاال��م. ، و�ل املواطن�ن

 ول ا�خطاب املل�ي. و�� ��ذا التصور "بمثابة التحدي األك�� لتحقيق مشروعنا ا�جتم�� التنموي" كما يق 

املبادرة عليھ  تؤكد  الذي  الثا�ي:  األمر  وتكرس  ،  أما  الديمقراطي  املشروع  لبناء  استمرارا  تأ�ي  أ��ا  فهو 

التعددية و�عزز  السيا��ي  ابتدأها  ،  االنفتاح  ال�ي  الديمقراطي  االنتقال  سياسة  مع  قطيعة  �ش�ل  ال  إ��ا 

املنصرم  القرن   �� التسعينات  عقد  مطلع  منذ  جديدة   ،املغرب  لبنة  املل�ي:"  ا�خطاب  يقول  كما  إ��ا  بل 

 .)1(الستكمال بناء هذا الطرح وتوطيد أر�انھ"

وذلك بتأكيدها ع�� قيم الشراكة  ،  إن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة رسمت طر�قا جديدا ل�ح�امة

وا�حوار املواطن�ن  والتقو�م  ،  و�شراك  الدائم  مع  )2(والتشاور  ثالثية  أ�عاد  ذات  قطيعة  تمثل  بذلك  و��   .

 ال�ي تم اعتمادها منذ االستقالل: ، السياسات العامة �حار�ة الفقر

فهناك أوضاع اجتماعية غ�� عادلة يمكن  ،  ع�� أع�� مستوى �� الدولة،  قطيعة معلنة بإرادة سياسية •

 لة". اعتبارها من اآلن فصاعدا "غ�� مقبو 

 طيعة متمحورة حول اس��داف أحسن واندماج أفضل للتدخالت �� الزمان وامل�ان. ق •

التمو�لق • أساليب   �� أنھ،  طيعة  االجتماعية من  ،  ذلك  للقطاعات  املرصودة  املوارد  النظر عن  و�غض 

) الغاية  لهذه  أساسا  مخصص  تمو�ل  اعتماد  تم  فقد  الدولة  خالل    10م��انية  الدرهم  من    5مليار 

 سنوات). 

فإن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة تدعو إ�� إقامة توازن ��  ،  ��م املستوى املفاهي�ي،  من زاو�ة أخرى و 

بمع�ى أ��ا تؤكد ع�� أن برنامج النمو االقتصادي للمغرب �ان ال يوجھ بالش�ل ال�ا��  ،  الفقر  -معادلة: النمو

ه إ�� أن واقع ال�جز الذي �عا�ي منھ بالدنا �� مجال التنمية  كما أن هذه املبادرة تث�� االنتبا،  لصا�ح الفقراء

 .)3(البشر�ة قد �ش�ل عامال معيقا لتثم�ن إم�ان نموها

وقد أكد امللك محمد السادس بأن املبادرة ليست مشروعا مرحليا وال برنامجا عابرا ولك��ا ورش مفتوح  

يدة املدى لل��وض الفع�� واألمثل للمجتمع  و�نت�ج خططا محكمة �ع،  باستمرار ال يق��ي جانبا وال أحدا

 واالستثمار األمثل للموارد الزراعية.،  برمتھ بما �� ذلك ال��وض الفع�� بالتنمية القرو�ة

 
 . 2005 ماي 18والمؤرخ في  ، خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس المعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -1
 .90 ص، مرجع سابق ،تقرير الخمسينية -2
 .132ص نفسه،المرجع  -3
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 السیاقان الخارجي والداخلي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة:   المحور األول:  -2

                :السیاق الخارجي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -2-1
واأل�عاد ا�جوانب  متعددة  ظاهرة  باعتبارها  العوملة  الدول ،  فرضت  ع��  ��  ،  توجها��ا  تنخرط  أن  فإما 

الذي تفرضھ التحدي  بذلك  رافعة  إيجابيا��ا وسلبيا��ا  النظر عن  أن تقف متفرجة  ،  قاطر��ا �غض  و�ما 

أصبح مج��ا ع�� التعامل مع  واملغرب باعتباره من الدول النامية  ،  حول �سارع األحداث وتطور ا�جتمعات

واإليجابية الذ�اء  من  بنوع  املعطى  من  ،  هذا  نوعا  لھ  يحفظ  الذي  اإليجا�ي  االنخراط  ب�ن  يمزج  �عامل 

التنافسية و��ن التحفظ الذي ال يفصلھ عن مسايرة التطور العاملي. وقد حدد املغرب توجهھ هذا من خالل  

بيل املثال اتفاقية التبادل ا�حر ب�ن املغرب والواليات  نذكر ع�� س،  مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات

 .)1(ا�حواجز املقيدة للنشاط االقتصادي والتجاري ب�ن البلدين، املتحدة األمر�كية ال�ي ستل��

هنا والسياسية  ،  ومن  االقتصادية  ا�جوانب  �شمل  متعددة  إكراهات   �� العوملة  إكراهات  فإن 

املستوى  ،  واالجتماعية مثالفع��  التنمية  ،  السيا��ي  مفهوم  تب�ي  من  انطالقا  األممية  املنظمة  أن  نجد 

الفقر وتحس�ن مستو�ات العيش   ـ أصبحت تفرض ع�� الدول �عز�ز قدرات األفراد ع�� محار�ة  البشر�ة 

يمكن  ،  و�� هذا اإلطار،  وذلك ع�� وضع أهداف محددة للتعامل مع املعضالت االجتماعية،  وال�حة... إ�خ

من خالل قمة األمم  ،  إ�� االل��ام الدو�� ع�� تحقيق ما �س�ى باألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية  اإلشارة

سنة   لأللفية  عام    2000املتحدة  بحلول  بلوغها  املقرر  من  ��  ،  )2(2015وال�ي  املغرب  انخراط  إ��  إضافة 

سنة   أفق   �� املستدامة  التنمية  أهداف  للمرحلة    2030تحقيق  بإطالقھ  الوطنية  وذلك  للمبادرة  الثالثة 

 . )3(للتنمية البشر�ة

              :السیاق الداخلي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -2-2
أمام الوضعية السيئة للتنمية البشر�ة باملغرب �ان البد من اتخاذ �عض اإلجراءات الفعالة للرفع من  

البشر�ة التنمية  إ�،  قيمة مؤشر  االرتقاء  إم�انية  البشر�ةو�التا��  التنمية  املتقدمة ملستوى  الرتب  ع��  ،  � 

. و�� هذا السياق تأ�ي املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة  )4(األقل إ�� ال��تيب العاملي حسب متوسط الدخل  

�� إطار مقار�ات  ،  محاولة لتجاوز آثار اإلش�الية االجتماعية،  2005ماي    18املعلن ع��ا بمبادرة ملكية بتار�خ  

و  والرؤى جديدة  التوجھ  ا�حدودة  السابقة  ال��امج  عن  و�ديال  االعتبار  ،  مختلفة  �ع�ن  تأخذ  لم  وال�ي 

 خاصة �� ظل سياق وط�ي �عرف العديد من التطورات والتغ��ات تتمثل ��: ، متطلبات ا�جتمع األساسية 

 
خرون -1

ٓ
 . 12 ص، 2007، 1ط، الدار البيضاء، ouma graphمطبعة ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا

هداف التنمية المستدامة -2
ٔ
جل التنمية وا

ٔ
لفية من ا

ٔ
هداف اال

ٔ
منشورات المندوبية السامية ، المكـتسبات والتحديات، المغرب بين ا

 .6 ص، 2015التقرير الوطني ، للتخطيط
هداف التنمية المستدامة  تقرير موضوعاتي حول -3

ٔ
منشورات ، المملكة المغربية، 2030 -2015مدى جاهزية المغرب لتنفيذ ا

على للحسابات 
ٔ
 .4 ص، 2019، المجلس اال

حمد الطلحي -4
ٔ
نفوبرانت ،ثقافة التنمية ،ا

ٔ
 .26 ص ،1ط، مطبعة ا
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العديد من -1 البيضاء مخلفة وراءها  الدار  ال�ي هزت  ال�حايا    مرور سنت�ن ع�� أحداث ماي اإلرهابية 

مدى ال�جز الكب�� ا�حاصل ع�� املستوى  ،  وال�ي كشفت من ب�ن ما كشفت عليھ �� العمق،  واألبر�اء

الصفيح   دور  إحدى  من  ينحدرون  الشنيعة  العمليات  لتلك  املنفذين  جل  وأن  خصوصا  االجتما�� 

 البائسة واملهمشة (�� سيدي مومن). 

"�اشف عن وجود عدة عراقيل  ،  لب من املغربدور تقر�ر مكتب الدراسات األمر��ي" ماكن�ي" بطص -2

، مازالت تحول دون تطور النشاط الصنا�� �� املغرب بصفة خاصة والتطور االقتصادي بصفة عامة"

مقارنة مع الدول ال�ي لها    إذ يحتل املغرب حسب التقر�ر ع�� مستوى التنافسية مراتب متدنية جدا

 ألردن والسنغال.نفس إم�انيات املغرب االقتصادية مثل تو�س وا

 يقر �� األخ�� أن ع�� املغرب أن �عمل ع�� تجاوز هذه العراقيل ح�ى ال يتجھ نحو اإلفالس ال�امل. ل

أبر�ل   -3 �� مطلع شهر  ال��يطا�ي  العموم  ا�خارجية بمجلس  الشؤون  تقر�ر �جنة  والذي  ،  2005صدور 

 صادية بالبالد. اعت�� املغرب مر�عا لإلرهاب نتيجة تردي األوضاع االجتماعية واالقت

أبر�ل  ا -4 �� متم شهر  الذي صدر هو اآلخر  األمر��ي  الفقر    2005لتقر�ر  تأث�� عوامل  والذي حذر من 

 . 2007والبطالة �� انتشار ظاهرة اإلرهاب ومدى تأث��ها ع�� استحقاقات 

عدم  �� حالة  ،  حذيرات البنك الدو�� املتتالية من حدوث توترات اجتماعية �سبب الفقر وال��ميشت -5

القادمة �� العشر�ة  النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل  ا�� أن خلق ،  �سريع  التقر�ر  كما أشار 

ا�جهودات   النمو االقتصادي وتكثيف  النشيطة �ستد�� �سريع  للشباب والساكنة  الشغل  مناصب 

دد  من ع  15%كما كشف أن  ،  من أجل �سهيل وصول الفقراء واملهمش�ن إ�� ا�خدمات والفرص املتاحة

ومؤكدا  ،  مش��ا إ�� أن الثلث من الساكنة الفق��ة يقبع بالعالم القروي ،  الس�ان �عت�� من عداد الفقراء

 إ�� ضعف ما هو عليھ اآلن.   2011قد يصل مع متم ، ع�� أن الفقراء �� تزايد مستمر

مناطق  و -6 ال�ي شهد��ا عدة  املتفرقة  األحداث  العديد من  ا�خط  السياق دخلت ع��  ذات  باململكة  �� 

وسيدي إف�ي باإلضافة إ�� �عض املداشر...) وال�ي  ،  طاطا،  تتوزع ما ب�ن الشمال وا�جنوب (تامسينت

مما دفع  ،  عرفت احتجاجات وتظاهرات �خمة للمطالبة باملاء الصا�ح للشرب وتحس�ن ظروف العيش

 إ�� الرفع من درجة اإلنذار با�خطر.

عمق عن امل�انة املتقدمة للمسألة االجتماعية �� أجندة  ما أن املبادرة جاءت �� سياق يكشف �� الك -7

واللغوي  الثقا��  التعدد  مسألة  وتدب��  املرأة  بأوضاع  وال��وض  ا�حقوقية  املسألة  جانب  إ��  ،  ا�حكم 

 .)1(باإلضافة إ�� سلسلة اإلصالحات القانونية ال�ي دش��ا املغرب �� السنوات األخ��ة

 
 .4 ص، مرجع سابق، استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد اإلله سطي -1
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            : ومحاورها   للتنمیة البشریة الوطنیة  لمحور الثاني: مرتکزات المبادرة  ا  -3

 : مرتكزات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -3-1
وتتج�� تلك املعطيات  ،  االستناد ع�� املعطيات املوضوعية لإلش�الية االجتماعية �� املغرب  : املرتكز األول 

تتنا�� مع كرامة  ،  بل و�عا�ي من حاالت فقر و��ميش،  �� �ون فئات ومناطق عر�ضة �عيش ظروفا صعبة

 ). 1(املواطن

الثا�ي �سياسات  املرتكز  إال  تتحقق  لن  املستدامة  التنمية  �ون   �� تتج��  را�خة  قناعة  من  انطالقا   :

و�عبئة قو�ة متعددة ا�ج��ات تت�امل ف��ا األ�عاد  ،  ومشروع شامل ،  عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة

واالجتماعية والبيئية،  السياسية  والثقافية  وال��بو�ة  االجتما��  ،  واالقتصادية  التأهيل  "إعادة  أن  بحيث 

معقدة النفس،  عملية  وطو�لة  ظرفية،  شاقة  إعانات  تقديم  مجرد   �� اخ��الها  يمكن  مساعدات  ،  ال  أو 

ازع  أو اإلحسان العضوي أو االستجابة لو ،  كما ال يمكن التعو�ل ف��ا ع�� األعمال ا�خ��ية،  موسمية مؤقتة

من هذا املنظور ففلسفة املبادرة تتو�� إتاحة أك�� قدر ممكن من فرص االختيار  ،  أو ل�حوة ضم��،  أخال��

ومن هنا  ،  �� وجھ �ل املغار�ة رجاال و�ساء وهو األمر الذي ال يمكن تحقيقھ إال بتجاوز آفة الفقر والبؤس

 .)2(سألة االجتماعية وتطو�ق مش�ل الفقر"فاملبادرة تقر بدور الدولة ومسؤولي��ا األساسية �� معا�جة امل

االنفتاح ع�� ا�حيط الدو�� والتجاوب مع الظرفية العاملية ومناخها  ،  : وهو مرتكز االنفتاحاملرتكز الثالث

الثقا�� املتحول لن يتأ�ى كما أشار ا�خطاب املل�ي إال بتعبئة �ل املغار�ة وانخراطهم الفاعل �� عمل جما�� 

سل ،  �شار�ي وا�حلول  بدل  املسدود  الطر�ق  إ��  إال  يف��ي  ال  الذي  الذات  ع��  واالنكفاء  اال�غالق  ن�ج  ك 

 . )3(الذاتية املنافية للمص�حة العليا للوطن

الرا�ع املوفقة  املرتكز  النماذج  ومن  السابقة  التنمو�ة  التجارب  من  والدروس  الع��  استخالص  وهو   :

   .لبعض البلدان �� مجال محار�ة الفقر واإلقصاء

ذلك أن  ،  ففي هذا ا�جانب تقدم املبادرة نقدا ذاتيا ملقار���ا السابقة املبنية ع�� قيم اإلحسان والتضامن

ا�جديد �� هذه األخ��ة أ��ا تنقل العمل االجتما�� إ�� مستوى مؤسسا�ي وا�ح من حيث األوليات وطرق  

الغ�� مندمجة ذات الطا�ع القطا�� اال ،  املعا�جة التنمية  با�� القطاعات  ،  نفرادي باعتبار أن  املنعزل عن 

،  و�شتيت ا�جهود وتبذير املوارد،  فضال عن ما تؤدي إليھ من االختالالت الناجمة عن �عدد الفاعل�ن،  األخرى 

 ف�ي تؤدي إ�� اختالف �� الت�خيص والرؤ�ة باإلضافة إ�� سوء التدب�� وترشيد املوارد.

للمناط  الدقيق  التحديد  �س��دف  فاملبادرة  خصاصةوهكذا  األك��  والفئات  مساهمة  ،  ق  و��جيع 

من  ،  وتحر�ك دينامية النسيج ا�جمعوي ا�ح��،  وا�حث ع�� نجاعة التجارب التعاقدية والتشاركية،  الس�ان

  ال شك باعتبارها مكسبا لهم. ومما  ،  أجل ضمان االنخراط الفاعل �� مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها

 
 . 52 ص 2006، 1ط، دار التوحيدي للنشر والتوزيع، منشورات مجلة علوم التربية، تدبير مشاريع التنمية البشرية ،لحسن مادي -1
 .5 ص، مرجع سابق، استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد اإلله سطي -2
 الصفحة نفسها.  ،المرجع نفسه -3
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فتأهيل املوارد البشر�ة  ،  و�� تأهيل العنصر البشري تبقى ناقصة ومحدودةفيھ أن أي مقار�ة تنمو�ة ال تت

 .)1(و�شراكها �� التنمية ضرور�ان إلنجاح �ل مقار�ة �� هذا الشأن

 :محاور المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -3-2
 وتتمثل ا�حاور األساسية للمبادرة ��:

 . التصدي لل�جز االجتما��أوال: 

مع اعتماد توجھ حازم يتو�� ابت�ار  ،  ��جيع األ�شطة املتيحة للدخل القار واملدر لفرص الشغل  ثانيا:

 حلول ناجعة للقطاع غ�� املنظم.

االحتياجات    ثالثا: لذوي  أو  صعبة  �� وضعية  لأل�خاص  الضرور�ة  ل�حاجيات  االستجابة  العمل ع�� 

 .)2(ا�خاصة

ع� العقال�ي  الطا�ع  و�ضفاء  الفعالية  امللك ولضمان  حدد  فقد  البشر�ة  للتنمية  الوطنية  املبادرة   �

مسارات ع�� الش�ل التا��: فع�� املدى القر�ب يجب أن تنكب ا�ح�ومة   ثالثمسؤولية االل��ام بتحقيقها ��  

 �� دفع��ا األو�� ضمن برامج مندمجة وملموسة. ، ع�� تجسيد هذه املبادرة

املتوسط املدى  ع��  الطبق،  أما  ع��  يتع�ن  السياسيةفإنھ  حز�ية  ،  ة  استحقاقات  ع��  مقبلة  و�� 

،  أن تجعل �� صلب اهتماما��ا بلورة مشاريع ملموسة لتجسيد هذه املبادرة،  2007�� أفق سنة  ،  وانتخابية

�ش�ل جوهر اال�شغاالت اليومية للشعب وا�حك ا�حقيقي إلعادة االعتبار للعمل  ،  ألن أهدافها التنمو�ة

 السيا��ي.

 .)3(الس�� نحو االرتقاء بمؤشرات التنمية إ�� مستوى البلدان املتقدمة، املدى البعيدوأما ع�� 

             :) 2010- 2005المحور الثالث: برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة(المرحلة األولی   -4

 و��:، أساسيةالعمل �� ثالث واجهات ، وضعت املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة �إس��اتيجية لها

 محار�ة الفقر �� ا�جال القروي.   -

ا�حضري م - ا�جال   �� االجتما��  اإلقصاء  الس�ان  ،  حار�ة  حياة  ظروف  تحس�ن  ��دف  وذلك 

 وتحقيق التالحم االجتما��.، وضمان إدماجهم �� ا�حياة العملية

ع��مم - املتخ��  �األطفال  باأل�خاص  العناية  بواسطة  وال��ميش  الهشاشة    أطفال ،  حار�ة 

،  واأل�خاص �� وضعية هشاشة قصوى �ال�جزة،  النساء �حايا العنف واالستغالل،  الشوارع

 
 .5 ص، مرجع سابق، استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد اإلله سطي -1
 .53 ص، مرجع سابق، تدبير مشاريع التنمية البشرية ،لحسن مادي -2
 . 2005ماي  18المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقتطف من الخطاب الملكي حول  -3
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، أسر ا�ختف�ن أو بدون جنسية،  وال�جناء السابق�ن،  وا�ختل�ن عقليا،  املعاق�ن،  واملتسول�ن

 .)1(و�حايا العنف والتعسف وال�وارث الطبيعية والتدهور البيئي

وهو  ،  ها فيما يمكن االصطالح ع�� �سميتھ بال��نامج العمودي للمبادرةيمكن إدماج،  ذه ال��امج الثالثةه

برنامج كما يدل ع�� ذلك محتواه يت�امل �� عناصر تدخالتھ سواء بالنسبة إ�� ا�جال القروي أو ا�جال  

ال�ي ،  ا�حضري  للفئات  العناية ا�خاصة  �� نفس الوقت إعطاء  التدخل الذي يروم  تبنيھ ملقار�ة   �� وأيضا 

هناك ال��نامج األفقي الذي يروم  ،  ا�ي من الهشاشة القصوى وال��ميش. إ�� جانب هذا ال��نامج العمودي �ع

بل باعتماد  ،  ال��امج الثالثة السابقة  �إ�  باألساس إيجاد صيغة للتدخل املتعدد األوجھ ليس فقط بالنسبة

الوط�ي ال��اب  مجموع  س��م  أنھ  إذ  الشاملة.  الوطنية  والتأط��  ،  املقار�ة  والتوجيھ  الر�ط  قناة  وسيش�ل 

 واملواكبة لل��نامج العمودي. 

 :برنامج محاربة الفقر في المجال القروي -4-1
ترمي إ��  ،  تندرج القاعدة الفلسفية لهذا ال��نامج �� سياق تنمية محلية ذات أ�عاد �شاركية ومندمجة

وشروط تحس�ن الدخل  ،  اعية وال��بو�ةال�ي تحتل ف��ا امل�ونات االجتم،  إشراك ا�جميع �� عملية التنمية

 موقع الصدارة. 

من ا�جماعات القرو�ة ال�ي يتجاوز معدل الفقر ف��ا    360باألساس    2005ويس��دف ال��نامج االست�جا��  

وال�ي تتعدى ف��ا �سبة   2010-2006جماعة قرو�ة �� إطار برنامج    403من الس�ان والذي ارتفع إ��    %30

ال�ي وضع��ا املندو�ية السامية  ،  ن �� خارطة الفقر املتعلقة با�جماعات القرو�ةمثلما هو مب�  %22الفقر  

الفقر �سب  وتقليص  البشر�ة  التنمية  مؤشر  تحس�ن  ��دف  وذلك  أسبابھ  ،  للتخطيط  بتحديد  وذلك 

أو املناطق ا�جغرافية الفئات االجتماعية  الكفيلة الستئصال  ،  ومواقعھ سواء ع�� مستوى  ووضع السبل 

 .)2(وذلك بخلق نوع من التجا�س ب�ن ال��امج القطاعية و�رامج التنمية القرو�ة املندمجة، بابتلك األس

 وتتوزع أهداف برنامج محار�ة الفقر �� ا�جال القروي إ�� أر�عة أهداف رئيسية و��: 

 دعم الولوج إ�� التجه��ات االجتماعية وال�حية وال��بو�ة األساسية.  -

 جتما�� والثقا�� والر�ا��ي.دعم العمل والتنشيط اال  -

 دعم األ�شطة املدرة للدخل. -

 دعم التنمية ا�حلية. -

 
خرون -1

ٓ
 .57 ص، مرجع سابق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا

 . 7 ص 2005، غشت ، المملكة المغربية، برنامج محاربة الفقر في العالم القروي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -2
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 : برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري -4-2
تتمظهر املعضلة االجتماعية �� الوسط ا�حضري والشبھ حضري �� التمركز الشديد للساكنة والنمو  

إ�� 1982عام    %40�� االرتفاع. فقد انتقلت هذه النسبة من  امل��ايد لأل�شطة باملدن واتجاه �سبة التمدن إ

 . 2020بحلول سنة  %70. و�� مر�حة لالرتفاع إ�� حوا�� 1994عام  51%

ترتبت عنھ اختالالت اجتماعية واقتصادية وعمرانية و�يئية   البالد  الذي شهدتھ  ا�حضري  التطور  إن 

سواءبالغة   والن  األهمية  األساسية  البنيات  مستوى  وا�خدمات  ع��  التجه��ات  بخصوص  ا�حاصل  قص 

تأط��    االجتماعية أو ��دد  ،  ومواكب��ا  الساكة ع�� مستوى  ال�ي أصبحت  البيئية  املشا�ل  أو ع�� مستوى 

 ).1اقتصادية( وتحولها إ�� مصدر لألخطار السوسيو، املدن

املندو�ية السامية للتخطيط إ�� طبقا ملعطيات  ،  2004لقد ارتفع معدل الفقر بالوسط ا�حضري سنة  

من هذا املنطلق فإن برنامج محار�ة اإلقصاء االجتما��   .%14.3و�صل هذا املعدل بضوا�� املدن إ��  ،  7.9%

�� الوسط ا�حضري �س��دف جيوب الفقر �� الوسط ا�حضري والشبھ حضري من خالل تقو�ة السياسات  

وط الفئات االجتماعية املعوزة ��ذا الوسط �� وضعية الفقر تفاديا لسق،  ال�ي لها وقع مباشر ع�� املواطن�ن

الكب�� من جهة وتمكي��ا من الولوج ل�خدمات االجتماعية األساسية وتطو�ر  ،  املدقع واالقصاء االجتما�� 

  250. وتحقيقا لهذه الغاية فقد تم اختيار  )2(وسائل التأط�� واملواكبة االجتماعية للساكنة من جهة أخرى 

حيا مس��دفا موزعة    264ل��تفع عدد األحياء املس��دفة فيما �عد إ��    2005طار ال��نامج االست�جا��    حيا �� إ

وذلك من قبل أجهزة املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة استنادا إ�� ،  مدينة (انظر ا�جدول رفقتھ)  30ع��  

 املعاي�� التالية: 

 معدل البطالة. -

 جم الساكنة املس��دفة. ح -

 وحجم السكن العشوائي.جود و  -

 �خصاص �� البنيات وا�خدمات العمومية األساسية.ا -

 لت�امل مع برامج التنمية ا�حلية امل��مجة أو �� إطار ال��مجة. ا -
 ). 3(ملساهمة املالية للشر�اء خصوصا ا�جماعات ا�حليةا -

وعية للتوزيع ا�جغرا�� قد اعتمدت ا�ح�ومة �� اختيار األحياء املس��دفة ع�� املعطيات الدقيقة واملوضو 

للفقر واإلقصاء االجتما�� ع�� صعيد ال��اب الوط�ي وخاصة �� الوسط ا�حضري والواردة ضمن: خر�طة  

ب  املتعلق  التقر�ر  وكذلك  للتخطيط  السامية  املندو�ية  أنجز��ا  ال�ي  البشر�ة،  "الفقر  الفقر  ،  التنمية 

 
 www.indh.ma،  8ص، اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري د ليل المساطر محاربة  -1
 .8 ص المرجع نفسه، -2
 .9 ص المرجع نفسه، -3
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. وهو تقر�ر يمكن  2005ة السامية للتخطيط �� دجن��  الذي �شرتھ املندو�ي  والتنمية االجتماعية �� املغرب"

 ). 1(من تحديد مواقع الفقر داخل ا�جماعات ا�حلية والدوائر ومختلف املراكز ا�حضر�ة للمملكة

 : برنامج محاربة الھشاشة والتھمیش -4-3
ملظاهر   ا�جسدة  وضوحا  األك��  االجتماعية  الظاهرة  القصوى  االجتماعية  الهشاشة  ،  الفقر�عت�� 

، إذ تتألف من أصناف مختلفة :أطفال و�الغ�ن،  فنوعية األ�خاص الذين �عانون من ال��ميش متباينة جدا

 . )2(يتمثل قاسمهم املش��ك �� تدهور أوضاعهم االجتماعية، و�ناث ذ�ور 

الناتج عن غياب العديد من الضمانات  ،  مصدر لال�عزال واإلقصاء،  و�قصد بالهشاشة �ل وضعية هشة

العائلية واالجتماعية والتمتع  ،  ة الشغل الذي يمكن األ�خاص والعائالت من أداء واجبا��م املهنيةخاص

ودرجة  وضعية  حسب  تختلف  مواصفات  االجتماعية  للهشاشة  أن  كما  األساسية.  ��    بحقوقهم  األفراد 

ومحيطھ    ونمط ال�خص �� وضعية هشة ،  ومد��ا  نوع الهشاشة و�سب��اوانطالقا من تحليل  ،  وضعية هشة

 سيتم تحديد طرق املساعدة واملواكبة والتكفل.، العائ�� إذا وجد

يروم برنامج الهشاشة وال��ميش االهتمام باأل�خاص املهمش�ن واملوجودين �� وضعية صعبة �أطفال  

أو بدون مسكن قار واملتخ�� ع��م  املسن�ن...إ�خ،  الشوارع  الهدف األسا��ي من هذا  ،  واأل�خاص  و�كمن 

 ألف �سمة �� ا�حفاظ ع�� الكرامة اإل�سانية. 200وعملية االس��داف ال�ي ��م �� مرحلة أو�� ، ال��نامج 

 : ) 3(و�رمي برنامج محار�ة الهشاشة وال��ميش إ�� تحقيق األهداف التالية

 ��جيع إعادة االندماج العائ�� لأل�خاص املعني�ن.  -

والهيت - ا�جمعيات  طرف  من  املقدمة  ا�خدمات  جودة  ائاحس�ن  بتوف�� ،  لعموميةت  وذلك 

 مواصفات ا�جودة. 

 حداث قدرات إضافية الستقبال األ�خاص املعني�ن �� مناطق ذات ا�خصاص. إ -

 :) 4(و��، �توزع عمل برنامج محار�ة الهشاشة وال��ميش ع�� ثالثة محاور أساسيةو 

امليادين -1 هذه   �� النشيطة  ل�جمعيات  املادي  ع��  ،  الدعم  املساعدة  أجل  من  من  وذلك  الرفع 

 قدرا��ا اإليوائية وتحس�ن جودة خدما��ا.

 أهيل مراكز االستقبال املوجودة من أجل تحقيق أد�ى مواصفات االستقبال وجودة ا�خدمات. ت -2

 ناء وتجه�� مراكز إيواء جديدة �ستجيب �حاجيات الساكنة املهمشة. ب -3

 
2- Pauvreté et développement humain & développement social au Maroc, Royaume du Maroc Haut -
commissariat au plan,décembre,2005, Pp: 11-16.  

 www.indh.ma، 3ص،  2005غشت ، المملكة المغربية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة التهميش -2
خرون -3

ٓ
 .72ص، مرجع سابق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا

 . 72 ص ،نفسهالمرجع  -4
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 لبرنامج األفقي للمبادرة:ا -4-4
ا�جماعات   جميع  �س��دف  وا�حضر�ةوهو  األول  ،  القرو�ة  ال��نامج�ن  من  املستفيدة  تلك  باستثناء 

وعملياتھ متنوعة ولك��ا تركز أك��  ،  وهو ��دف إ�� دعم املشاريع ذات الوقع ع�� التنمية البشر�ة،  والثا�ي

 .)1(ع�� دعم األ�شطة املدرة للدخل وع�� دعم قدرات الفاعل�ن ا�حلي�ن

 تتمثل ��:  ، ج األفقي للمبادرة �� ثالثة أ�عاد أساسيةوتتمثل األ�عاد العامة لل��نام 

 .محار�ة عوامل ا�خطر االجتما�� ومظاهره -

 لق ديناميكية متجددة للتنمية البشر�ة خ -

 :) 2015- 2011(المرحلة الثانیة    لمحور الرابع: برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ا  -5

،  �ا الثانية إضافة برنامج خامس يتعلق بالتأهيل ال��ا�يعرفت املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة �� مرحل�

بمدينة   البشر�ة  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثانية  للمرحلة  الفعلية  االنطالقة  ا�جاللة  صاحب  أعطى  إذ 

 .2011يونيو   04جرادة يوم السبت 

 :)2(وتتمحور هذه املرحلة حول النقط املهمة التالية

 ة للتنمية البشر�ة.  ترسيخ فلسفة املبادرة الوطني -

 الحتفاظ بال��امج األر�ع السابقة. ا -

ال��مجة  ت -  �� التشاركية  املقار�ة  ع��  قائم  ال��ا�ي"  التأهيل  "برنامج  �س�ى  خامس  برنامج  ب�ي 

 واإلنجاز. 

 مليار درهم لل��امج ا�خمس.   17عبئة غالف ما�� يناهز � -

 املرحلة األو��.الستمرار �� الدعم املا�� للمناطق املس��دفة خالل ا -

 .%14من  جماعة قرو�ة مع تطبيق معدل للفقر ابتداء 702وسيع قاعدة االس��داف ليشمل ت -

إ��  ت - ا�حضري  با�جال  االس��داف  قاعدة  يتجاوز    532وسيع  ساكنة  و�معدل  حضر�ا  حيا 

 �سمة. 20000

محا إ - برنامج   �� املعوزون)  واملدمنون  املعوزون  السيدا  (مر��ى  جديدت�ن  فئت�ن  ر�ة  ضافة 

 الهشاشة. 

 من غالفھ املا�� لأل�شطة املدرة للشغل.  %40تقو�ة ال��نامج األفقي بتخصيص   -

 :رنامج محاربة الفقر في المجال القرويب -5-1
خالل املرحلة    403جماعة قرو�ة عوض    702تم توسيع برنامج محار�ة الفقر بالوسط القروي ليشمل  

 ). 2015-2011مليار درهم للمرحلة الثانية ( 3.1إجما�� قدره ) وتخصيص غالف ما�� 2010-2005األو�� (

 
حمد  -1

ٔ
 . 28 ص، مرجع سابق، ثقافة التنمية ،الطلحيا

 . www.indh.ma ،6ص، 2015- 2011المذكرة التوجيهية ، تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -2
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القروي   ا�جال   �� الفقر  برنامج محار�ة  اعتماد سقف  ،  جماعة قرو�ة جديدة  301اس��دف  تم  حيث 

خالل املرحلة األو��. كما تم   %30كنسبة للفقر �� الوسط القروي ع�� املستوى الوط�ي عوض �سبة  14%

 .)1(مالي�ن درهم ل�ل جماعة قرو�ة جديدة6اعتماد غالف ما�� يبلغ 

املبادرة الوطنية   �� إطار  القرو�ة املس��دفة  تقدم ع�� مستوى ا�جماعات  ول�حفاظ ع�� ما تحقق من 

 :)2(فقد ات�ح من الضروري توف�� دعم تق�ي وما�� ع�� النحو التا��، للتنمية البشر�ة �� املرحلة األو��

قرو�ة  4 -1 جماعة  ل�ل  الوطنية  ،  مالي�ن درهم  للمبادرة  األو��  املرحلة   �� املس��دفة  ا�جماعات  ب�ن  من 

��ا   الفقر  أو �عادل معدل  البشر�ة وال�ي يز�د  جماعة    193و�بلغ عدد هذه ا�جماعات    %20للتنمية 

 قرو�ة.

مالي�ن درهم ل�ل جماعة من ب�ن ا�جماعات القرو�ة املس��دفة �� املرحلة األو�� من املبادرة الوطنية    3 -2

ب�ن  لل الفقر  معدل  ف��ا  ي��اوح  وال�ي  ا�جماعات    %20و  %14تنمية  هذه  عدد  جماعة    150و�بلغ 

 مس��دفة. 

قرو�ة  2 -3 جماعة  ل�ل  درهم  الوطنية  ،  مليون  للمبادرة  األو��  املرحلة   �� املس��دفة  ا�جماعات  ب�ن  من 

من   أقل  الفقر  �سبة  ع��  تتوفر  ال�ي  البشر�ة  ا�جماعا،  %14للتنمية  هذه  عدد  جماعة  58ت  و�بلغ 

 قرو�ة.

 فإن �سبة الفقر �� ال�ي تحدد عدد ا�جماعات القرو�ة املس��دفة داخل �ل عمالة أو إقليم.، عليھو 

 : برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري -5-2
حيا    532إذ اس��دف  ،  عرف االس��داف �� برنامج محار�ة اإلقصاء االجتما�� بالوسط ا�حضري توسعا

البشر�ة265عوض    حضر�ا للتنمية  الوطنية  املبادرة  من  األو��  الف��ة   �� ما��  ،  ��  غالف  اعتماد  تم  وقد 

يبلغ   الف��ة    3.4إجما��  إ��  بالنسبة  التوسع  2015و    2011مليون درهم  االس��داف ع��  ارتكز هذا  . وقد 

وأيضا ع��  ، ر�ة�سمة ل�ل جماعة حض 20.000الس�ا�ي للمراكز ا�حضر�ة الناشئة ال�ي يبلغ عدد ساكن��ا 

ساكن��ا   عدد  يفوق  ال�ي  الك��ى  خالل  و   �سمة  100.000التجمعات  املس��دفة  ا�حضر�ة  األحياء  مواكبة 

 .)3(املرحلة األو��

 :)4(مواكبة مالية مختلفة مقدمة ع�� الش�ل التا�� حضر�ا معحيا   532اس��دف هذا ال��نامج 

إ��    08 -1 بالنسبة  حضري   �� �ل  ال��ا�ي  ��  153مليون درهم عن  االس��داف  توسيع  إطار   �� حضري 

 لفائدة تجمعات املراكز ا�حضر�ة الناشئة. 
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�� حضري لفائدة التجمعات السكنية ال�ي تز�د عن   114ل  مليون درهم ل�ل �� حضري بالنسبة    80 -2

 �سمة. 100.000

بالنسبة ل    50 -3 املباد   265مليون درهم ل�ل �� حضري  �� املرحلة األو�� من  رة  �� حضري مس��دف 

 الوطنية للتنمية البشر�ة.  

قد تم انتقاء األحياء ا�حضر�ة املس��دفة �� املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة من  و 

الدراسات م�اتب  أو  للتخطيط  السامية  املندو�ية  من  بدعم  البشر�ة  للتنمية  اإلقليمية  ال�جنة  ،  طرف 

 : )1(اعتمادا ع�� املعاي�� التالية

 معدل البطالة. -

 دد الساكنة الفق��ة. ع -

 جم الساكنة املستفيدة. ح -

 لت�امل مع برامج التنمية ا�حلية (دور الرافعة). ا -

 ملساهمة املالية للشر�اء خاصة ا�جماعات ا�حلية. ا -

 ستوى تأهيل الشباب و�سبة الهدر املدر��ي.م -

 سبة اإلقصاء لدى النساء والشباب.� -

 جمعيات مختصة...، مركز  واإلدماج:رص الت�و�ن  ف -

 : رنامج محاربة الھشاشةب -5-3
ليشمل أك�� شر�حة اجتماعية معوزة وال�ي �عيش  ،  عرف اس��داف برنامج محار�ة الهشاشة توسعا كب��ا

فئات مهمشة عوض    10مليار درهم ويشمل    1.4إذ تم اعتماد غالف ما�� إجما�� قدر ب  ،  �� وضعية هشاشة

 ):2خالل املرحلة األو�� وتضم هذه الفئات( فئات ا�انت مس��دفة 8

 النساء �� وضعية هشة قصوى.  -

 ع��م. املتخ��ألطفال ا -

 ال�جناء السابقون بدون موارد. - -

 ل�جزة املعوزون. ا -

 �ختلون عقليا بدون مأوى.ا -

 ملتسولون واملتسكعون. ا -

 ر��ى السيدا املعوزون. م -

 ملدمنون املعوزون.ا -

 ملعاقون بدون موارد. ا -

 
 .27 ص، المرجع نفسه -1
 .29 ص، نفسهالمرجع  -2



.   ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  على عهد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   مسارات التنمية بالمغرب 
ٔ
 معاذ النجاري ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)394( 

مليون    1.7االعتمادات ل�ل عمالة أو إقليم يأخذ �ع�ن االعتبار حصة سنو�ة ثابتة تقدر ب  ن تحو�ل  إ

 درهم وحصة سنو�ة متغ��ة حسب عدد الس�ان. 

 تأهيل املوارد البشر�ة امل�لفة بتسي�� وتأط�� مراكز ا�حماية االجتماعية.  -

ع��  ا - االجتما��  الطا�ع  ذات  للقطاعات  الفعلية  املشاركة  ع��  املالية  لسهر  املوارد  مستوى 

 والبشر�ة استجابة �حاجيات الفئات املس��دفة. 

من مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة سنو�ا ل�ل مشروع منجز أو ��   %10خصيص  ت -

 طور اإلنجاز لتمو�ل نفقات �سي�� املشروع دون األخذ �ع�ن االعتبار أجور املوظف�ن. 

 : لبرنامج األفقيا -5-4
فقي جميع أقاليم اململكة وعماال��ا و�ختص بتمو�ل املشاريع ذات الوقع الكب�� خاصة  ��م ال��نامج األ 

تبعا ملسطرة طلب املشاريع املفتوحة  ،  ا�جماعات القرو�ة واملراكز الصغرى واألحياء ا�حضر�ة غ�� املس��دفة

،  البشر�ة (التعاونيات  أمام ا�جماعات ا�حلية والغرف املهنية وا�جمعيات وكذا تجمعات الفاعل�ن �� التنمية

 ا�جموعات ذات املصا�ح االقتصادية...). 

 :)1(مليار درهم و�حتوي ع�� محور�ن أساسي�ن 2.8 خصص لهذا ال��نامج غالف ما�� إجما�� يقدر ب

 من الغالف املا�� اإلجما�� ا�خصص لل��نامج األفقي.  %60محور املواكبة  -

 من الغالف املا�� اإلجما�� ا�خصص لل��نامج األفقي.  %40حور األ�شطة املدرة للدخل يمثل م -

مليون درهما  2.5ن تخصيص االعتمادات ل�ل عمالة أو إقليم �عتمد ع�� حصة سنو�ة قارة تقدر ب  إ

من الغالف اإلجما�� السنوي سيخصص حصر�ا    %40دة ع�� أن  ز�ا،  وحصة سنو�ة متغ��ة حسب الساكنة

 لأل�شطة املدرة للدخل بما �� ذلك املناطق املس��دفة. 

 :برنامج التأھیل الترابي -5-5
جماعة قرو�ة جبلية    503دوار تا�ع ل    3.300�س��دف برنامج التأهيل ال��ا�ي مليون مستفيد يقطنون ��  

 مليار درهم.  5�غالف ما�� يقدر ب ، إقليما 22أو صعبة الولوج متواجدة ب 

 : )2(ومن ب�ن األهداف املتوخاة من هذا ال��نامج 

 تحس�ن مستوى عيش ساكنة املناطق ا�جبلية أو الصعبة الولوج. -

وخدمات  ت - والتجه��ات  األساسية  التحتية  البنيات  إ��  الولوج  مجال   �� الفوارق  قليص 

 .املاء الشروب)، كهر�ة، �عليم ، �حة، القرب(قرو�ة

 دماج الساكنة املس��دفة �� الدينامية ال�ي أطلق��ا املبادرة.إ -
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ال ا  -6 البشریة خامس لمحور  للتنمیة  الوطنیة  المبادرة  برامج  الثالثة    :  -2019(المرحلة 
0232 ( : 

إن املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة ال�ي أعلن صاحب ا�جاللة امللك محمد السادس  

  2018�ستند للتوج��ات امللكية السامية الواردة �� خطاب العرش ل  ،  2018شتن��    19م  عن انطالق��ا يو 

 .) 1(وع�� نتائج وخالصات تقييم وتوصيات مختلف الشر�اء

وترتكز هذه املرحلة ع�� مقار�ة متجددة ��دف إ�� تحص�ن و�عز�ز املكتسبات مع إعادة توجيھ ال��امج  

اية باألجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة باإلضافة إ�� اعتماد جيل  سعيا لل��وض بالرأسمال البشري والعن 

 جديد من املبادرات املدرة للدخل و ا�حدثة لفرص الشغل.

 : )2(ترتكز هذه املرحلة ع�� أر�عة برامج أساسية 

با�جاالت  ، وا�خدمات األساسية، برنامج تدارك ا�خصاص ع�� مستوى البنيات التحتية ال��نامج األول:

تجه��ا األقل  ع��   ال��ابية  إطار  وذلك   �� البشر�ة  للتنمية  الوطنية  باملبادرة  املتعلق  الشق  تنفيذ  مواصلة 

ج للبنيات التحتية  مع العمل ع�� دعم الولو ،  برنامج تقليص الفوارق االجتماعية وا�جالية بالعالم القروي 

 وا�خدمات األساسية باملراكز القرو�ة األقل تجه��ا. 

محار�ة الهشاشة وتحس�ن ظروف التكفل  ع��    مواكبة األ�خاص �� وضعية هشاشة   ال��نامج الثا�ي:

 األ�خاص ذوي االحتياجات ا�خاصة واملر��ى واملسن�ن بدون موارد. �  لفائدة إحدى عشرة فئة بدون موارد

 واملدمن�ن املعوز�ن. ، واملتسول�ن واملتشردين، ال�جناء السابق�ن بدون موارد، وضعية هشةالنساء ��  و

 .حماية الطفولة والشباب

�عز�ز فرص الشغل لفائدة الشباب  ع��    واإلدماج االقتصادي للشباب،  الدخل  نتحس�  الثالث: ال��نامج  

املشاريع  من  جديد  جيل  اعتماد  إ��  إضافة  املقاوال�ي  ا�حس  اإلم�انات    و��عاش  تثم�ن   �� �ساهم  ال�ي 

 واملؤهالت ا�حلية وذلك ع�� تب�ي مقار�ة سالسل االنتاج. 

ع�� االستثمار �� الرأسمال البشري للفرد    الصاعدةبالتنمية البشر�ة لألجيال    عالدف   الرا�ع:ال��نامج  

ب��ك��  ،  الرئيسية للتنمية البشر�ةباعتماد مقار�ة استباقية من أجل التصدي للمعيقات  ،  طيلة مراحل نموه

 حور مواكبة الطفولة والشباب ا� ،محور تنمية الطفولة املبكرة تدخالت املبادرة ع�� محور�ن جوهر��ن:

ع��   والقدرة  بالتنظيم  املتعلقة  املعاي��  من  مجموعة  أساس  ع��  الشر�كة  ا�جمعيات  اختيار  وسيتم 

 ومعاي�� التقييم والتتبع. ، التدب�� املا��
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واالقتصاد االجتما��  ،  ور�ادة األعمال،  كما ستساهم ا�جمعيات �� استثمار خ��ا��ا �� مجال التوظيف 

املن�جية ا�جيدة والقواعد  املمارسات  ا�خاص  ،  والتضام�ي و�شر  القطاع   �� الفاعل�ن  �عبئة  إ��  باإلضافة 

 وا�جتمع املد�ي.  

 : : الوسائل واآللیات سادس المحور ال     -7

املبادرة   توف��  �عتمد  خالل  من  التشاركية  والديمقراطية  ا�جيدة  وا�ح�امة  الشفافية  مبادئ  ن�ج  ع�� 

مجموعة من األجهزة واآلليات املؤسساتية ال�ي تتوزع ب�ن ما هو مركزي وما هو جهوي و مح�� مع إحداث  

 مرصد وط�ي للتنمية البشر�ة.

 :أجھزة الحكامة -7-1
 : )1(انھناك لجنت ، على المستوى المركزي الفقرة األولى: -7-1-1

وتت�ون من أعضاء ا�ح�ومة واملؤسسات  ،  برئاسة رئيس ا�ح�ومة،  الب�ن وزار�ة  ال�جنة اإلس��اتيجية   -أ

 والهيئات العمومية املعنية. 

البشر�ة  -:مهامها للتنمية  الوطنية  للمبادة  االس��اتي��  اإلطار  ال�جنة  هذه  مجال  ،  تضع   �� وخصوصا 

 التعاون الدو�� والتواصل املؤس��ي والت�و�ن ودعم الكفاءات.  

البشر�ة- للتنمية  الوطنية  للمبادرة  االس��اتي��  اإلطار  الدو��  ،  تضع  التعاون  مجال   �� وخصوصا 

 والتواصل املؤس��ي والت�و�ن ودعم الكفاءات. 

 تحدد إطار املوازنة املالية.-

من أجل التوصل إ�� بلوغ األهداف والرفع إ��  ،  ختلف القطاعات الوزار�ةتؤمن التواصل األفقي ب�ن م-

 أق��ى حد من تآزر تلك القطاعات �� مساهم��ا �� برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. 

،  وتتألف من القطاعات امل�لفة باملالية والتنمية االجتماعية،  ي��أسها وز�ر الداخلية،  �جنة القيادة  -ب

واملكتب الوط�ي للماء والكهر�اء و�� م�لفة  ، والسك�ى والتجه�� والنقل، وال��بية، القرو�ة وال�حةوالتنمية 

 بتتبع وتقييم التفعيل الشامل للمبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. 

 التتبع العام لتفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة وتقييمها العام. - مهامها:

 حات املتعلقة بتفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. املصادقة ع�� االق��ا-   

 إعداد تقار�ر و�يانات حصيلة �عرض ع�� ال�جنة اإلس��اتيجية من أجل اإلخبار. -   

 
إعداد اللجنة الدائمة المكلفة  ، االقتصادي واالجتماعي تقرير المجلس، تحليل وتوصيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: -1
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 :)1(الفقرة الثانیة: على المستوى الترابي ھناك ثالث لجان -7-1-2
ورئيس ا�جلس  ،  األقاليم والوالياتوتضم عمال  ،  : يرأسها وا�� ا�جهةال�جنة ا�جهو�ة للتنمية البشر�ة-أ

واملؤسسات العمومية املعنية  ،  ومصا�ح الدولة الالممركزة،  ورؤساء ا�جالس اإلقليمية والوالئية،  ا�جهوي 

 والقطاع ا�خاص.،  وا�جامعة،  وقطاع القروض الصغ��ة،  وممث�� النسيج ا�جمعوي ا�جهوي ،  أك�� من غ��ها

 و�تج�� دورها األسا��ي ��:

 تحقيق اال��جام الشامل ب�ن املبادرات اإلقليمية للتنمية البشر�ة.-

البشر�ة- للتنمية  جهوي  مخطط  الدولة  ،  بلورة  برامج  ب�ن  االلتقائية  و�حقق  ا�جهة  تنمية  آفاق  يدمج 

 واملؤسسات العمومية وا�جماعات ا�حلية و أعمال املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. 

 رنامج الهشاشة. الدعم ا�جهوي وقيادة ب -

 مراكمة التجارب واالستفادة م��ا وتبادلها.  -

وتركيب��ا اإلجرائية  ، و�� هيئة تملك سلطة القرار،  برئاسة العامل  :ال�جنة اإلقليمية للتنمية البشر�ة-ب

 تجمع املنتخب�ن واإلدارة وا�جتمع املد�ي.، محدودة ومتوازنة

 ع�� املستوى ا�ح��: مهامها

ملبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة �� برامج محار�ة الفقر �� الوسط القروي واإلقصاء ��  املصادقة ع�� ا -

 الوسط ا�حضري. 

 بلورة اتفاقات تمو�ل للمبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة مع مختلف الشر�اء ا�حلي�ن املعني�ن.-

 بلورة مخطط الهشاشة اإلقلي�ي (أو الوالئي).  -

وذلك حسب  ،  ابلة للمبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة ال�ي تتم املصادقة عل��ااإلفراج عن األرصدة املق-

 درجة تقدم املشاريع. 

�لها أمور �سند بطر�قة �عاقدية إ��  ،  اإلشراف ع�� تفعيل ال��امج وعمليات التتبع واملراقبة والتعاقد-

 لية وا�جمعيات وما إل��ا.مسؤو�� املصا�ح الالممركزة واملؤسسات العمومية املعنية وا�جماعات ا�ح

 ع�� املستوى املركزي:مهامها 

 الدعم اإلقلي�ي للمبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة. -

ا�حلية  - للمبادرات  اإلقلي�ي  للدعم  الالزمة  املوارد  يخص  ما   �� املركزي  املستوى  مع  السنوي  التعاقد 

 للتنمية البشر�ة. 

 نجازات وتطورات التنمية البشر�ة.تمك�ن املستوى املركزي من مؤشرات تتبع اإل -
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يتع�ن ع�� ا�جلس اإلقلي�ي أن يقوم بمراجعة برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،  باملوازاة مع ذلك

 �� منظور يتو�� االلتقائية ب�ن ال��امج القطاعية.، اإلقليمية

وتضم هذه ال�جنة ممث�� املنتخب�ن  ،  ا�جما��: ي��أسها رئيس ا�جلس  ال�جنة ا�حلية للتنمية البشر�ة-ج

مع حد أق��ى قدره ، وممثل�ن عن املصا�ح التقنية الالممركزة، وممثل�ن عن النسيج ا�جمعوي ، وا�جماعات

أما    يجري انتخا��م بالطر�قة التالية :�ع�ن رئيس ا�جماعة القرو�ة أو ممثلھ بموجب مرسوم.،  �خصا  15

وأما    ما �� ذلك مقعد الرئيس) فيتم �عيي��م بتشاور مع ا�جلس ا�جما��. ب،  مقاعد حدا أق��ى 5املنتخبون(

فيتم  ، ممثلو ا�جتمع املد�ي وا�جمعيات ومنظمات املنتج�ن وممثلو الفاعل�ن االقتصادي�ن(خمسة مقاعد)

موسعة مشاورة  إثر  ممثلة،  �عيي��م  االجتماعية  ا�جموعات  �ل  ت�ون  أن  ع��  ا�حرص  ع��  ،  مع  وم��ا 

فيتم �عيي��م من  ،  مقاعد حدا أق��ى)  5وأما ممثلو املصا�ح ا�خارجية للدولة(،  النساء والشباب ا�خصوص  

 ويعي��م رئيس ا�جماعة بتشاور مع السلطة ا�حلية. ، قبل اإلدارات ال�ي ينتسبون إل��ا

 مهامها:

� دعم ومساعدة  مع إم�ان ا�حصول ع�،  بلورة املبادرة ا�حلية للتنمية البشر�ة من قبل ال�جنة املركز�ة-

 تقنية خارجية. 

 التفعيل اإلجرائي لل��امج و األعمال ال�ي يقع عل��ا االختيار ع�� املستوى ا�ح��.-

 وتفعيلها ميدانيا. ، تأم�ن عملية تتبع ال��امج ال�ي يتم اختيارها محليا-

 :)1(ھیئة التنسیق :الثالثةالفقرة  -7-1-3
 التنسيقة الوطنية للتنمية البشر�ة:

الداخليةإن   لوزارة  الوطنية  للتنمية  ،  التنسيقة  الوطنية  املبادرة  مشاريع  تنسيق  عن  املسؤولة   ��

 الوط�ي،�عمل تحت رئاسة العامل املنسق ، و�� إدارة ذات مهمة، البشر�ة

تقديم دعم تق�ي ل�جان ا�جهو�ة واإلقليمية وا�حلية وغ��ها من الكيانات ال�ي �شارك �� تنفيذ    -مهامها:

 يتعلق بتطبيق مقتضيات الدالئل املسطر�ة.  وخصوصا ما، املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة برنامج

 �� إطار مواكبة الفعاليات ا�حلية.، تأم�ن تفعيل اس��اتيجيات الت�و�ن ودعم القدرات والتواصل-

 اإلشراف ع�� تنفيذ تفعيل برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. -

 وكذا التأط�� التق�ي واملا�� الالزم.، �ختلف الشر�اء، لية �ختلف الشر�اءتأم�ن واجهة تفاع-

 إعداد التقار�ر حول ا�حصيلة املنجزة املوجهة إ�� �جنة القيادة. -

 قسم العمل االجتما��:
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،  و�تعلق األمر بوحدة إلدارة اإلقليم /الوالية،  �عمل قسم العمل االجتما�� تحت إشراف وزارة الداخلية

 ي��: .و�� م�لفة بما2005تم إحدا��ا �� ، سلطة العاملتخضع ل 

 أمانة ال�جنة اإلقليمية للتنمية البشر�ة وال�جنة ا�جهو�ة للتنمية البشر�ة. -

البشر�ة مع الدالئل اإلجرائية- للتنمية  املبادرات ا�حلية  وذلك قبل عرضها ع��  ،  التحقق من مطابقة 

 املصادقة. ال�جنة اإلقليمية للتنمية البشر�ة من أجل

 تأم�ن عملية تتبع املبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة. -

 تجميع الت�خيصات التشاركية واملبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة �� إطار برنامج محار�ة الهشاشة.-

 تتبع برنامج محار�ة الهشاشة.-

 ات. تأم�ن املساعدة التقنية والت�و�ن لفائدة فرق التنشيط �� األحياء وا�جماع -

 إعداد االتفاقيات. -

، أصبحت أقسام العمل االجتما�� تتوفر،  2008يوليوز    14بتار�خ  ،  10753طبقا للرسالة الوزار�ة رقم  

 ع�� أر�ع مصا�ح:، ع�� مستوى الواليات عواصم ا�جهات

 مص�حة التنسيق.  •

 ص�حة التواصل.م •

 ص�حة الت�و�ن وتقو�ة القدرات.م •

 ص�حة التتبع والتقييم. م •

 مصا�ح:   ثالثع�� ، ع�� مستوى العماالت الدوائر واألقاليم، تتوفر هذه األقسامما ك

 مص�حة التواصل. •

 ص�حة الت�و�ن ودعم القدرات.م •

 ص�حة التتبع والتقييم. م •

 : آلیات تفعیل المبادرة: الرابعةلفقرة ا -7-1-4
قار�ة التشاركية واملقار�ة  هما آليتا امل،  يرتكز تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة ع�� آليت�ن رئيسيت�ن

و�ذا �انت املقار�ة التشاركية �عت�� آلية تجديدية �� ثقافة تدب�� السياسات العمومية للمبادرة  ،  املندمجة

فإن املقار�ة املندمجة باإلم�ان اعتبارها آلية توحيدية �ختلف املتدخل�ن املعني�ن  ،  الوطنية للتنمية البشر�ة

 .)1(بتفعيلها

 : آلیات متابعة المبادرة: سةالخامالفقرة  -7-1-5
إن املتا�عة �� عبارة عن مسلسل للتواصل منظم ل�حصول ع�� انطباع موحد حول س�� املشروع ع��  

أن   كما  املشاريع  تنفيذ  مستوى  وع��  ومحيطها  الفرق  ب�ن  العالقة  مستوى  وع��  التقنية  الفرق  مستوى 

 
خرون -1

ٓ
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قا من التنظيم واملشاركة إ�� مالءمة ا�حاجيات  انطال،  املتا�عة �� عبارة عن تتبع وتقييم ملراحل التخطيط

املشاريع   هذه  آثار  قياس  مرحلة  إ��  التنفيذ  إ��  واملوارد  كذلك،  واملشاريع  �شمل  أ��ا  خطة ،  كما  وضع 

 . للتواصل يتم من خاللها إخبار الشر�اء والس�ان بجميع القرارات واملراحل واملستجدات

أسا��ي �� عملي�ي التتبع والتقييم ا�خاصت�ن بتنفيذ برامج املبادرة  وتضطلع السلطات العمومية بدور  

الوطنية للتنمية البشر�ة. هذا الدور التقيي�ي تتفاعل فيھ هيئات وهيا�ل عمومية توظف من قبل �ل من  

 األجهزة التنفيذية العمومية واألجهزة املنتجة ع�� املستو��ن الوط�ي وا�ح��.

العمومي السلطات  إ��  املبادرة  و�ضافة  ل��امج  املتا�عة  بدور  يقومون  آخرون  فاعلون  أيضا  هناك  ة 

املؤسسات  ،  االتحادات،  كمؤسسات ا�جتمع املد�ي املتمثلة �� وسائل اإلعالم املكتو�ة واملرئية واملسموعة

 .)1(جمعيات اآلباء...إضافة إ�� القطاع ا�خاص، ا�حلية السكنية

 خاتمة:  -8

طنية للتنمية البشر�ة �� سياسة عمومية جديدة ��دف إ�� �عاط جديد نخلص إذن إ�� أن املبادرة الو 

�عتمد آليات حديثة تتجاوز بكث�� الطروحات التقليدية القديمة املعمول ��ا  ،  مع امللف االجتما�� باملغرب 

الفو�� املستوى  من  والتصورات  لل��امج  االنزال"  "سياسة  ع��  ال��امج  ،  واملعتمدة  هذه  طبع  الذي  األمر 

ف�ي  ،  �حدودية وضعف التوجھ والتأث�� �� الواقع. ف�ي ثورة ثانية للملك والشعب �عد ثورة امللك والشعببا

كما أن  ،  وجمعيات ا�جتمع املد�ي،  )2(ورش كب�� ة ��دف لتقو�ة الفعل التنموي للدولة وا�جماعات ا�حلية 

ة تقوم ع�� توسيع دائرة االستفادة من  السياسة االجتماعية ال�ي حدد��ا املبادرة الوطنية للتنمية البشر�

 اإلم�انيات املتوفرة و�تاحة أك�� قدر من فرص االختيار أمام �ل املغار�ة.  

إال أنھ بالرغم من مجهودات الدولة �� مجال م�افحة الفقر وتحقيق التنمية البشر�ة با�جتمع القروي  

كمخطط  ،  املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ةوذلك من خالل إطالقها للعديد من املشاريع املواز�ة ملشروع  

محفظة مليون  و�رنامج  بالتمدرس  املشروط  لألسر  "تيس��"  املالية  املساعدات  و�رنامج  األخضر  ،  املغرب 

)  2016-2012واالس��اتيجية القطاعية لل�حة  ،  و�رنامج ال�حة(ا�خطط الوط�ي لل�حة �� العالم القروي 

ل��امج ا�خاصة بال��و�د باملاء الصا�ح للشرب وكهر�ة العالم القروي  وا  Ramedو�رنامج املساعدة الطبية  

،  (األول والثا�ي)عالوة ع�� ال��امج ال�ي تم إطالقها خالل السنوات األخ��ة �� مجال البنيات التحتية الرقمية

وهذا  ،  لقرو�ةفإ��ا لم تف�ح كث��ا �� فك العزلة عن ا�جتمع القروي ومن ثم الر�� بمؤشرات التنمية البشر�ة ا

ما تؤكده سنو�ا تقار�ر التنمية البشر�ة الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الذي مازال يضع  املغرب  

 �� رتب متدنية للتنمية البشر�ة.  

 

 
 . 147 ص، نفسهالمرجع -1

2- Ahmed Jmila: Eléments d’une approche de panification locale adaptée à l’INDH, les cahiers, N°5, 
Novembre –décembre 2006, p: 32. 
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 منزلة اإلسالمیات التطبیقّیة في فکر محمد أرکون 

 

 

 

 

 الملّخص: 

ر لھ أر�ون مس��تھ  
ّ

العلمية، و�ع�ي بھ اإلسالميات  �شتغل �� هذه الورقة ع�� املشروع املركزي الذي �خ

اإلسالميات   نقائص  تدارك  إ��  ا�جزائري  املفكر  خاللھ  من  رمى  جديدا  نظر�ا  إطارا  باعتباره  التطبيقية، 

ق  
ّ
الكالسيكية كما تبدت لھ �� املدونة االستشراقية حيث طغت الن�عة االنتقائية وا�حياة الباردة ولم تتوف

واأل�ع ا�جوانب  من  الكث��  تبّ�ن  الشفوي  إ��  التعب��  أش�ال  مهملة  اإلسالمية،  الثقافة  ��ا  تزخر  ال�ي  اد 

واملعيش غ�� املكتوب والتعب��ات الكتابية غ�� الرسمية واألنظمة الرمز�ة غ�� الشفاهية. و�� جوانب ع��  

 أهمي��ا ظلت مقصاة، حبيسة دائرة الالمفكر فيھ. تركيب طو�ل جدا 

 فيھ. النقد، اإلسالميات التطبيقية، الالمفكرأر�ون، االستشراق،  ال�لمات املفاتيح:

 

 

Abstract: 

We focus in the paper on the basic project that Arkoun devotes his scientific career to: that 

is on applied Islamic since the latter is considered as a new theoretical frame through which 

the Algerian intellectual tried to the overcome the flaws of classical Islamic as perceived in the 

orientalist chronicle. In this chronicle, the thinker noticed a trend of selectivity and cold 

neutrality. A failure in revealing many sides and dimensions that characterize Islamic culture 

also noticed while neglecting and disregarding the forms of oral repression, the ours written 

and spoken non-oral symbolic systems despite their importance. 

Key terms: Arkoun; orientalism, criticism, Applied Islamic; the neglected. 

 

 د. محمد ریاض الدقداقي
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 : المقدمة  -1

فقد مثلت أرضية خصبة لتأسيس  1�عد نقد ا�خطاب االستشرا�� �� محطة محور�ة �� فكر محمد أر�ون 

جديد   عمل  إطار  باعتباره  التطبيقية"  "باإلسالميات  املوسوم  املركزي  الفكري  هنات    يتغيامشروعھ  تال�� 

 سالميات الكالسيكية وتقديم مقار�ة مغايرة لقراءة اإلسالم، ت�جر املألوف املتداول.اإل 

لعّل أظهرها إعادة   لبلوغ عّدة غايات  انتدب نفسھ  ھ قد 
ّ
بأن املتتبّع ألعمال أر�ون اإلقرار  وال �شّق ع�� 

ضارة العر�ية اإلسالمية.  التفك�� �� الكث�� من الظواهر ال�ي لم تنل حظها من االهتمام ع�� امتداد تار�خ ا�ح

و�� مرحلة موالية تجاوز املطّبات ال�ي وقع ف��ا ا�خطاب االستشرا��، هذا ا�خطاب الذي تراجع الطلب ع��  

بضاعتھ غداة ا�عتاق الشعوب العر�ية من ر�قة االستعمار حيث بات لزاما ع�� الباحث�ن العرب مساءلة  

العر�ي و  الغر�ية عن اإلسالم والعالم  مضارعة عّد��ا املعرفية والنقدية بأخرى من شأ��ا أن �عيد  املعرفة 

 . 2ترتيب فهمنا لإلسالم ثقافة وتار�خا

ھ �عيد حروب التحر�ر الوطنية، اشتّدت ا�حاجة إ�� صياغة فهم جديد للدين، ال سيما  
ّ
ومن املعلوم أن

�� عملها معّززة برأسمال ر  ال�ي انطلقت  لها  �عد أن برزت شوكة ا�حر�ات اإلسالمية  أتاح  مزي دي�ي معت�� 

خطا��ا،  حول  التفوا  الذين  األنصار  واجتذاب  املعدمة  االجتماعية  الفئات  من  الكث��  سواكن  تحر�ك 

فت الدروس  
ّ
ل�ن ج��ة معارضة وازنة، بلغت أوج إشعاعها يوم نجاح الثورة اإلسالمية �� إيران، حيث تكث

ّ
مش�

ع ا�جماه�� بأهمية اإليديولوجيا الدينية وقدر��ا ع�� وا�حلقات العلمية �غرض ال�حذ اإليديولو�� و�قنا

 .3االرتقاء بواقع املسلم�ن

ق �� استمالة الكث��  
ّ
لقد نجح املّد األصو�� العا�ي �� استثمار الرأسمال الدي�ي ع�� أحسن وجھ، إذ توف

ا ا�حداثية عن  النخب  �� وقت �جزت فيھ  إ�� أوساط اجتماعية متواضعة  املنحدرة  الفئات  �� من  لتأث�� 

 ا�جماه��، ألّن خطا��ا ظّل متعاليا، �عيدا عن هموم الّسواد األعظم من الناس. 

ھ من الضروري االنخراط �� مشروع فكري جديد يتخطى برودة 
ّ
�� ضوء ما تقّدم، يرى املفكر ا�جزائري أن

ة. لذلك حري بنا أن  ا�خطاب االستشرا�� وحياديتھ املعرفة، و�� املهمة املو�ولة إ�� اإلسالميات التطبيقي

 نتساءل عن أهمية هذا املشروع. 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)406( 

 : في أهمیة اإلسالمیات التطبیقیة  -2

يصادر �عب�� ال ين�جم مع الفكرة أر�ون ع�� ما يكتسيھ مشروع اإلسالميات التطبيقية من أهمية من  

إزاء   با�حياد  تمّسكھ  يفّسر  ما  وهو  الدينية  الظاهرة  فهم  ت��دد  ال�ي  اإليديولوجية  املن�لقات  كشف  أجل 

قد سمحت لھ هذه املسافة  مختلف التشكيالت اإليديولوجية ال�ي �ونت معالم املشهد السيا��ي اإلسالمي. و 

العقل اإلسالمي   ل 
ّ
طبيعة �ش� �� قراءة  املن�جية  أدواتھ  بإعمال  تيّسر  واشتغالھالنقدية  أج��  �عبارة  أو   ،

ألر�ون إجراء م�ح إ�ستي�ي للعقل الذي تلقى الرسالة ا�حمدية من خالل فحص الثقافة السائدة عصرئذ  

و�وضع تصنيفات دوغمائية للقيم األخالقية والدينية  "خلط ب�ن األسطوري والتار���    ـ وال�ي ا�سمت ب

العلماء،  ونقلھ  وحفظھ  شرحھ  كما  هللا  لكالم  واملتواطئ  املتعا��  بأفضلية  يق��ي  ثيولو��  و�اقتناع 

) بحكم تجذره �� الكالم اإلل�ي وامتالكھ ألساس أنطولو��  Transhistoriqueو�عقل أز�� ع�� تار��� (

 1خيةضروب التار� �ّل يتعا�� ع�� 

 
ّ
ال أّن من  �املهّ   ب�ن  التطبيقية  باإلسالميات  املنوطة  العقل    �مة  كّبل  الذي  الدوغمائي  السياج  كسر 

اإلسالمي وحرمھ من أن يطّور وعيھ اإل�ستمولو�� بما �سمح لھ بتغي�� فهمھ للكث�� من الظواهر وتحيي��ا  

ف اإل�سانية.  العلوم  حقل  شهدها  ال�ي  املن�جية  والطفرة  يتالءم  املعرفية  بما  املكتسبات  ع��  االنفتاح 

ا�جديدة ضرورة ال محيد ع��ا ألي مس�� يتقصد �عص�� فهم ال��اث والنّص القرآ�ي املؤسس، �عد أن بانت  

الدوغمائي وتواضع ا�جهود االستشرا�� الذي أفرز خطابا مغلقا جافا، ال �سعف باإلحاطة    القغاإل�حدود  

 2بمختلف جوانب الفكر اإلسالمي.

ة ��ج عالقة نقدية مع ال��اث اإلسالمي من خالل تبّ�ن تصار�ف إذن تو�ل لإلسالميات التطبيقية مهمّ 

اإلسالم �� الواقع املعيش و�� و�� املسلم�ن أنفسهم. و�� مهمة �غاير نوعيا ما استقام �� األدبيات اإلسالمية  

ا املؤسسة  رتھ 
ّ
سط ما  إ��  االمتثال  ع��  أحرص  �انت  ال�ي  األر�ونية التبجيلية  ا�خطوة  و�ستمد  لرسمية. 

   ّ◌ فراد��ا من أسلوب املعا�جة وأدوات البحث، بما أن
ّ

ح �عّدة من�جية  صاحب" نقد العقل اإلسالمي" �س�

طر�فة   نتائج  من  والبنيو�ة  والتأو�لية  األركيولوجيا   �� البحث  حقول  إليھ  توصلت  ما  جملة  سداها  متينة 

الدينية والتار�خية من منطلقات غ�� مألوفة، فضال عن تدش�ن    أتاحت للباحث�ن الغر�ي�ن مباشرة النصوص

"استثمر  مساحات جديدة �� البحث، السيما �� مجال الثيولوجيا والنصوص ال�ي �ع�ي باملقدس عموما فقد  

ذلك  وراء  الثاو�ة  الرمز�ة  األ�عاد  عن  أبانت  ال�ي  التفكيكية  األلسنية  املقار�ة  املفكر�ن  �عض 

تار�خيتھ وما �ستدعيھ ذلك    النص(الدي�ي)، صادر�ن �� ذلك عن رؤ�ة تار�خية مقارنة قادت إ�� إبراز  

 .3من تحليل فلسفي ملش�لة املع�ى والرمز الدي�ي

 
1- Mohamed Arkoun, pour une critique de la raison islamique, Paris Edition Maisonneuve, 1984, p 50. 
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�� األر�و�ي يتنّ�ل �� إطار ا�حرص ع�� االستفادة من ا�جدل املستفيض الذي  ليس من شّك �� أّن املس 

اهتمام فالسفة   الدين بنصيب غز�ر من  الغر�ي، حيث استأثرت فلسفة  الفكري والفلسفي  املشهد  وسم 

لذلك رأى ف��ا أر�ون نموذجا زاهيا   ،الدينيةالدين، وقد باشروها من خالل تفعيل معول اله��ومونيطيقا  

بالفكر اإلسالمي االقتداء بھ. وقصد إدراك هذه الغاية، صّوب الباحث ا�جزائري اهتمامھ نحو مفهوم    حرّي 

ها �� الضم��  ّ◌ الو��، معت��ا إياه جوهر املسار التجديدي �� اإلسالم برّمتھ، قياسا باملن�لة األث��ة ال�ي يحتل

لضم�� �عيش ع�� وقع �وكبة من األسئلة  ا�جم�� اإلسالمي، حيث تركت الطمأنينة م�ا��ا للقلق و�ات هذا ا

واإلش�االت ا�حرجة ال�ي لم �ع�� لها عن جواب �شفي غليل املسلم املعاصر لذلك، طفق أر�ون �عمل ع�� 

 .1اإلحاطة بظاهرة الو�� معت��ا إياها ظاهرة إ�سانية مرتبطة بالشرط الدي�ي لإل�سان

�حداثة الغر�ية ال�ي اتخذت موقفا عدميا من الظاهرة  د أر�ون �� توجيھ نقد حاد ل ّ◌ �� املقابل، لم ي��د

الدينية، وزّجت ��ا خانة ا�خرافة ع�� الرغم من ا�جهود ال�خية ال�ي بذلها جمهرة من الباحث�ن ع�� غرار  

ابتغاء رد االعتبار ل�جانب غ�� العقال�ي من    dumontودومون    geertsوغ��تز    Levistraussس��وس  ليفي  

اإل�سانية  العقل    الثقافة  مقابل   �� الشفا��  للعقل  كما  الدينية،  التجر�ة   �� واملعيش  وا�ح�اية  للسرد 

 .2املكتوب

أر�ون  محمد  عند  من    والرأي  فأك��  أك��  ننفر  تجعلنا  أنواعها(.....)  ب�ّل  ا�حديثة  الثقافة  "أن 

وا�خ  النبو�ة  الوظيفية  املوضوعات  ��ذه  أقصد  و التوحيدية.  لألديان  املؤّسسة  طاب  املوضوعات 

النبوي ثم الو�� ثم تدخل هللا �� التار�خ ثم الكتابات املقدسة، ثم الكتاب املقدس كوعاء لكالم هللا ثم  

ثم أسرار   أنبيائھ  �عاليم هللا عن طر�ق وساطة  إلينا  نقل  الذي  ثم كتاب السلف الصا�ح  ال��  ال��اث 

وا�خلود األبدية  ا�حياة  ثم  اإلسالميات3اإليمان  مهمة  �ستقيم  بدأه    .لذلك  ملا  استكماال  التطبيقية 

ر عليھ تفكيك العقل اإلسالمي،  
ّ

االستشراق، الذي ع�� الرغم من قيمة إنجاز �عض أعالمھ، ظّل بّرانيا و�عذ

قم�ن بنا أن  رون القدامى وارتياد آفاق جديدة. لذلك،وهو ما حال دون تطو�ر النتائج ال�ي توصل إل��ا املفّس 

 النظر�ة ال�ي متح م��ا املشروع األر�و�ي.نتساءل عن الّروافد 

 الروافد النظریة لإلسالمیات التطبیقیة:   -3

ھ ال يركن  ا
ّ
ستند أر�ون �� إقامة صرح مشروعھ الفكري إ�� ما يصط�ح عليھ املن�جية التعّددية، حيث أن

ة واألن��و�ولوجيا،  إ�� من�جية �عي��ا، لذلك تحفل أعمالھ بتقاطع املن�جيات األلسنية والتار�خية واالجتماعي

الع صاحبھ وت�و�نھ املوسو�� املت�ن. فاستدعاء أك�� من حقل 
ّ
وهو ما �عكس �شّعب هذا املشروع وغزارة اط

ر ا�جزائري يحاول جديدا باال�عتاق من  
ّ

معر�� واالنتصار لتظافر املن�جيات والتخّصصات، يؤكد أّن املفك
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بتطبيق واالكتفاء  �عي��ا  بمن�جية  االل��ام  ثورة  إسار  بال موار�ة  �عده،  أن  يمكن  ما  النص وهو  آليا ع��  ها 

ساع  
ّ
ا�ستيمية �� املشهد الفكري العر�ي. ذلك أن املتأّمل �� منا�ج النقد يلف��ا ع�� قدر من التشّعب واال�

عظيم. و�� تتناسل من �عضها وت��ل من عّدة تخصصات، بما يجعل توظيفها مجّمعة أمرا محمودا، يف��ي  

 إ�� غنم معر
ّ
نا مع أر�ون بصدد التأسيس للعقل االستطال�� املنبثق الذي ينشد خ�خلة الكث��  �� ذي بال. إن

من مكتسبات العقل�ن الوسيط وا�حديث باستخدام معول ا�حفر�ات املعرفية �غرض تفكيك بنية ذينك  

اإلسالم من حيث  "ع�� اإلسالمولو�� أن يكون عالم لسانيات(.....) كما أنھ ال يمكن أن يخ��ل  العقل�ن إذ  

فاإلسالم    1هو دين إ�� منظومة من األف�ار ا�جّردة ال�ي تمتلك حيا��ا ا�خاصة كما لو أ��ا ماهيات ثابتة".

ثقافية   ظاهرة  وهو  اإلسالمية.  ا�جتمعات  تطّور  س��ورة  عن  �عّ��  اجتماعية  ظاهرة  فهو  مركبة،  ظاهرة 

 .2وفكر  تتضمن مختلف األش�ال التعب��ية الرمز�ة من فن وأدب

ما أيضا بالو�� ا�حاد  ّ◌ إّن تب�ي هذه املن�جية الشاملة، ���ي ال فقط �عسر تناول الظاهرة اإلسالمية و�ن

النقدي’   التفك��  مسار   �� ا�جدي  االنخراط  بضرورة  أعمالھ  مختلف   �� عنھ  وأف�ح  أر�ون  سكن  الذي 

لعر�ي، حيث التخندق املذه�ي ه العاصم من موجات ال�خب اإليديولو�� الذي مأل املشهد الفكري اّ◌ ألن

الفوات   وعّزز  الفكري  ا�جمود  عّمق  شقيا  وعيا  مفرزا  ذروتھ  بلغ  قد  اإليديولوجيا  ووطيس  أشّده،  ع�� 

ل إم�انية استنشاق هواء فكري نقدي  ّ◌ ط فيھ الشعوب العر�ية واملسلمة، ممّ◌ ا�حضاري الذي تتخب
ّ
ا عط

 نقّي �ساعد ع�� تجاوز اال�سدادات الفكر�ة القائمة. 

أر�ون، حيث لم يخف تأثره بأعمال روجيھ باستيد، السيما    كما ش�لت األن��و�ولوجيا مجاال ثّرا متح منھ

اس الفر���ي �لود ليفي س��وس، رغم  
ّ
كتابھ العمدة " األن��و�ولوجيا التطبيقية "، كما أ�جب بمجهود األن

خذ س��وس  .  الفوارق ا�جوهر�ة ال�ي تفضل مجا�� اهتمامهما
ّ
من ا�جتمعات البدائية ماّدة لدرسھ،  فبينما ات

 .3يّمم أر�ون وجهھ شطر الثقافة اإلسالمية

تواتر   األر�و�ي  امل�ن   �� يندر  ال  حيث  االجتماع،  علم  ملكتسبات  مدين  التطبيقية  اإلسالميات  ومشروع 

  �حاصر  Bourdieuمفردات مستقاة من مجال السوسيولو��، إذ ي��ز تأث�� عالم االجتماع الفر���ي بورديو

ف ملفاهيم من قبيل الهيمنة، الرأسمال الرمزي، ا�حّس العم�� أال تحتاج �عر�فا ��  
ّ
من خالل ا�حضور املكث

لھ  جلّية، إذ �عود    تبدو  george Balandierالهامش. كما أن بصمة السوسيولوجيا الفر���ي جورج باالندبية

ال   الفضل بح�ي تمّحض للتنقيب عن مع�ى الدولة  �� صياغة التصّور الدينامي للمجتمع، بما أّن مجهوده 

هذه    �� ح�ى  والسياسة  وا�جتمع  الدولة  ب�ن  الوشائج  متانة  مؤكدا  البدائية  ا�جتمعات   �� والسياسة 

 4.ا�جتمعات املصّنفة بدائية من املنظور االثنوغرا��

 
1-Arkoun, pour une critique de la raison islamique, op. cit. p 53 . 
2-Ibid, p 54 . 
3- Arkoun, La construction humaine de l’Islam, Paris, Albin Michel, 2012,p 48 . 
4- George Balandier , Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967, p 26 . 
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املدرسة ال�ي سعت انطالقا من  كما اغتنت املدّونة األر�ونية بمنجزات مدرسة ا�حوليات الفر�سية، تلك  

ة من أعالمها إ�� بلورة مفهوم جديد للتار�خ عماده التحقيب،
ّ
من خالل التقاء نظرة شاملة    وذلك  أعمال ثل

متفّهمة ع�� �ل مرحلة باستحضار الدور الذي تلعبھ �ل م�ّونات الّروح اإل�سانية، وع�� التسليم بتمايز  

 . 1منظور التار�خا�حقبة من منظور الفرد عن معناها من  

دت قناعة أر�ون بمحدودية مقار�ة تار�خ األف�ار و�جزها عن استيعاب مختلف م�ونات التار�خ  
ّ
لقد توط

اجتذبھ   املقابل   �� التم��ي،  هذا  من  امتعاضھ  اإلسالمي"  العقل  "نقد  صاحب  يخف  لم  لذلك  اإلسالمي، 

ت الفكر�ة. وهو ما �سمح لنا با�جازفة  أسلوب فو�و ومن�عھ اال�ستي�ي الطر�ف �� تحليل تار�خ املنظوما 

الثقا��   التار�خ  لتشمل  در�دا  ولتفكيكية  فو�و  ألركيولوجيا  توسيع  هو  األر�و�ي  املشروع  أّن  باستنتاج 

 2اإلسالمي.

أبرز   �� �عدها ممثلة  الغر�ية وما  ا�حداثة  ا�جليل ملرجعية فلسفة  األثر  إ��  أن �ش��  كما ال �عزب عنا 

ور، هابر ماس، دير�دا، فو�و...إذ �عود لهم الفضل �� تأسيس العقل االستطال�� املنبثق  أعالمها، �انط، ر��

 .3وهو العقل املا�عد حدا�ي اآلخذ �� التش�ل واملنحدر من ا�حداثة

�� إقامة صرح املشروع الفكري األر�و�ي   العديد من املرجعيات من حقول معرفية متنّوعة  تآزرت  إذن 

ائھ تجاوز هنات الطرح االستشرا�� واستيعاب مكتسباتھ، أمال �� إحاطة أشمل  الذي ابت�� صاحبھ من ور 

بالتار�خ اإلسالمي وقراءتھ قراءة منصفة. فيستحيل هذا املنجز الفكري استكماال للشوط االستشرا�� رغم  

من  "احتقاري  التعّنت الذي أبداه املستشرقون �� قبول اإلصالحات ال�ي اق��حها أر�ون وتمّسكهم بموقف  

(أو   الغر�ي�ن  اإلسالميات  علماء  ألن  يأسف  املرء  فإن  السبب،  لهذا  من�جية(...)  تجديد  محاولة  أي 

املستشرف�ن) الذين اعتادوا ع�� نقد الن�عة ا�حافظة لدى املسلم�ن ا�خاضع�ن لهيبة تراث غ�� منقود،  

 .4ّص اإليمانأي ا�خاضع�ن للتقليد يفعلون ال��يء نفسھ تماما عندما يتحّدثون عن أشياء تخ 

املفكر ا�جزائري انطالقا من  ال مراء �� أّن مشروع اإلسالميات التطبيقية هو خيار اس��اتي�� انتصر لھ  

الدرس و بالتا�� فإن انكماش    مستغلقة وعصّية عن   اإلسالمي مازالت   من الفكر  مساحات هامة  ّ◌ نأقناعتھ ب

 
1- Fernand Brawdel, grammaire de la civilisation, Paris, Flammarion, 1993, p 26 . 

ركون 'إنها (مدرسة الحوليات) توسع معرفتنا لتشم 
ٔ
ل انتاجات الروح في كل لحظة من لحظات التاريخ، حيث في هذا اإلطار يقول ا

ن تكشف عن وجود دينامية مستمرة صادرة في ذلك عن اهتجاسها غير المنقطع المحكوم  
ٔ
نساق من التفكير. لقد استطاعت ا

ٔ
تتبلور ا

هم ملكات الروح (الخيال، المخيال، المتخيل، الذاكرة الجماعية.....إلخ) 
ٔ
والسياقات (التاريخية) واللغات  بواقع التفاعل الدائم بين ا

خرى تتدخل  
ٔ
ق، وفي حالة ا

ّ
خرى للخيال الخال

ٔ
ولية للعقل وتارة ا

ٔ
خرى، فتارة تعطي اال

ٔ
فضلية هذه الملكة عن اال

ٔ
حيث تتحدد ا

 الذاكرة لتفرض حكاياتها الخاصة. إن هذه الدينامية تمّثل طاقة فكر يشتغل على سياقات اجتماعية وتاريخية(مختلفة).
- M. Arkoun , la construction humaine de l'islam, p 49. 

 . 64ص مرجع سابق، فازيو، اإلسالميات التطبيقية، هاجس التنوير، -2
 .65نفسه، صالمرجع  -3
ثور إلى تحليل الخطاب، -4

ٔ
ركون، من التفسير بالما

ٔ
 .43ص  مصدر سابق، ا
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مباشرة هذا أدوات  بتطو�ر  فيھ مر��ن  مفكر 
ّ
الال إدراكال   قاّرة  أمل  ع��  النقد  توسيع مجال  و    نتائج   فكر 

 طر�فة �ساهم �� زعزعة البد��يات ال�ي اطمأّن لها الو�� ا�جم�� اإلسالمي طوال قرون .

 مهّمة اإلسالمیات التطبیقیة:   -4

اإلسالميات    ع�� املتتّبع الو�� إلنتاج محمد أر�ون الفكري أن يقّر بأّن املهّمة ا�جوهر�ة ملشروع  رال �عس

التطبيقية �� تحر�ر الفكر اإلسالمي من العوائق املعرفية و التابوهات و األف�ار األسطور�ة ال�ي رانت ع��  

أجواء    �� املي�ي  املن��  هذا  �غّول  وقد  اإلسالمية  ة 
ّ
املل أهل  حيث  عقول  اإليديولوجية  بالّصراعات  حامية 

  السيا��ي بفضل تنامي عدد مؤ�د��ا و دخلت �� صراعات مباشرة مع  اكت�حت التيارات األصولية املشهد

 وفرض عقيد��ا .  أمال �� الوصول إ�� ا�حكم السلطة القائمة وق��ا،

ي ا�حّر و املسؤول بدءا  إشاعة قيم التنو�ر و التفك�� العقال�  ��  وال شك �� أّن أول خطوات اإلصالح

�� قراءة ا�غالقية، أي �عبارة    خطر التقوقع  بنقد ال��اث نقدا علميا رصينا نظ�� �جر املن�ع التبجي�� ودرء

الّسياج الدوغمائي الذي يكّرس قراءة أحادية لل��اث فرض��ا املؤسسة الرسمية لقاء إقصاء ما    أر�ون نزع

 ديولوجي��ا.  إي مع عداها من القراءات ال�ي ال تن�جم

تبدو مهمة " اإلسالميات التطبيقية " دقيقة ألّ��ا مدعّوة إ�� دحض األطروحات املتشّددة حول اإلسالم  

أفقدتھ ال�ي  اإليديولوجية  التوظيفات  ال��اث من  إ�� تخليص  ر أرضية    ما من  زحمھ، وهو  و 
ّ
يوف أن  شأنھ 

 .1ار�ة مثمرة بينھ و ب�ن ا�حداثةع�� قراءة ال��اث قراءة م��و�ة و ع�� إقامة حو  �ساعد خصبة

تفّهمنا ل��اء املشروع األر�و�ي و تراكب مستو�اتھ، فقد استصفينا ثالثة مسائل نحسب أ��ا تمثل    ومع 

ر فيھ و غ�� القابل للتفك�� فيھ  قطب الّر�� �� هذا املشروع ، و�� التوا�� :
ّ

مفك
ّ
و املتخّيل    ال��اث و الّدين و الال

 .و املهّمش و املن��ي 

 التراث و الّدین: -4-1
ت�حيح    تنشد اإلسالميات التطبيقية مقار�ة الدين و ال��اث من منظور إنا��ي ثقا�� وهو ما �ستوجب

ت صالحي��ما، بل  الّنظر إل��ما ع�� اعتبار أّ��ما ال ينتميان إ�� �حظة تار�خية مضت
ّ
ع�� العكس    و بمضّ��ا ول

يفرضان و  بقوة  ا�حاضر   �� مستمّران  إ��ما  ذلك  الناس  من  ممارسات  ع��  نظر��م  سلطة  يفان 
ّ

إ��   و�ك

ا�حضور املتجّدد لسلطة ال��اث والدين    العليا واملتعالية �� التفك�� السليم و السلوك القو�م وهذا  النماذج

ليس ظاهرة خاصة با�جتمع اإلسالمي بل يمّ�� سائر الشعوب ال�ي تدين �عقيدة دينية أخالقية عليا، كما  

توجيھ و تكييف الفتا ��    طةكسل  مجتمعات الشرق األق��ى . وقد ظل حضور ال��اث و الّدين هو ا�حال ��  

�عش ع�� غرار نظ����ا    ا�جتمعات اإلسالمية ألسباب تار�خية وسياسية ع�� أساس أّن هذه ا�جتمعات لم

 .2األورو�ية قطيعة تار�خية حاسمة انفصل بموج��ا الدي�ي عن الدنيوي 

 
 . 70ص  مرجع سابق، فازيو اإلسالميات التطبيقية هاجس التنوير، -1
 . 376، ص 2016مركز دراسات الوحدة العربية بيروت  , 2ط  نقد التراث بلقزيز،عبد اإلله  -2
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 2202)  مارس  - ا
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الدي�ي بوجود  والّرأي عند أر�و  �� مجتمعات اإلسالم انطالقا من الشعور  ال��اث �ستمّد حيو�تھ  ن أن 

ي هذا الشعور من ذاكرة جماعية تر�خ  ال انقطاع  تار�خية،استمرار�ة  
ّ

ف��ا    ف��ا �� تار�خ اإلسالم . و يتغذ

نظام متطاولة  أجيال  النص  ع��  هو  متعال  أصل  إ��  مشدود  القيم  ا�جيل    من  تجر�ة  و  اإلسالمي  الدي�ي 

 1األّول.

والسلوك    وهكذا، فإّن النّص الذي يت�� �� الّصلوات اليومية �عاش من قبل املؤمن�ن كما عيش ألول مرة،

النموذ�� املعياري للّ�حابة �عاد إنتاجھ من طر�ق االقتداء بھ بما هو السلوك الوحيد القو�م الذي يتحّقق  

امل ال��  ال��اث  هذا  أّن  بيد  اإليمان.  نصاب  من بھ  مختلفة  ألنواع  نفسھ  الوقت   �� يتعّرض  أصال    تعا�� 

 .2االستخدام اإليديولو�� الهادف إ�� تحصيل مغنم سيا��ي أو سلطوي 

� مما سبق تحّمس
ّ

املساحات    يتج� اقتحام  ��دف  تراث اإلسالم بصفة المشروطة  أر�ون إلعادة قراءة 

و املقصود بذلك اج��ادات املت�لم�ن و الفقهاء  املغلقة ال�ي أوصد��ا املؤّسسة الرسمية أمام الفكر ا�حّر  

الّناطق   ل ا�حقيقة الوحيدة املمكنة و 
ّ
الثابتة و املقّدسة حّ�ى أمست تمث إ�� مصاف ا�حقائق  ال�ي ارتقت 

 باسم اإلسالم ال�حيح   الرس�ي

 و يمكن اخ��ال الغاية األساسية ال�ي ابتغاها أر�ون �� هدف�ن جوهر��ن هما:  

 .سالم من ضمن اح��ام ال��اثيات جميعا اح��ام تراث اإل -

 .الفكر�ة ا�ختلفة  ا�حياد املعر�� تجاه �عب��اتھ  تحّري املوضوعية و ال��ام

ق با�جانب األّول، 
ّ
ليتھ  فإّن اح��ام تراث اإلسالم عند ففيما يتعل

ّ
ر ا�جزائري يّتخذ ش�ل اع��اف ب�

ّ
 املفك

 إليھ يقول    و�صغاء �ختلف أصواتھ، لنستمع  
ّ
ي ال أدين أّي نوع من أنواع األعمال الفكر�ة بما ف��ا  " إ�

التفاس�� الدينية ا�جادة ع�� الرغم من اختالفها �� ما بي��ا إ�� حّد التناقض و التصارع �ّل ما أنتج من  

فات دينية
ّ
ية أو أدبية أو علمية أو مؤل

ّ
خالل مس��ة التار�خ �ستحق أن نص�� إليھ و �عطيھ    إبداعات فن

 ".3حق الكالم 

يتھ رفضا ل�ّل ضروب االنتقائية اإليديولوجية و  
ّ
�ستبطن هذا التم��ي الّداعم للتعامل مع ال��اث �� �ل

   .املذهبية

الل املطلب املعر�� من خ  و اع��افا بتار�خيتھ و�� خطوة عملّية جّدية ع�� طر�ق فهم مقاصده و إدراك

ل مختلف أ�عاد املمارسة  
ّ
عمليات القراءة و الفهم و التحليل و التأو�ل والتفكيك و النقد وهو مجهود �ش�

  و املوضوعية، ع�� ما �� هذه  يقيمها مع ال��اث فضال عن التح�� با�حياد   الفكر�ة ال�ي يمكن للباحث أن

 
1- Arkoun, pour une critique de la raison islamique p 112. 
2- Ibid, p 113. 

ركون، الفكر اإلسالمي ، نقد  -3
ٔ
 .  245ص   2007دار الساقي،  ترجمة و تعليق، هاشم صالح، بيروت 4ص  ،واجتهادا
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ق األمر �علو أا�خطوة من صعو�ة إجرائية، ذلك  
ّ
  ال  مطلب عز�ز لكن  و ا�جتمع  اإل�سان   مّن ا�حياد م�ى �عل

ره منمناص 
ّ
 . 1 توف

 : المفّكر فیھ و غیر القابل التفكیر فیھ -4-2
ھ لم يقنع بمجرد معا�جة مشا�ل  

ّ
لشّد ما يمّ�� النقد األر�و�ي، جذر�تھ و الشاهد األبرز ع�� ذلك هو أن

ھ  الّسطح 
ّ
  آثر أن �سلك الطر�ق الوعرة و أن يحفر   ال�ي ظل الفكر اإلسالمي يث��ها ع�� امتداد قرون، بل إن

. فلھ الفكر  الكث�� من املسائل من   داخل طبقات هذا  �� إخراج  إ�� الوجود    الفضل  بالقوة  دائرة الوجود 

ر فيھ، مقتديا �� ذلك ببعض رؤوس  
ّ

ر فيھ إ�� دائرة املفك
ّ

 مفك
ّ
بالفعل، أو �عبارة أخرى من دائرة املن��ي والال

ق األمر برفع جميع املوا�ع السياسية و الثقافية و الّدينية ال�ي ف  و�� طليع��م  االستشراق 
ّ
ولها وزن حيث يتعل

رق إل��ا بما �� ذلك موقف الكنيسة    تحول دون 
ّ
التفك�� ال�ّ� �� الكث�� من املسائل ال�ي �ان غ�� متاح التط

ر    ديمقراطية الذي ال   ال�اثوليكية الرافض مطلقا ملبدإ البحث العل�ي �� الشأن الدي�ي ناهيك عن مناخ
ّ
وف

فضال عن الثورة املعرفية ال�ي �� إحدى أبرز ثمرات ا�حداثة، حيث أ�حت   أرضية خصبة للتفك�� ا�حّر 

 .2التفك�� الدي�ي  حّر�ة الفكر �� القاعدة ال�ي لم �ست�ن أّي مجال بما �� ذلك مجال

مفكر فيھ هو �ّل �  �� هذا اإلطار إ�  و�حسن بنا أن �ش��
ّ
وع أو مسألة حجب االهتمام ��ما  موض  أّن الال

سياسية فكر�ة  أو    موا�ع  املالئمة  املن�جية  و  النظر�ة  األدوات  إ��  االفتقار  قبيل  من  اإلسالمي،  ا�جال   ��

  االكتفاء بمعطيات املعرفة التقليدية و ترديدها بوصفها املمكن املعر�� الوحيد املتاح أو من قبيل ا�شداد 

 .3اليقينيات ا�جمع عل��ا و املقبول من الّدولة  عن إعادة إنتاج الفكر إ�� ا�حّصلة الّناجمة  

التار��� و خارج   املعر�� أو املمكن نطاق املمكن أما ما ليس قابال للتفك�� فيھ فهو �ّل موضوع يقع خارج

  فيھ أسباب و شروط التفك��  تنعدم  املسموح بھ سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا أي هو املوضوع الذي   نطاق

 .4يھ و يصبح التفك�� فيھ �� حكم املمتنع موضوعيا ف

 
 .  379، ص مرجع سابق ،نقد التراث، بلقزيز -1
 .  379نفسه، ص المرجع  -2
 . 380، ص ، مرجع سابقبلقزيز، نقد التراث -3

ركون هو ذلك العالم
ٔ
مفكر فيه حسب ا

ّ
ي جملة الموضوعات غير  المهمالت و المنسيات في تاريخ من الشاسع  إّن الال

ٔ
اإلسالم، ا

ن مثل المتخيل الديني و التعبيرات الثقافية المكـتوبة (الشفوية و الشعبية) المطروقة في
ٓ
و العالقات بين   الدراسات اإلسالمية حتى اال

نثروبولوجي العنف، المحرم،
ٔ
 . الحقيقة الميثي و التاريخ و الحقيقة، ثّم العالقة بين عناصر المثلث اال

Arkoun : ABC de l’Islam pour sortir des clôtures dogmatiques , paris , guachet , 2007. 
 . 380ص  ، مرجع سابق،بلقزير، نقد التراث -4

ّن 
ٔ
ركون ا

ٔ
ائـفة الواسعة من الموضوعات التي نوقشت في الماضي في إطار شروط موضوعية   الممتنع يرى ا

ّ
التفكير فيه هو تلك الط

مكن
ٔ
ر التطرق اليها بسبب منعاإلشكاالت، ثّم بات في حكم  خاللها إثارة مثل هذه مواتية ا

ّ
و السلطة  المتعذ

ٔ
السلطة الدينية ا

جمع
ٔ
 .عقائد وقيم عليه من السياسية طرحها او االقتراب منها لمجافاتها ما ا

خر للفكر اإلسالمي
ٓ
صيل، نحو تاريخ ا

ٔ
صولي و استحالة التا

ٔ
ركون، الفكر اال

ٔ
 .10ص  ، مصدر سابق،محمد ا
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مشروع أمام  فاملأمول من  ا�جال  التطبيقية، هو ف�خ  النقد   اإلسالميات  آلية  لتفعيل  العل�ي  البحث 

  " ال�ي  �� مختلف القضايا  التفك�� فيھ من قبل اإلسالم  التار���  طمست أورميت �� سياحة املستحيل 

املغّيبة او املنسية    من خالل التعو�ل ع�� عّدة مفاهيمية ثر�ة �سهل إعادة التفك�� �� املواضيع  "1الرس�ي

لة �� اإلسالميات الكالسيكية نحو إسالميات  
ّ
ي أحد العوائق اال�ستمولوجية ممث

ّ
ق �� تخط

ّ
وهو ما �ع�ي التوف

 .2فيھ الالمفكّر  جديدة أك�� انفتاحا و أقدر معرفيا ع�� فّك مستغلقات جز�رة

ع�� دور    حصرها املش�لة �� نطاقها املعر��، بل تتجاوزها إ�� اإل�حاح  ر�ونية، عدمأل ومن مزايا املقار�ة ا

التفك�� فيھ، ماعدا ال��يء األسا��ي    �ّل ��يء مسموح�ان "    العامل السيا��ي ا�حاسم �� مفاقم��ا، فإذا 

الفكري، أية    املشهد  �أداء تحول دون انفراج" فمع�ي ذلك أّن هناك عقبة سياسية    الذي ينب�� التفك�� فيھ

يتغّ�� الكث�� �� املشهدين السيا��ي   أن  دون   املعرفة قد توافرت منذ منصف القرن املنصرم  شروط  ذلك، أّن 

 .3و الدي�ي

أّن  حيث  الداء،  موضع  ع��  إصبعھ  وضع  قد  أر�ون  أّن  تقدم  مّما  عاش��ا  الا   يبدو  ال�ي  �سدادات 

حروب التحر�ر    المية السيما ال�ي عاش��ا ا�جتمعات العر�ية اإلسالمية السيما �عدا�جتمعات العر�ية اإلس 

اة من قبل األنظمة املدعّوة وطنية و ال�ي عملت ما �� وسعها لتكميم  
ّ

ترجع باألساس إ�� السياسات املتوخ

التفك��  وقمع  األفواه  �� الواحدية  املناخ مالئما �ي  املعارضة �ش�ى الوسائل وفرض  ت��اكم املسائل    .ف�ان 

أنتج  ما  وهو  ف��ا،  مفكر 
ّ

و    الال اجتماعية  انتفاضات  إ��  تحّولت  ما  سرعان  هائلة  ا�سدادت  عقود  �عد 

عبة السياسية وأشهر كسالح مضاء �� معارك ال صلة لھ ��ا    ، بالنتيجةو   .سياسية
ّ
أقحم الّدين �� مع��ك الل

�� األر�عينات و ا�خمسينات و�التا��،    فقد استخدم اإلسالم كقّوة لتعبئة ا�جماه�� من أجل التحر�ر الوط�ي

 .4تراثھ ألّي نقد ا�ستمولو�� جذري �سبب ذلك  لم يتعرض

 
ّ

� أّن مسألة الال
ّ

ت مرتبطة أشّد االرتباط بجدلية الّدي�ي و السيا��ي ال�ي ��  من ا�ج�
ّ
مفكر فيھ قد ظل

إ��   امل�ّحة  حاج��ا  بحكم  و  املتنفذة  النخبة  أّن  بما  متفاوتة  بدرجات  العر�ية  البالد   �� األوضاع  محّرك 

ي وجودها و �عّوض ��ا عن  املشروعّية الرمز�ة و ال�ي من
ّ
ضعيفة،    مشروعية سياسية مه��ئة أو   خاللها تز�

بدأ   إ�� املؤّسسة الّدينية فمنذ منتصف السبعينات و �عد هدوء فورة النشوة باالستقالل الوط�ي  �انت ت�جأ

مشارب إيديولوجية    السؤال عن مشروعية األنظمة القائمة �� التداول وارتفعت الكث�� من األصوات من 

تنادي ما   مختلفة  مع  السياسية  ا�حياة   �� جديدة  دماء  �ّخ  أمام    بضرورة  ا�جال  ف�ح  من  ذلك  �عنيھ 

و ا�جمعياتية و اإلعالم العامّ   ا�حّر أي خلق ديناميكية  التنظيمات ا�حز�ية  ع�� تكريس    تحّض   �� املشهد 

 
ركون الفكر اإلسالمي، نقد -1

ٔ
 .19ص  مصدر سابق، و اجتهاد، ا

 . 2010صالح، بيروت دار الطبيعة  ترجمة و تعليق هاشم 1المعاصر ط  اركون، العوامل و الشوامل ، حول اإلسالم -2
 . 381ص مرجع سابق، راجع، بلقزيز، نقد التراث،  -3

 .381ص المرجع نفسه،  28
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جوء  سّنة التداول السل�ي ع�� ا�حكم
ّ

إ�� صناديق االق��اع لكن يوم شعرت السلطة القائمة با�خطر    ع�� ال�

رض�ن بتمت�ن صل��ا باملؤّسسة الدينية ع�� اعتبار أ�ّ�ا ا�جّسد للسيادة  الذي ي��ّددها سارعت إ�� قمع املعا 

 من ا�جتمع.  هو بلسم السواد األعظم  العليا للدين الذي 

 :المنسي    ، المهمش   ، ل المتخّی -5

مساحة املتخّيل و املهّمش و املن��ي تضا�� مساحة الالمفكر فيھ �� الثقافة    يمكن القول بال موار�ة أّن 

ت مبخوسة  لم تتجاوزها بدليل أن الثقافة الشفو�ة و السرد إن  ،اإلسالمية
ّ
مستبعدة.    ،ا�حظ  و ا�جاز ظل

الرسمية ق املؤّسسة  أّن  إ��  عناء  ن دون كب�� 
ّ
يتفط الثقا��  و  الدي�ي  اإلسالم  تار�خ   �� اصطفت  فاملتأّمل  د 

 ضرو�ا من التعب�� الثقا�� و أقصت أخرى و�� أحسن األحوال هّمش��ا، ألّ��ا ال تن�جم و ايديولوجي��ا. 

و    وقد حاول أر�ون اقتحام هذه ا�جز�رة املنسية و احتفل �� أغلب أعمالھ بمفاهيم املتخّيل و املن��ي

هنية و االعتقادات العاّمة ال�ي ت��ّسب  أّن املتخيل هو جملة الصور الذ  املدهش و املهّمش. وقد ثبت عنده

�� الذهنية ا�جماعية و �عّ�� ع��ا الثقافة الشعبية بأش�ال مختلفة من الطقوس و املمارسات الثقافية و  

"متخّيل فرد أو مجموعة اجتماعية أو أّمة هو مجموع التمثالت الرائجة ع�� ثقافة  الفنية و الدينية فـ  

ى ا�خطاب    كذلك عن طر�ق املالحم  " و�� صارت  popularisé  مشبعة
ّ
و الشعر و ا�خطاب الدي�ي وح�

فاملتخّيل ��ذا املع�ى يف�ح عن نفسھ من طر�ق املكتوب كما �� التار�خ و كتب الّس��  1. الوط�ي ا�حديث

 .(س��ة الن�ّي، الّ�حابة، االئمة و الّصا�ح�ن) وكذلك من خالل التعب��ات الثقافية الشفو�ة 

اكرة و ال��اث �ش   ألنھال��اث  -و�رى أر�ون أّن املتخّيل أو ا�خيال ليس الذاكرة
ّ

�ل انتقائي و  �عيد إنتاج الذ

يتجند أو يجّيش ألعمال و وممارسات ال تقبل االندراج ��    يضيف إل��ما من الواقع التار��� املتجّدد وقد 

 .2تار�خ ا�جماعة

و�بقى املتخّيل الّدي�ي بال منازع هو األك�� تأث��ا �� ا�جتمعات وهو ما يفّسر اإلقبال امل��ايد �� أوساط  

د النف��ي والتار��� والثقا�� واالجتما��الباحث�ن �� العلوم االجتماع
ّ
 . 3ية ع�� دراسة وتبّ�ن سّر تقل

وليس من فائض القول اإلقرار بأّن الن�عت�ن الوضعانية و العلمو�ة قد أزرتا بمبحث املتخّيل ا�خصب و  

مات الضمنية لالش��اكية العلمية ع�� الطر�ق الشيوعية السوفياتية    عملتا ع�� محاصرتھ، فـ
ّ
و  " املسل

مات الضمنية للعلمانو�ة الفر�سية املتطّرفة توهمتا بأنھ يمكن القضاء �ليا عن
ّ
ا�خيال    كذلك املسل

طر�ق حذف الظاهرة الدينية من    طر�ق تدريس اإل�حاد الرس�ي �� ما يخّص األو�� أو عن  الدي�ي عن

جتماعية ال�ي ال �عتّد با�خيال  عنك العلوم اال   دع4"    التدريس الثانو�ة و ا�جامعية �� ما يخّص الثانية   برامج

" تميل إ�� االشتباه با�خيال و اعتباره  موضوعا للّدراسة و ال هو �ستحوذ ع�� حّ�� الفت من اهتمامها، ف�ي  

 
1- Arkoun, ABC De L’islam, P 34.  
2- Arkoun , pour une critique de la raison Islamique. Op. cit.  
3- Ibid., p. 24. 

ركون، راجع -4
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ٔ
صيل استحالة، الفكر اال

ٔ
 . 24ص ، مصدر سابق، التا
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متاهات ساحة    مصدرا   �� يرم��ا  آو  يا 
ّ
�ل �ستأصلها  أن  العقل  ع��  ينب��  بأنھ  وترى  لها  ال��اية  صرفة 

 1التصّورات األسطور�ة".

 للمتخّيل �ي يتموقع �� أي مجال من مجاالت الدراسات الفكر�ة والنقدية،  أا تقّدم، �ستشف مّم 
ّ
 حظ

ّ
ال

ورشات البحث العل�ي بمختلف شع��ا   ال�ي تتالءم مع   و خصوصياتھ  الهامش قياسا ببنيتھ  لذلك �ان موقعھ

ال�ي تحتكم  أر�ان  و  ثالثة  إ��  ا�جهاز   �� من�جها  و  واملن�ج  املوضوع   : أر�ان  ��  يمكن دراسة    املفاهي�ي،  ال 

 �� بلوغ نتائج ت��ي البحث العل�ي و تطّوره. املتخّيل �� ضو��ا، و ال مطمع

املتخّيل الدي�ي �� تراث اإلسالم بتجاهل مساحة ا�جاز، إذ    لقد اق��ن تجاهل مركزّ�ة املتخّيل، ال سيما

النّص رافدا بارزا الستكناه    الدي�ي، مّما أفقد قراءة هذاالّداللية �حظة مباشرة النّص    لم �عتّد مطلقا بقيمتھ

 أحاديا، مبتورا.  مستغلقات املع�ى املتوار�ة ب�ن طبقاتھ، با�حّصلة ظّل الفهم

عن مندوحة  طاقتھ  ال  و  ا�جاز  بقيمة  التطبيقية    اإلقرار  اإلسالميات  تنّ��ت  وقد  ا�جّبارة،  التعب��ية 

ا أساسيا من روافد قراءة النص الدي�ي بصفة خاّصة و عنصرا فعاال ��  األر�ونية إ�� قيمتھ، فصّ��تھ رافد

تأو�لية واجبة   ة 
ّ
تنّوع قسما��ا ألن ا�جاز محط �� اإلسالم ع�� اختالف �عّرجا��ا و  الثقافة  و  الفكر  إغناء 

ما
ّ
بس الذي يكتنف �عض مفاصل الوجود، �ل

ّ
ق األمر بمحاولة تجلية معا�ي النّص الدي�ي ورفع الل

ّ
 ھ . �عل

، فقد تنّبھ أر�ون إ�� رك��ة مهّمة من الثقا�� اإلسالمي طواها    ر�ائز املشهد  فضال عن املتخّيل و ا�جاز 

قة بالثقافة الشعبية و الثقافة الشفو�ة فلطاملا بقيت 
ّ
الثقافة مقصاة، خارج األفق    هذه  النسيان، تلك املتعل

الرسمية املدونة و تنوسيت الثقافة الشعبية    الفكري ألغلب الباحث�ن الذين قصروا جهودهم ع�� الثقافة

�� سياق اجتما�� مخصوص , مّما أدخل الضيم ع�� هذه الثقافة ال�ي �ان من املفروض أن    يالشفو�ة ال�

ت�ون معينا ثّرا تمتح منھ ثقافة ا�حواضر, لذلك سارع أر�ون إ�� تب�ي مقولة التضامن الوظيفي ب�ن الثالوث  

 ألورثودوك��يالسلطة املركز�ة العقل ا

القاطع ب�ن العقل الكتا�ي و العقل الشفوي إ�� جذوره    باالنفصالوهو ما �عود    و الثقافة املدينية العاملة.  

الذي تقوم فيھ دولة مركز�ة و كتاب دي�ي و ثقافية    املدي�يحيث االنفصال ب�ن ا�جتمع اإلسالمي    ،القرآنية

 . 2امل��وع من أي سلطة أو كتاب من جهة أخرى  وا�جتمع ا�جاه�� الشفوي البدوي  جهة،عاملة من 

�� أّن ا�خطوة األر�ونية �عّد حاسمة ع�� اعتبار سع��ا إ�� ا�حّد من سطوة العقل األورثودوك��ي   كال ش 

 باعتماد    موات،االسالمي الذي فرض فهمھ للنّص �� سياق سيا��ي و تار���  
ّ

 مخرج من هذا املأزق إال
ّ
وأال

 معول النقد  

سانية و األ 
ّ
  والسوسيولوجيا ن��و�ولوجية والسيميائية  و اج��اح أدوات من�جية جديدة أتاح��ا املباحث الل

ل إطار عمل جديد للدراسات اإلسالمية يؤهلها �ي تجّدد أدوات قراء��ا لل��اث من خالل اإلقبال  
ّ
,بما �ش�

الثقا��   الدي�ي و  تار�خ اإلسالم   �� �� كتابة صفحة جديدة  , أمال  املن��ي  ع�� �ّل أجزائھ بما ف��ا املهّمش و 

 
 . 200ص  مصدر سابق، قضايا في نقد العقل الديني،اركون،  -1
 . 384ص  مرجع سابق، راجع ، بلقزيز، نقد التراث، -2
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ات هذا التار�خ و أك�� �عب��ا عن مضام�ن ماذا و مراحلھ  ,صفحة تجّب ما قبله
ّ
ا و ت�ون أحوط ب�ّل م�ون

لذلك �ستقيم اإلسالميات التطبيقية بمثابة ا�خط امل���� الهادف إ�� تأسيس خطاب جديد ورؤ�ة معاصرة  

اآلفاق املعرفية    لإلسالم تار�خا و تراثا , رؤ�ة تأخذ �ع�ن االعتبار مسألت�ن أساسيت�ن ,هما الواقع العل�ي و

 . 1ال�ي تفتحها �ّل يوم علوم اإل�سان وا�جتمع و الواقع االجتما�� لإل�سان العر�ي املعاصر

 : الخاتمة  -6

الفكر اإلسالمي.   �� إضاءة  التطبيقية  لنا معالم املساهمة األر�ونية املوسومة باإلسالميات  هكذا بدت 

الع عميق ع�� تار�خ اإلسالم الرس�ي و  و�� مساهمة تتوّسل بأدوات من�جية طارفة و أفق تأو��
ّ
� رحب و اط

املّدون و الشفوي، لذلك �عّدها مقار�ة جامعة غ�� إقصائية تتغيا رسم معالم خارطة جديدة   الرس�ي،غ�� 

 للثقافة االسالمية  

شك خطوة مهّمة أضفت ع�� هذا املشروع   و ذلك برّد االعتبار إ�� رصيد الثقافة غ�� الرسمية و�� بال

ال��اث  طرا من  جوانب  إضاءة  أمل  ع��  فيھ  الالمفكر  مجاالت  القتحام  ا�جال  ف�حت  و  مفتعلة  غ��  فة 

 أن
ّ

ا�جهود األر�و�ي الذي ال يكتفي    نثّمن  طواها النسيان سواء ألسباب سياسية أو عقدية. لذلك ال نملك إال

الكالسيكية اإلسالميات  أحرص  بنقد  �ان  ت  بل  ع��  ي��ض  بديل  مشروع  بناء  مجهود  ع��  هنات  دارك 

 جديدة من أجل تجو�د النظر �� ال��اث و �عميق اإلحاطة بھ .  املستشرق�ن و �عبيد مسالك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ركون -1

ٔ
صولها وحدودها، ط مسرحي (فارح): المرجعية الفكرية لمشروع محّمد ا

ٔ
، إصدارات الجمعية الجزائرية للدراسات  1الفكري، ا

 .168، ص 2015.، 2015الفلسفية، 
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 د. أسماء خوالدية 
 

 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 جامعة القيروان 

 تونس

 
 جمالیات التجاوب في فعل القراءة

 أنموذجا مقاربة آیزر

 
The Aesthetics of Reception in the Act of Reading: 

 Wolfgang Iser As an Example 
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 جمالیات التجاوب في فعل القراءة 

 أنموذجا  مقاربة آیزر 

 

 

 

 الملّخص: 

َق ما انطَوْت عليھ نظرّ�ة  إنتاج مع�ى العمل األد�ّي  آليات  ��دف هذا البحث إ�� مقار�ة  
ْ
 يزر آولفغا�غ  ِوف

(Wolfgang Iser)  الذي �عّد وأستاذه ها�س رو�رت ياوس(Hans Robert Jauss)    من أهّم مؤّس��ي نظر�ة

 من خالل  آالتلقي �� مدرسة �و�ستا�س األملانّية؛ إذ ذهب  
ّ
يزر إ�� أّن إنتاج مع�ى العمل األد�ّي ال ي�ون إال

حالة غ  .املتلقي النّص معناهو��  يفقد  للنّص    .يابھ  اللغوّ�ة  البنية  ب�ن  ا�حاصل  التفاعل  ينتج من  فاملع�ى 

 .نقطة التفاعل بي��ما أخرى ��األد�ّي، وفعل الفهم لدى املتلقي. و�عبارة 

واالس��اتيجية النّصية،   (أو ا�جوالة) ��: وجهة النظر ا�حركيةُمحّددة يزر إنتاج املع�ى بمفاهيم  آو�صل 

 ….ومفهوم الفراغات الّتفاعل� إضافة إ�

 .التقّبل -املع�ى  -آيزر  -التجاوب -القراءة -ا�جماليات: املفاتيح ال�لمات 

 

 

Abstract: 

This paper examines the way meaning is produced based on the German theorist Wolfgang 

Iser’s Reader Response theory, a theory which gained prominence in the late 1960s, that 

focuses on the reader or audience reaction to a particular text. Iser argues that a literary work 

is not a finished product nor is the reader a passive recipient of information in the text. The 

reader, instead, is an active agent in creating the meaning of a literary work. Due to the fact 

that a text is composed of a written portion and an unwritten one, the unwritten portion, or what 

Iser calls « gaps », calls for the reader's participation 

Keywords: aesthetics, reading, interaction, Wolfgang Iser, meaning, Reader Response 

theory. 

 د. أسماء خوالدیة

 



يزر ،  جماليات التجاوب في فعل القراءة
ٓ
نموذجا  مقاربة ا

ٔ
سماء خوالدية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا

ٔ
 د. ا
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 : عتبات توضیحّیة  -1

األّول: �ج  اإليضاح  آيزر  لرؤ�ة  تدّبر  القراءعم��  �� فعل  الّتجاوب  أثره:  .ماليات   L'acte deتدّبٌر عماده 

lecture  .وتباين القراءات ف��ا 
ّ

ة ما استطعنا وتحّرزا من اآلثار ا�حواف
ّ
 دون سواه حرصا ع�� ضمان الدق

ائع " التلّقي" ملا فيھ من معا�ي املصادفة وا�حياد واالن��اء  اإليضاح الثا�ي:
ّ

ي  (لقِ  لن أستخدم املصط�ح الش

الفند��ّ  االستقبال  ع��  محيٌل  واضعوه  بذلك  تنّدر  وكما  ھ 
ّ
ألن "االستقبال"  مصط�ح  بل  1رّ�ھ/حتفھ)،وال   ،

 سأستخدم مصط�ح " التقّبل" ملا فيھ من مع�ى املوافقة والقبول والّرضا. 

الث:
ّ
صص  "ا�جمالية" أو "علم ا�جمال" مصط�ح �ستعمل �� الفكر املعاصر؛ للداللة ع�� تخ  اإليضاح الث

ْعَ�ى بدراسة "ا�جمال" من حيث هو "مفهوم" �� الوجود، ومن حيث  
ُ
من تخصصات العلوم اإل�سانية ال�ي �

ھ علم يبحث �� مع�ى "ا�جمال" من حيث مفهومھ وماهيتھ ومقاييسھ    هو "تجر�ة" فنية �� ا�حياة اإل�سانية.
ّ
إن

ْعِ�ي أن "ا�جمال" فيھ حقيقة ج
َ
وهر�ة وغاية مقصدية. وع�� هذا املع�ى ومقاصده. "وا�جمالية" �� ال��يء �

ومصط�ح "ا�جمالية" أو "علم ا�جمال"   انبنت سائر "الفنون ا�جميلة" �ش�ى أش�الها التعب��ية والتشكيلية.

، و�� �لمة ولدت �� رحم الفلسفة الغر�ية من الناحية االصطالحية Aesthethicترجمة ل�لمة "استطيقا"/ 

امليالدي  عشر  الثامن  القرن  "خالل  الفيلسوف  �ان  فقد   Alexander"/  باومجارتن جوتليبألكسندر    . 

Baumgarten Gottlieb    الثقافات  1750سنة سائر  إ��  استعمالھ  انتقل  ثم  اللفظ،  هذا  سك  من  أول  م 

 .2والعلوم اإل�سانية �األدب والفن

 : المقّدمة  -2

 واسع   Theory Reception/ أخذ ا�حديث عن جمالية تقّبل الّنص األد�ي  
ً
 �� الدراسات الّنقدية  حّ��ا

ً
ا

�   ،ا�حديثة حيث  تحديدا،  األخ��ة  األر�عة  العقود  األملانية  خالل  �و�ستا�س  جامعة  من  االنطالقة  انت 

)Constanceالعالم األملا�ي ها�س رو�رت ياوس ��    1921-  (1997(  Hans Robert Jauss) ع�� يد  ثم تاله 

 
جنبّية قد يبدو موضوع قال “بالنسبةبشكل ساخر  1979كـتب ياوس سنة  -1

ٔ
ذن اال

ٔ
كـثر مالءمة إلدارة فندق منه إلى   لال

ٔ
"االستقبال" ا

دّب".
ٔ
 اال
ذقّية 2رعد عبد الجليل جواد،ط روبرت سي هولب، نظرّية االستقبال، ترجمة، -

ّ
ف،2007سورّية  -،دار الحوار، الال

ّ
 ، تقديم المؤل

 .7ص 
ّن مفهوم "االستقبال" ُيثير إ 

ٔ
شار ياوس إلى ا

ٔ
وروبّية:ولقد ا

ٔ
غة   شكاال في ثالث لغات ا

ّ
لمانّية والفرنسّية واالنكليزّية. فهو في الل

ٔ
اال

لمانّية يتفّرد بإشارة جمالّية.
ٔ
غة اال

ّ
ّنه في الل

ٔ
 الفرنسّية واالنقليزّية يتضّمن معنى االستقبال الفندقي، في حين ا

على للثقافة، مصر. معنى الجمال، نظرية في االستطيقا، ترجمة إمام عبد   ولترت ستيس، -2
ٔ
. طبع  2000الفتاح إمام. نشر المجلس اال

ميرية. ص
ٔ
 . 94بالهيئة العامة لشؤون المطابع اال
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آيزر   وفولفغا�غ  ياوس  Wolfgang Iser)1926-2007(1ذلك  مواطنھ  آراء  تبّ�ى  جديد   2الذي  ملفهوم   
ً
بلورة

  
ً
 بما للقارئ من دور فّعال �� صياغة مع�ى الّنص واستفادة

ً
يحتفي بالعالقة املتبادلة ب�ن الّنص والقارئ إيمانا

اق��احات   ع��  واع��اًضا  واجتماعّية....  ونفسّية  ،لسانّية  متعّددة  علمّية  مجاالت   �� ا�حاصل  التطّور  من 

 ة وعقالنّية. البنيوّ�ة املتحّدرة من أصول لسانيّ 

 وقد أوجز ياوس العوامل ال�ي أّدت إ�� ظهور الّنظرّ�ة �� الّنقاط الّتالية:

 ا�حاجة إ�� �غي�� الّنماذج ألوضاع جديدة مستجّدة.  -

 الّ�خط العاّم تجاه قوان�ن األدب ومنا�جھ الّتقليدّية الّسائدة واإلحساس ب��الكها.  -

 املّد البنيوّي إ�� حّد ال يمكن قبولھ واستمراره.وصول أزمة األدبّية خالل ف��ة  -

 
يزر  -1

ٓ
عالمها وما بين رؤية ا

ٔ
 وياوس من صالٍت ننصح بالّنظر في المراجع الّتالية:  للّنظر في الّنظرّية وا

-Bennett, Susan; A Theory of Production and Reception, eds. Theatre Audiences. New York; Rout ledge, 
1990.  
-Eagleton, Terry. “Phenomenology, Hermeneutics, and Reception Theory,” in Literary Theory. University of 
Minnesota Press, 1996. Pp. 47-78.  
-Holub, Robert C. Crossing Borders; Reception Theory, Post structuralism, Deconstruction. Madison: U of 
Wisconsin p, 1992.  
-Holub, Robert. C. Reception Theory: A Critical Introduction. London; Methuen, 1984.  
-Hunt, John Dixon; The Afterlife of Gardens. Philadelphia; University of Pennsylvania Press, 2004.  

دبية ،الّدار البيضاء، المغرب عددإلرود إبش -
ٔ
دبي، ترجمة، محمد برادة، مجلة دراسات سيميائية ا

ٔ
 -. خريف6، التلقي اال

 . 1992شتاء،
فاق نقد استجابة القارئ "ضمن  -

ٔ
يزر، "ا

ٓ
داب والعلوم االنسانية الرباط ، كـتاب “ا

ٓ
ويل و التلقي" منشورات كلية اال

ٔ
من قضايا التا

 .4199، 1مطبعة النجاح الجديدة ط
دب تشّد االنتباه بعيدا عن الكاتب والنّص وإعادة التركيز على عالقة النّص   -2

ٔ
لقد اشترك كّل منهما في إعادة إنشاء نظرّية جديدة لال

ّنهما اختلفا في المسار اإلجرائّي فبينما انتقل ياوس 
ٔ
اريخ نحو نظرّية االستقبال عبر اهتمامه بالتّ  -باعتباره باحثا نفسّيا  -بالقارئ، غير ا

يزر 
ٓ
دبّي، فإّن ا

ٔ
ارتكز جهده على الّزاوية التفسيرّية الموّجهة للنقد الجديد ونظرّية الّسرد. ولئن   -باعتباره باحثا في الّتاريخ االنكليزي  -اال

يزر ظاهراتّيا، معنّيا بشكل 
ٓ
را بهانز جورج غادامير تحديدا فقد كان اهتمام ا

ّ
ث
ٔ
ويل متا

ٔ
ساسّي بالنّص اعتمد ياوس الّتا

ٔ
ردّي وعالقة الف ا

ّنه لم يستبعد العناصر االجتماعّية والّتاريخّية بما هي روافد مساعدة لتفصيالت النّص وملتحمة به ال محالَة. وإذ 
ٔ
ُيفّكر القّراء به، رغم ا

يزر وضع نفسه ضمن كونّية االستجابة. 
ٓ
ّن ياوس كان يتعامل مع االستقبال الكوني فإّن ا

ٔ
ستاذالمرء با

ٔ
اللغات  ففي حين تحرك ياوس، ا

دب اإلنجليزي، من مجال التوجهات  
ٔ
ستاذ اال

ٔ
يزر ا

ٓ
دب، برز ا

ٔ
الرومانسية، بصفة مبدئية نحو نظرية التقّبل من خالل اهتمامه بتاريخ اال

 التفسيرية في النقد الجديد ونظرية القّصّ◌.
ذقّية -والتوزيع، سورّية ، دار الحوار للنشر 2روبرت سي هولب، نظرّية االستقبال، ترجمة، رعد عبد الجليل جواد ،ط

ّ
 ،2007الال

 . 145-144ص
ثر بعلم 

ٔ
ن اتجاهيهما قد اختلفا، فإن مصادرهما المعرفية ستتباين بدورها وذلك وفقا لطبيعة كل اتجاه وغايته؛ فياوس تا

ٔ
وبما ا

فق التوقع، ومن
ٔ
ويل (الهرمينوطيقا)، كما تظهر ذلك مصطلحاته الخاصة التي تحفل بها كـتبه، مثل،ا

ٔ
ما   .طق السؤال والجوابالتا

ٔ
ا

يزر فقد وجد ضالته في الظاهراتية
ٓ
عمال رومان إنغاردن بالخصوص  -(الفينومينولوجيا) التي نقل منها  ا

ٔ
العديد من المفاهيم  -من ا

ن ياوس وسع من دائرة التقّبل وجعلها 
ٔ
ساسية في نظريته عن الوقع الجمالي. وإن الفرق اإلجمالي بين التنظيرين يكمن في ا

ٔ
تنفتح  اال

ن يسعى إلى تبيان تفاعل 
ٔ
عماله ا

ٔ
يزر فقد فضل في ا

ٓ
ما ا

ٔ
نه تسلسل يؤخذ كال واحد. ا

ٔ
على التاريخ وتنظر إلى تقبل القارئ للنص كما ا

كـثر تفصيال. 
ٔ
نه يلحق بالمسائل النصية اال

ٔ
 القارئ مع النص، دون االلتفات إلى التاريخ الذي يرى ا
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ٓ
نموذجا  مقاربة ا

ٔ
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ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)422( 

 .1املتقّبل}-العمل-{املبدع توّجھ عاّم �� كتابات كث��ة نحو القارئ بوصفھ العنصر املهمل �� ثالوث -

إّ��ا إذن حركة ت�حيح لزوايا انحراف الفكر النقدي لتعود بھ إ�� قيمة النّص وأهّمية القارئ، �عد أن  

 أمعنت النظر ��  تضعضعت ا�جسور امل
ٌ
....منا�ُج سياقّية متّدة بي��ما بفعل الّرمزّ�ة واملاركسّية والبنيوّ�ة 

ئ  هما: القار النّص من خارجھ، ومن ثّم �ان ال��ك�� �� مفهوم التقّبل لدى رّواد الّنظرّ�ة ع�� محور�ن فقط،  

: �حظة املؤلف و تمثلت �� نقد و ��ذا ي�ون البحث امل���� ا�حديث منطو�ا ع�� ثالث مراحل رئيسية.  والنّص 

وأخ��ا �حظة    .ثم �حظة النص ال�ي جسدها النقد البنائي �� الستينات من القرن املا��ي  .القرن الّتاسع عشر

ال�ي بدا مفهوم االستجابة ف��ا ذا   القارئ أو املتقّبل كما �� اتجاهات ما �عد البنيو�ة، السيما نظر�ة التقّبل.

 أصول متحّدرة من نظر�ات علم الّنفس واملدرسة الّسلوكّية وعلم اجتماع القراءة....

ر�ة التقّبل نظر�ة نقدية جديدة  و�� خضم هذه التصورات ال�ي م��ت هذه املنا�ج النقدية، �شأت نظ

والعمل   املؤلف  االهتمام من  محّولة  واجتماعّية...  ولسانّية  نفسّية  متعّددة  علمّية  مجاالت  من  مستفيدة 

ال يقوم    -وكما صّرح بذلك �ّل من ياوس وآيزر -. ومن هنا فإن مشروع نظر�ة التقّبل2األد�ي إ�� النص والقارئ 

. و�ذلك 3ابقة، بل �عمل ع�� استثمارها وتجاوز نقائصها �� الوقت نفسھع�� إقصاء املنا�ج النقدية الس 

 تحولت النظر�ة من مجال النقد األد�ي إ�� مجال نقد النقد، أو معرفة املعرفة.  

ما ��  
ّ
قّدم املع�ى جاهًزا للقارئ، إن

ُ
وال ُينظر �� جماليات الّتجاوب عند آيزر إ�� الّنصوص بما �� بنيات ت

األ�ّح مق� لتوليد معاٍن محتملٍة ع��  أبنية      .�حات 
ٌ
وُمكّيفة نفُسها معروضة   

ُ
املق��حة  

ُ
األبنية فهذه  ولذلك 

 الذهنّية  
ُ
صبح البنية

ُ
إلدماج القارئ ليعيد بنَيَنَ��ا من جديد انطالقا من فعالياتھ الذهنّية ا�خاّصة. هكذا ت

مع�ى ناتج عن الّتجاوب الّتفاع�ّ� هو    للقارئ أثناء فعل القراءة جزًءا ال ينفصل عن بنية النّص نفسھ. و�ّل 

ھ حصيلة اندماج معطيات البنية الذهنّية وتفاعلها مع بنية النّص.  .نتاج جديد ال ُيطابق النّص وال القارئ 
ّ
 إن

ھ ال أمَر مهّما �� عملّية القراءة غ�� جماليات الّتجاوب ب�ن بنية النّص وقارئھ
ّ
ولذلك فإّن دراسة أّي    . إن

درجة  -أن ��تّم ليس فقط بالنّص الفع�ّ�، بل  عمل أد�ّي يجب  
ّ
باألفعال املرتبطة بالّتجاوب مع  -و�نفس ال

ا�ي هو التحّقق الذي ينجزه القارئ.    .النّص. إّ��ما قطبان: ف�ّي وجما��ّ 
ّ
ف والث

ّ
و�� ضوء  األّول هو نّص املؤل

 
دبّي، المكـتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة عبد الّناصر حسن محّمد، نظرّية التوصيل  -1

ٔ
-99ص   ،1999وقراءة النّص اال

001 . 
ويل/ الفهم،وعلى مستوى بناء المعنى وصلة البنية  -2

ٔ
إّن فهم جمالّية التقّبل من االشكاالت التي خلقتها البنيوّية على مستوى التا

ّول،
ٔ
ّن اّتجا باإلدراك، هو خطوة منهجّية في المقام اال

ٔ
عقاب البنيوّية،ال

ٔ
فهو اّتجاه من   ه جمالّية التقّبل هو االّتجاه الذي ظهر في ا

دب من خالل اشكاالت التقّبل.structuralism -Postاّتجاهات ما بعد البنيوّية/
ٔ
 ،إّنها نظرّية تعيد عملّية فهم اال

صول المعرفّية لنظرّية التلّقي،ط ننظر، لمزيد الفائدة،
ٔ
  .121ص ، 1997الّشروق، عمان، دار 1ناظم عودة خضر، اال

دب، وخاصة حديث تينيانوف عن مفهوم  -3
ٔ
همية التصور الشكالني لال

ٔ
ن ياوس مثال لم يقلل من ا

ٔ
ن نشير في هذا الصدد إلى ا

ٔ
يمكن ا

دبي
ٔ
دب يرجع إلى الشكالنيين، وإن كان هذا الفهم ال يتم في إط التطور اال

ٔ
ن الفضل في تجديد الفهم التاريخي لال

ٔ
ار  حيث اعترف با

ثير الذي يما
ٔ
دبي في سيرورته التاريخية المتمثلة في وظيفته االجتماعية والتا

ٔ
سه القراء باستمرار. ولهذا السبب نص  ر إدراك العمل اال

يضا.
ٔ
شكال، بل تشمل السيرورة العامة للتاريخ ا

ٔ
دب ال تنحصر فقط في التطور الداخلي لال

ٔ
ن تاريخية اال

ٔ
 ياوس على ا

Hans Robert Jaus ;pour une esthétique de la réception; traduit par Claude Maillard préface de Jean 
Starobinski. Gallimard; paris 1978; p 43.  
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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لنّص وال �� مطابقة لذاتّية  يّت�ح أّن عمليات الّتجاوب ال يمكن بحال أن ت�ون مطابقة ل هذا الّتقاطب،

ما �� �ستمّد حيو���ا من الّتفاعل الّنامي بي��ما القارئ،
ّ
 .1إن

ھ من�اٌح  
ّ
أن ف    الذي هيمنتعن النقد الّسابق    - بالّضرورة    - وهذا �ع�ي 

ّ
  -عليھ ثنائّية: املؤل

ً
النّص هيمنة

 م�حكة أو بد��ّية. تماما كفكرة أّن 
ً
 النّص ليس �� وسعھ أن يمتلك املع�ى اعُت��ت بموج��ا فكرة التقّبل فكرة

 أوان قراءتھ
ّ
 . 2إال

ھ  
ّ
أن وع�� طرف نقيض من التفس�� التقليدّي الذي �عّد املع�ى مخفّيا/منطو�ا �� النّص فقد أبان آيزر 

أي التحّول من    ،نتيجة حتمّية للتفاعل ب�ن النّص والقارئ بما هو تأث�� يتّم اختباره ال هدفا يجب تحديده

ب�ن فاعلّية  النّص   القراءة،  املفاهيم األساسّية ألفعال  نخت�� ذلك من خالل  الّسلوك إجراًء.  إ��  موضوًعا 

 القارئ وفعالّية النّص. 

 : جمالیات الّتجاوب: مقترب ظاهراتيّ  -3

 مفادها:
ً
د النظرّ�ة الظاهراتّية �� األدب فكرة

ّ
 �ع�ى بالنّص الفع�ّ�    تؤك

ّ
ھ ع�� من يدرس عمال أدبّيا، أال

ّ
إن

و��ذه الطر�قة    باألفعال ال�ي تتضّم��ا االستجابة لذلك النّص،  -و�درجة مساو�ة-حسب، بل عليھ أن �ع�ىف

درك ��ا   Roman Ingardenيواجھ رومان ا�غاردن / 
ُ
رائق ال�ي يمكن أن ت

ّ
. فالنّص  3بنية النّص األد�ي بالط

��ا التاّم  بحّد ذاتھ ُيقّدم "نظرات تخطيطّية" مختلفة يمكن ملوضوع العمل أن  
ّ
يظهر من خاللھ غ�� أّن تجل

الف�ّي  القطب  ندعوهما  أن  يمكن  األد�ّي قطب�ن  للعمل  فإّن  ذلك كذلك،  �ان  و�ذا  اإلدراك،  من فعل  هو 

 /artistic  /��ا�جما القطب    estheticوالقطب  ويش��  ف، 
ّ
املؤل أبدعھ  الذي  النّص  إ��  الف�ّي  القطب  �ش�� 

القارئ، و�نتج عن هذه القطبّية الثنائّية أّن العمل األد�ّي ال يمكن أن يتطابق ا�جما�ّ� إ�� اإلدراك الذي ُينجزه  

ما هو �شغل �� ا�حقيقة من�لة وسطا ب�ن القطب�ن.
ّ
فالعمل يتعّدى  مع النّص تماما، أو مع إدراك النّص ، إن

مستقّل عن   ذلك،  ألّن النّص �ستمّد حياتھ من �ونھ ُمدَر�ا، وأّن فعل اإلدراك فضال عن  �ونھ مجّرد نّص،

ر بنماذج النّص ا�ختلفة. 
ّ
 املزاج الفردّي للقارئ، رغم أّن القارئ يتأث

ة،  
ّ
إّن االلتقاء ب�ن النّص والقارئ هو الذي يحّقق للعمل وجوده، وال يمكن لهذا االلتقاء أن ُ�عّ�ن بدق

أو باملزاج الفردّي للقارئ، لذا    ولكن يجب أن يبقى دائما التقاًء فعلّيا، كما ال ينب�� أن يتماثل بحقيقة النّص 

ب ع�� العمل من   �ستمّد العمل طبيعتھ الّدينامّية من وجوده الفع��،
ّ
وهذا �� ا�حقيقة شرط مسبق ملا ي��ت

و"النظرات    تأث��. الّنماذج  يصل  ل�ي  النّص  لھ  يقّدمها  ال�ي  املتنوعة  املنظورات  القارئ  �ستعمل  فعندما 

 
ّ
ف��ي أساًسا إ�� إيقاظ    .ھ يجعل العمل �� حالة حركةالتخطيطّية" أحدها باآلخر، فإن

ُ
وهذه العملّية نفسها ت

 
1- Wolfang Iser; l'acte de lecture; Théorie de l'effet esthétique ;traduction d'Evelyne Sznycer. Bruxelles ; Pierre 
Mardaga Editeur, Bruxelles; 1985; p48. 
2- Ibid, p.48. 

تومبكنز، نقد استجابة القارئ، من الشكالنية إلى ما بعد البنيوّية، ترجمة، حسن ناظم وعلي حاكم، مراجعة وتقديم:   جين .ب. -3
على للثقافة، 

ٔ
 .  113ص  ،1999محّمد جواد حسن الموسوي، المجلس اال
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ٔ
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ف عن طبيعتھ الّدينامّية املتأّصلة. فهذا  
ّ

االستجابات �� نفسھ. وهكذا فإّن القراءة تجعل العمل األد�ّي يتكش

شت��ن/  ران 
ُ
شاندي)  Laurence Stern"ل ترس��دام  رواية  ف  (�� 

ّ
مؤل من  ما  حدود  -يالحظ"  ياقة    �عرف 

ّ
الل

وق الّرفيع
ّ

فاالح��ام ا�حقيقّي الذي تمنحھ لفهم القارئ هو أن    يمكن أن يتجّرأ ع�� التفك�� �� �ّل ��يء:-والذ

  .1شيئا ما يتخّيلھ حسب مزاجھ-ولنفسك- وأن ت��ك لھ   �شاطره هذا املوضوع ودّيا،

ف �� لعبة التخّيل، فإذا ما  نخلص إ�� اعتبار النّص األد�ّي شب��ا بامليدان الذي �ش��ك فيھ القارئ  
ّ
واملؤل

ّدمت القّصة إ�� القارئ بتمامها،
ُ
فإّن تخّيلھ لن ي�ج امليدان أبًدا، وست�ون   بحيث ال ُي��ك لھ ��يء يفعلھ، ق

ا. ولذلك ينب�� أن ُيتصّور عمل أد�ّي ما  
ّ
 وجاف

ً
 امللَل الذي ينشأ عندما ُ�عرُض أمامنا �ّل ��يء متجّزأ

ُ
النتيجة

 
ُ
ُمحاٌل أن ت�ون  ذلك ألّن القراءة   ّيل القارئ �� تحقيق أمور خاّصة بھ ع�� قراءتھ،خ ت  شركبطر�قة سوف �

 ما لم تكْن  
ً
 يتجاوز النصُّ ا�حدود �ش�ل  و�� العملّية االبداعّية هذه، فّعالة و�بداعّية وتخييلّية.ُممِتَعة

ّ
إّما أال

��ا  ولذلك رّ�ما نقول إّن ذل .أو يتجاوزها إ�� حّد �عيد جّد  �اف،
ّ
ك امللل واإلرهاق ُي�ّونان ا�حدود ال�ي بتخط

العملّية وصفا    ستف�� جماليات  نصف  أن  يمكن  أّي حّد  إ��  ي��ز هو:  الذي  القارئ. والّسؤال   �� الّتجاوب 

 نخت�� ذلك من خالل املفاهيم األساسّية ألفعال القراءة، ب�ن فاعلّية القارئ وقابلّية النّص. وافيا؟

 : األساسّیة ألفعال القراءة ، بین فاعلّیة القارئ وقابلّیة النصّ المفاهیم   -4

أو   السميولو��  أو  البنيوي  االتجاه   �� الشأن  كما  واحدا  من��  والنص  القارئ  ب�ن  العالقة  تنحو  ال 

إ�� القارئ ومن    االجتما��، إنما �� عالقة تبادلية �س�� ف��ا عملية القراءة �� اتجاه�ن متبادل�ن: من النّص 

 جديدة قد ال ي�ون لها وجود    .قارئ إ�� النّص ال
ً
فبقدر ما يقدم النص للقارئ يضفي القارئ ع�� النص أ�عادا

جاه�ن. .�� النص
ّ
 فكيف تتم عملية التخصيب هذه؟ و�ذلك ي�ح القول بأن الّتفاعل خصيٌب بي��ما �� االت

رب إ�� عالم النص وقصديتھ  إّن الّتفاعل مع النّص هو أّس �شكيلھ واستبطانھ بصورة تحقق قراءة أق

  
ً
جزئيا �سيطر  األد�ي  النص  فإن  ولذلك  استجابة    -ورؤ�تھ،  ع��  القصدية  ال�اتب  ألفعال   

ً
نتاجا بوصفھ 

  
ً
ع�� عدد من الفجوات أو    -إ�� درجة ازدادت بصورة عظيمة �� األدب ا�حديث  -القارئ ولكنھ يحتوي دائما

 بطر�قة املشاركة ا�خالقة مع ما هو معطى �� و�جب ع�� القارئ أن يم  .2العناصر غ�� ا�حددة
ً
أل هذه ذاتيا

 إن تجر�ة القراءة عملية ارتقائية من التوقع واإلحباط والتأمل و�عادة البناء.  .النص الذي أمامھ

غ�� أّن األمر مشروط �� جانبھ اآلخر بكفاءة القارئ وتمّرسھ حّ�ى ي�ون ع�� اقتدار مللء الفراغات ال�ي  

 حيٌل أسلو�ية ع�� نحو ُمعتّمٍد ل�ي يمألها القارئ   .الّناّص لذ�اء القارئ وفطنتي��كها  
ّ
  إذ ما ترك فراغات إال

� بموج��ا جمالّية النّص. 
ّ

 فهما وتأو�ال، ُيج�

 
1- Shandy Gentlman; London;Dent,1956.p79. Laurence Serne; Tristram. 

يزر مصطلحا مكّمال لـ -2
ٓ
ورد ا

ٔ
 نسيج من الّصالت الُمَحّضرة   "الفجوات" هو "المظاهر الخطاطّية"ـ ا

ّ
ّن النّص ما هو إال

ٔ
تعبيرا عن ا

 الستقطاب القارئ. هذا المصطلح لرومان انغاردن.
-  Roman Ingarden; The literary Work of Art; transl.by George G. Grabowicz-Evanston, 1973, p 276.   



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا
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ا لواجدون آيزر  
ّ
 .Gerald Bب. جرار/  وهارولد  Jones E Edward.جونز /    مستندا ملا ذهب إليھ إدوارد إ.و�ن

Harold  ��كتاب  �� / االجتما�ّ�  النفس  علم  أسس  اعت��ا   Foundations of Social Psychology1ما:  ح�ن 

ع/املألوف  
ّ
املتوق غ��  مع  وتحابب-الّتفاعل  �عارف  عالقة   �� ا�حال  عن  -كما  يصدر  كالهما  للتجر�ة  إغناًء 

مغاير سلو�ّي  ط 
ّ
ص  .مخط تناقص  ما 

ّ
و�ل إثارة  الّتفاعل  ازداد  الّتغاُير  درجة  ارتفعت  ما 

ّ
ب�ن و�ل الّتفاعل  ار 

ر�ك�ن أك�� طقوسّية
ّ

  .2الش

 : فاعلیّة القارئ -4-1
ل�ن �انت القراءة ذّوقّية انطباعّية �� �حظ��ا األو�� فإّن كشفها جماليات النّص املقروء يخضع �جملة من  

ي�ون  االس��اتيجيات ا�جّسدة لفاعلّية القارئ �سمح برؤ�ة مواطن ا�جمال مكشوفة �انت أو متوارّ�ة. فال  

 حّ�ى 
ٌ
 وُمكّيَفة

ٌ
�حة

َ
 تقّدم املع�ى جاهزا مستو�� بل هو ع�� األ�ّح بنية مق�

َ
النّص األد�ّي بموجب ذلك بنية

ُ�عيد القارئ بنيَ��ا من جديد انطالقا من فعالياتھ الذهنّية ا�خاّصة. نتاج هذا الّتجاوب الّتفاع�ّ� فهم ال هو  

ھ حصي .مطابٌق القارئ وال هو ُمطابق النص
ّ
 لة اندماج معطيات البنية الذهنّية وتفاعلها مع بنية النّص. إن

ل نقطة البدء �� نظرّ�ة آيزر ا�جمالّية �� تلك الّصالت ا�جدلية الّرابطة ب�ن النّص والقارئ. وتقوم  
ّ
تتمث

  ع�� جدلّية التفاعل بي��ما �� ضوء اس��اتيجيات عّدة منطلقها االع��اض ع�� املقار�ة البنيوّ�ة واالهتمام 

و�ناء املع�ى/اس��اتيجيات بناء    3بدور املتقّبل �� مسألت�ن أساسيت�ن هما: شروط الّتفاعل ب�ن القارئ والنّص 

 .4املع�ى 

كيف هو:  بحثھ  مجال  ُيوجُز  سؤال   �� اهتمامھ  مناط  ص 
ّ

مع�ى    ؟ن�خ النّص  ُي�ّوُن  ظروف  أّية  وتحت 

 باعتبار ذلك  ذلك أّن النقد الّسابق �جمالية التقبّ  بالنسبة إ�� القارئ؟
ّ
ل لم ُ�عر االهتمام لطرف املتقّبل إال

مة
ّ
 القليل عن كنھ ذلك ال  .مسألة ُمسل

ّ
نا ال �عرف إال

ّ
ھ من الغر�ب" أن

ّ
��يء الذي �عت��ه بيد أّن آيزر يجد أن

مة "
ّ
 . 5مسألة ُمسل

النّص   �� للمع�ى ا�خفّي   إخراٌج 
ّ
الفهم والتأو�ل إذن إال   تنتج عن    فمن الطبي�ّ� أن   .ما 

ُ
الفهم ثالث هذا 

 : نتائَج 

 خسارة لل�اتب  -

ھ حّل لغًزا ولم يبق أمامھ غ�� ��نئة نفسھ ��ذا اإلنجاز.  -
ّ
 شعور القارئ إثر كشفھ املع�ى ا�خفّي و�أن

 
1- L'acte de lecture; op. cit. p 290. 
2- Ibid; p 191. 

ى في عدم وجود وضعّية "وجه لوجه
ّ
شكال الّتفاعل االجتماعّي يتجل

ٔ
ساسّي بين القراءة وجميع ا

ٔ
"في القراءة. ووجود البياضات  الفرق اال

ء عبر إسقاطات التي 
ْ

 القّراء. تستوجب المل
3- L'acte de lecture; op. cit. Pp 195-233. 
4- Ibid; Pp 161-187. 

دب، ترجمة، حميد لحمداني  -5
ٔ
يزر، فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب في اال

ٓ
الجياللي الكدية، منشورات مكـتبة  وفولفغانغ ا

 . 11ص  ،1995المغرب -المناهل، فاس



يزر ،  جماليات التجاوب في فعل القراءة
ٓ
نموذجا  مقاربة ا

ٔ
سماء خوالدية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا

ٔ
 د. ا
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إذا �انت وظيفة التأو�ل �� إخراج املع�ى ا�خفّي من النّص األد�ّي، فإّن هذا يتضّمن اف��اضات مسبقة   -

�
ّ
و�استخراج القارئ املع�ى الذي هو جوهر    ع�� مع�ى وا�ح يحتفظ بھ لنفسھ....  �� أّن ال�اتب قد يتس�

النّص مبتذال، النقد    العمل األد�ّي يص��  ما يق��ي ع�� 
ّ
و�ن النّص فحسب،  مس��ل�ا، وهذا ال يق��ي ع�� 

 .1األد�ّي أيًضا

 :عملیات الفھم -4-2
 تدّرجّية أشبھ ما ت�ون بالّتنقيل ال

ً
تنقيٌل اصط�ح عليھ آيزر بـ   ر.ّتتا��ّ� للّصو تبدو عمليات الفهم مرحلّية

  - �ستند هذا املفهوم إ�� �ون النّص ا�خيل . La mobilité du point de vue"2"تحّول(حركّية) وجهة النظر/ 

ال يدَرك مرة واحدة ومن ا�خارج، كما هو ا�حال بالنسبة إ�� األشياء ا�جاهزة تجر�بيا، بل    -أي النص األد�ي

باعتباره جهة نظر متحركة داخل حقل    -�ستكشف تدر�جيا من الداخل. "وهذا املسار الذي يتخذه القارئ 

 ألوانھ. والتلون ب .3هو الذي يؤّمن /يضَمُن خصوصية املوضوع ا�جما�� �� النص ا�خيل"-الفهم 

آيزر    و سا�ّي -انت�ى 
ّ
الل الّنفس  علم  إ��  هوسرل/   4مستندا  ظاهراتية   �� التوقع  مفهوم   و��� 

Husserl Edmund  5  -    إ�� أن الّنقالت القرائية داخل النص ع�� مستوى ا�جملة الواحدة أو ا�جمل املتعاقبة

تقاطعهما. و�تكشف هذا املسلسل    تمثل �حظات يتفاعل ف��ا ا�َحصل مع املتوقع، حيث يوجد املتقّبل عند 

 القرائي عن واقعة أساسية �� التحول الّدؤوب لوجهة النظر داخل النص لتنفتح بذلك آفاقھ الداخلية.

 : التفاعلية -

الّتفاعل ا�خصيب �� ُعرف آيزر هو شرط الزم إلنتاج املع�ى، السيما إذا �ان القارئ ذا خيال خصب وذهن  

ــقها    .حاد
ّ
يخل هو  بل  املعا�ي  مختلف  ليحّقق  النصية  بالتوج��ات  باالس��شاد  مكتفيا  بموج��ما  عاد  ما 

ما هو إ�شاءٌ -كما هو ا�حال �� ا�خطاب املألوف-فليس املع�ى معطى بصفة قبلّية    .6تخليقا
ّ
و�الّتا�� ال  .  7إن

 . 8التفس�� بل االبتداع والتخليق يص�� الفهم مستوجبا

 
ويل الكلّي، -1

ٔ
ويل، الفّن الجزئّي والتا

ٔ
يزر، وضعية التا

ٓ
دبّية لسانّية،   ا

ٔ
حمد، مجلة دراسات سيميائّية ا

ٔ
ترجمة ،حفو نزهة وبوحسن ا

 .70،ص6،1992العدد
2- L’Acte de lecture, op. Cit. p. 199. 

الوضعية تعقيدا كون النص المخيل ال ينضب معينه حتى وإن سلك طريق التقرير في موضوعات معطاة تجريبيا. ما يزيد هذه  -3
نه يفصلها عن سياقها التداولي. فيؤدي ذلك إلى "تفجير اإلطار المرجعي" 

ٔ
نه يختار موضوعاته من العالم التجريبي، غير ا

ٔ
صحيح ا

 ئ مرتبطا بالنص ال بالمرجع. المساعد على تحديد المصرح به. ولذلك يظل القار 
L'acte de lecture, op. cit. P. 200.   

و فضاء اإلدراك، وهو امتداد النص الذي يمكن تبينه في كل لحظة من  -المدى البصري “ بـ استثمر ما عرف في هذا المجال  -4
ٔ
الصوتي ا

 ).L'acte de lecture, op. Cit. p20ة". (لحظات القراءة"، هذه اللحظة التي نستطيع، اعتمادا عليها، توقع اللحظة الموالي
5 -Ibid, p 203. 

 . 158عز الدين إسماعيل، ص  روبرت هولب ،نظرية التلقي، ترجمة، -6
7- Wolfgang Iser, La fiction comme effet, Poétique, vol.10, #39, p 279. 

 . 21روبرت هولب، نظرية التلّقي، مرجع سابق، ص  -8
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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ف، ويستخرج معناه كما لو �ان مكتمال جاهزا  إن النص  
ّ
��ذا االعتبار ال يحمل قصدا معّينا يبلغھ املؤل

�شاط سلطٍة   .وثابتا إّن    .بل هو  بل  النّص.  أو  ف 
ّ
املؤل لقصد  ف��ا  م�ان  فيھ مطلٌق ال  القراءة  النّص فعل 

ط مل�ات القارئ الفردّية �� اإلدراك واملعا�جة
ّ

ّن النّص قد يجّسد فعال األعراف  ورغم أ  .الّناجح هو الذي ينش

والقيم االجتماعّية لقّرائھ ا�حتمل�ن فإّن وظيفتھ ال تقوم فقط �عرض مثل هذه املعطيات، بل �� استعمالها  

 ل�ي تضمن فهم النّص. 

للنص   القراءات  �عدد  من  ذلك  يواكب  ما  مع  القارئ  ع�� قصدّية  إبقاًء  ف  ِ
ّ
املؤل إ�عاد قصدية  أن  بيد 

عدد قراءات القارئ الواحد للنص الواحد، �ان مسهًما �� دق جرس خطر الفو��ى، فو��ى الواحد، بل و �

��ا   ي��ء  ال�ي  التوقعات  أفق   �� تتمثل  للتفس��  تقديم ضوابط  الّنظرّ�ة  لذا فقد حاول مؤّسسو  التفس�� 

 راءة وحّر���ا؟. فما مفهوم أفق التوقع ؟ و ما صلتھ بفاعلّية الق 1الفرد إ�� النص �� بداية فعل القراءة 

 : أفق التوقع -

ونظرّ�ة   هوالند  نورمان  نظرّ�ة  وتحديدا  األد�ّي،  للتجاوب  النف��ّي  التحليل  نظر�ات  مستثمرا  آيزر  نرى 

، اللت�ن ال تر�ان األدب شكال من أش�ال الّتواصل فحسب وال هو �عب�� أو  Simon Lesserسيمون ليّسر/ 

 تفاعلّية 
ٌ
 . 2موصولة �غ��ها من الّتجاربصناعة فحسب بل هو تجر�ة

روط ال�ي تّ�ئ نّصا لُينظر إليھ �عي�ْي قارئ القرون الوسطى أو �عي�ي  
ّ

و�� ذات الّسياق يتساءل: ما الش

أليس ال�جز عن الفهم أمارة ع��   قارئ حديث أو من خالل منظور أسطورّي او منظور التحليل النف��ّي؟

النّص؟ مع�ى  أن  :ُيجيب  استغالق  يمكن  وخالٌص    ال  تحّرٌر  األدب  ألّن  معناه  ُيخفي  الذي  هو  النّص  ي�ون 

 .3والقارئ هو الذي ينتج إخفاًء للمع�ى ا�حقيقّي 

واستنادا إ�� منظور هوالند النف��ّي يف��ض آيزر أّن عملّية الّتواصل تتّم من خالل نوع من املطابقة ب�ن  

فّسر �سهولة طبقا للبنيات السي�ولوجّية    البنية النّصية واالستعداد ا�خاّص للقارئ، فيمكن للّنصوص
ُ
أن ت

ُغ النّص املع�ى عاكسا البنيات 
ّ
ُغ القارُئ   الّسي�ولوجّية  املألوفة حيث ُيبل

ّ
نفَس املعا�ي املألوفة    للقارئ أو ُيبل

ية  األفالطونّية للنّص والقارئ لن ت�ون �اف  الّصورة املرآوّ�ة  أثناء القراءة والتعّرف. و�خلص آيزر إ�� اعتبار

حد��ا األعمال األدبّية
ُ
 .4باملّرة لتفس�� التأث��ات والّتجاو�ات ال�ي ت

لنفسھ، ال يمكن أّن ُيقّدم للقارئ أّي ��يء جديد رئ بّحاثٍة عن الّصورة املنعكسة  إّن تجاوً�ا �عتمد ع�� قا

ع" نظاما من املرجعيات املش�لة بصفة موضوع
ّ
وهو مع    .ّيةوهو ما ذهب إليھ ياوس ح�ن اعت�� "أفق التوق

حظة الّتار�خّية ال�ي ينشأ ف��ا، ينشأ من ثالثة عوامل أساسّية : التجر�ة املسبقة ال�ي اكتس��ا  
ّ

�ّل عمل �� ال�

 
1- L'acte de lecture, op. Cit. Pp 182-183. 
2- ibid; p77. 
3- ibid; p85. 
4- ibid; p82. 
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معرف��ا   ُيف��ض  ال�ي  ومواضيعها  الّسابقة  األعمال  ش�ل  النّص،  إليھ  ينت�ي  الذي  ا�جنس  حول  ا�جمهور 

غة الشعرّ�ة
ّ
   والّتعارض ب�ن أسلوب الل

ّ
 .1العالم ا�خيا�ّ� والواقع اليومّي  غة العملّية/ وأسلوب الل

 ال يكمن �� املشا��ة بل �� االختالف. و�التّ 
ّ

َص آيزر إ�� أّن ال��يء ا�حاث
ُ
ا�� فإّن عملّية الفهم  و�الّتا�� خل

 . 2تتحّرك �جعل غ�� املألوف مألوفا، بل سي�ون األدب عقيًما لو �ان سبيال للتعّرف ملا هو مألوف فقطبرّم��ا  

.  3réconfortوهو �� ��اية املطاف ارتياٌح/  détendreلھ تأث�� االرتياح/   -تماما كغ��ه من الفنون -إّن األدب  

نا ننتظر منھ أن ُ�عا�ج تلك الّتجارب حّ�ى نرتض��ا    ح�ى لو جعلنا العمل �شعر باأللم أو اإلثم أو القلق،
ّ
فإن

 
ً
 منھ. متعة

َ
رة

َ
يتناوب ف��ا القلق وا�حّل. �� �عبارة القرن الثامن عشر نوع   وحي��ا يقّدم األدب املتعة املنَتظ

 . تحّرر القارئ من ضغط التجر�ة العادّية. Le beau désordre4من الفو��ى ا�جميلة/ 

 : حرّ�ة القارئ  -

ليس القصد من ا�حّر�ة التحّرَر من الّضوابط الفنّية أو استقبال النّص �� فو��ى ال تخضع للمعاي��،  

إّن الّنظرّ�ة تنأى بالقارئ عن الّنماذج    . قارئا بنيوّ�ا تقف أهّميتھ عند سطحّية الّدور الوصفّي املنوط بھوال  

فالقارئ املارك��ّي   .الّسائدة من ناحية وعن ا�ج��ّية ال�ي فرضها الّنقد املارك��ّي ع�� الفّن من ناحية أخرى 

 
ّ
تتوق معّينة  إيديولوجّية  وضعّية  إطار   �� النّص  فرديتھف  �ستقبل  و�شاطها    عندها  وميولھ  ذاتي��ا  ب�ّل 

بقة
ّ
 .5الذه�ّي، لت�ون �� خدمة املذهب أو الط

املة  
ّ

الش الّرؤ�ة  ثقا�� محّدد قد يحجب عنھ  أو  �� نظام عقدّي  القارئ  الفهم ألسرها  �عيق  �� مسألة 

ية إذا �ان مخالفا لقناعاتھ املذهب
ّ
ھ قد يرفضھ بال�ل

ّ
د رّواد الّنظرّ�ة    . ّيةللعمل األد�ّي، ناهيك عن أن

ّ
ولهذا يؤك

الّ�حيحة   القراءة  فإّن  اإليديولو��  ال��امھ  ب ع�� 
ّ
التغل ُيحاول  لم  إذا  القارئ  "أّن  وآيزر خصوصا  عموما 

 .6للنّص ست�ون مستحيلة" 

 :  La mobilité du point de vueوجهة النظر ا�حركّية (ا�جّوالة)/ -

آ صاغها  ال�ي  األساسّية  املفاهيم  من  ف�ي��  الن��ّي،  املع�ى  بناء  حول  الس��اتيجيتھ  شرحا  "تتيح   يزر 

�عديال  �عض  مع  �عضها  ي��ابط  ال�ي  ا�ختلفة  املنظورات  ذلك  خالل  �اشفا  النّص  خالل  التحّرك  للقارئ 

 
1- Hans Robert Jauss ;pour une ésthétique de la réception, op. cit. P 90. 
2- L'acte de lecture; op. Cit. P 83. 
3- Ibid., p 84. 

يزر هذا المصطلح بـ -4
ٓ
ّن هذا الّنظام سيعاد إقراره بطريقة   الجمالّية المستقاة من اضطراب مؤّقت يكون مرفوقا بتوّقع"المتعة ـ عّرف ا

ٔ
ا

رة".
َ
 ما غير منَتظ

L'acte de lecture; op. cit. p 85.  
رقون، الجمالية الماركسّية، ترجمة، جهاد نعمان، منشورات عويدات، بيروت  -5

ٔ
 .  91ص ،1975هنري ا

 . 86الستقبال، مرجع سابق، صروبرت سي هولب، نظرّية ا -6
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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ل �� ذهن املتقّبل ال يمكن إدراكھ دفعة واحدة، وال يمكن    ،1للمع�ى �� القراءة"
ّ
ألّن املوضوع ا�جما�ّ� املتش�

 من خالل املراحل ا�ختلفة واملتتا�عة للقراءة "تخيّ 
ّ
 . 2لھ "إال

ف عن التجوال �� فضاء النّص   فإّن وجهة نظره ا�جّوالة ال ول�ي يصوغ املتقّبل موضوعھ ا�جما�ّ�، 
ّ
تتوق

ية، إذ املوضوع ا�جما��ّ 
ّ
لھ بال�ل

ّ
ل مظهرا من مظاهره دون أن تمث

ّ
 املت�ّون من مجموعة مراحل �ّل مرحلة تمث

هر ع�� حدة. ولذلك فإّن عملّية ال��كيب تتواصل خالل �ّل مرحلة من  ظ�ستلزم الّنقص املوجود �� �ّل تم

. باعتبار أّن مع�ى النص ال يمكنھ أن يتحّقق دفعة واحدة  3مراحل رحلة "وجهة الّنظر املتحركة( ا�جّوالة) "

وهذا ما يؤكد أن ثقافة القارئ �عمل ع�� حّل ا�خزون الثقا�� للنص    .بل يأخذ القارئ �� اكتسابھ تدر�جيا

ا من �ْوِنِھ بدًءا وصوال إ�� غ��ه من األ�وان مآال. 
ً
 . 4" ومنت�ى حراك القارئ بلوغ التأو�ل املتسق"انطالق

يھ االختالف وعدم التماثل
ّ

قل  وقد ماثل آيزر املسألة بالتفاعل ب�ن �خص�ن �� ا�ح  .هو إذن تفاعل �غذ

نان  االجتما��، تفاعال ال يحدث �ش�ل قوّي إال عندما يجهل �ل واحد م��ما هو�ة اآلخر، أل��ما حينئذ ي�وّ 

را غ�� مطابق ل�حقيقة، و�تصرفان ع�� أساس هذه الصورة املف��ضة عن �عضها  عن �عضها البعض تصوّ 

 . 5البعض

يز�و القارئ  لدى  متغّ��ة  نظر  وجهات  النصُّ  يكشف  ما  بقدر  ھ 
ّ
و�فضل    إن الفجواُت.   

ُ
مأل

ُ
وت الّتفاُعُل 

ل اإلطار العاّم للّتواصل ب�ن النّص والقارئ، الذي بھ هو تحديدا  
ّ
ي يتش� �ستطيع القارئ أن ال�جّل الن��ّ

. هذا ال�جّل سُيكِسُب القارئ الو�َ�  6حيل إل��ا النص و�رد عليھ الفعلي�عيد بناء الوضعية التار�خية ال�ي 

قافّية ا
ّ
النص    بموجبھيؤسس    اعتماًداسيعتمد نجاح فعل التواصل  ل�ي يطرحها النّص. وهو ذاتھ  بالبنية الث

 .7نفسھ بما هو عامل ارتباط �� و�� القارئ 

طلق األفعال ال�ي تؤدي إ�� نقل النص إ��  ييخّصب القراءة إذ    8هذا التفاعل الّدينامّي ب�ن النص والقارئ 

وترتبط    . يطلقها النص و�� تفلت من السيطرة الداخلية للنصوهذا �ع�ي أّن هناك أفعاال ال-و�� القارئ  

النص مع  تفاعلھ  خالل  من  عل��ا  يحصل  بمعارف  القارئ  ��حن  اللغوي  التحصيل  هذه    .عملية  وتتباين 

بتباين املرجعيات إذ نجد النص    الفكر�ة  املعارف  �� قراءاتھ،  القارئ  ال�ي ينطلق م��ا  اللغو�ة  واملنطلقات 

ارف ش�ى، م��ا ما هو مرتبط با�جانب ال��كي�ي للغة، أو با�جوانب الداللية ا�ختلفة املرتبطة  يزود قارئھ بمع

ببناء النص، وكذا بالدوافع ال�امنة وراء إنتاجھ، وكذا ا�خلفيات ال�ي �عتمد عل��ا املؤلف قصد بلورة موقفھ،  

 
1- L'acte de lecture; op. Cit. P 161. 
2- Ibid; p 199. 

دب، -3
ٔ
يزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في اال

ٓ
ترجمة، حميد الحميداني الحاللي الكدية، مطبعة المناهل،   ا

 .58المغرب،ص
4- L'acte de lecture; op. cit p 245. 

دب، صايزر، فعل  -5
ٔ
 .5القراءة، نظرية جمالية التجاوب في اال

6- L'acte de lecture ; op. cit. p 137. 
 . 94، ص 1999، 34حافظ إسماعيل علوي، مدخل إلى نظرية القراءة، مجلة عالمات، ج  -7
يزر ، فعل القراءة، نظرية في االستجابة الداللية، ص  -8

ٓ
 .169ا
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أن ي�ون موسوعة ليتمكن من فهم  وم��ا ما لھ عالقة با�جوانب التداولية للنص. ولهذا يف��ض �� املتلقي  

ُن  م�امن النص، ح�ى �ستطيع ملء الفجوات ال�ي �ع��يھ. وقد  
ّ

مك
ُ
 ت

ُ
من القيام    النموذ��َ   القارَئ   املوسوعة

أي   يقرأ،  ملا  النفي واإلثبات  �عملية  املقروء، والقيام  للمع�ى، والتفاعل مع  بدور االستحضار واالستجماع 

 .1ثناء القراءةيتعلق بدور القارئ أيقوم ب�ل ما 

التأو�ل مشروعھ  مركز   �� القارئ  آيزر  يضع  النص    .هكذا  ملع�ى  مس��ل�ا  طرفا  �عد  لم  عنده  فالقارئ 

ل إ�� عنصر فاعل إ�� عملية إنتاج املع�ى. و�طبيعة ا�حال فإن املقصود بالقارئ  وقصدية املؤلف و�نما تحوّ 

  Super readerم مسبقا مثل "القارئ األع��/ ددت هو�ا��عند آيزر يختلف عن مجموعة من القراء الذين ُح 

لـوولف، ألن هؤالء   Intended readerوالقارئ املقصود/   2لـفيش  Informed readerلـر�فات��، والقارئ ا�خ��/ 

اء لهم وجود فع�� وحقيقي. فالنّص الف�ّي بحسب ر�فات�� مثال عبارة عن مجموعة من الوقائع األسلو�ية  القرّ 

أما بالنسبة إ�� آيزر    .رةاملوسومة والتمي�� ب�ن هذه الوقائع ال يتم إال من خالل ذات متبصّ املوسومة وغ��  

فإنھ يق��ح نمطا آخر من القراء سماه القارئ الضم�ي ويع�ي بھ دورا مكتو�ا �� النص ومجسدا للمقاصد ال�ي  

تتوقع قارئا حقيقيا قادرا    . وهذه البنية3يحتوي عل��ا �ش�ل اف��ا��ي، إنھ بنية نصية وليس �خصا خياليا

 و   .ع�� التفاعل مع التأث��ات النصية
َ

ِنف
َ
فإن القارئ الضم�ي عند آيزر هو دائم اإلنجاز والتحقق وال    تبًعا ملا أ

 يمكن تصوره منفصال عن فعل القراءة. 

  �سهم املتلقي �� بناءوال  إن العالقة التفاعلية للنص ناتجة عن �ونھ ينطوي ع�� مرجعيات خاصة بھ  

    مرجعياتھ 
ّ
الفجوة لدى آيزر ناتجة عن عدم  ناهيك عن أّن    للمعا�ي ا�خبوءة �� فراغات النّص.ع�� تمثلھ  إال

 . 4التوافق ب�ن إيحاء النص وتلقي القارئ و�� ال�ي تحقق االتصال ا�حقيقي �� عملية القراءة

�عيد بناء النص عن طر�ق    ولن ت�ون القراءة مثمرة جادة إال إذا وجد القارئ االف��ا��ي ا�خيا�� الذي

نقده وتأو�لھ انطالقا من تجر�ة جمالية وفنية �عيدا عن تصور القارئ املعاصر الواق��. والقارئ الضم�ي: 

"ليس لھ وجود �� الواقع، و�نما هو قارئ ضم�ي، يخلق ساعة قراءة العمل الف�ي ا�خيا��. ومن ثم، فهو قارئ  

يرتبط مثلھ �ش�ل من أش�ال الواقع ا�حدد، بل يوجھ قدراتھ  لھ قدرات خيالية شأنھ شأن النص. وهوال  

ا�خيالية للتحرك مع النص باحثا عن بنائھ ومركز القوى فيھ وتوازنھ، وواضعا يده ع�� الفراغات ا�جدلية  

 .5فيھ فيمألها باستجابات اإلثارة ا�جمالية ال�ي تحدث لھ"

 
1- Umberto Eco;" The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts". London: Hutchinson, 
1987; Pp 4-46.  
2 -Stanley Fish ; Literature in the Reader, Affective Stylistics ; New Literary History; 1970, p 132.   
3- L'acte de lecture ; p 64. 

مون، بغداد،  -4
ٔ
دبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة، يوئيل يوسف عزيز، دار الما

ٔ
 .46، ص1990نورثراب فراي، المعنى اال

ليات إنتاج الوقع عند وولف غانغ إيزر،
ٓ
ترجمة، عبد العزيز طليحات، مجلة دراسات   عبد العزيز طليمات، الوقع الجمالي وا

 . 58ص ،1992سيميائية، العدد السادس لسنة 
ثير واالتصال، مجلة فصول المصرية، المجلد -5

ٔ
 . 103، ص1984، 1، العدد5نبيلة إبراهيم، القارئ في النص، نظرية التا
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لم �شعر ���يء من االندماج الوجدا�ي معھ،    ماد�ي ومعلوم أننا ال �ستطيع أن �ستمر �� قراءة العمل األ 

�� الوجدانية  املشاركة  وهذه  ساخط�ن.  أم  كّنا  م�جب�ن  فيھ،  مشار�ون  بأننا  الوقت  اإلدراُك    ونحس   ��

 .1"نفسھ

 : املشاركة �� صنع املع�ى -

قارئ ال يقف عند  إّن جماليات الّتفاعل ب�ن القارئ والنّص س��ورة نامّية صنُع املع�ى من��اها، أي أّن ال

راكة �� صوغ املع�ى
ّ

فيتحّول ال��ك�� من موضوع النّص إ�� سلوك القراءة بل إ��   .الّتفس�� بل يتجاوزه إ�� الش

بي��ما تصّور 2الّتناغم  هو  إ�غاردن/   .  ظاهراتّية  من  ��    Phenomenology of Roman Ingarden  مستمّد 

تحليلھ للعمل األد�ّي �� ضوء صالتھ بالقارئ وتحديدا اعتباره أّن بنية العمل األد�ّي ثابتة و�م�انّية تحّققھ  

 . 3متعّددة بتعّدد القّراء وتجاو�ا��م

ومهّمة   املباشر  اإلدراك  مهّمة  هما:  للقارئ  مهّمت�ن  ب�ن  و�اوس  آيزر  من  �ّل  مّ��  املسألة  ولتوضيح 

مهمّ  أّما  غوّ�ة  االستذهان. 
ّ
الل معطياتھ  النّص:  مع  الّتعامل   �� األّول  املستوى  ف�ي  املباشر  اإلدراك  ة 

سّ�ى عندهم عمال فنّيا ُيحسُب  
ُ
واألسلو�ّية، والنتيجة ال�ي يصل إل��ا القارئ �� هذه املرحلة التفس��ّية ال �

غوّي، وهو واقع تحت سيطرة  ألّن العالقة بينھ و��ن النّص مازالت مفصولة أو معزولة ��ذا البناء ا للقارئ،
ّ
لل

 بابا لسلسلة  
ّ
غو�ات النّصية إال

ّ
اإلشارات والّرموز واملفاتيح النّصية، وليست خ��ة األفق ا�جما�ّ� األّول/الل

خصّية 
ّ

 .4من التوفيقات االنطباعّية ال�

ل ف��ا ذاتّية القارئ 
ّ
و�كشف عاملا   ،أّما مهّمة االستذهان أي عمل الذهن وا�خيال ف�ي املهّمة ال�ي تتش�

ق الذي ينتج  
ّ
�ش�ل غ��  -داخلّيا تقُصُر املرحلة األو�� عن إدراكھ. فاالستذهان جزء أسا��ّي من ا�خيال ا�خال

أّن    -��ائّي  أي  واستكمالها.  الغموض/البياضات  مواطن  أو  اإل��ام  بقع  تدّبر  من  انطالقا  جمالّية  مواضيع 

 .5املع�ى هو دائما س��ورة للتحّقق ال لالكتشاف

� اهتمام القارئ ويسأَم في�ون حي��ا غ��  
ُ
 ي�ون وا�حا تماما لئال يف�

ّ
والعمل الّناجح �� أفق آيزر يجب أال

ز  6منتج وغ�� منشّد إ�� ما يقرأ بطر�قة فّعالة
ّ

ر�قة الفّعالة ال�ي أشار إل��ا آيزر، ف��ك
ّ
. و�وّ�ح ا�غاردن الط

الفراغات بما هو جزء مهّم �� إ�شاء جمالّية الّتجاوب، إذ أّن مألها  ع�� التجسيم/التمثيل وأهّميتھ �� ملء  

األّول �ستوجب جهدا   .. و��ذا االستتباع تّم التمي�� ب�ن املع�ى ا�جّسم واملع�ى غ�� ا�جّسم7يحتاج إ�� إبداع

 
 . 58، ص 2005، المؤّسسة العربّية للّدراسات والّنشر، 1المتاهات والتالشي في النقد والشعر، ط كـتاب محمد لطفي اليوسفي، -1

2- L'acte de lecture; op. Cit. P 197. 
3- The Aesthetics of Roman Ingarden Teddy Brunius: Philosophy and Phenomenological Research; Vol. 30, 
No. 4 (Jun., 1970), Pp. 590-595, Published by: International Phenomenological Society, Article Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/2105637. 
4- L'acte de lecture; op. Cit. Pp 179-180. 
5- Gilles Thérien, Pour une sémiotique de la lecture, Protée, vol:18, #2 (printemps 1990), p 72.  
6- Wolfgang Iser: L'acte de lecture ; op. Cit. P 91. 
7- Ibid; Pp 318-319. 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ips
http://www.jstor.org/stable/2105637
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ا�ي فيقصر عن    أّما  .و�ھ تتحّقق املتعة واملشاركة �� صنع املع�ى ذهنّيا الستجالء الغموض وتبديد كثافتھ،
ّ
الث

ھ ال يحوج إ�� االستذهان. 
ّ
 وتأسيسا ع�� ذلك رسم آيزر �عدين يحّددان مفهومھ للتطو�ر: ذلك ألن

طة بناءً -
ّ
 ثابًتا �سمح للقارئ باملشاركة �� صنع املع�ى.  األّول: يتضّمن النّص بوصفھ هيكال ألوجھ مخط

ا�ي: �ستق��ي إجراءات النّص �� القراءة،-
ّ
ز الث

ّ
آيزر ع�� الّصورة الذهنّية بما �� الهدف ا�جما�ّ�    وفيھ يرك

 املتماسك.

 : خاتمة  -5

ل وجماليات التقّبل �� عالق��م لقد تبيّنا أّن نظرّ�ة آيزر �� �� صميمها بحث �� عملّية التقّبل وناتج التقبّ 

االنتظار والتوقع/أفق  ات 
ّ

مكمن    .بالذ فإّن  و�الّتا��  والف�ّي.  واالجتما�ّ�  الّنف��ّي  ف��ا  يتقاطع  عناصر  و�� 

ل ��  
ّ
والقارئ، بل �� الّتجاو�ات ا�حاصلة بي��ما ال�ي    طرف��ا: النّص الّصعو�ة �� دراسة عملّية التقّبل ال يتمث

 يصعب حصرها وتوصيفها. 

تحديد....  مسألة البياضات  -استثمر اف��اضات "رومان ا�غاردن"هو مساٌر  
ّ
ُ�غية التأكيد ع��  - ومواقع الال

ذي   النّص  إخراج  ع��  والعامل  منتجھ  هو  بما  بل  النّص  من  املستفيد  ذاك  هو  بما  ال  القارئ  مفهوم 

املتباينة إخراجا    ا�خطاطات  املمكن  عالم  وروحّيا...إ��  واجتماعّيا  ونفسّيا  فنّيا  واملتفاعلة  واملتضايفة 

 العثور  ��ذا االستتباع  .  1مشروطا بكفاءة القارئ وخيالھ
ّ
ليس املع�ى مصوغا بصفة ��ائّية وما ع�� القارئ إال

ق.  
ّ
ھ ال  عليھ بل هو أقرب إ�� مع�ى التأّمل واالستبطان أو الفعل ا�خال

ّ
يرى املع�ى منقوصا غ�� مكتمل وال  إن

 التحّول  جماليات عّدها آيز   .جماليات الّتجاوب أساساس��ورة عماُدها  بل هو    ،هو مستقّل بذاتھ
ً
ر مجّسدة

ف ومع�ى النّص إ�� املع�ى املنتج بفعل فهم املتقّبل
ّ
فوجد أّن   .الذي طرأ ع�� التأو�لّية من دراسة مع�ى املؤل

 وأهّم هذه األ�عاد:  �� النّص أ�عاًدا ال يمكن تجاوزها �� عملّية تحّقق املع�ى األد�ّي،

"املظاهر التخطيطّية " وهو    ا �ان يطلق عليھ ا�غاردناالحتماالت ال�ي يتضّم��ا النّص، بوصفها تمثيال مل  -

 مبدأ اعتنقھ آيزر.

ما تضع    -
ّ
االجراءات ال�ي يحد��ا النّص �� عملّية التقّبل وذلك ألّن بنية التخّيل ال�ي ُيب�ى عل��ا النّص إن

ا�ع االحتما�ّ� األّول. 
ّ
هنّية، وذلك لتعميق الط

ّ
 املع�ى �� �سق من الّصورة الذ

الث يتضّمن البناء ا�خصوص لألدب وفق شروط تحّقق وظيفتھ الّتواصلّية، وذلك باشتمالھ    البعد  - 
ّ
الث

ُمھُ ع�� حاالت 
ُ

َصّعُد الّتفاعل ب�ن النّص والقارئ وتحك
ُ
 . ت
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ّ
ة الكرمل، مؤّسسة الكرمل الثقافّية، -الال

ّ
  صيف فلسطين، مجل
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إ��   فيحّولها  فراغاتھ  وملء  العمل  بتقّبل  مشروط  لھ  تمثيل  هو  بل  للمع�ى  تحقيقا  إذن  النّص  ليس 

 فارغامتتاليات من الّدالئل، تصن
ً
تحّققھ مشروط    ع جميعها القيمة ا�جمالّية، تلك ال�ي عّدها إ�غاردن "مبدأ

 "، ولو �انت ت�حية باألعراف الكالسيكّية. 1بجماليات تجاوب القّراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- L'acte de lecture; op. cit. p 313. 
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 الملّخص: 

ق طرق باب مهنتھ وهو ص�ّي غّض يافع صغ��، وانت�ى من   عّينة  املوتقنص أقصوصة 
ّ
أدبية لس��ة حال

ي حاجاتھ بيسر وسهولة، م��زا س��ورة الّتحّوالت  
ّ
ممارس��ا شيخا وقد �ّحت بم�اس��ا عّما يمكنھ أن �غط

�عض  تبئ��ها ع��   �� األقصوصة  قيمة هذه  وتكمن  صباه.  قر�تھ مر�ع   �� مهنتھ  ال�ي شهدها كما شهد��ا 

عل��ا من سمة العفوّ�ة    مضيفاحقائق اإل�سانّية والوجودّية، التقطها الص�ّي الّسارد،  �� طزاج��ا وحرار��ا،  ا�

قا وحرصا ع�� متا�ع��ا. 
ّ
 عنوانا يز�د املتلّقي لها �عل

 . الشعر�ة  -التمثالت -املوضوعية - الذاتية -البنيو�ة  -السيميولوجيا  -السياق : فاتيح امل�لمات ال

 

Abstract  

Death sniper recounts a literary biography of a barber knocking on the door of his career as 

a young child . He ended her practice as an elder, and she charged her gains for what he could 

easily cover, highlighting his needs. Highlighting the pace of transformation that he has 

undergone, as in his career in his village. The value of This short story in the fact that they are 

based on certain human and existential realities. It was picked up by the Sard Boy, in her 

freshness and heat. With a spontaneous theme, the reader gets more attached and keener to 

follow. 

keywords: context- semiology- structuralism- subjective   -objective- representations- poetic 
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 : مقدمة  -1

ا�ي  قنص املوتتحضر أقصوصة  
ّ

، باعتبارها س��ة حياتّية إ�سانّية  1للقاّص والّناقد الّتو���ّي أصيل الش

ق طرق باب مهنتھ وهو ص�ّي غّض يافع صغ��، وانت�ى من ممارس��ا شيخا وقد �ّحت  
ّ
ووجودّية فلسفّية �حال

ي حاجاتھ بيسر وسهولة، م��زا س��ورة الّتحّوالت ال�ي
ّ
شهدها كما شهد��ا مهنتھ    بم�اس��ا عّما يمكنھ أن �غط

�� قر�تھ موطن �شأتھ ومرا�ع صباه ومسكنھ �� اآلن والهنا. وهذه القّصة تبوح ملتلّق��ا منذ البداية �سم��ا  

ة، لذا سلك صاح��ا �� إ�شا��ا مسلك البالغة،  
ّ
�ك�� والدق

ّ
غوي والّدال�ّ� وال�

ّ
الّدالة عل��ا، أال و�� الّتكثيف الل

�ي �� مناسبة املقا
ّ
عور، و�الغة املتخّيل  ال

ّ
ل ملقت��ى ا�حال: بالغة ال�لمة والّصورة واملوضوع والفكرة والش

ة و�كراهاتھ ومفارقاتھ وتناقضاتھ ومكبوتاتھ عاجزا عن اإلبانة  
ّ
ح�ن يقف الواقع بمال�ساتھ وظروفھ ا�حاف

ي�ن، هما: اإلبداع  عنھ. فضال عن ذلك، فإّن ُمنتج خطاب الّسرد القص��ّي دائم الّنوسان ب�ن طرفْ�ن أساس

بفعل  انتشائھ  خالل  راجيا من  واملقامّية،  الّسياقّية  وا�حدود  بالقيود  �� و��  بما  والّرقابة  تحّرر،  بما هو 

اإلنتاج واإل�شاء تحقيَق معادلة ب�ن ا�خنوع لسلطة الّرقيب من جهة والتحّرر من القواعد املتواضع عل��ا  

رفْ�ن: أي ا�حرّ�ة والّرقابة، والواقعّية والّتخييل �� من جهة أخرى. فكيف �ان تفاعل الكتابة مع  
ّ
هذْين الط

عرّ�ة  
ّ

الش بقواعد  ومصوغ  إ�شائھ   �� منحكم  الّتداو�ّ�  الفضاء  أّن  علمنا  إذا  خاّصة  املوت"،  "قنص  قّصة 

 وسن��ا؟ 

إل  بّدا  نجد  لم  املشرعة،  الّداللّية  وآفاقھ  وروحھ  الّنص  لهذا  خصوصّية  من  ارتأينا  ما  ع��  جالء  و�ناء 

ملا   الّسيميولوجّية  املقار�ة  �ستد�َ�  أن  من  عالماتھ  ووظائف  رهاناتھ  وكشف  أهدافھ  وتحقيق  مقاصده 

انكشف لنا م��ا من مزايا، لعّل أهّمها توسيعها رقع��ا الّداللّية ح�ن اف��اض تطبيقها ع�� هذه القّصة. و��  

ما تندمج  إذ تنضاف إ�� املقار�ة البنيوّ�ة والهي�لّية واالجتماعّية وا
ّ
لّت�و�نّية وا�حوارّ�ة والّتناصّية والّنصانّية إن

ضمن متعّدد من األ�ساق أو املسالك، ومتنّوع من املعابر للولوج إ�� أعماق النّص، سعيا إ�� استكناه أغواره  

 
ُ
عا�ج  وفّض ملغزاتھ وتجلية معّمياتھ ورفع اإلغماض عنھ و�عالء مضمراتھ الّداللّية، خاّصة وأّن نّصنا الذي �

ين�جم مع أ�عاد الّسيميولوجيا االجتماعّية ومقصدّيا��ا، باعتبارها علما ال يكتفي بدراسة هذه العالمات  

ل  
ّ
بنيوّ�ا، أي داخل فضاء النّص املغلق، بل يتعّداه إ�� رصد أثرها صلب ا�حياة االجتماعّية، وهو علم قد �ش�

النّ  علم  من  و�الّتا��  االجتما�ّ�  الّنفس  علم  من  سيميو  فرعا  من  الّسيميولوجيا،  وأّن  علما  العاّم.  فس 

)Sémion ،اإلغر�قّية و�ع�ي العالمة، ومهّمتھ �� الّتعّرف إ�� كنھ هذه العالمات و��� القوان�ن ال�ي تحكمها (

والّصورة   املفهوم  ب�ن  التوحيدّية  وظيفة  ذات  سوس��  عند  العالمة  مفهوم  ب�ن  املزاوجة  يقت��ي  قد  مّما 

) عند ب��س، الذي هو الّص��ورة  Sémiosisّتوحيد ب�ن الّدال واملدلول، ومفهوم سيميوزيس (الّسمعّية أي ال

وهو   املأثول  ثالثة:  عوامل  بالّضرورة  الّص��ورة  هذه  وتحتوي  دليال،  بوصفھ  ما،  ��يء  بموج��ا  �عمل  ال�ي 

 
ّ
الث طرفها  ويسّ�ى  موضوعها،  ا�ي 

ّ
الث طرفها  ويسّ�ى  ثالثّية،  عالقة  من  األّول  رف 

ّ
مؤّولها  الط الث 

 
ندلسي" ضمن سلسلة كـتاب تمبكـتو و"المداعبة".  -1

ٔ
خر ا

ٓ
قاص تونسي، عضو اّتحاد الكـّتاب التونسيين، له مجموعتان قصصيتان " ا

دب" المصرّية و"القدس 
ٔ
خبار اال

ٔ
ت وصحف تونسّية وعربّية مثل" الحياة الثقافّية" و" المسار" و" ا

ّ
نشر القّصة القصيرة في مجال
ندنية و"الدستور"

ّ
 العراقّية، وله مجموعة قصصّية جديدة قيد النشر بعنوان" القوبرنادور". العربي" الل
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)Interprétant  وهذا غة، 
ّ
الل وهو  أول  مستوى   �� ت�ون  أن  يمكن  تحليلها  أو  العالمة  هذه  دراسة  ولعّل   .(

 املستوى ُ�عرف باملؤول املباشر. واملؤول املباشر هو مصط�ح استخدمھ "شارل ساندرز ب��س" �� كتابھ "

Ecrits sur le signe  ي ت
ّ

و�تم الكشف عّنھ   ق��حھ العالمة �ش�ل مباشر،"و �ع�ي بھ "املستوى املعنوي الذ

و�ّن حدود تأو�لھ مرتبة بمعطيات  ]...[وهو ما �سميھ عادة بمع�ى العالمة من خالل إدراك العالمة نفسها،

املباشر، مباشر املوضوع  �ش�ل  العالمة  داخل  معطى  هو  ما  ليست سوى  تأو�لھ  إّن وظيفتھ  ]...[وعناصر 

االنطالق نقطة  إعطاء  للكشف عنھ،]...[للداللة  األساسية  جهد  أّي  �ستد��  املباشر ال  املؤول  ھ   وهذا 
ّ
ألن

فظ املستعمل �� العنوان،
ّ
غو�ة ذا��ا، يحيل مباشرة ع�� ما هو معطى من خالل جذر الل

ّ
أي أّن   ومادتھ الل

فظ املؤول..."  استعاري ا�حصول ع�� هذا املع�ى �ستبعد �ّل استعمال  
ّ
ل املباشر  . ولكّن املؤو 1  أو إيحائي لل

الحقة؛ تأو�ل  عملية   �� أساسا  باعتباره  سيميائيا؛  أمرا  تأو�لية    ُ�عّد  السيميائية  املقار�ة  ضوء   �� فيصبح 

لتس��دف إعادة بناء قّصدية   من عالمة لغو�ة تحيل ع�� مع�ى مباشر،  تنطلق من أجل بناء �و��ا الدال��،

�كيب  الّنّص، وفق مقتضيات األفراد 
ّ
 والغموض والوضوح. والّتنك�� والّتعر�فوال�

القراءة    مسار  يتحدد  الّنّص  دالالت  علّ��ا  ب�ى 
ُ
ت الّ�ي  العالمات  لنسق  ا�حددة  الثنائيات  هذه  ضوء   ��

أوسع   إ��  ال�و�ّي  الوجود  إرغامات  من  لدالال��ا  وتحر�را  العالمة،  لذاكرة  تنشيطا  باعتبارها  السيميائية، 

دة لها و ال
ّ
 �اشفة ع��ا.          األ�وان املول

 سیرة الصبّي من المتعّین الکائن وجودا إلی الممّثل الکامن بیانا وخلودا:  -2

ينب�� علينا �ي نكشف عن مناطق الغموض �� س��ة �خصّية الّص�ي أن نتساءل عن دوا�� تأليف قّصة  

خصّية وهو الذي فارق مقاعد الّدراسة مبكّرا،
ّ

عن ر��ى وطواعّية،    تتحّدث عن حياة صّ�ي يروي س��تھ ال�

وهو لها �اره وم��ا نافر، وقد عّ�� عن نفوره من املدرسة رغم ما ��حنھ بھ أّمھ غالبا من نفيس رقائق وآداب  

ع�� من قيمة العلماء، و رغم ما يلقاه من والده من �عنيف  
ُ
و�عاليم ووسائل ترغيب ووصايا تمّجد العلم و�

(الّصفع) �سبب ن�وصھ عن االمت إرادة األسرة  بد�ي و�هانة  املدر��ّي أي عدم مطاوعتھ  الواجب  ثال ألداء 

اقة من أجل التدّرج �� معابره الّصعبة ومساراتھ  
ّ
وخيارا��ا القائمة ع�� ال�لف الباذخ بالعلم و�ذل جهد الط

�،  املن��ة. يقول الّسارد: "لم يكره أحد الّدراسة مثلما كره��ا أنا، �انت ببساطة شيئا تافها، شيئا ال يروق �

و�انت أّمي املسكينة تخطف�ي من صفعات أ�ي املهلكة وتجلس�ي �� حض��ا و�شرع �� مدح العلم والعلماء،  

�انت تتحّدث إ�ّ� وتتأّمل عي�ي �أّ��ا تبحث عن ذلك ا�خيط الّرفيع الذي ال يرى أبدا [..] ذلك ا�خيط الذي 

عب"  �ستطيع بواسطتھ أن نحّرك أحاسيس أحدهم تجاه ��يء ما، ��يء �غيظ،
ّ
ر سوى بالل

ّ
 .2وكنت أنا ال أفك

يبدو أّن أهّم ما يمكن أن �ستخلص و�نتبھ إليھ و�قّيم و�خرج من ال�ائن وجودا إ�� ال�امن بيانا وخلودا، 

من خالل عرض نموذج حياة الصّ�ي، منذ شّب ع�� ممارسة مهنة ا�حالقة إ�� أن �غّ��ت أطواره، شيئا  يقع  

ائق��ا ا�جمالّية، �� مجال فّن ا�حالقة، وما تلّقتھ من تأث��ات الّتثاقف مع  فشيئا، بما طرأ ع�� األجيال وذ
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ق من الغرابة �� ��يء، فهذا ع�� �ّل الّناس بل قدر تار��ّ� لس��ورة الّزمن  
ّ
الغرب. وليس �� ما حصل ل�حال

ب ا�حدثان، ومتحّقق أمره �� مختلف املهن. فاإل�سان ابن أغيار، وال يقّر لدنيا النّ 
ّ
اس حال من القرار.  وتقل

ولكّن ا�خصوصّية املائزة لس��ة هذا الّص�ي، إذا استثنينا �حظة بداية دخولھ مهنة ا�حالقة، حيث ُزّج بھ زّجا  

ھ ّ�� هذه املهنة وما �ان لھ اختيار، 
ّ
 �عد ذلك تلّقاها بالقبول و�ِلف ��ا أّيما �لٍف، يقول الّسارد: "لذلك  �� أن

قطقة    عندما يئسوا مّ�ي وجاءوا �ي
ّ
�ي سألعب، سألعب فقط، و�انت تلك الط

ّ
إ�� هنا تصّورت �� البداية أن

ق باملقّص واملشط عمال رائعا"
ّ
 .1ال�ي ينش��ا ا�حال

�ي �ان مسّ��ا ف��ا بال�لّية، يكشف عن اختيار �� ا�حياة، واختيار املرء  
ّ
حظة األو�� ال

ّ
و�ّل ما أ�ى �عد ال�

ة عقالنّية محكمة، تقوم �� مثلما يقول ا�جاحظ "قطعة من  
ّ
عقلھ". ولذلك خضعت سردّية الّسارد �خط

�تيب والّتبو�ب والّتنظيم، واستنادا إل��ا فقط يمكن أن يتّم تفج�� هذا 
ّ
تمفصال��ا وتحّوال��ا املتباينة ع�� ال�

الت (
ّ
غة مبلغا ال سبيل إ�� مدافعتھ أو  Représentationsال�امن الفائض بتمث

ّ
الوقوف �� وجھ  ) بلغت ��ا الل

موجھ الهادر السّيال. و�� ا�حقيقة فإّن عملّية الّتفج�� املذ�ورة وما تحيل عليھ من كشف و�بانة، وتداعيات  

غة. ألّن الّسرد هو العملية الّ�ي يقوم ��ا الّسارد،
ّ
 بتوّسط الّسرد أي الل

ّ
  أو الّراوي،   أو ا�حا�ي،  و�عالء، ال تقع إال

ا القص��ي  الّنّص  ع��ا  امللفوظ  و�نتج  أي  وا�ح�اية؛  القص��ي؛  ا�خطاب  أي  فظ؛  
ّ
الل ع��  ملشتمل 

 .2القص��ي

إّ��ا    سلسلة األحداث،  وا�ح�اية ��؛ أوال،  والّسرد إذن هو طر�قة الّراوي �� ا�ح�ي أي �� تقديم ا�ح�اية.  

ل تبعا  والّسرد  وموضوعاتھ.  ا�ح�ي  مضمون  أّ��ا  أي  الّسردية  م��ا  نب�ي  �ي 
ّ
ال األولية  الّتعر�ف  املادة  هذا 

 .3�شكيل املاّدة األّولّية  با�ح�اية، هو طر�قة

نا ال يتسّ�ى لنا  
ّ
و �� �عر�فات الّسرد األك�� بداهة "هو تجر�ة زمنّية مدركة من خالل فعل تمثيل، ذلك أن

صياغة حدود زمنّية من خالل خطاب ظاهر�ّي مباشر، فالّزمنّية �ش��ط توّسط ا�خطاب غ�� املباشر الذي  

ھ  يّوف
ّ
 من طبيعة امللموس وا�حّقق، ألن

ّ
ره الّسرد. و�مع�ى آخر، إّن األصل �� اإلمساك بالّدالالت ال ي�ون إال

صها �� 
ّ

ھ يخّصصها وي�خ
ّ
قافّية املتنّوعة، إن

ّ
هو الذي ُ�غ�ي الّتجر�ة الّتأو�لّية و�منحها تلو�نا��ا وأ�عادها الث

ش�ل ثقا�ّ�، ألّن الّتجر�ة اإل�سانّية �لّية وتحتاج ل�ي تكشف عن   نصوص مكتو�ة أو منطوقة أو واقعة أو

 نفسها إ�� مواٍد �عب��ّية بالغة الغ�ى والّتنّوع. 

وهذا ما تبّدى لنا من خالل تصّور ر��ور للّسرد باعتباره آلّية الّتوّسط، إذ من خاللها يمكن من خاللها  

ات أن تقوم بتحو�ل أح�ام وحقائق مجّردة إ�� ك
ّ

يقول بول ر��ور  .  يانات مجّسدة أو سلوكّيات محسوسةللذ

ّص إ�� الفعل:  �� كتابھ  
ّ
 محكّيا، وال وجود لزمن خارج تجر�ة إ�سانّية  من الن

ّ
"فالّزمن ال يمكن أن ي�ون إال
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مة �� املمارسة اإل�سانّية ال خارجها، لذلك  
ّ
�عّ�� عن نفسها من خالل فعٍل ورّد فعٍل، أي يجب أن ت�ون منظ

ص"فالوجو 
ّ

 .1د الوحيد املمكن هو الوجود امل�خ

يفتح           ما  للّسرد، هو  مائزة  ر��ور بوصفھ خصيصة  الذي تحّدث عنھ  ص عينھ 
ّ

الوجود امل�خ هذا 

شهّيتنا الّنقدّية لتعميق الّنظر فيھ، بالعودة إ�� نظرّ�ة جمالّية التلّقي لها�س رو�رت ياوس، وفعل القراءة  

سمح للقارئ أن ي�ون طرفا منتجا، ال مس��ل�ا فقط. ذلك أّن النّص "جهاز خارق  آليزر. وهو ما من شأنھ أن � 

غة، ُ�عيد توزيع نظامها، رابطا ب�ن كالم إبال�ّ� هدفھ اإلعالم املباشر، و ملفوظات مختلفة، متقّدمة عليھ،  
ّ
لل

عتبار أّن �ّل نّص  ، وهو طر�قة اشتغال وفهم مخصوص�ن، يتبناها رّواد نظرّ�ة النّص، با2أو م��امنة معھ"

بما   النّص  لتأليف �سيج  بناء    هو ��هو ملتقى نصوص، تتقاطع وتتحاور وت��اكب وتتشابك  ��اية املطاف 

 معّ�ن، ذو معمار مخصوص. 

فت لنا  
ّ

ة حفر أركيولو�ّ� فو�وّ�ة، �� دالالت الفضاء زمانا وم�انا، تكش
ّ
و�ذا أقبلنا ع�� هذا النّص بخط

غة وتحّولها من موضوع لغوّي إ�� أسئلة عن املنعطفات والّتم
ّ
الت ا�جوهرّ�ة �� عالقة امل�ان والّزمان مع الل

ّ
ث

الّتمثيالت وتنضيدها وحشدها   ذات فاعلة، �عرف كيف تف�ح عن نفسها، من خالل مراكمة جملة من 

خصّية وعامر ��ا إ�� خطاب بيا�ّي، فاتن بتواتر ذكر�
ّ

غة من مجّرد إطاٍر حاٍو لل�
ّ
ات الّزمن  و�دارة سياق الل

ا�جميل، مضّمخ بحشٍد ال متناه من األشواق واملواجد، ل�أّن امل�ان (محّل ا�حالقة، البيت، وجھ الص�ّي)  

ا�ّي ا�حميم، و�� اآلن ذاتھ 
ّ

ما، صادحا بخز�ن الّتمثيالت الّساكنة �� ظالل املرجع الذ
ّ
�ستحيل ضم��ا مت�ل

ساوق مع الّتعب�� ووجوه ا
ّ
ل فضاء للّتحّرك والت

ّ
إلفصاح، حّ�ى تصبح للم�ان رائحتھ ال�ي يظّل حّيا ��ا �� يمث

حال ا�حضور كما �� حال الغياب، ل�أّن الفضاءات املتنّوعة واألمكنة املتعّددة تنقلب مدخال وج��ا ل��صيد  

ق) �� بورصة رمزّ�ات أقصوصتنا املدروسة. إذْن فا�خطاب الّسردّي �� 
ّ
خصّية الّرئيسّية (ا�حال

ّ
حضور ال�

ال املع�ى هذه  مسالك  لرسم  أّهلتھ  كثيفة،  وتخييلّية  نّصّية  وموارد  مِرنة  إجرائّية  أدوات  لھ  القص��ة  قّصة 

 واج��اح �ون مفهومّي ،متشابك ومتعاضد، ال ينقطع عن الّتكرار والّدوران. 

 قّصة الحیاة بین التذّكر والتّفّكر: -2-1
 عندما يص�

ّ
�ا محكي�ن، وهو ما يجعلنا ندرك حقيقة مهّمة  إّن الّزمان وامل�ان ال يص�� �ّل م��ما إ�سانا إال

يمّر   أن  ينب��  باإل�سانّية  امل�حون  امل�ان  أو  اإل�سان  زمان  إ��  م�انھ  أو  ال�ون  بزمان  االرتقاء  أّن  مفادها 

وجو�ا، �� منافذ ا�ح�ّي وتثنّياتھ. وهو ما �ع�ي أّن �ّل ما نحكيھ يحدث �� الّزمن، ويستغرق زمنا و�جري زمنّيا،  

 بقدر ما �� قابلة  وما ي
ّ
 �ع��ف لها ��ذه الّصفة إال

ّ
حدث �� الّزمن يمكن أن ُيح�ي. و�مكن ألّي س��ورة زمنّية أال

ل�ح�ي بطر�قة أو بأخرى. بمع�ى آخر إّن الّزمن يص�� إ�سانّيا �� ا�حدود ال�ي يتمفصل ف��ا بطر�قة سردّية.  

ل عمقا داللّيا    إّن الّسرد ��ذا املنظور يمنح األشياء أ�عادا تز�حها عن 
ّ
دوائر الّنفعّية واملباشراتّية إ�� ما �ش�

 وأداة حاسمة �� تنظيم الّتجر�ة اإل�سانّية. 
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(ذاكرة   اكرة 
ّ

الذ �ل من 
ّ

يتش املوت" فعل  �� أقصوصة "قنص  امل�ان  فإّن توصيف  تقّدم،  و�ناء ع�� ما 

الّنف��يّ  بالقّص  �سّ�ى  ما  األقصوصة  كتابة   �� يتداخل  و�الّتا��  الّسارد:  الص�ّي).  يقول  فولة. 
ّ
الط ومح�ّي   

ا�ّي  
ّ

الذ الّتخييل  ع��  �عّول  الكتابة  هذه  �انت  ا 
ّ
ومل وج�ي".  األحمر  عال  باإلحباط..  "أصبت 

)Fonctionnalisation de soiتوصيف �� األنا واآلخر  ثنائّية  الّنف��ّي، فقد حضرت  الّص�ّي   ) والقّص  وجھ 

ات تبدو  ناقلة لنا ثنائّية منظورّ�ة أي صورة األنا  
ّ

�� منظار اآلخر، وهذا تمثيل ذا�ّي أقرب إ�� ا�خيال ألّن الذ

ع�ّ�..   "�ح�وا  يقول:  موضوعّية،  بطر�قة  األحوال  �ّل   �� الّصورة،  إنتاج  يتّم  فال  وهشاشة  شفافّية  أك�� 

امل�ا1صّفقوا" �� إقناعھ بضرورة االهتمام بدراستھ و�يال��ا  أّمھ وعَن��ا  ال�ي  . و�قول أيضا، واصفا جهد  نة 

. جهد أشبھ بمن ينفخ �� قر�ة  2�ستحّق: "وتتأّمل عي�ّي �أّ��ا تبحث عن ذلك ا�خيط الّرفيع الذي ال يرى أبدا"

مقاعد   مفارقة  فكرة  أّن  باعتبار  الّرمال،  ع��  إصبعھ   
ّ
يخط أو  املاء   �� يرقم  من  صنو  هو  بل  مقطوعة، 

فل أشبعت بمشاعر الّنف
ّ
ور والّتصميم ع�� االهتمام بأّي شغل ي�ون بديال  الّدراسة فكرة مر�وزة �� ذهن الط

 عن الّدراسة وأ�عا��ا ومتالزما��ا من جدّية و�ذل ونفس طو�ل. 

هذا ما نالحظھ أّوال من خالل األسلوب الذي ُوصفت بھ مالمح وجھ األّم، (هيئة أو حال الّتأّمل) الباحثة  

�ا�� �� طلب العلم  
ّ
ھ البالغ  عن �غي�� اب��ا من حال الّتقاعس وال�

ّ
ق بھ حّد التول

ّ
إ�� حال اإلكبار للعلم والّتعل

ونخوتھ،   هّمتھ  وتحر�ك  رمزّ�ا  اب��ا  ل�حن  الّدائمة  بمساع��ا  هدفها  لتحقيق  تتوّسل  ف�ي  تقد�سھ.  مرتبة 

األّم   توصيف  خالل  من  فل 
ّ
الط و�بدو  ا�حياة،   �� الغايات  وسامق  األهداف  �عظائم  ق 

ّ
التعل بروح  ووصلھ 

 
ّ
ا�ّي ا�حميم، ونحن �علم أّن معرفة  وحالها معھ، �أن

ّ
ھ ��فو إ�� كنھ أسرار العوالم ا�خفّية امللغزة لعاملھ الذ

وامل�ابدة   بالبحث  ُيكتشف  مكتسب  أمر   �� بل  معلوما،  من��يا  منجزا  وال  قاّرا،  ثابتا  أمرا  ليست  ات 
ّ

الذ

ات وأوا��ا �� عالق��ا بذا��ا وكذا �� عال
ّ

ق��ا باآلخر�ن، و�الّتا�� بدا لنا  الّص�ّي،  واملصابرة، آن اختبار كينونة الذ

ل شيئا فشيئا إ�� قبو �خصّيتھ الّصموتة الغامضة، محاوال  
ّ
من خالل عرض توصيف حال أّمھ معھ، يتسل

 الّنفاذ ��حر رشيق إ�� س��ورتھ املتغافلة.  

ا�ج ذلك  البورتر�ھ،  كتابة  مع  األقصوصة  هذه   �� يتداخل  فولة 
ّ
الط مح�ّي  إّن  ثانيا  لھ  ثّم  الذي  نس 

خصوصّياتھ ومقّدماتھ الّنوعّية وهو �� أدّق �عر�فاتھ: "مقام ن��ّي وصفّي، يب�ي �خصّية تّتصل بأنموذج  

. و�قوم ع�� البنية الوصفّية القائمة ع�� الّتكثيف والّدوران حول املركز، ع�� خالف البنية الّس��ّية  3�شرّي"

ا ملطمئّن�ن إ�� ما خلص إليھ ميشال  التعاقبّية ال�ي تقوم ع�� عالقات سببّية سرديّ 
ّ
ة، ترابطّية متنامية. و�ن

ھ م�ى ثبت أّن البنية منطقّية ف�ي بورتري، وم�ى ثبت أّ��ا سردّية  Michel Beaujourبوجور (
ّ
ذي يرى أن

ّ
) ال

ھ ُيضفي ع�� املشاهد اإل�سانّية والّصور املعروضة م�حة  
ّ
ف�ي س��ة. ولعّل من خصائص هذا البورتر�ھ أن

فل الّداخ�ّ� وع��  �ا
ّ
� ع�� عالم الط

ّ
ات ال�ي تب�

ّ
ر�اتورّ�ة. وال�ار��اتور خادم أم�ن، ال شّك، ألجناس أدب الذ
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كيفّية استبطانھ للعالمة (طول األذن�ن) �� متصّور الكبار والّصغار. وقد انبنت عالقتھ مع الكبار ع�� الّنفور  

سّنھ، وهو ما أح�ى �� داخلھ إرادة اإلمعان �� الّتنكيل    والكراهّية والّتقّزز، فهم يأنفون منھ ع�� أساس صغر

ع��   القائمة  بي��ما  العاقدة  العالقة  طبيعة  عن  �عّ��  وهو  ونرصده  بذلك.  املناسبة  لھ  سنحت  ما 
ّ
�ل ��م، 

االمتعاض والّ�خر�ة واالزدراء، ال�اشفة عن رؤ�ة تنبجس من تحت ر�ام درامّي هادر وشّفاف ومن حدود  

طع ملفوظات سردّية متتا�عة م��ابطة ترابطا منطقّيا، يقول: "لم ��جب�ي نفورهم مّ�ي،  تلك الومضات مقا

ق ��م  
ّ
�ي رؤوسهم رغم خ���ي، فكنت أراق��م وأحاول أن أقف ع�� ما يصنعھ ا�حال

ّ
فال �انوا يتجّنبون �سل

فقة 
ّ

 رؤوسا مسلوخة، كرؤوس البصل تث�� الش
ّ
 .1"أرى �� الّ��اية إال

وق ا�جما�ّ� للهيئة ال�ي يحسن أن ي�ون عل��ا  وقد أف�ح الصّ�ي  
ّ

مھ، �� الذ
ّ
عن االختالف، بينھ و��ن معل

ومهارات   األداء   �� كفاءة  يقت��ي  فّنا  باعتبارها  املهنة  إ��  ينظر  فهو  ا�حالقة،  ملاهّية  الّرؤ�ة  وكذا  الّرأس 

م أّن دور ا�حالق
ّ
ة فقط �� " ما يجعل املرء  وتجارب، تختلف باختالف الّرؤوس وأحجامها، �� ح�ن يرى املعل

ھ ال يفعل شيئا غ�� أن يجعل الّرؤوس قبيحة، ي��ك األذن�ن ت��زان �العورة، ولهذا  
ّ
نظيفا، وكنت أعتقد أن

ة، حّ�ى إذا ظهر أمطرناه با�حجر والثّمار  
ّ
�ان إذا حلق أحدنا شعره و�رزت أذناه ترّصدناه �� زقاق من األزق

. 2، ف�ان ال يخرج من البيت حّ�ى ينبت شعره قليال أو يخرج �� غفلة مّنا"ألذن�نيا ذا ا وناديناه ألّيام متوالية: 

ون رؤوسهم  بطول األذن�ن شتيمةو�ضيف: "وعندما ك��ت عرفت أّن �عت أحدهم  
ّ
، رّ�ما لهذا �ان الكبار �غط

و��ون نتيجة ذلك سهل  فطو�ل األذن�ن تفك��ه قليل، لهذا يأخذ برأي هذا وذاك،  حاجب�ن عن األع�ن آذا��م،  

 . 3"االنقياد

إّن هذه الّصفات ا�جسدّية ال�ي تنصّب �� خانة الّتوصيف بالقبح وعدم القبول، تقابلها صولة سلوكّية  

) ا�جسدّية  الّصفات  ا�جدوالن: جدول  يتعالق  هنا  الكبار، ومن  ات من قبل 
ّ

بالذ )  Prosographieواعتداد 

لعّل هذا الّتعالق �ستند إ�� تناقض، وهذا الّتناقض ب�ن ك�� السّن  )، و L’étopéeوجدول الّصفات ا�خلقّية (

قاتھ من حكمة و�عّقل وحصافة ونباهة و�داهة، صفات، 
ّ
وما يخ��نھ من وفرة الّتجارب والعقل الّراشد ومتعل

 �� األذن�ن واإلمعان  ا�جتمع، و��ن طول   �� خصّية وسموق وضعها االعتبارّي 
ّ

ال� لعمري، تؤّسس لسلطة 

عبّية، بما أّن طو�ل األذن�ن قليل  �عر 
ّ

قافة الش
ّ
عر، و�� من العيوب ا�خلقّية �� الث

ّ
���ما بتعر�ة الّرأس من الش

الّتفك��، سط�ّ� �� فهمھ، و�� اختياراتھ، و�� نظرتھ لذاتھ ولآلخر�ن وللوجود، ولعّل هذا الّتناقض البالغ حّد 

رفة و�ث�� الّ�خر�ة و�قدح
ّ
 زناد اإل�حاك.   الّتقاطب، هو ما يصنع الط

 تسرید المتخیّل: -2-2
أد�ّي   بأسلوب  ص��ا 

ّ
و�خ أجمل��ا  وقد  ا�ح�اية،  فاتحة  عن  إعالنا  القص��ة،  القّصة  بداية  منذ  �شهد، 

مشّوق وراق، يجتذب إليھ القارئ وُ�وقعھ أس�� غواية الّسرد الذي ُيحكم قبضتھ عليھ، و�لزمھ تتّبع تفاصيلھ  
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ر جّيدا كيف اصطحب�ي �� طّي املسرود و�� أعطاف طبقاتھ ال
ّ

غوّ�ة، وهو ما �ستشّفھ من قول الّسارد: "أتذك
ّ
ل

ق، �ان امل�ان ضّيقا، و�ان �عضهم ينتظر دوره ع�� كرا��ي حجرّ�ة مكسّوة با�جل��،  
ّ
أ�ي أّول مّرة معھ إ�� ا�حال

قة ع�� ا�حيطان القديمة املتوّرمة فأصبت باإلحب
ّ
اط، عال األحمر  يومها رأيت وج�ي يحيط �ي �� املرايا املعل

وج�ي، تأّمل اآلخرون ا�حمرة، �ح�وا ع�ّ� وصّفقوا بأيد��م، فزعت إ�� الهرب غ�� أّن أحد ا�جالس�ن رفع�ي  

ق: ا�شر املناشف �� ا�خارج، �� ذلك اليوم بدأت عم��  
ّ
�� الهواء وأنا أب�ي تحت نظر أ�ي. �عدئذ قال �� ا�حال

ق وا
ّ
فق مع ا�حال

ّ
 .1نت�ى األمر"وسط ا�خوف، �ان أ�ي قد ات

الّتمديد، مثلما   الّتفصيل، مؤثرة االخ��ال ع��  الّنصّية ع�� اإلجمال ال  البداية  وعليھ فقد قامت هذه 

وضعت املتلّقي أمام نبذة من نبذات امل�ن. ولعّل أهمّية هذه البداية تكمن �� ما ��ضت بھ من ��ج خيوط  

عبة الّسردّية، وقد أشعرت بتحو�رات  
ّ
عبة، معمول بھ، بموجب التحّوالت  الل

ّ
و�غي��ات طارئة ع�� قانون الل

ھ من الّسنن ال�ي اعتمد��ا القّصة ا�حديثة، االشتغال ع�� آلّيات الّتناص، مادامت القّصة  
ّ
ا�خطابّية، ذلك أن

ف ع�� مجموعة من الّنصوص سواء �انت من جنسها أو  
ّ
مهّيأة نوعا ما لالنفتاح و�ن �ش�ل بارق وغ�� مكث

ُيب�ي �� ش�ل فسيفساء من اإلحاالت، وهو خالصة   من أجناس أخرى، ف�ّل نّص، حسب جوليا كرستيفا 

الّت�ج�ن أسلوب  حضور  نالحظ  نا 
ّ
فإن آخر". وعليھ  نّص   ويع�ي عند   )،L’hybridation(  امتصاص وتحو�ل 

امللفو  هذا  حلبة   �� لقاء  ھ 
ّ
إن واحد.  ملفوظ   �� اجتماعّيت�ن  لغت�ن  ب�ن  "املزج  لغو��ن باخت�ن  وعي�ن  ب�ن  ظ 

معا ��ما  أو  اجتما�ّ�  باختالف  أو  بحقبة  تقنية  2"مفصول�ن  استحال  الذي  األسلوب  هذا  ع��  واستنادا   .

الفردية   الذات  ع��ها  تتجادل  ال�ي   وا�حوارات  واالستطردات  السردية  األقصوصة  مقاطع  ��ا  انحكمت 

السرد،   بوساطة  ذاتھ،  عن  الص�ي  لذات  تحققت  فقد  �ان  وا�جماعية،  ما  واستكشافية،  معرفية  مغانم 

ل لھ بقول السارد ع�� سبيل الذكر ال ا�حصر:
ّ
�ي "  ليدركها لوال فضل األسلوب املذ�ور، الذي نمث

ّ
�ان معل

ھ ال يفعل شيئا غ�� أن يجعل الّرؤوس قبيحة، 
ّ
�عتقد أّن ا�حالقة �� ما يجعل املرء نظيفا، وكنت أعتقد أن

ة، حّ�ى ي��ك األذن�ن ت��زان �العورة،  
ّ
ولهذا �ان إذا حلق أحدنا شعره و�رزت أذناه ترّصدناه �� زقاق من األزق

 . 3إذا ظهر أمطرناه با�حجر والثّمار وناديناه ألّيام متوالية: يا ذا األذن�ن..."

ب�ن سلوك  التقاطب ا�حاصل  ت��زان بجالء من خالل  نا نقرأ موقف�ن مختلف�ن، ولغت�ن متصارعت�ن 
ّ
إن

رد ع�� عدم اال�سياق وراء الّتقليعات ا�جديدة أو املوضات أو الّنماذج ا�حديثة �� إبداعات املعلم الذي م 

بدا   الذي  الص�ّي  م��ا، و��ن سلوك موقف  ب�ّل طارف  �ّل جديد، ضائقا ذرعا  نافرا من  بدا  لذا  ا�حالقة، 

�ك، الّناكص�ن عن ر�اح  �� الّتفك��، العاكف�ن ع�� ثقافة اإللف وا�حّس املش�  أسلوب القدماء متمّردا ع��  

رّد. وموقف ثالث يجّسده الُعرف االجتما�ّ� ا�جاري ومنظومة القيم املرتبطھ بھ،  
ُ
الّتغي�� الّسموم ال�ي ال ت

عل��ما من    يمازجهما و�ضيفومرّده التصّدي ملرأى عراء األذن�ن ومواجهتھ بالّ�خر�ة الالذعة واالزدراء وما  
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2 -Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman . Traduit du russe par Darida Olivier, Edition Gallimard, 
paris, 1978, p 158. 

صيل الشابي، المداعبة، -3
ٔ
 . 71ص مصدر سابق، ا



صيل الّشابي 
ٔ
قصوصة "قنص الموت" ال

ٔ
مين عثمان د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ترّحل ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)446( 

غوي، فماذا  تأو�الت قدحّية ذات قيم سلبّية، �
ّ
عّ�� ع��ا و�ن �غ�� قصٍد. هذا عن املتخّيل ا�ح�ائي واملتخّيل الل

النّص   مضمرات  عن  الكشف   �� ا�حاسم،  والّدور  ا�جّمة  الفائدة  ذات  االجتماعّية،  الّسيميائيات  عن 

 وطبقاتھ الّداللّية امل��اكبة والعميقة؟

 إلی الّسیمیولوجیا االجتماعّیة:   سیمیائّیات األقصوصة: الّتحّول من الّسیمیولوجیا العاّمة  -3

املوارد   استخدام  الّناس  ��ا  م 
ّ
ينظ ال�ي  الكيفّية  ز ع�� 

ّ
ترك ال�ي  تلك  االجتماعّية  بالّسيميولوجيا  نقصد 

واستنادا محّددة.  سيميائّية  ومؤّسسات  ممارسات  سياق   �� العالمات    الّسيميائّية،  عالم  تنظ��ات  ع�� 

ّن كسر قوقعة العالمة وانفتاحها ع�� ا�جتمع والواقع ا�خار�� ضرورة  (الّسيميائّيات) الفر���ّي غر�ماس فإ

ذهب إ�� أن العالمات ال يمكن أن ت�ون مفيدة �� ذا��ا، بل ال ت�ون   وعليھ فقد م�حة أشبھ بالقدر املقدور .  

و�قود   الّدالالت،  لعبة  "تختفي  يقول:  كما  العالمات  تح��ا، فخلف  ي�ون مخفّيا  عّما  نبحث  لم  إذا  كذلك 

��  . إذن فنحن �� أمّس ا�حاجة إ1الّتحليل املعّمق إ�� هدم هي�ل العالمة وتحطيمھ �ي تظهر عوالم الّداللة"

املوارد   استثمار  ع��  وكذلك  ا�ختلفة  واهر 
ّ
الظ هذه  مثل  تحليل  ع��  لقدر��ا  االجتماعّية  الّسيميولوجيا 

   السيميائية وتوظيف
ّ
طاقات سيميائّية إلنتاج الدالالت ال�ي يمكن أن تفيدها، فما من عمل سيميائّي إذا إال

ات الّسيميائّية مهما �ان نوعها والّدالالت املوصولة  وهو رابط ب�ن املوارد والقدرات الّسيميائّية، أو ب�ن العبار 

  ��ا.

) . وسنع�ى بثالثة أمثلة،  2): "املثل هو فكر فرٍد وحكمة ا�جميع"Bertrand Russellيقول برتران رسال 

م ا�حجامة �� رؤوس اليتامى"، واملثل أو القول الّسائر �عزى حسب كتب األخبار إ�� أ�ي  
ّ
هما: أّولهما، "يتعل

 جيبھ". العت
ّ
م ولدك الكالم هّزه ل�حّجام". وأّما ثال��ما: "الّراجل ما �عيبھ إال

ّ
 اهية، وثان��ما: "إذا �ان تحّب �عل

قولّية   صيغا  باعتبارها  أّوال  األقصوصة،  هذه   �� الواردة  األمثلة  هذه  إ��  اهتمامنا  سنصرف  ا 
ّ
وأن علما 

)، و��  entendus-Sousحشد ثّر من املضمرات ( حكمّية قافزة ع�� تفاصيل املعيش اليومّي، بما تكتن�ه من

سطوحا   للّنصوص  أّن  يف��ض  وهذا  التلّفظّي"،  للّسياق  معّينة  خصائص  ره�ن  تفعيلها  "يبقى  معلومات 

قا�ّ� (
ّ
 L’implicitلسانّية تتضافر فيما بي��ا لتف��ي إ�� عوالم داللّية متوار�ة، �شّرع ل�حديث عن الّضم�ّي الث

Culturel  الّنصوص و�فّسره  ).  ا�جمهور  ب�ن  ينشره  واجتما�ّ�  معر�ّ�  نظام  سليلة  ا�خطاب  ل 
ّ
�ش� ال�ي 

الّضم�ّي   تؤّسس  ال�ي  املعرفة  هذه  ما 
ّ
و�أن املقاومة،  أو  الّسؤال  يث��  ال  وصامت  هادئ  نحو  ع��  ويشرعنھ 

قا��ّ 
ّ
 "قّوة اإلجماع املش��ك" ،الث

ّ
 ال�ي توّحد الّنخبة وا�جمهور معا.  ليست إال

ثانيا ع��    وأّما  االنتباه  �سليط  فيھ  الذي سيتّم  الّتداو��،  جان��ا  األمثلة سي�ون من  ��ذه  ا��مامنا  فإّن 

العالمات �� عالق��ا بمستعملها و�من يؤّولها، بما �� عمل قو�ّ� لھ سياقات استخدام معلومة، �� ال�ي تؤّمن 

ھ عمل لغوّي. واألمثال باعتبارها أعماال لغوّ�ة ال تفيد  
ّ
أن �� الغالب األعّم مغزاها ا�حر�ّ�، بل �� فعلھ بما 

 
 . 147، ص2003نية، اجزائر، منشورات االختالف، الطبعة الثانظر: سعيد بن كراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، ال -1
لوفة، ترجمة سمير عبدة، دمشق -2

ٔ
 . 15، ص2009، 1، ط: حلبوني برتراند رسل، بحوث غير ما
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تن�ج شبكة عالمّية أو نظاما ذا طبقات. فأوالها طبقة الّداللة، و�� الّداللة ا�حرفّية ال�ي تتحّول بدورها إ��  

داّل ع�� داللة غ�� حرفّية أو رمزّ�ة. إّن األمثال �� األقوال أي �� املسموعات مثل الّصور �� املرئّيات، لكّ��ا  

من الّصور األيقونّية ال�ي تصلها بما تجّسده عالقة �شابھ �� ��يء، بل �� من الّصور الّرمزّ�ة، ال�ي    ليست

لھ عالقة اعتباطّية، من ذلك لو استلمنا املثل األّول وأخذناه ���يء من الّتحليل والّتفكيك  
ّ
ترتبط بما ممث

م ا�حجامة �� رؤوس اليتامى". فهذا املثل
ّ
�كيب: "�عل

ّ
 مجهول    و�عادة ال�

ّ
�� ظاهره رسالة �سأل من خاللها باث

عر بتكثيف دورات ا�خ��ة واملمارسة وطلب االح��اف  
ّ

م حرفة تز��ن الش
ّ
مخاطبا غ�� معلوم، كذلك أن يتعل

�� ا�حجامة بتجر�ب ذلك ع�� اليتامى، ألّن وضعهم االعتبارّي املتدهور، ببساطة، ال �سمح لهم أن يضعوا  

أو ع�� من ُ�سدي إل��م معروفا و�قوم ب��ي�ن رؤوسهم، فهم بال�اد يحيون حياة    شروطا ع�� من ينفق عل��م

الّدون والكفاف. فال جرأة لد��م ع�� اإلن�ار أو االمتعاض أو الّتجّرد من تطبيق أوامر من �عولو��م من أبناء  

دامى أغر�تھ بر�وب  ا�جتمع الذي إليھ ينتمون، يقول الّسارد: "ذات مّرة عندما زار�ي واحد من أ�حا�ي الق

 �� املقّص  أعملت  منھ  غفلة  و��  وا�حالقة،  العصر  تطّور  مع  تماشيا  �ي 
ّ
معل اش��اه  الذي  الدّوار  الكر��ّي 

واملقّص...  باملشط  أمسكت  فقد  أنا  أّما  الب�اء،  غ��  ��يء  فعل  الّصاحب  ذلك  �ستطع  لم  يومئذ  شعره، 

 . 1وانطالقا من ذلك اليوم استشرت شهر�ي �� البلدة"

فظ أي لفظ األمثلة كيانا متعّينا  ول
ّ
اهد تكمن �� نطقھ بما صمت عن البوح بھ ظاهر الل

ّ
عّل أهمّية هذا الش

ر فيھ  
ّ

مفك
ّ
كھ وأن نفّجره بيانا ومع�ى ورمزا يخ��ن بنية املثل الّنفسّية ا�جامعة للال

ّ
مرئّيا، فاحتجنا إ�� أن نفك

و�� ا�جما�ّ� �ج  2بلغة أر�ون 
ّ
تمع معّ�ن. ومنت�ى قصدنا باملع�ى املضمر وا�خت�ئ خلف ، واملس�وت عنھ والال

اهر للمثل املذ�ور، هو أّن ا�حجامة لم تكف أن  
ّ
فظ الظ

ّ
قص الشعر تحديدا    �ع�ي وظيفة غاللة جسد الل

ما أطلقت ع�� عموم ا�حرف فأصبحت بمثابة اسم جامع لها. ونكتة هذا املثل وخالصتھ أّن سلوك معل�ي  
ّ
و�ن

يتغ�� �� العصور القديمة وا�حديثة ع�� السواء، فهو يقوم ع�� عدم اإلفضاء للص�ي  ا�حرف هو نفسھ لم  

ما ير�د ا�حصول عليھ، وال��ا�� �� ن�حھ، بل تجد الواحد م��م �س��    �� منحھبأسرار املهنة ومماطلتھ  

مل�ّجلة أّن  جاهدا أن ُيطيل جهلھ بأسراره ، حّ�ى يتيّسر لھ استغالل صبيھ أطول ف��ة ممكنة. فالّنتيجة ا

العارف   من  سائغة  هدّية  تمنح  وال  افت�ا�ا،  تفتّك  ف�ي  ت�ون.  ال  أو  �الّسرقة  أو  وسرقة  افت�اك  الّصنعة 

أّي   أو  ق 
ّ
بأّن ا�حال أو أن �س�� إلقناع غ��نا  الظّن  بنا  العبث أن يذهب  ھ من تمام 

ّ
بأفاني��ا لصبيانھ. ولعل

حّ�ى يخلق منافسا لھ شرسا جحودا، مزاحما لھ ��  صاحب حرفة سيصّب أسرار املهنة صّبا �� ذهن صبّيھ  

عر  
ّ

د الص�ّي هذا املع�ى، ح�ن تحّدث عن جدول عملھ اليومّي، الذي �ان محصورا �� كنس الش
ّ

رزقھ. وقد أك

منطق وضّيق ع��  
ّ
راء، و�أّن �شاطھ هذا قد حّدد أفق حرّ�تھ وسّوره �سياج الال

ّ
املتناثر ع�� القاعة أو الش

سيمات اإلبداع
ُ
م قد تحّول ��ذا الّسلوك القاهر     �

ّ
بمحبس منحسر األ�عاد رتيب ا�حر�ات، ما �ع�ي أّن املعل

قة، من عوٍن مساعٍد إ�� عون مناوئ. يقول الّسارد: " لكّنھ �ان �� الغالب  
ّ
لصّبيھ، الّناقض لغزل مل�اتھ ا�خال
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الّز�الة، و�ان عندما يتحّدث عن   �� عر املقصوص ورميھ 
ّ

ف�ي بكنس الش
ّ
ساء و�ر�د �سمية �عضهّن    ي�ل

ّ
الن

الّناس، ما يحّبون وما   بالّن�ج، فقد أصبحت أعرف أسماء  الّزمن شعرت  �� ذلك  ف�ي بإحضار قهوة، 
ّ
ي�ل

يكرهون، بيو��م �� ا�حارة أو �� القصبة أو �� البطحاء أو �� األحياء، أحوالهم، أوالدهم، ما يطبخون وما  

ت أحّدث أّمي بذلك فتقول ��: أخ��ا أصبحت رجال، �انت الّرجولة  �شر�ون، ما ينتظرون وما ال ينتظرون، كن

ن و�قول ��: الّرجل من �انت  
ّ

اي و�دخ
ّ

سبة إل��ا �� املعرفة، و�ان أ�ي من ناحيتھ يجالس�ي وهو �شرب الش
ّ
بالن

 . 1لھ صنعة يجيدها"

بوظائ وتلهيتھ  ا�حرفة،  م 
ّ
�عل عن  وصّده  لھ،  ق 

ّ
ا�حال إهمال  من  الّص�ّي  �جر  ا 

ّ
محيطة  ومل أو  ة 

ّ
حاف ف 

ر �� الفرار من هذه  
ّ

ھ فك
ّ
��ا، ذكر أن

ُ
ر، سلبا أو إيجابا، �� اإلحاطة بأفاني��ا خ

ّ
ؤث

ُ
با�حالقة،  ليس من شأ��ا أن ت

فولة، ع��  الفرار من الّدراسة ومضّيھ �� إنفاذه.  
ّ
املهنة، مرارا وتكرارا، مثلما �ان من ا�عقاد هّمتھ، �� زمن الط

"أفتح   الّسارد:  املسؤولّية  يقول  ع��  تدر�با  ذلك  �عت��  �ي 
ّ
معل و�ان  املساء،   �� وأغلقهما  الّصباح   �� الباب 

ر �� الهروب من ا�حالقة كما هر�ت من الّدراسة، ولكّن�ي كنت خائفا من  
ّ

ودافعا �حّب امل�ان، وكنت أنا أفك

 
ّ

اي م��، فالّرجل فقدان رجول�ي إذا أنا فقدت صنع�ي، صنع�ي ال�ي أصبح أ�ي بفضلها �شرب مبت�جا الش

 عند أّمي من �ع�ن أباه باملال ويسمع كالمھ".

أن   رح  أو�عد 
ّ

بالش نتناول  أن  لنا  آن  �ستحّقھ،  ما  العناية  من  وأوفيناه  األّول  املثل  تفكيك   �� فضنا 

فظ ���ي بأّن 
ّ
م ولدك الكالم هّزه ل�حّجام". ولعّل ظاهر الل

ّ
ا�ي، وهو: "إذا �ان تحّب �عل

ّ
  واالستقصاء املثل الث

فلّية �ل��ما ليست سوى  
ُ
فل كذلك، ولعّل غ

ُ
ا�خطاب قائم ب�ن باث غ�� معلوم ومخاطب أو مرسل إليھ غ

أسلوب مقصود ل�خروج من صيغة الّنصيحة، ال�ي تنطلق لفظا لسانّيا محسوسا جار�ا ب�ن �خص�ن، إ��  

املتداولة ا�حرزة ع�� صفة  صيغة لفظّية مجّردة، تتحّول بفعل الّتكرار والّتالسن ��ا إ�� ما �شبھ القاعدة  

لعالج  الّص�ّي  حمل  ��ا  يلتمس  نصيحة،  املثل  فظاهر  الّتداول.  وسعة  االنتشار  وقّوة  واإلطالق  العمومّية 

الّنطقّي الذي تقتضيھ سّن معّينة، والقر�نة   أو تأخّره عن االنتظام  الّنطقّي  ا�ُحبسة أو عقدة االضطراب 

ق أو عسرا فيھ ( املا�عة من إيراد هذه الفرضّية وقبوله 
ّ
را �� النط

ّ
) أو عسرا �� Dyslexieا أّن من �ش�و تأخ

) ُيختلف بھ إ�� مختّص �� تقو�م الّنطق أو طبيب  Dysorthographie) أو �� اإلمالء (Dyscalculieا�حساب (

بھ    نفسا�ي أو مختّص �� األمراض العصبّية، لفّك عقال الّنطق أو أزمة ا�خلط ب�ن ا�حروف أو.. وال ُيختلف

ق تحقيقھ هو انطالق ألسنة، وانثيال قرائح، وتفّتح ثقافات  
ّ
إ�� ا�حّجام. وهو ما �ع�ي أّن ما يو�ل �حّل ا�حال

من يؤّمون امل�ان، بما يرسلونھ من تحليالت للوقائع واملوضوعات، وتجاو�ات، و�ما يدلون بھ من معارضات  

ال و�إبراز  وطرائف،  وفذل�ات  وخصومات  ومالسنات  املسائل  ومشاّدات  إثارة  ع��  املكينة  والكفاءة  قدرة 

بالّناس كبارا وصغارا،   يقال، وا�حّل عامر  بما فيھ ير�ح مثلما  إناء  �ّل  أّن  اعتبار  ومناقش��ا، وذلك ع�� 

فُتعرض ع�� مسامع الّص�ّي �ّل يوم مئات الّتجارب و�تّم ترصيد خز�ن من األمثلة وا�حكم  �� بورصة رمزّ�ات  

فل، ناهيك عمّ 
ّ
ا يمّر ع�� ذهنھ من طرائف ا�ح�ايا و�جيب األحا�� ومذهل األلغاز، ومثلها من ر�ح  الط
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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وكذا   بالّسياسة  قة 
ّ
املتعل واألخرى  والّرجال،  ساء 

ّ
الن ب�ن  بالعالقات  قة 

ّ
املتعل والّتصورات  والقيم  األف�ار 

قافة وشؤو��ا املتفّرعة واملتنّوعة. يقول الّسارد واصفا ما الحظھ 
ّ
ق   باالقتصاد و�الث

ّ
من مغامز ومطاعن تتعل

يوخ وحّ�ى الكهول يجيئون إ�� ا�حانوت �سراو�لهم املشدودة بأقفال  
ّ

�سلوك الكبار: "�� ذلك الوقت �ان الش

أسفل الّركب، وكنت أ�حك عل��م وهم يتحّر�ون أمامي �سبب ذلك االنتفاخ الذي يجّرونھ وراءهم من م�ان  

رواال قص��ا، ال �شّده األقفال �� األسفل، وحّ�ى أ�ي لم �ستعمل إ�� م�ان. فقد كنت أنا مثل أندادي أرتدي س

مون�ي 
ّ
تلك الّسراو�ل املنتفخة، رّ�ما �سبب الّتأث��ات األورو�ّية، و�انوا قبل جلوسهم ع�� كر��ّي ا�حالقة �سل

و�ل
ّ
يالن البيضاء الط

ّ
وا��ي ا�حمر والش

ّ
ة،  ما يضعونھ ع�� رؤوسهم، ف�انت أصا��� تضع ع�� املشاجب الش

�ي �عفيھ  
ّ
 وهو �غّ�ي، �انت أغنياتھ جميلة ّمما جعل معل

ّ
يوخ ي��ء فال تطيب لھ ا�حالقة إال

ّ
و�ان أحد الش

من الّدفع، �انت �لماتھ عن جمال املرأة ومشي��ا و�ياضها وما �سّببھ للّرجل من عذاب، وكنت أنا آنذاك أ�اد  

يوخ من فرط ولههم"
ّ

 .1أشعر تماما بما �عانيھ هؤالء الش

قافّية  
ّ
والث الهووّ�ة  انتماءا��م  الّز�ائن ع�� اختالف مشار��م وتنّوع منازعهم وتباين  الص�ّي مع  و�تفاعل 

وخسيس   املكبوتات  وتّصاعد  ومثال��م  عورا��م  و�كشف  أخرى،  تارة  عل��م  فقة 
ّ

و�الش تارة  بالّ�خر�ة 

يوخ طورا آخر. ومن هن
ّ

هوات وأراذل الّرغائب املقموعة من بواطن الش
ّ

ا نمت عنده ملكة املالحظة وشّب  الش

جاه �عز�ز قدراتھ الّتواصلّية والّتفاعلّية  
ّ
روح الّنقد واكتسب ثقافة اجتماعّية، ال بأس ��ا، دافعة إّياه �� ات

 مع الّناس.  

الث-
ّ
 جيبھ". وهو مثل �� معناه ا�حر�ّ� يحيل ع�� ظاهر لفظھ أي الرجل  املثل الث

ّ
: "الّراجل ما �عيبھ إال

بالّرزق عالقة مكينة طبيع��ا  الذي   أّن عالقة ا�جيب  أو املال، و�� ا�حقيقة يبدو  الّنقود  إ��  يفتقر جيبھ 

ا�خاّصة من ممتل�ات. وهذه   حياتھ  و��  بيتھ   �� الّرجل  بھ  يذخر  مّما  جزء  ا�جيب   �� يخت�ئ  فما  ا�جزئّية، 

العم  ��ا مقول األّم ومقول األب حّ�ى يواصل االبن  �� اإلنفاق ع��  ا�حكمة عادة ما ���ي  ل ملساعدة والده 

د أّن منظومة القيم �عاد إنتاجها �ش�ل إجبارّي قهرّي  
ّ

إخوتھ الذين يزدادون مع �ّل ر�يع جديد. وهو ما يؤك

فل، بفعل الّتأط��، الذي يتلّقاه من والديھ ومن محيطيھ العائ�ّ� املوّسع بصفة يومّية،  
ّ
�� مجال سلوك الط

.  يقول الّسارد  2) بالّدوكساP. Bourdieuا الّسوسيولو�ّ� الفر���ّي بي�� بورديو (وهذه القيم �� ال�ي �سمّ��

م��زا انتظارات والديھ منھ، إزاء ما �ستدعيھ الّنفقات املستجّدة لعائلة واسعة العدد: "�� ذلك الوقت �ان  

أّمي يأت�ن إ�� بيتنا،  أ�ي يحّدث�ي عن مصاعب ا�حياة، ما يلزم إخو�ي ا�خمسة من ثياب جديدة، و�انت قر�بات  

ينظرن إ�� أّمي فوق فراشها و�تأّملن وجھ أ�� الذي ولد حديثا، يبح�ن عن شبيھ لھ �� العائلة أو ب�ن األقارب.  

�ي أب  
ّ
�ي مسؤول عن إخو�ي، أحسست أن

ّ
ھ أنجب األوالد، أّما أنا فقد شعرت بأن

ّ
و�ان أ�ي �شعر بالفخر ألن

م أمامھ و�حلق لهم، يمازحهم، وعندما أفرغ أرى آذا��م املدالة من  صغ�� بال شوارب �عمل من أجلهم، يضعه
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ٔ
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ر كيف �انوا ين�لقون من ب�ن يدي و�لتّفون حول أ�� الّرضيع برؤوسهم الّ�حلة  
ّ

جماجمهم اليا�سة، أتذك

 . 1امللساء"

الت االجتماعّية بوجھ عاّم، وما استحال م��ا إلـى عـوائـق ثقافية بوجھ خ
ّ
اّص، مفهوم  إن ّ مفهوم الّتمث

ر املسك بـآلـّيات اشتغالھ بمعزل عـن شبكة الـعـالقات الـتـي تر�طھ بالـمـؤثـرات الواعية  
ّ

عالئقّي متشابك، يـتـعـذ

بوساطة   قافّية 
ّ
والث االجتماعّية  الت 

ّ
الّتمث فمقار�ة  و�العقل.  بالوجدان  و�ا�خيال،  اكرة 

ّ
بالذ واعية، 

ّ
والال

تنفتح وما  االجتماعّية  الّدالالت    الّسيمولوجيا  ترفد  ومتباينة  مختلفة  وقراءات  متعّددة  تأو�الت  من  عليھ 

او�ة خلف البنيات الّسطحّية للّنص. فالّسيميولوجيا االجتماعّية تفتح مع��ا إلم�انات  
ّ
اهرة باملعا�ي الث

ّ
الظ

قافة  ثّرة لقنص الّدالالت العميقة العالقة �� أصقاع الّنص و��ن تثنّيات طبقاتھ امل��اكبة واملنّضد
ّ
ة. إّن الث

الّسيميولوجيا االجتماعّية،   ال�ي تمنحنا من نفحا��ا ف�حات غانمة، مخصبة باالستمتاع بثمرات  العاملة 

  ).Interdisciplinaritéال�ي تزخر بكث�� مـن الـّصـور والـّرمـوز الفلسفّية والقراءات املتخّصصة البينّية (

 خاتمة:  -4

بھ أقصوصة "قنص املوت" من خصائص الواقعّية األدبّية، املتأتّية من ال��امها بقضّية من    از تتمع�� ما  

فكرها   ومسالك  وروحها  ومستواها  وطبعها  فل 
ّ
الط �خصّية  لثقافة  األقوال  مواءمة  ومن  ا�حياة،  واقع 

، �سر�لت  وأحاسيسها ووجدا��ا، ا�ختلفة عن مسالك غ��ها، فإّ��ا قد جّسدت بحّق رحلة سردّية شائقة

ل عاملها الف�ّي ع�� وتر الّتخيي�ّ�  
ّ
احة وعميقة، أمكن لها أن �عزف �حن خصوصّي��ا و�ش�

ّ
ب�ن أصا�ع ذكّية مل

 ولھ ملسة خيال �� بناء نّصھ ونحت أفق  
ّ
ا�ي رغم مالمس��ا الواقع تارة و�عب��ها عنھ، فما من أدب إال

ّ
والذ

ع�� حّد تقديرنا، سمة العّينة األدبّية الّدالة ع�� األدب  إبداعھ وتلّقيھ. هذا وقد اكتسبت هذه األقصوصة،  

الّتو���ّي املعاصر، �سبب ما ��ضت بھ من تبئ�� ع�� �عض ا�حقائق اإل�سانّية والوجودّية، التقطها الص�ّي 

 
ّ
قا وحرصا  الّسارد،  �� طزاج��ا وحرار��ا، ُمضفيا عل��ا من سمة العفوّ�ة والّتلقائّية عنوانا يز�د املتلّقي لها �عل

ع�� متا�ع��ا، خاّصة وقد قّدمت �عدسة مكّ��ة، تتقاطع �� رسم مالمحها و�براز م�ام��ا منظورات متعّددة  

�ي  
ّ
قافة العاملة ال

ّ
لت هـذه الث

ّ
ق. وهكذا فقد مث

ّ
وآراء متنّوعة وقيم تمتح من فيض مع�ن إ�سا�ّي زاخر متدف

رافـدا   الّسردّية  عبة 
ّ
الل خيوط  وقادت  الفكرة  والّرموز  هندست  والـّصـور  الت 

ّ
للـّتـمـثـ ية 

ّ
املغذ الـّروافـد  مـن 

ھ ل�ي ت��ض األمثلة الّسائرة ��  
ّ
أن الـفـلـسـفـّية والّدراسات السّيميائّية ا�جديدة، لذلك �ستنتج  جاهات 

ّ
واالت

اهرّي 
ّ
لت ��ا، �عد أن شهدت دالل��ا تحّوالت من معناها الظ

ّ
 الّسط�ّ�  ا�جتمع بوظيف��ا ال�ي ُعهدت إل��ا وو�

أصقاع    �� واملتناثرة،  والّتعّدد،  الّتنّوع  بروح  املشبعة  الغائرة  العميقة  الّدالالت  إ��  غوّي 
ّ
الل فظ 

ّ
بالل العالق 

�عثا   أّمن  الذي  هو  املتلّقي  أو  فالقارئ  القراءات.  وتواتر  القراءة  وأهمّية  الّتأو�ل  ببالغة  املقتنصة  النّص، 

جسد أوصال   �� سرت  طر�فة  وروحا  روح    جديدا  إّ��ا  ا�خار�ّ�.  لفظ 
ّ
ال بإكراهات  واملقّيد  ا�حّنط  اللّفظ 

ل من طين��ا جمهرة املعا�ي وصنوف الّدالالت االجتماعّية. فاملعا�ي، إذْن، ليست  
ّ
الّسياق وماّدتھ ال�ي تتش�

   سوى حقائق قّدت ع�� سمت الّتداول والّتفاعل مع دنيا الّناس، و�كراهات الواقع وا�جتمع والّتار�خ.
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 تفکیك المرکزّیات وبناء "المدینة الفاضلة"  العجائبّي بینتجدید 

 

 

 الملّخص: 

الالتينّية   أمر��ا   �� ال�حرّ�ة  الواقعّية  �� ظهرت  الثقافّية  للمركزّ�ات  مقاومة  ثقافّية  حركة  باعتبارها 

مجا�ْ� األدب والفّن، حيث واجهت محاوالت الهيمنة الثقافّية األورو�ّية ع�� الذائقة األدبّية العاملّية. وكذلك، 

اإلبدا ب�ن  العالقة  نمطّية  بھ حيث كسر  خاّصة  أدبّيا متجّددا وذا صبغة  تّيارا  العل�ي  ا�خيال  أدب  ع  �ان 

الثقافية،   املركزّ�ات  مناطق   �� خاصة  األدب  جمهور  لدى  السائدة  األدبية  الذائقة  ع��  وتمّرد  والواقع، 

ف ال�جائ�ي، ال لغاية جمالّية  
ّ
ع إ�� املستقبل، وتوظ

ّ
فا�خيال العل�ي هو نوع من الكتابة األدبّية ال�ي تتطل

ل�جائ�ي الكالسي�ي، بل إلثبات قدرة العقل  قوامها إثارة الرعب �� قلوب القّراء كما نجد ذلك �� القصص ا

البشري ع�� التوّصل إ�� اكتشافات علمية واخ��اعات تقنّية باهرة. ومن هذا املنطلق، التقى ا�خيال العل�ي 

�� األدب، وذلك رغم   ��ما  ال�جائ�ي وابتداعهما لالمعقول خاّص  لنمطّية  �� كسرهما  ال�حرّ�ة  بالواقعّية 

رهما ع�� خصائص كث��ة مش��كة. اختالفهما الكب�� وعدم
ّ
 توف

املقاومة    ال�لمات املفاتيح: اليوتو�يا،  العل�ي،  ا�خيال  ال�حرّ�ة،  الواقعّية  األد�ي،  التجديد  ال�جائ�ي، 

 الثقافّية، املركزّ�ة الثقافّية 

Abstract: 

Magical realism emerged in Latin America as a cultural movement that resisted cultural 

centralities in the fields of literature and art, confronting attempts at European cultural 

domination over that global literary trend of its own, as it broke the stereotypical relationship 

between creativity and reality, a rebelled against the literary taste prevailing among the literary 

audience, especially in areas of cultural centralities. Not for the aesthetic purpose of creating 

terror in the hearts of readers, as we find in the classic miraculous stories, but to prove the 

ability of the Human mind to make scientific discoveries and technical inventions. From this 

point of view, science fiction met magical realism in breaking the fantastic stereotype and 

inventing their own intelligible in literature, despite their great difference and the lack of many 

common characteristics.    

Key words : The fantastic, Literary renewal, Magical realism, science fiction, Utopie, 

Cultural resistance  

 د. علي السیاري
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 مقّدمة:  -1

) ال�جائ�ّي  عشر  Fantastiqueشهد  الثامن  القرن  ��اية   �� �شأتھ  منذ  ن�وص  وف��ات  ازدهار  ف��ات   (

ھ لم يخفت  
ّ
وترّ�خھ �� منتصف القرن التاسع عشر. ورغم تراجع م�انتھ �� األدب العاملي ب�ن زمن وآخر، فإن

قدرتھ ��ائّيا، وظّل دائما يبحث لنفسھ عن آلّيات جديدة يظهر ��ا، ولعّل تلك �� أبرز سمات ال�جائ�ّي، و��  

ع�� تجديد آلّياتھ وأساليبھ وع�� أن ي�ون فهمھ اإلبدا�� متبّدال من زمن إ�� آخر. ولقد شهد ال�جائ�ي منذ  

لھ إبداعّيا مختلفا عّما �ان عليھ سواء �� بدايات �شوئھ مع  
ّ
منتصف القرن العشر�ن فهما جديدا، ف�ان تمث

ملانّية �� ��اية القرن الثامن عشر أو خالل ف��ة ترّ�خھ  الرواية القوطّية ال��يطانّية والرواية الرومنطقّية األ

جاهات الروائّية العاملّية �� منتصف القرن التاسع عشر.  
ّ
 وفرض سطوتھ ع�� االت

ثقافّية   نتيجة عوامل  العشر�ن  القرن  �� منتصف  إبداعّيا  فهمھ وتوظيفھ   �� ال�جائ�ي تجديدا  وعرف 

ونتيجة تأث��ات فلسفّية وجمالّية جعلت من الكتابة الروائّية �� حّد  فرضها �غّ�� مناخات الثقافة العاملّية،  

ذا��ا، ومن اإلبداع عموما، وسيلة لتحقيق سعادة اإل�سان، حيث لم �عد األدب وسيلة للمتعة والتسلية أو  

للتعب�� عن نظرة لل�ون واملص�� فحسب، بل أصبح وسيلة لفهم ا�جوهر اإل�سا�ي، فتّم ال��ك�� ع�� األدب  

واالستعمار   ف 
ّ
التخل مثل  تكّبلھ  ال�ي  القيود  من  متحّررا  �ائنا  جعلھ  ع��  قدرتھ  و��  باإل�سان  عالقتھ   ��

والعزلة وفقدان وسائل الرفاهّية والسعادة. و�ناء ع�� ذلك �ان تّيار الواقعّية ال�حرّ�ة الذي ظهر �� أمر��ا  

ّرر من اإلم��يالّية، ف�ان ذا أ�عاد إ�سانّية. وكذلك، الالتينية إنجازا ثقافّيا مقاوما للمركزّ�ات ومناديا بالتح

ظهر "ا�خيال العل�ي" ف�ان تّيارا أدبّيا هادفا إ�� تحقيق سعادة اإل�سان ومناصرا للعلم ولفكرة التقّدم ال�ي 

 ��ضت عل��ا أبرز الفلسفات التنو�رّ�ة والعقالنّية. 

العل�ي من فوا ال�حرّ�ة وا�خيال  الواقعّية  ب�ن  ما  األدبّية  ورغم  أبرزها اختالف مواضيعهما  رق عديدة 

واإلبداعّية، واختالف سياقهما الثقا�ّ�، واختالف ظروف �شو��ما جغرافّيا، فإّن بي��ما وشائج عّدة أبرزها  

 توظيفهما لل�جائ�ّي، وقدر��ما ع�� كسر نمطّية فهمھ وتأو�لھ إبداعّيا.  

 : الواقعّیة السحرّیة وتفکیك المرکزّیة األوروبّیة  -2

اكتسب ال�جائ�ّي طا�عا حداثّيا منذ بداية القرن العشر�ن، حيث أض�� وجها من وجوه ا�حداثة �� األدب  

و�عب��ا عن وجهة نظر تجاه ا�حياة ا�حديثة واملعاصرة، و�ات أك�� ا�غراسا �� واقعھ و�يئتھ. ومن هذا املنطلق  

ر��ا الالتينية �� منتصف القرن العشر�ن،  ) الذي ظهر بأم Réalisme magique�ان تّيار الواقعية ال�حر�ة ( 

هو أشّد التّيارات ا�حداثّية �� األدب �عب��ا عن البيئة ال�ي ظهر ف��ا، وهو أك�� منعطفات األدب ال�جائ�ي  

ھ �ان حامال �خصوصّية ثقافية وفهم جديد للعالقة ب�ن األدب والواقع من جهة  
ّ
أهّمية �� القرن العشر�ن ألن

 معقول من جهة أخرى.و��ن املعقول والال 

ال�ي ظهر ف��ا، ومعّ�ً�ا عن قضاياها االجتماعية والثقافية   بيئتھ  الواقعية ال�حرّ�ة وليَد  تّيار  وقد �ان 

 لشعارات الثقافة ال�ي أنتجتھ. ومن أبرز أعالمھ نذكر ميغال أنخل أوس��ياس (
ً
- 1899والسياسية، وحامال

9741) بورخيس  لويس  وخور��  وأ1899-1986)،   ،() �ار�نتييھ  �ورتاثار  1980-1904ليخو  وخوليو   ،(
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)، وغابر�ال غارسيا مارك��  1986-1917)، وخوان رولفو (2012-1928)، و�ارلوس فو�نتس (1914-1984(

 ).1942) و�يزابيل ألليندي (ُولدت �� 1936)، ومار�و فارغاس يوسا (ُولد �� 1927-2014(

 العجائبّي مكّونا من مكّونات الواقع: -2-1
 Alejoالستعمال األول ملصط�ح "الواقعية ال�حر�ة" �� األدب إ�� الروائي ال�و�ي أليخو �ار�نتييھ  �عود ا

Carpentier    .العالم"  1980(ت هذا  "مملكة  لروايتھ  تقديمھ   �� استخدمھ  الذي   (Le Royaume de ce 

monde  ح جديد أض�� . وهو �س�� من خالل ذلك التقديم إ�� �عر�ف القراء بمصط1949�شرها سنة    ال�ي�

ُيطلق ع�� تّيار جديد لم �عرفھ اآلداب العاملية من قبل، وحامل �خصوصية البيئة ال�ي ظهر فيھ و�� أمر��ا  

الالتينية ال�ي ما تزال، آنذاك، فضاء مجهوال وغامضا، ناهيك عن �ونھ ال يؤسس عادة إ�� طا�ع أد�ي أو  

ث أو عالم األطراف �س��لك ما تنتجھ ثقافة املركز  ثقا�� خاص بھ. وهو مثل غ��ه من فضاءات العالم الثال 

د نتيجة لالضطراب املفا�� للواقع، و��ون  
ّ
أي أورو�ا أو الغرب عموما. و�رى �ار�نتييھ أّن عالم ال�حر يتول

 .1ذلك ع�� ش�ل م�جزة، وتف��ض رؤ�ة ال�حر ضرورة اإليمان بھ

ل  
ّ
مث

ُ
ت ال�حر�ة  الواقعية  أّن  �ار�نتييھ  ب�ارة  ويعت��  تصّور  ف�ي  الالتينية.  ألمر��ا  والفّ�ي  الثقا��  ال��اث 

املناظر الطبيعية والغابات العذراء، وصياغة اإل�سان ف��ا من الناحية ال�ونية، وحضور اإل�سان الهندي  

يتدفق   منبعا  حديثا  املكتشفة  القارة  تلك  من  جعلت  عناصر  و��  الغامض،  األسود  واإل�سان  الّرهيب 

عّد رواية �ار�نتييھ "مملكة هذا العالم" استجابة مباشرة لشواغل الواقعية ال�حرّ�ة. بال�حر واألساط 
ُ
 ��. و�

األمر�كية"،    -الواقعّية ال�حرّ�ة �� كتابھ "تار�خ الرواية اإلسبانية  Louis Lealوُيعّرف الناقد لويس ليل  

بالتحليال  اإل�سان  سلوك  ت�ّ�ر  وال  الطبيعة،  وراء  ما  عالم  "تتفادى  هدفها  بأّ��ا  يتمثل  بل  االجتماعية،  ت 

األسا��ي �� التقاط األسرار ال�ي تختفي تحت مظاهر الواقع.. كما أّن األحداث املهّمة �� القصص ال�ي �عتمد  

أن ين�ج الواقع    يحاول ال�اتبهذا النوع من الواقعّية ال تخضع إ�� الشروح املنطقية أو االجتماعية. وال  

الك ّتاب الواقعي�ن، وال أن يجرحھ كما يفعل السر�اليون، ولكّنھ يلتقط السّر  بواسط��ا مثلما يفعل بقية 

ّتاب القصص ا�خيالية ال�ي تحدث 
ُ

امل��م ال�امن �� أحشائھ دون أن يجهد �� ت��يره أو شرحھ كما يفعل ك

 . 2ف��ا ال�جائب طبقا لتصّور معقول مسبق"

الواقعية   يضع  التعر�ف  هذا  أّن  يحّدد  وا�حّق  وهو  فيھ،  ظهرت  الذي  الثقا��  سياقها   �� ال�حرّ�ة 

ھ علينا أن نتعامل  
ّ
خصوصّي��ا والفروق بي��ا و��ن بقية تيارات الواقعّية أو تيارات ال�جائ�ي. ومع�ى ذلك أن

مع الواقعية ال�حر�ة باعتبارها تيارا واقعّيا �� األدب، ف�ي رؤ�ة جديدة للواقعية �� األدب ومنظار �عكس  

األدب  الو  دراسة   �� ال�حر�ة  الواقعية  مع  التعامل  وخطورة  املفارقة  تكمن  تحديدا،  وهنا،  األدب.   �� اقع 

 ال�جائ�ي. فهل أّن الواقعّية ال�حرّ�ة تندرج فعال ضمن األدب الواق�� أم أّ��ا تصّنف أدبا �جائبّيا؟ 

 
دبي، دار عالم المعرفة، القاهرة،طصالح فضل،  -1

ٔ
 302 ، ص1992، 1منهج الواقعية في اإلبداع اال

 300 ورد ضمن المرجع نفسه، ص -2
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ينّية لإلجابة عن السؤال الذي طرحناه.  بناء ع�� ما سبق، يتعّ�ن علينا فهم الواقع �� البيئة األمر�كّية الالت 

ھ ذو خصوصّية كب��ة، حيث يحتوي ع�� �ل ما هو �جيب وغر�ب وغ�� مألوف،  
ّ
ولقد وصفنا هذا الواقع بأن

بنية   ذي  شع�ي  ومخيال  غر�بة  معتقدات  ع��  و�نب�ي  والتنجيم،  والشعوذة  ال�حر  بظواهر  يزخر  وهو 

ف رواية الواقعّية  أسطور�ة دائرّ�ة ومغلقة، أْي أّن وصف الواق
ّ
ع أو التعب�� عنھ �� األدب، �ستد�� من مؤل

ف  
ّ
ال�حرّ�ة عدم تجاهل الطا�ع ال�جيب والغر�ب لذلك الواقع وعدم التغافل عنھ أو إهمالھ، وهذا املؤل

سوف   إذن،  فهو،  الالتي�ي،  األمر��ي  الواقع  من  هام  �جزء  امل�ّونة  واألساط��  املعتقدات  بتصو�ر  مطالب 

�� أحشاء الواقع" مثلما قال لويس ليل. وهذا، تحديدا، ما فعلھ أدباء أمر��ا  "يلتقط ال  سّر امل��م ال�امن 

اليوم. فهؤالء لم يقّدموا واقعا مخالفا لواقعهم، ولم يختلقوا   إ��  القرن العشر�ن  الالتينية منذ منتصف 

 واقعا جديدا �ي يظهروه �� أد��م. 

يط�� ع�� نصوص األدباء األمر�كي�ن الالتينّي�ن لم يختلقھ هؤالء،  ومن هذا املنطلق، فإّن ال�جائ�ي الذي  

ّتاب ال�جائ�ي، 
ً

ولم يبتدعوه من فراغ. ولذلك، هم ال يفّسرونھ للقارئ، وال يحاولون ت��يره مثلما يفعل عادة ك

ل كب��ا  فهما  �ستد��  ولكّنھ  األشّد غموضا،  ثناياه  و��  الواقع   �� واق�ّ�"، موجود  ھ "�جائ�ّي 
ّ
ح�ى ألن لواقع 

يصبح من املمكن التقاطھ. وال شّك �� أّن �سمية هذا التيار بالواقعية ال�حر�ة لم يكن اعتباطا، فالواقع  

وال�حر متجاوران وكالهما يتلّبس اآلخر، إ��ما يتعا�شان جنبا إ�� جنب، فال الواقع يل�� ال�حر، وال ال�حر  

تينية، حيث املألوف يجاور الالمألوف وحيث املعقول  ينسف الواقع. وتلك �� طبيعة البيئة األمر�كية الال

يتداخل مع الالمعقول، فظواهر مثل عودة املو�ى أو العيش مع أطياف دون أن تث�� الرعب �� قلوب األحياء  

، و�� 1لأل�خاص أو األ�جار وغ��ها �� ظواهر من صميم الواقع �� أمر��ا الالتينية  الفجئيأو االختفاء  

هذه القارة �� توظيفها �� أعمالهم، ورسموا ��ا مسارا جديدا للواقعية �� األدب ومسل�ا    ظواهر نجح روائيو

 جديدا لل�جائ�ي أيضا.

 خطاب ما بعد كولونیالي:  -2-2
الثقافية   مشكال��م  وطرح  غ��هم)،  واقع  (ال  واقعهم  عن  التعب��  الالتينية  أمر��ا  أدباء  اختار  ح�ن 

ل حي��ا سلطة اإلم��يالية  وا�حضار�ة لم يجدوا �� �ل القوالب الفني
ّ
ة واألدبية ال�ي ابتدعها الغرب الذي يمث

الثقافية (أو املركز�ة الثقافية العاملية)، وعاء قادرا ع�� التعب�� عن همومهم ومشكال��م. ومن هذا املنطلق، 

 أدباء  رفضوا أسلوب الواقعية �� األدب والفّن، وهو األسلوب الذي �ان رائجا آنذاك �� أورو�ا. ولقد "ك
ّ

ف

أمر��ا الالتينية، منذ البداية، عن مشاركة الواقعي�ن اف��اضا��م اليقينية بقدرة اإل�سان ع�� فهم العالم  

 
مريكا الالتينّية  -1

ٔ
سطوري الذي يمّيز مجتمعات ا

ٔ
ن تلك الظواهر يؤمن بها الفكر اال

ٔ
ما نقصده بقولنا "هي من صميم الواقع" هو ا

مر
ٔ
يكية الالتينّية تحفظ جّيدا العادات والتقاليد واإليمان بالظواهر الخارقة والخرافات والمعتقدات  خاّصة في القديم. فالذاكرة اال

مريكا الالتينّية في 
ٔ
دباء ا

ٔ
جيال تتناقل كّما هائال من الخرافات والحكايات الشعبية التي نجح ا

ٔ
والمعجزات. وفضال عن ذلك فإّن اال

 االستفادة منها وتوظيفها. 
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خذوا تجاهها موقفا معاديا  1وتوصيفھ"
ّ
. وكذلك، رفضوا أسلوب تيارات الالمعقول وتحديدا السر�الية ال�ي ات

ّن لهم "المعقولهم" ا�خاص ��م والذي يتجاور جنبا إ�� جنب  رغم قبولهم لها �� البداية، ألّ��م �انوا يدر�ون أ

مع املعقول والواقع. وهو ما �ع�ي أّ��م لم ي�ونوا بحاجة إ�� اختالق الالمعقول أو ال�جائ�ّي و�جرائھ مجرى  

 األدب للتعب�� عن غرابة الواقع مثلما فعل ذلك أدباء املركز (أي أورو�ا تحديدا). 

)، و�� مقاومة ذات  Résistanceن اعتبار الواقعية ال�حرّ�ة نوعا من املقاومة ( و�ناء ع�� ما تقّدم، يمك

ضّد  أورو�ا  تمارسها  �انت  ال�ي  الثقافية  اإلم��يالية  سطوة  ملواجهة  الالتينية  أمر��ا  انت�ج��ا  ثقا��،  �عد 

 تعمار ا�جديد.  ثقافات العالم الثالث ل��ميشها وطمسها، ولتعو�ضها بثقافة املركز �� إطار ما �عرف باالس 

ولقد استطاع أدباء أمر��ا الالتينية احتواء تأث��ات ثقافة املركز �ي ي��ضوا بثقاف��م ا�خاصة وصو��م  

األدبية   بالتّيارات  "محاصر�ن"  �انوا  أّ��م  العاملي رغم  األدب   �� أصيلة  مساهمة  األصيل، فساهموا  األد�ي 

السر�الية   مثل  أورو�ا  من  عل��م  الوافدة  والرواية  والفّنية  والوجودية  والتعب��ية  االش��اكية  والواقعية 

ا�جديدة ال�ي ظهرت بفر�سا انطالقا من السّتينات. وقد تحّقق لهم ذلك بفضل ن�جهم اإلبدا�� ووع��م 

الثقافية   ا�خارطة  (أورو�ا) وقلب  املركز  ثقافة  بالقدرة ع�� مقارعة  الثقافية و�يما��م  السيا��ي وأصال��م 

 تحر�ر ثقافات العالم الثالث املهّمشة.   العاملية من أجل

بالتعب�� عن   األورو�ّية،  املركزّ�ة  أو  السيطرة،  "�عاِرض  الالتينية  األمر�كية  �� ذلك، فالرواية  وال غرابة 

وا�حلية" ا�خاصة  الثقافية  تقاليده  وتصو�ر  الثالث،  العالم  الواقعية  2تجر�ة  فإّن  ذلك  عن  وفضال   .

إنجازا باعتبارها  إ�� معا�جة    ال�حر�ة  للواقع، و�� �س��  تقّدم رؤ�ة جديدة  ثقافيا التينّيا خاّصا وأصيال 

واقعها ا�خاص وثقاف��ا ا�خاصة ال�ي ما تزال، آنذاك، منشّدة إ�� فكر أسطوري ذي بنية مخصوصة، و�� 

ف��ة، ع�� فكرة  ثقافة لم �شهد �عُد االخ��اعات العلمية والتقّدم الصنا��، بل إّ��ا ال تقوم، إ�� حدود تلك ال

التقّدم ال�ي يؤمن ��ا الغرب، وترّ�خت لديھ. ويع�ي ذلك أّن الواقعية ال�حر�ة �انت �� بداي��ا تنتقد التقليد 

الثقا�� الغر�ي، وتصّور اغ��اب اإل�سان �� ا�جتمعات الصناعية، و�� ��خر من فكرة التقدم وروح التفاؤل  

 ال�ي سادت العصر الصنا��. 

ي�ي خوليو �ورتاثار ال�اتب األك�� وضوحا �� انتقاده للتقليد الثقا�� الغر�ي املب�ي ع�� املادية  ويعّد األرجنت

.  1963وع�� فكرة التقّدم وع�� أخالق ال��جواز�ة، وهو ما جّسده �� روايتھ "لعبة ا�حجلة" ال�ي أصدرها سنة  

ملهّمشة وأشّدهم مقاومة لثقافة املركز  وقد �ان �ورتاثار من أك�� مثقفي العالم الثالث دفاعا عن الثقافات ا

من وراء هذا التحّ�� للثقافة الشعبية انتماء ل�جموع املقهورة فحسب، بل هناك كذلك   وف�حا لها. و
ْ

"ال يك
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شعور بأّن واقع أمر��ا الالتينية مختلف تمام االختالف عن واقع الغرب الصنا�� املتقّدم، وكذلك شعور  

 . 1جذورها مغروسة �� أرض تلك القارة"بضرورة البحث عن هو�ة خاصة 

و�ان �ورتاثار �عمل وفق أش�ال نضالية ثقافية وسياسية متعّددة من أجل توحيد أصوات مثقفي العالم  

الثالث ضّد الوصاية الثقافية ال�ي فرض��ا اإلم��يالية الغر�ية، ومن أجل تحر�ر الثقافات الوطنية لشعوب  

ا بأعبا��ا  وال��وض  األطراف  محاضرة شه��ة  دول  �ورتاثار  ألقى  وقد  واالقتصادية.  والسياسية  الجتماعية 

بالعاصمة ال�و�ية هافانا �عنوان "املثقف ونضاالت تحر�ر شعوب العالم الثالث"، دعا ف��ا إ��    1968سنة  

  الوقوف ضّد الهيمنة الثقافية الغر�ية، وطالب بضرورة االع��اف بالتنّوع الثقا�� وتحر�ر ثقافات الشعوب 

 .2الضعيفة وآدا��ا وفنو��ا

وتميل الواقعية ال�حر�ة، باعتبارها خطابا ما �عد �ولونيا�� يحمل خصوصية ثقافية لشعوب أمر��ا  

الالتينية، إ�� إدراج الواق�ّ� جنبا إ�� جنب مع ا�خيا�ّ� واألسطورّي والتار��ّ� والت�جي�ّ� والسيا��ّي والثقا�ّ�، 

دمج الواق�ّ� وال�جا
ُ
خطاب متحّرر من قيود األعراف الفنية    إلنجازا �� العملّية اإلبداعّية  ئ�ّي معً و�� بذلك ت

واألدبية ال�ي رسم��ا اإلم��يالية الثقافية الغر�ية خالل ف��ة سيطر��ا الطو�لة ع�� الثقافة العاملية. ومن هذا  

ن القراءة وضر�ا جديدا  املنطلق، �ستد�� التعامل مع ال�جائ�ي �� رواية الواقعية ال�حر�ة "لونا جديدا م

أو   سلبي�ن  (غ��  إيجابي�ن  ومشارك�ن  ذاتھ،  السرد  لداللة  فّعال�ن  منتج�ن  إ��  يتحّولون  الذين  القّراء  من 

 . 3اس��الكي�ن) للفعل القص��ي واإل�سا�ي"

 الخیال العلمي وحلم "المدینة الفاضلة":  -3

) العل�ي  ا�خيال  من  fiction-Scienceُ�عّرف  "نوع  ھ 
ّ
بأن استجابة  )  خيالّية  بطر�قة  �عا�ج  الروائي  األدب 

تأّمالت   أنھ يجّسد  كما  البعيد،  أو  القر�ب  املستقبل   �� العلم والتكنولوجيا، سواء   �� تقّدم  ل�ل  اإل�سان 

ھ "عملّية  4اإل�سان �� احتماالت وجود حياة �� األجرام السماو�ة األخرى"
ّ
. ومن �عر�فاتھ الطر�فة، أيضا، أن

ملا يمكن أن يأ�ي بھ العلم �� ا�حاضر أو �� املستقبل البعيد أو القر�ب، وِملا يمكن أن يحدث    تنّبـؤ وتأّمل

 . 5للبشر أو لألشياء ا�حاطة بھ �� األرض ال�ي �عيش عل��ا أو ال�ون الالمتنا�� من حولھ"

ف كث��ا عّما  إذن، ما نالحظھ من خالل هذين التعر�ف�ن أو بقية التعر�فات ال�ي رصدناها، و�� ال تختل

 �� العلم  �ستبق  وهو  السردّية،  لعواملھ  ماّدة  العلم  �ستخدم  روائي  تّيار  هو  العل�ي  ا�خيال  أّن  أوردناه، 

اكتشافاتھ، و�تنّبأ باالخ��اعات العلمية قبل التوّصل إل��ا �� مخابر البحوث العلمية والتقنّية والطبية ع��  

ا�حياة املعاصرة، و�رصد أحالم البشر وانتظارا��م من    صعيد الواقع. وهو فضال عن ذلك، �عا�ج تفاصيل
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املستقبل. ومن هنا، �ستنتج أن أدب ا�خيال العل�ي هو ش�ل حدا�ي لألدب، مب�ّي ع�� فكرة التقّدم، وهو  

وليد عصر االكتشافات العلمية الك��ى و�فراز طبي�� لها. وال غرابة �� ذلك، فهو قد ظهر �� بدايات القرن  

طور، ون�ج أك�� �� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن. وهو ما يزال، إ�� اليوم، �شهد ن�جا  العشر�ن ثم ت

 م��ايدا واهتماما متجّددا خاصة �� بلدان العالم املتقّدم حيث تتوا�� االكتشافات العلمية يوما �عد آخر.  

 الیوتوبیا ونشأة الخیال العلمي: -3-1
 البدء بنبذة عن اليوتو�ياتفّحص ا�خيال العل�  �ش�� أحد النقاد إ�� أّن 

ً
. وا�حّق أّن  1ي �ستد�� ضرورة

هذا الرأي يبدو وج��ا، حيث ال يمكن فهم ا�خيال العل�ي دون دراسة اليوتو�يا. ف�ي قد مّهدت لھ الطر�ق �ي  

الصناعية   واالخ��اعات  العلمية  االكتشافات  فإّن  ذلك  عن  وفضال  الذات،  قائم  أدبّيا  تيارا  يصبح 

ا وراءها  والتكنولوجية  �انت  اليوم،  إ��  تحققها  تزال  وما  املاضي�ن،  القرن�ن  طوال  اإل�سانّية  حقق��ا  ل�ي 

اليوتو�يا ال�ي يمكن النظر إل��ا باعتبارها ضر�ا من التفك�� الفلسفي ترجع أصولھ إ�� أفالطون من خالل  

كث��ا بمفهوم "املدينة  كتابھ "ا�جمهور�ة"، لكّ��ا ازدهرت خاصة �عد عصر ال��ضة. وقد ارتبطت اليوتو�يا  

البشر،   سعادة  تحقيق  غايتھ  ما 
ّ
إن واالخ��اعات  االكتشافات  بتحقيق  اإل�سانّية  حلم  أّن  ذلك  الفاضلة"، 

وتذليل جميع صعو�ات ا�حياة ع�� �ل املستو�ات لفائدة اإل�سانّية جميعها. و�� هذا السياق، برزت نوعّية  

طلق عل�� من الكتابات الروائّية
ُ
ا �� النقد ا�حديث اسم "أدب املدينة الفاضلة"، ونجد �� مقابلھ  ال�جائبّية أ

"أدب املدينة الفاسدة" أو الد�ستو�يا. وقد �شأ هذا األدب باعتباره رّدة فعل ساخرة ضّد التسمية األصلّية  

د ف��ا  حيث إّن املدينة الفاضلة ال�ي أراد اإل�سان "بناءها" رمزّ�ا، وطمح إ�� العيش ف��ا �� سالم وسعادة زا

االخ��اعات   �عض  إّن  بل  يطاق،  ال  حّدا  املستو�ات،  �ل  ع��  ف��ا،  الفساد  منسوب  و�لغ   ،
ً
حّدة البؤس 

لھ   تحّقق  أن  �� بؤسھ عوض  �انت سببا  إل��ا اإل�سان وحّققها  توّصل  ال�ي  الباهرة  العلمّية  واالكتشافات 

 السعادة والرفاهّية.   

ن من السيطرة ع�� الطبيعة و�توّصل إ��   
ّ

ا �انت اليوتو�يا تتيح للعقل اإل�سا�ي حّق ا�حلم بأن يتمك
ّ
ومل

االكتشافات العلمية، فإّن نجاح البشرّ�ة �� تحقيق انتصارات علمية كب��ة واكتشافات رائدة �� �ل العلوم 

نھ لم �عد لإل�سان ما يحلم بھ �عد أن  خاصة �� القرن العشر�ن، قد شّرع لفكرة "موت اليوتو�يا" بحّجة أ

حّقق "م�جزات" علمّية وتقنّية وطّبية. ومن هنا، يمكن القول إّن اليوتو�يا تركت ا�جال ل�خيال العل�ي �عد 

إ��  سعيھ  ظّل  و��  ا�حديثة،  والتقنية  العلمية  املكتشفات  ظّل   �� لالزدهار  املالئمة  األرضية  لھ  هّيأت  أن 

 لإل�سانية وتقّدمها.   تحقيق م�جزات جديدة ��
ً
 املستقبل خدمة

بمع�ى (م�ان)، و�� �ع�ي التأسيس    Toposبمع�ى (ال) و    Ouوتت�ّون اليوتو�يا من �لمت�ن يونانيت�ن هما  

. فاليوتو�يا، وفق هذا الفهم، �� حالة �عارض ب�ن العقل والواقع، و��  2�� الالم�ان والتشييد �� الالواقع

إ�� ما وراء ح بالعقل  إ�� دفع  املنتميْ�ن  الفكر واألدب   �� دوده وما فوق تصوراتھ. و�ناء ع�� ذلك، نحصل 

 
داب، طكولن ولسون، المعقول و -1

ٓ
نيس زكي حسن، دار اال

ٔ
دب الحديث، ترجمة: ا

ٔ
 . 142، ص 2001،  6الالمعقول في اال

 .53  ، ص1999، 1حسن حماد، الخيال اليوتوبي، دار الكلمة، مصر، ط -2
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اليوتو�يا، ع�� تصّورات خارجة عن نطاق العقل ومتجاوزة للمألوف وملا هو متعارف عليھ �� حدود الطبيعة، 

و"  اليوتو�ّية.  ا�حالة  تصّور  أو  ا�حدث  تصّور  أثناء  ال�جائ�ّي  يخلق  ما  ال وهو   
ُ
ا�حالة   ت�ون 

ً
يوتو�ّية  

ُ
ذهنية

ا�حالة   هذه  �ون   �� دائما  التنافر  هذا  و�ّت�ح  فيھ،  تحدث  الذي  الواقع  األمر  حالة  مع  تتعارض  حينما 

 نحو أشياء غ�� موجودة �� الوضع الواق�ّ�"
ً
 . 1الذهنية، �� ا�خ��ة والفكر واملمارسة، متوجهة

ّتاب اليوتو�يا يمكن أن نذكر توماسو �امبانيال
ُ

ف  1639(ت.    ommaso CampanellaT    ومن أبرز ك
ّ
) مؤل

ف رواية "أطالنتس ا�جديدة"1626(ت.    Françis Baconرواية "مدينة الشمس"، وفرا�سيس با�ون  
ّ
، 2) مؤل

ف رواية "�شر �اآللهة"، وجول ف��ن  1946(ت.    Herbert George Wellsوهر�رت جورج و�لز  
ّ
 Jules) مؤل

Verne  .ف رواية "من األرض 1905(ت
ّ
 إ�� القمر". ) مؤل

 تطّور الخیال العلمّي: -3-2
يمكن اعتبار عقدْي الثالثينّيات واألر�عينّيات من القرن العشر�ن الف��ة ال�ي شهدت ذيوع أدب ا�خيال  

ص من القيود املتمثلة أساسا �� صعو�ة كتابتھ وعسر تقّبلھ  
ّ
العل�ي وانتشاره ع�� نطاق واسع �عد أن تخل

ھ "يحتاج إ�� قدرات خاصة، ليس لكتابتھ فقط، بل أيضا لقراءتھ"لدى الذائقة األدبية السائدة خاص
ّ
. 3ة أن

جديد  "عالم  رواية  وهما  اليوم،  ح�ى  العل�ي  ا�خيال  روايات  أهّم  من  اثنت�ن  ظهور  الف��ة  تلك  عرفت  وقد 

(ت.    George Orwell" �جورج أورو�ل  1984)، ورواية "1963(ت.    Aldous Huxley�جاع" أللدوس هكس��  

ّتاب    ).1950
ُ

فهاتان الروايتان هما أبرز أسس أدب ا�خيال العل�ي، و�ان لهما تأث�� كب�� �� ا�جيل الالحق من ك

ا�خيال العل�ي خاصة �� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن. وقد اعتمدتا ع�� خيال عل�ي واسع، وع�� قراءة  

 دقيقة ملستقبل العلم �� عالقتھ بالسياسة.  

قرأ رواية "ا�خطإومن  
ُ
" ع�� أّ��ا من ا�خيال العل�ي السيا��ّي، مثلما فعل ذلك محمود  1984، �� رأينا، أن ت

قاسم �� كتابھ "ا�خيال العل�ي أدب القرن العشر�ن"، ألّن ا�خيال العل�ي ال يمكن تقسيمھ إ�� سيا��ّي أو  

التصورات العلمية املستقبلية    غ�� سيا��ّي، فهو أدب جامع ل�ل ا�جاالت ومنفتح عل��ا جميعها، ولكنھ يضع

ع  1984محورا أساسّيا لھ. ومن هذا املنطلق، فإّن "
ّ
" �� رواية خيال عل�ي محض قبل �ل تصنيف، و�� تتوق

العالم مع حلول سنة   الشيو�� ع��  النظام  إطار سيطرة   �� املعلومات  بتكنولوجيا  اليوم  ظهور ما �سّ�ى 

ع السيا��ّي ُمِ�يَ 1984
ّ
ع �سنوات    ، ولكّن هذا التوق

ّ
بالفشل �عد أن ا��ار املعسكر الشيو�� �عد التار�خ املتوق

ع أو �عده  
ّ
قليلة جّدا، أّما ثورة تكنولوجيا املعلومات فقد انطلقت �شائرها، فعال، منذ ذلك التار�خ املتوق

 بقليل، و�� �عيش اليوم فور��ا الك��ى.  

 
 . 247 ، ص1980، 1كارل مانهايم، اإليديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة: محمد رجا الديريني، شركة المكـتبات الكويتية، الكويت،ط -1
ّن البشر سيخترعون كل شيء في المستقبل. راجع كـتابه "المعقول والالمعقول   -2

ٔ
من با

ٓ
ول كاتب ا

ٔ
ّن باكون هو ا

ٔ
يعتبر كولن ولسون ا

دب الحديث"، ص
ٔ
 . 143 في اال

 . 12 ، ص2008، 1ليزا توتلي، فن كـتابة الفنتازيا والخيال العلمي، ترجمة: كمال الدين حسين، الدار المصرية اللبنانية، ط -3
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ع حدوث ثورة تقنية ك
ّ
��ى أبرزها التقنية ا�حيو�ة من خالل �شوء  وأّما رواية ألدوس هكس�� ف�ي تتوق

ا�جن�ن خارج أرحام النساء، وقد تحّقق الكث�� من التقنيات ال�ي تـنـّبأ ��ا هكس�� �� روايتھ، مثل اإلخصاب  

. و�عد صدور هات�ن الروايت�ن املؤّسست�ن  1�� ا�خت�� واألمومة البديلة والهندسة الوراثية �� تصنيع األطفال

ا�خيال العل�ي، صدر كّم هائل من الروايات األخرى خالل النصف الثا�ي من القرن العشر�ن  فعلّيا ألدب  

خاصة �عد ظهور مجالت مختّصة �� �شر هذا النوع من الروايات ع�� سلسالت متالحقة. و�� هذه املرحلة  

 ي موفر. برز آرثر كالرك، و��حاق آز�موف، و�ي�� بوول، وستانيسالف ليم، و�ارلوس راش و�يفان جيفر 

وتتحّدد عالقة ا�خيال العل�ي بال�جائ�ّي �� هذا النوع من الروايات بطبيعة ا�خيال العل�ي �� حّد ذاتھ. 

فلقد أشرنا إ�� أّن التنّبؤ هو قاعدتھ األساسية، ومع�ى ذلك أّن العقل يتصّور حاالت خارج ما هو مألوف  

، التنّبُؤ بصعود اإل�سان إ�� القمر، �� قّصة خيال  لديھ، ومفارقة �حدود الطبيعة ال�ي �عرفها. فأن يقع، مثال

عل�ّي، هو مسألة يصعب ع�� العقل تصديقها �� عصور مضت، و�ذا ما تصّورها العقل (أو تخّيلها) فإّن  

 ال�جائ�ّي �� قّصة ا�خيال العل�ي، 
ُ

ذلك التصّور سي�ون مفارقا للطبيعة ومتعارضا مع الواقع، وهنا َيْحُدث

بناًء ع�� املنطق العل�ي الذي يمكن للعقل أن يقبلھ إذا آمن    2يمكن تفس��ه "تفس��ا عقالنّيا"  وهذا ال�جائ�يّ 

وغ��   مستحيل  غ��  يصبح  إذن،  القمر،  إ��  فالصعود  ممكنا.  املستحيل  �عض  جعل  ع��  العلم  بقدرة 

 متعارض مع الطبيعة إذا أدرك العقل أّن هنالك قوان�ن ف��يائية �ساعد ع�� تحّقق ذلك.

 اتمة: خ  -4

إّن تأسيس تّيار الواقعّية ال�حرّ�ة �� الفّن واألدب هو تحّد ألعراف تيار الواقعّية الذي رسمت مالمحھ  

الثقافة الغر�ية بناء ع�� تصّورها للواقع و�نا��ا الثقا�� لھ. و�ذلك، يحّق القول إّن تّيار الواقعية ال�حر�ة  

�ا الالتينية ثم انتشر �� �ل أنحاء العالم الثالث (أو دول  هو خطاب ما �عد �ولونيا�� ظهر �� البداية �� أمر�

األطراف)، وقد نجح �� اخ��اق اإلم��يالية الثقافية �� عقر دارها ونقل إل��ا ثقافات األطراف معلنا عن رسم  

ّما  جديد ل�خارطة الثقافية العاملية. ولقد رسم هذا التّيار آلّيات جديدة للتعامل مع ال�جائ�ي ف�ان مختلفا ع

 هو سائد �� األدب العاملي.  

و�� هذه ا�خاصّية تحديدا، يتقاطع أدب الواقعّية ال�حرّ�ة مع أدب ا�خيال العل�ي حيث هناك �عامل  

أشياء ممكنة   ا�حديث عن  إ��  ميل  هناك  ي�ون  ما  عادة  العل�ي،  ا�خيال  روايات  و��  ال�جائ�ّي.  مع  جديد 

 
مريكي فرانسيس فوكوياما، بعناية كبيرة، قضية اإلرهاب البيولوجي وضرورة التحكم السياسي في استخدامات العلم   -1

ٔ
عالج المفكر اال

ّن لهما فضال كبيرا على التقّدم العلمي والتكنولوجي  1984والتقنية انطالقا من تحليله لروايتي "
ٔ
" و"عالم جديد شجاع" حيث اعتبر ا

كـثر استشرافا للمستقبل وللثورات العلمية   والبيولوجي
ٔ
والطبي الذي تشهده البشرية منذ تسعينّيات القرن العشرين، وهما اال

ر فوكوياما من االستخدام غير النزيه للعلوم البيولوجية وتكنولوجيا المعلومات 
ّ

والتكنولوجية الكبيرة التي حققتها اإلنسانية. ويحذ
 بيولوجي. راجع: خاصة في مجال ممارسة اإلرهاب ال

فرانسيس فوكوياما، مستقبلنا بعد البشري: عواقب التقنية الحيوية، ترجمة: إيهاب عبد الرحيم محمد، مركز اإلمارات للدراسات 
بو ظبي، ط

ٔ
 . 51-31 ، ص2006، 1والبحوث، ا

دب العجائبي، ،تودوروفتزفيتان  -2
ٔ
 .66 ص ،1994، 1ترجمة: الصّديق بوعالم، دار شرقّيات، ط مدخل إلى اال
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النظري  املستوى  ع��  املستقبل  زمن   �� يمكن  ا�حدوث  ف��يائّية  معادالت  ضوء   �� تقّبلها  للعقل  و�مكن   ،

اكتشافها أو التوّصل إل��ا، وهنا تحديدا تختلف رواية ا�خيال العل�ي عن الرواية ال�جائبية الكالسيكية ال�ي 

تح�ي عّما هو مستحيل ا�حدوث وال يمكن للعقل تقّبلھ، مثل ظهور العمالقة والغيالن والسعا�� واألطياف  

 اغات املوحشة والقالع امل�جورة.�� الفر 
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 أفق المعنی في الّنص بین فعلي التلّقي والّتأویل 

 مقاربة سیمیائّیة  

 
 

 الملّخص: 

  �� باملع�ى  عناي��ا  السيميائّية  األ�ساصرفت  وقد    ق مختلف  واملرئّية...  املقروءة  اللغوّ�ة،  وغ��  اللغو�ة 
تأو�ل   عملّيات  وتحّرك  �ساؤالت،  تث��  للمع�ى  منتجة  عالماتّية  بنيات  بوصفها  الّنصوص  بدراسة  اهتّمت 
تختلف من قراءة إ�� أخرى، فاملع�ى �� الّنص األد�ي ليس ثابتا بقدر ما هو متعّدد مح�وم بما يقّدم لھ من  

باختالف القراءات، و�ختلف معها املع�ى و�نفتح ع�� آفاق ال متناهية. ولقد عّد املتلقي مع  تأو�الت تختلف  
القارئ  ب�ن  سيميائّية  عالقة  أرست  ال�ي  والّتأو�ل  الّتلقي  نظر�ة  مع  وخاصة  ا�حديثة  النقدية    الّدراسات 

ل ف��ا املتلّقي طرفا أساسّيا مساهما ��
ّ
تفعيل الّدالالت �� الّنص،    والّنص املقروء، عالقة تفاعل جد�ّ� ش�

من   ير�� �عملّية قراءة الّنص من مستوى االس��الك إ�� مستوى اإلنتاج.ومنتجا للمع�ى فيھ ع�� تأو�لھ تأو�ال 
هنا، جاء هذا البحث لينظر �� "أفق املع�ى �� الّنص ب�ن فع�ْ� الّتلقي التأو�ل: مقار�ة سيميائّية"، لينظر ��  

ا  �� التل  لّنصاملع�ى  الداللّية  ب�ن  باأل�ساق  ��تّم  الذي  التأو���  السيميائّي  املن�ج  خالل  من  والّتأو�ل  قي 
 و�أنماط إنتاجها وطرق اشتغالها. 

 السيميائّية –الّنص  –التأو�ل  –املع�ى   –التلقي  ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
Semiotics have taken into view in the sense of various linguistic and non-linguistic patterns, 

readable and visual... It has been interested in studying texts as meaning-producing marker 
structures that raise questions, and move interpretations that vary from reading to reading, as the 
meaning in the literary text is not so much static as it is multiple, governed by interpretations that 
vary according to readings, differ with meaning and open to infinite horizons,  The recipient has 
counted with modern critic al studies, especially with the theory of receiving and interpretation, 
which established a semiotic relationship between the reader and the readable text, a relationship 
of dialectic interaction in which the recipient formed a key player contributing to the activation of 
the semantics in the text, and producing the meaning in it by interpreting it as an interpretation that 
amounts to the process of reading the text from the level of consumption to the level of production. 
This research therefore looks at "the horizon of meaning in the text between the actual receiving 
and interpretation: a semiotic approach", to consider the meaning of the text between receiving and 
interpreting through the semiotic interpretation method, which is concerned with semantic patterns, 
production patterns and methods of operation. 

Keywords: Receiving - Meaning - Interpretation - Text–Semiotic. 

 أسماء الّصمایرّیةد. 
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 مقّدمة:  -1

املنا�ج   ظهور  مع  خاّصة  باملتلقي  الّنص  عالقة   �� تحّول  إحداث  إ��  ا�حديثة  الّنقدّية  الّدراسات  أّدت 

ال�ي   نحو الّنقدية  والّسيميائّية،   انصرفت  والّتأو�لّية  والّتفكيكّية  البنيو�ة  غرار  ع��  املبحث  هذا  مقار�ة 

وغ��ها من املنا�ج ال�ي اهتّمت �عالقة الّنص بمتلّقيھ وطرق تأو�لھ، ذلك أّن الّنص �� الّدراسات الّنقدّية  

أشيا  القديمة لقول  ذريعة  باعتباره  إال  القارئ  عند  يحضر  فال  حضر  "و�ذا  غائبا  أو  ظّل  الّسياسة   �� ء 

، لقد أعادت البحوث الّتعامل مع النص  1اإليديولوجيا أو االحتفاء بذاتّية ترى �� نفسها مصدرا ل�ل مع�ى"

مركز��ّ  قطب�ن  بوصفهما  فظهرت  والقارئ  بي��ما.  الّسيميائّي  الّتفاعل  ع��  املع�ى  ينشأ  التلقي  "ن  نظرّ�ة 

ّنقدي أحدثت �غي��ا كب��ا، ومنحت املتلقي فرصة لفرض نفسھ  ثورة �� ا�جال األد�ي وال  "بوصفها  والّتأو�ل

 و�ثبات مركزّ�تھ �� فهم الّنص وتحقيق وجوده الفع�ّ� الذي أصبح ره�ن مشاركة القارئ �� بنائھ. 

الّنص  قد  و  تدّبر  نحو  هممهم  صرفوا  الذين  السيميائي�ن  الباحث�ن  الّنصوص   �� املع�ى  قضّية  شغلت 

ز�ن
ّ

ل سلسلة عالماتّية مشّفرة تخ��ل    وتلّقيھ وتأو�لھ، مرك
ّ
ع�� دور القارئ �� فهم العمل األد�ي الذي �ش�

بداخلها إم�انّيات تأو�لّية تجعل من املع�ى متعّددا بحسب �عّدد القراءات، وتحّركھ من ثباتھ نحو س��ورة  

ي  الّتأو�ل بما هو تفعيل دال��  يتمّتع  تأو�لّية المتناهية تفّك عقال املع�ى وتحّرر قيده ع��  تّحكم فيھ متلّق 

بكفاءة عالية. من هنا، فإّن بحثنا سي��كز ع�� تدّبر أفق املع�ى �� الّنص ب�ن فع�ْ� التلقي والتأو�ل معتمدين  

ل الّنصوص و�شكيلها للمع�ى.
ّ
 من�جا سيميائيا عّد مشروع داللة عميق يبحث �� كيفّيات �ش�

 لّنص والمتلّقي: ا  -2

تأّس  ال�ي  التلقي  نظرّ�ة  "(" ساهمت  ولفغا�غايزر  يدي  ع��  األملانّية  �و�ستا�س  مدرسة  مع  VOL- ست 

GAGENE IZER )"و"هانز رو���ت ياوس (ROBERT JAOUS –HANZ (2    إعادة االعتبار للمتلقي واالنتقال ��

ر�ك الّتفاع�� الذي �سهم �� إنتاج املع�ى، حيث يتعاضد الّنص مع  
ّ

بھ من مرتبة املس��لك الّسل�ي إ�� الش

شاركية الّنصّية،  Umberto Eco1932)-(2016أم��تو إي�و  اصط�ح عليھ  �� إطار ما    القارئ 
ّ
بالشراكة أو الت

. لقد أصبح القارئ مع نظرّ�ة الّتلقي قطبا مركزّ�ا مساهما �� بناء املع�ى ��  3و�التعاضد التأو��� للنصوص

 إ�� عالقة جدلّية منتجة للّداللة. الّنص، وحادت عالقتھ بھ (بالنص) من مجّرد عالقة الّتقبل واالس��الك 

توليد �س�� �� اتجاه�ن من القارئ إ�� الّنص ومن الّنص إ�� القارئ،  لب�و��ا فع��ذا فإّن القراءة تتحّدد 

ر، كما أّ��ا ليست تمر�را للبصر ع�� األسطر بقدر ما �� عمل
ّ
إبدا�ّ� منتج للّداللة يوازي    �� عالقة تأث�� وتأث
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ق بالّنص الذي أنتجھ    قطب�ن  ، وقد ذهب إيزر إ�� أّن "العمل األد�ي لھ1إبداع الّنص نفسھ
ّ
القطب الفّ�ّي يتعل

ق بالّتحّقق ع�� مستوى القارئ...إّن موقع العمل األد�ي هو الّنقطة ال�ي 
ّ
ال�اتب، بينما القطب ا�جما�ّ� يتعل

الّنّص والقارئ" ب�ن القطب�ن جعل من  2يلتقي ف��ا  الّتالحم  بي��ما عالقة تحاور وتفاعل  . و�ّن هذا  العالقة 

اآلخر عن  م��ما  أّي  فصل  يمكن  ال  بحيث  تالزمي  بمؤّهالت  3سيميائّي  مزّودا  الّنّص  إ��  القارئ  فيتوّجھ   .

و�قدرات فكر�ة وثقافّية و�مرجعّيات تمنحھ فرصة أك�� لفهمھ، واستكناه مغالقھ، وفك شفراتھ للكشف  

م فيھ،عن الّنظام الّدالئ�ّ� الّداخ�� الذ
ّ

  تأو�ل �� محاولة    ،ا�خفّي �� عمق امللفوظ السيميوز   وعن  ي يتحك

. من هنا، فإّن النص يكتسب قيمتھ من وجود القارئ  4الّنص الذي "تلعب فيھ �حظة التلقي دورا مركز�ا"

الذي يقوم بتفكيكھ واستقراء عالماتھ اللغو�ة والطباعّية الّرمز�ة للكشف عن مضمونھ وموضوعھ، ع��  

تتضّمن    أّن  الّنص فراغات وفجوات  ي��ك  لهذا  القراءة،  تف��ض مسبقا فعل  الّنص وكتابتھ  إ�شاء  عملّية 

و�� هذا   املعا�ي املس�وت ع��ا �� انتظار أن يقوم القارئ بمل��ا بوصفھ محّر�ا أساسّيا للعملّية اإلبداعّية. 

ديد بما ال يقاس،   اإلطار يذهب أم��تو إي�و إ�� أّن الّنّص "يتمّ�� عن سواه من نماذج
ّ

الّتعب�� بتعقيده الش

ة التعقيد األساسّية ف�ي ما "ال يقال" (...) "ما ال يقال" �ع�ي الذي ليس ظاهرا �� السطح، ع�� صعيد  
ّ
أّما عل

ھ يتكّهن بأّ��ا  5التعب��"
ّ
. من هنا، يتحّدد الّنص ب�ونھ "�سيج فضاءات بيضاء، وفرجات ينب�� ملؤها، ومن يبث

ھ6مأل، في��كها بيضاء"فرجات سوف ت
ّ
"يمثل آلّية كسولة أو مقتصدة تحيا من قيمة املع�ى الزائدة  ، كما أن

الّنص" إ��  أدخلها  قد  املتلقي  ي�ون  ��  7ال�ي  يتّم  الذي  واملتلقي  الّنص  ب�ن  السيميائّي  التفاعل  فيحدث   ،

وقد تحّدث إيزر عن األثر  .  إنتاج الّنصمستوى فعل القراءة الذي يحيد فيھ املتلّقي عن وظيفة الّتقّبل نحو  

لھ، وغ�� �عيد عن هذا نجد مصط�ح استجابة  
ّ
ر �� قدرتھ ع�� تمث

ّ
ا�جما�� الذي يحدثھ الّنص �� املتلقي و�ؤث

ها مصط�حات تحيل ع�� أّن النصوص 
ّ
القارئ الذي ظهر �� النقد األنجلوسكسو�ي، ومصط�ح التجاوب، و�ل

ارئ معها واستجابتھ لقراء��ا واستيعا��ا. و�� هذا اإلطار ضبطت نظر�ة  �� املسؤولة ع�� مدى تفاعل الق
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ع، واملسافة    وتفاعلھ  ال�ي ترصد مدى استجابة القارئ   1التلقي العديد من اإلجراءات
ّ
ع�� غرار أفق التوق

 ا�جمالية، ومنطق السؤال وا�جواب، واندماج اآلفاق، وموقع الالتحديد. 

فرض سلطتھ الّتداولّية من خالل ما ي��كھ من فجوات بيضاء مس�وت  إّن الّنص يجذب القارئ ح�ن ي

"ما لم يقل"، ��ذا فإّن الّنّص "يصادر ع�� املتلقي خاّصتھ باعتباره شرطا ال   ال�ي أسماها إي�و بـ  ،ع��ا تلك

لة.  )لطاقتھ التواصلية امللموسة، باإلضافة إ�� اعتباره شرط احتماليتھ ذات الدالSine qua nonغ�ى عنھ (

 إ�� امرئ جدير بتفعيلھ"
ّ

، أو هو "اس��اتيجّية ولك��ا اس��اتيجية ال  2و�� عبارات أخرى، فإّن النص إنما يبث

اه الفاهم"
ّ

، مع�ى هذا أّن الّنص يكتسب أهمّيتھ �� ال�حظة ال�ي تتّم  3يمكن أن تقود إ�� �ىيء خارج ما يتوخ

 تفكيك املدلوالت من خالل القراءة الذي �عيد بناءهف��ا قراءتھ، �حظ��ا فقط يخرج إ�� الوجود ع�� فعل  

نظرا   قيمتھ  ثّمنت  مثلما  املتلقي،  حضور  ضرورة  ع��  بالتلّقي  املهتّمة  الّدراسات  دت 
ّ

أك لهذا  العالماتية. 

ھ الوحيد القادر ع�� إحداث تفج�� دال�� ف��ا، إّن  
ّ
لفاعلّيتھ �� البحث عن الّدالالت الباطنية للّنصوص، وألن

الق النموذ��هذا  بالقارئ  إي�و  أم��تو  أسماه  ما  هو  يتحّرك  4ارئ  أن  "قادر  قارئ  الّنّص،  بتفعيل  ا�جدير 

ف توليدّيا"
ّ
 .6وهو أيضا قارئ يمتلك السنن الّنّصّية ،5تأو�لّيا كما تحّرك املؤل

 الّنص والتأویل السیمیائي:  -3

تنتظم فيما بي��ا استنادا إ�� قوان�ن بنيو�ة  يذهب سعيد بنكراد إ�� أّن النّص "شبكة من العالقات ال�ي  

م��تھ   داللية  وحدة  ھ 
ّ
إن عل��ا،  يحيل  ال�ي  املعا�ي  أو  املع�ى  لتحديد  رئيسا  مطلبا  إل��ا  التعرف  �عّد  خاصة 

. أّما من ناحية سيميائّية فهو �ون  7األساسية أنھ ليس متتالية من ا�جمل ال رابط بي��ا، بل بناء قصدي"

ال يتيح  الّنص  عالما�ي  تأو�ل  �� عمق امللفوظ قصد تحر�ك السيميوز ف��ا ع��  الثاو�ة  الّدالالت  لعب ع�� 
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تأو�ال سيميائّيا يبحث عن ا�حتجب من املعا�ي، و�تّم ع�� متلّق قادر ع�� الّتعامل مع شفرات الّنّص وع�� 

مواقع، و�عادة ل��تيب عناصر  تفكيك بناه العالماتية، ع�� أّن الّتأو�ل "هو دائما زحزحة للعالقات، و�غي�� لل

، وهو أيضا إعادة صياغة للمفردات ولل��اكيب و�نا��ا بناء جديدا. هذا ونجد عند أم��تو إي�و  1العالمات"

، حيث يصبح النص "موضوعا يقوم التأو�ل ببنائھ ضمن حركة دائر�ة  2والتأو�ل تداخال ب�ن مفهومي الّنص

، نفهم من هذا  3الل ما تتم صياغتھ باعتباره نتيجة لهذه ا�حركة"تقود إ�� التصديق ع�� هذا التأو�ل من خ

أّن "مركز الّدالالت ليس �� الّنص، بل يب�ى �حظة الـتأو�ل من خالل صيغة السؤال ذا��ا، ذلك أّن النص  

. ��ذا فإّن املتلقي يتحّرك �� النص داخل 4ليس مستودعا ملضمون ثابت، بل طاقة �امنة تحتاج إ�� تحي�ن"

ل إعادة تأو�ل لھ، ع�� أّن ذلك  ال
ّ
ّدالالت، وهو ما يجعلھ يكتسب صفھ املؤّول، حيث أّن �ّل قراءة للنص تمث

واس��اتيجّيات ع�� املؤّول اح��امها ألّ��ا ��  التأو�ل ليس عملية عشوائية بل يخضع إ�� إجراءات ومبادئ 

�ي قد تحيد بھ عن الفهم املتوافق والّنص  ال�ي �عينھ ع�� ضبط عملية التأو�ل، وتحّصنھ من قبليات الفهم ال

معت��ا أّن تأو�ل الّنص �ع�ي ا�خضوع إ�� وحدتھ  و�� هذا اإلطار، مّ�� إي�و ب�ن تأو�ل الّنص واستعمالھ املؤّول.

فهو الّنص  استعمال  أّما  العميق،  وقصده  الّداخ��  وا��جامھ  مقاصد   العضو�ة  مع  ليتالءم  الّنص  قهر 

نا �� هذه  املتلقي وحاجاتھ، فـ"ه
ّ
و �شاط تأو��� ال يأخذ من النص سوى ما يمكن أن يخدم غاية أو قضّية، إن

.من هنا، فإّن النص عند إي�و �ستقطب �ل  5ا�حالة ال نلتفت لقصد النص بل نب�ي قصدا يخدم مصا�حنا"

بل أصبح عاملا  أنواع القراءات والتأو�الت، فلم �عد "بناء مغلقا أو بابا موصدا لھ مفتاح واحد يفك رتاجھ،  

تصّدعاتھ   و�رتق  املعّقدة  أ��جتھ  يفتق  �ي  القارئ  يدعو  التأو�لّية،  والطبقات  باألسرار  مليئا 

�اتھ"
ّ

.في��ك فرصة للقارئ ليشارك �� بنائھ ع�� س�� أغوار البياضات والفراغات ال�ي �سيج املع�ى �� 6وتفك

ب�و��ا   "إيزر"وقد عّرف  الّنص،   ال  الفراغات   �� "شاغر  تفاعل  فضاء  إ��  ملؤه  يؤّدي  للّنص  اإلجما��  ّنظام 

، تلك الب�ى 7أنماط الّنّص...إّن الفراغات �عيق تماسك الّنص، و�ذلك تحّول نفسها إ�� حوافز �خلق األف�ار"

املس�وت ع��ا �� ال�ي �سمح للمتلقي بممارسة الفعل الّتأو��� بما يتوافق و�نية الّنص ومقاصده، ح�ى ال 

فإّن "الّنص يؤّمن العملّية    من هنا،   و�ل إ�� استعمال جائر يطّوع الّنص وفق مقاصد القارئ.يتحّول فعل الّتأ

الّتأو�لية من الّسقوط �� مغّبة التأو�ل الهو�ىّي، إذا �انت �ل جزئّية مؤّولة �� الّنص تدعمها جزئّية أخرى،  
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��ا"
ّ

ھ ع��  2لتفاعل ب�ن املؤّول والّنّص". و�ذهب إي�و إ�� أّن التأو�ل "ينبثق من ا1وال تناقضها وال تكذ
ّ
، وأن

القارئ أن يتخّيل "أّن �ل سطر يخفي داللة ضمنّية يمكن أن تفتح النص ع�� احتماالت ممكنة وعوالم  

، وقد اهتم إي�و بقضايا تأو�ل النص األد�ي وقّدم مجموعة من الّدراسات ال�ي طرح من خاللها  3متعّددة"

املتنا� غرار  ع��  عّدة  والتعاضد  مفاهيم  الّنصّية،  شاركية 
ّ
والت الّتدلي��،  الفعل  وحركية  والالمتنا��،   �

ها مصط�حات تخّص الّتأو�ل.
ّ
 التأو���، والتأو�ل املضاعف، و�ل

ھ الضمانة الوحيدة ع�� تجاوز    إّن يمكن القول   ،ا سبقبناء ع�� م
ّ
"التأو�ل هو جوهر القراءة وغاي��ا ألن

أّن العالقة ب�ن الّنص واملؤّول عالقة تفاعل وتفعيل تنت�ي بإخضاع الّنص إ�� . كما  4حدود العالقات املرئّية"

charles  sander  -speirce:1839(   التأو�ل وتفج��ه داللّيا نحو س��ورة داللية خّصها شارل ساندرس بورس

يتحرك بوصفھ  سيميوز (الس��ورة ال�ي تنتج وفقها الّداللة)، حيث يرى أّن �ل �ىيء �� ال�ون   بتسمة )  1914

عالمة، بما �� ذلك الّنصوص، "فال �ىيء يوجد خارج مدار ما ترسمھ العالمات من س��ورة داللّية ال يمكن  

ھ5أن تقف عند حّد معّ�ن"
ّ
"ال يمكن البحث عن املع�ى خارج العالمات،   ،وضمن سيميائّيات بورس ،، كما أن

العالم  �� موجود  فاملع�ى  عالمات،  دون  نفكر  أن  يمكن  إنتاج  وال  إ��  السبيل   �� وحدها  والعالمات  ات، 

ارتباط سيميائّية بورس بالّتأو�ل ا�حرك األسا�ىي    وراء، ولعّل هذا هو السبب ال�امن  6الّدالالت وتداولها"

 للعالمة واملنتج للسيميوز.  

 أفق المعنی في الّنص بین التلقي والتأویل:   -4

مسألة أثارت تضار�ا �� اآلراء ب�ن سيمياء السرد وسيمياء   ،لمع�ى �� الّنصل املفّعلالقارئ هّو  اعتبار إّن 

التأو�ل، و�� هذا اإلطار يذهب سعيد بنكراد إ�� أّن السيميائّية السردّية مع "كر�ماص" �� دراس��ا للنصوص  

اتية و��� ممكنات التأليف داخلھ، إّن  
ّ

"تف��ض أّن النص مكتف بذاتھ و�نتج معانيھ استنادا إ�� طاقتھ الذ

ّنص، �عبارة أخرى، يحتوي ع�� ما يكفي من املع�ى ل�ي ي�ون �� غ�ى عما يأتيھ من خارجھ، وال حاجة ألن  ال

املعا�ي." باملز�د من  القارئ  �عّدد  7يأ�ي  مبدأ  التأو�لّية ومع  السيميائّيات  مع  تتناقض  الفرضّية  و�ّن هذه   ،

فكر�ة   بمرجعيات  القارئ  تزّود  مبدأ  فاعلية  تنفي  أّ��ا  كما  القراءات،  اختالف  بحسب  الّنص   �� املعا�ي 

اكرة املعرفية ال�ي يب 
ّ

اشر  وثقافية.. قبل مباشرتھ للنص، و�دحض بنكراد هذه الفرضية معت��ا أّن تلك الذ

��ا املتلقي الّنص �� ال�ي تفّعل عملّية التأو�ل حيث "ال يمكن تصّور مع�ى مكتف بذاتھ وقادر ع�� التدليل  

خارج الذات ال�ي �ستقبلھ وتفك أسراره، فالتعرف ع�� املع�ى وتحديد حجمھ وامتداداتھ جزء من س��ورة  
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لھ (...) (و) سي�ون القول بإم�انية اإلحاطة ال�لية بالدال
ّ
لة ال��ائية للنص ضمن قراءة واحدة شاملة  �ش�

، �� ح�ن يذهب أم��تو  1أمرا �� غاية الغرابة. فأ�سط نّص سردّي ال يمكن أن ي�ون حامال لداللة واحدة"

إي�و إ�� أّن الّنص و�ن �ان مشتمال ع�� املع�ى، و�ن �انت أيضا قوانينھ الّداخلية تفتح إم�انية الّتأو�ل إال  

صورة ��ائّية، مثلما يرى أيضا أّن التأو�الت ا�ختلفة لنّص ما ليست مفروضة ع�� الّنص من  أّ��ا ال تفتحها ب

دة من التفاعل بي��ما
ّ
�� إطار ما أسماه "بالتشاركية الّنّصّية". بل إّن األهّم أّن إي�و    2القارئ بقدر ما �� متول

بحث �� الّنص عن بنية داللّية �لّية وثابتة  السيميائّيات ال ت"  :  إّن   هدم فرضية السيمائّيات الّسردية بقولھ

(من قبيل التناظر الّدال�� ال�ي قال ��ا كر�ماص، و�� فكرة لم �عد تقنع أحدا)، وال تبحث عن مع�ى معطى  

ومكتف بذاتھ، إّ��ا ع�� العكس من ذلك تحاول الكشف عن الس��وارات املمكنة داخل الواقعة. فالوقائع  

عيد ا�حلل بناءها وفق فرضياتھ التأو�لية املعلنة أو الضمنية. فال �ىيء ثابت  ليست سوى س��ورات ضمنية �

، إّن األمر  3داخل هذه الوقائع، وال �ىيء يحمل دالالتھ �� ذاتھ �� انفصال عن الس��ورة ال�ي يولدها التلقي"

ق هنا بإش�الية أحادّية املع�ى وثباتھ �� مقابل �عّدده نتيجة انفتاح الّنص ع��  
ّ
تأو�الت تتجاوز حدود  يتعل

 القارئ الواحد. 

وتقّدم لنا نظرّ�ة بورس التأو�لية "إسهاما فعليا �� قراءة النصوص وتأو�لها و�دراك ما أمامها وما خلفها.  

فال يكفي القول إّن النصوص بؤرة لدالالت، فالّدالالت كث��ة ومتنوعة، إال أّ��ا تمتنع وال �سلم نفسها ألّول  

ات    .اللة أسرارعابر سبيل. إّن الد
ّ

و�ّل سّر يحيل ع�� سّر، وقد ال ي�ون السّر األخ�� سوى �حظة توّهم الذ

ّن هدف السيميائّية هو البحث عن املع�ى وعن طرق  إبداهة القول  ال، ومن  4بأ��ا استقرت ع�� داللة �عي��ا"

الّدالال  وفقها  تنتج  ال�ي  (الّس��ورة  الّسيميوز  أصول   �� بحث  هو  حيث  من  لھ، 
ّ
وجودها  �ش� وأنماط  ت) 

فهذا   ،"حركة ال متناهية من اإلحاالت . إّن السيميوز 5باعتبارها الوعاء الذي تصّب فيھ الّسلو�ات اإل�سانّية"

�ّل االتجاهات،    �� تنشر خيوطها  فإّ��ا  الّتلفظ،  ص من قصدّية محفل 
ّ
تتخل بمجّرد ما  العالمة  أّن  معناه 

 .6�ّل الّدالالت ممكنة"وحي��ا ت�ون �ّل السياقات محتملة، وت�ون 

تّم   إذا   
ّ
إال لإلدراك  قابال  مرئّيا  يصبح  أن  يمكن  "ال  التأو�لّية  السيميائّيات  حسب  النّص   �� املع�ى  إّن 

د لھ. فال وجود لداللة معطاة �ش�ل ك�� وتام و��ائي قبل تدخل الذات القارئة ال�ي 
ّ
سق املول

ّ
الكشف عن الن

. 7الضمنية املتحكمة �� العالقات غ�� املرئية من خالل التج�� املباشر للّنّص"تقوم بإعادة بناء القصديات 

م  
ّ

إّن التفاعل ب�ن الّنص والقارئ هو ما يحّرك املع�ى و�جعل من التأو�ل ينساب نحو مسار ال متناه تتحك

لعمل منغلق  �و "فيھ رغبة القارئ/املؤّول �� إيقاف هذا الفيض الّدال�� عند مستوى معّ�ن، فال وجود عند إي
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ٓ
 2202)  مارس   -را
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ھ ال  1ع�� اإلطالق، ذلك أّن �ّل عمل فّ�ي �عّ�� �� حقيقة األمر عن سلسلة غ�� من��ية من القراءات"
ّ
، كما أن

، فالّنص آلة  2"الّتعّدد هو ما ي�ّ�ر وجود الّنص ووجود قراءاتھ"وجود، حسب رأيھ، ملع�ى أحادي أو ثابت ألّن 

إال من خالل ما يأ�ي بھ املتلقي(...) فخارج هذا النشاط املضاف لن   "ال يمكن أن يوجد كسولة بتعب�� إي�و و

�سلم النص أسراره، أو سيظل ناقصا �� ذاتھ و�� دالالتھ. أو لن ي�ون سوى وعاء ملع�ى خالص �ش�و دفء  

 .3السياقات ال�ي تمّده بدينامية التعي�ن والكشف عن املوحيات داخلھ"

الّد  إ�� الس��ورة  العودة  �� إطار حديثھ عن العالمة، حيث �ش�ل  وهنا تجدر  ��ا بورس  ال�ي جاء  اللية 

ل موضوع الّتمثيل)،  
ّ
السيميوز جوهر العالمة ال�ي قّسمها إ�� ماثول (ما يقوم بالّتمثيل)، موضوع (ما �ش�

ث  ، إّن �ّل عنصر من هذا الثالو 4ومؤّول( ما �شتغل كمفهمة تقود إ�� االمتالك الفكرّي "للتجر�ة الّصافية)

قابل ألن يتحّول ضمن مسار التأو�ل إ�� عالمة تتفّرع بدورها إ�� ثالثّية وهكذا دواليك �� حركة ال    البور�ىي

متناهية �عمد ف��ا مؤّول مباشر إ�� تفعيل دالالت الّنص املباشرة فيقوم �عد ذلك املؤّول الدينامي�ي بفتح  

إي�و بالزو�عة    و�ع��ا5عيد بنكراد "الّنفق الّتأو��ّ�"ا�حركة التأو�لّية ع�� س��ورة ال متناهية، أطلق عل��ا س 

التأو�لّية. إّن هذا الّتصّور للعالمة يحّرر املع�ى من ثباتھ وجموده مثلما يحّرره من ا�غالق الّنص ليفتحھ ع��  

كتفية بذا��ا  بل ع�� تأو�الت ال متناهية يتعّدد ف��ا املع�ى، كما أّن هذه العالمة "ال تنتج داللة أحادّية م  ،تأو�ل

فعل   من  انطالقا  ممكنة  اإلحاالت  ف�ل  والتنوع.  الغ�ى  بالغة  تدليلّية  س��ورة  تولد  بل  الذات،  إل��ا  ترتاح 

العنصر   باعتباره  املؤول  إ��  �ستند  سيميوز�ة  حركة  ضمن  املاثول  يضع  الذي  الفعل  أي  األّول  التمثيل 

أيضا ال ي��ك التأو�ل �� ا�سيابھ الّدال��، فبورس لم ، لكّن هذا املؤّول  6ا�حاسم �� وجود الداللة وتداولها"

ھ هو نفسھ  
ّ
يكن "يتصّور إم�انية تحّول هذه الفكرة إ�� عقيدة تجعل من �ّل التأو�الت أمرا ممكنا، ذلك أن

�ان يتحّدث، وهو ي��هن ع�� ال ��ائّية اإلحاالت، عن إم�انية وضع حّد لهذه الس��ورة من خالل اإلشارة إ��  

تدا ال��ائي)"فعل  باملؤول  �سميھ  (ما  املؤولة  الذات  بھ  وتقبل  السياق  ينتجھ  هنا  7و��  يتحّدد  التأو�ل  إّن   ،

للعالمات، وسمة التجديد تلك �� ما تمنحھ ا�حركة التأو�لية ا�سيا��ا الالمحدود    امتجّددا  بوصفھ إنتاج

اخلھ (الّنص) إ�� حدودها القصوى، أي  فـ"هناك رغبة ما عند القارئ تدفعھ إ�� امل�ىّي بالس��ورة الّداللّية د

عليھ   �ش��  أخرى  رغبة  املقابل   �� وهناك  �عده.  �ىيء  ال  مدلوال  تفرز  ��اية  ع��  يحيل  أن  يمكن  ال  ما  إ�� 

باالستقرار ع�� مدلول "��ائّي" قد ال �غلق السلسلة، ولكنھ يمنح الذات فرصة التقاط األنفاس والنظر إ��  

 
1- Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Traduit de l’italien par Chantal Roux de Bezieux avec le concours d’André 
Boucourechliev, Editions du Seuil, 1965, p 17. 
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فھ التأو�ل أو أو�� بھ"
ّ
. إّن وضع حّد ��ائّي للمسار التأو��� ال �ع�ي إغالق السلسلة التأو�لّية وتجميد  1ما خل

ق ببداية و��اية مس 
ّ
ر تدلي�ّ� ما، فما يبدو ك��اية منطقّية ملس�� دال�� ما،  ا حرك��ا، بل "إّن ال��ائّية هنا تتعل

ھ الرغبة الدفينة والال 
ّ
إن شعور�ة ال�ي �ستشعرها الذات  سيتحّول إ�� نقطة بدئّية داخل مس�� دال�� آخر. 

لة �عي��ا. أو هو محاولة الذات �خلق "محمّيات  املؤّولة �� الوصول إ�� داللة �عي��ا انطالقا من س��ورة تدليّ 

 . 2داللية" تر�حها من عبء املتسيب والالمحدود والالقار من خالل الّرسّو ع�� موقف دال�� �عينھ"

ھ مبثوث ��    املع�ى  أّن ، نقول  تقّدمبناء ع�� ما  
ّ
  ، 3"فعل اإلبالغ والكالم واإلنتاج"ال يوجد خارج اللغة، إن

ھ ليس معطى
ّ
و�فّعل ع�� مسار تأو��� يفّك عقالھ و�حّركھ    ،�� الّنص بل هو ينتج �� �حظة القراءة  ثابتا  كما أن

توى تأو��ّ� معّ�ن، يراه  �� نفق تأو��� ال متناه، يحّدد رغبة املؤّول ال��ائّي �� وضع حّد يقف فيھ املع�ى عند مس 

ّن القارئ املؤّول  �هو مناسبا. و�مكن القول أيضا إّن املع�ى يتحّدد �� النصوص ع�� فع�� التلقي والـتأو�ل، و 

هو الذي يضبط أفق املع�ى �� العمل األد�ي ا�حامل ملعان ال حصر لها، لكّ��ا معان جامدة تحتاج تأو�ال، بل  

إي�و   أو ما أسماه  الّن�ىي املوصوف  املعطى  يتجاوز  ال�ي “بـ  تفج��ا داللّيا  الّنص  �� ظاهر  الزائفة"  املعرفة 

 .4ا صعبا"تخفي ا�حقيقة" وتجعل الوصول إل��ا أمر 

 : خاتمة  -5

لھ وتفعيلھ �� الّنصوص، وتّم �� هذا 
ّ
انصرفت جهود السيميائي�ن إ�� البحث عن املع�ى وعن سبل �ش�

ا�جال أيضا إيالء عملّي�ي التلقي والتأو�ل أهمّية ك��ى ألّ��ما أساس التفعيل السيميائّي للمع�ى �� الّنص، 

ال مجال   �� عارمة  ثورة  أحدثت  ال�ي  النظرّ�ة  �غي��  هذه  إ��  أّدت  والّنقدّية،  السيميائّية  األدبية  ّدراسات 

 التعامل مع الّنصوص. 

أوصلنا  استنتاجال  وقد  إ��  الّتلقي    مفاُده   بحث  بنشاطْي  مرهونة  عملّية  الّنص   �� الّدالالت  تفج��  أّن 

ح سيميوزّ�ة.  س��ورة  ضمن  أفقھ  و�عّدده وتحديد  املع�ى  تفعيل  عن  املسؤوالن  إّ��ما  �عامل  والتأو�ل،  يث 

القارئ �� السيميائّيات التأو�لية مع الّنص بوصفھ بنية عالماتية مثقلة بالغموض ومبنية بأساليب تجعل 

او�ة �� عمقها. إّن املع�ى ليس معطى  
ّ
من القارئ أك�� فطنة �� التعامل معها قصد محاور��ا، وتفج�� املعا�ي الث

راط العالمات النصّية �� شبكة عالئقّية يتّم البحث �� بل ينتج �� مسار التلقي والتأو�ل وع�� انخ  ،جاهزا

الس��ورة ال�ي من خاللها تدّل وت��ابط. و�ّن تحر�ر املع�ى من ثباتھ و�طالقھ نحو س��ورة داللية ال متناهية  

  مهّمة مو�ولة إ�� املتلقي الذي يتحّول داخل عملية التأو�ل إ�� مؤّول بدرجات ثالث، مثلما أّن مهّمة وضع حّد 

يقف عنده املع�ى �� الّنص عملّية ي��ض ��ا مؤّول ��ائّي قادر ع�� ضبط املسار التأو��� عند مستوى �عينھ  

فّك عقال املع�ى وفتحھ   ، ع��ع�� فعل التأو�ل ،يرتئيھ هو مناسبا. من هنا ن�ون قد وقفنا ع�� قدرة املتلقي

 
 . 45سعيد بنكراد "سيميائّيات النص مراتب المعنى"، ص -1
ويل مدخل لسيميائياتسعيد  -2

ٔ
 . 154س. بورس"، ص ش بنكراد "السيميائّيات والتا

 . 175سعيد بنكراد "السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها"، ص  -3
 . 42سعيد بنكراد "سيميائّيات النص مراتب المعنى"، ص -4
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� إسهام السيميائّية التأو�لية �� إعالء م�انة الّنص  ع�� إم�انيات تأو�لّية ال متناهية، مثلما ن�ون قد وقفنا ع�

واملتلقي ع�� الّنص وال�اتب، وتأكيدها ع�� القراءة املنتجة ال�ي �عمد من خاللها املتلقي إ�� النفاذ إ�� عمق  

و  عن   تأو�لھالّنص  الّنصوص   �� املع�ى  إنتاج  لكيفّية  تتّبعنا  لنا  كشف  وقد  جديدة.  لدالالت  منتجا  تأو�ال 

ت أهمّية املن�ج السيميائّي ونجاعتھاملس
ّ
�� مقار�ة    احة ال�ي �شغلها املتلقي �� العملية التأو�لّية، مثلما تجل

ع�� زعزعة الثوابت �� وخ�خل��ا ونبش املس�وت عنھ، وع��    هذا املبحث والبحث عن السيميوز ال�امن فيھ

 فعيلها ع�� التأو�ل.تدّبر حضور املع�ى بوصفھ عالمة مشّفرة تودع داخل الّنص و�تّم ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فق المعنى في الّنص
ٔ
ويل ا

ٔ
سماء الّصمايرّية د.   ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين فعلي التلّقي والّتا

ٔ
 ا
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 القّصة القصیرة المغاربّیة النسائّیة: أسئلة الوجود عند المرأة:

 مجموعة "للّنساء وجع آخر" لـ "نجاة إدهان" أنموذجا

 
The Maghreb short story and the question of directions: 

Questions of existence for woman:  
collection of «women have another pain» by Najet Adhan 
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 القّصة القصیرة المغاربّیة النسائّیة: أسئلة الوجود عند المرأة: 

 " أنموذجا نجاة إدهان"  ـ"للّنساء وجع آخر" لمجموعة 

 

 

 الملّخص: 

�� هذه الورقة البحثّية إ�� دراسة القّصة القص��ة املغار�ّية النسائّية نظرا ِالرتفاع وت��ة   ِانصرف اِالهتمام 

�اكم و�� جديد تطّورت   إلبداعهّن ع�� تنّوع كتابا��ّن  �شر املبدعات املغار�ّيات
ّ
وأجناسها. وقد رافق هذا ال�

صت من املوضوعات ال�ي �عتمد  
ّ
إليھ القصة القص��ة وأصبحت �عا�ج هموم اإل�سان وقضاياه �عد أن تخل

سائّية أّن  
ّ
أساسا ا�خيال وعدلت عن ال��و�مات والّتحليق �عيدا عن الواقع، بل أثبتت الكث�� من األعمال الن

ب مو 
ّ
هبة �عي��ا ي�ون الفكر ف��ا واسعا يلّم بأحوال الّناس ويعرف معادن نفوسهم؛ ومن ضمن  القّصة تتطل

هواجسهن   لطرح  أداة  القلم  من  القاّصات  تّتخذ  ِانفكت  ما  ال�ي  املرأة  عند  الوجود  أسئلة  القضايا  هذه 

 �� نفوسهن.  يخت�ج عّما والّتعب�� 

القص��ة:  املفاتيح   ال�لمات املغار�ية  -القصة  الوجود-  االتجاهات-نسائيةالالقصة  االتجاه  -أسئلة 

 .الواق��

 

Abstract: 

In this research paper,  my attention was devoted to the study  of the Maghreb women 

authors, publishing their creative works on the diversity of their writings and their genres. This 

accumulation was accompanied by a new awareness into which the short story developed, 

and treated human concerns and issues after it got rid of the topics that depend mainly on 

imagination, and changed the fantasies that flying evaded reality. 

Rather, many women's works have proven that the story requires a specific talent in which 

a broad intellect, familiar with the conditions of people and essences of their souls. 

Among these issues are the questions of existence for the women who has always 

employed the pen as a tool to highlight her concerns and express what she is confused about. 

keywords: Short story-Maghreb feminine story -trends -questions of existence- realistic 

trend. 

 د. الیامنة عکرمي

 



ة
ٔ
سئلة الوجود عند المرا

ٔ
 مي د. اليامنة عكر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القّصة القصيرة المغاربّية النسائّية: ا
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 : تمهید  -1

القصة  ��  ما  أول   القص��ة   ظهرت  تورغينيف"  ظهرت  إيفان  �ان"  وقد  السبعينات  Ivan   أواخر 

Tourgueniv  )1818-  1883(   كتب من  الن��ية  أول  سنوّ�ا  القص��ة  النصوص  روسيا  �سّ�ى  وتحتفل    بما 

لذكرى  تخليدا  املصغر"  "الن��  ال�اتب  مهرجان  النمط   هذا  لهذا  ا�حقيقي  املؤسس  �عد  الذي  الرو��ي 

القص��ة  املقتضب  القصة  من  من  عددا  أّن  العاملي�ن  كما  نصوصا  الكتاب  قص��   كتبوا  و��   ةقصصية 

) و"فرانز    1953-1883( "وايفان بوت�ن"   )antoine tchekhov )1870-1904  "انطوان �شيخوف"  مقدم��م

 .)Franz Kafka)1880  -1924 �اف�ا"

الذي ال    بجبل ا�جليدأشيھ    وصفھ بنفسھ أنھ   بأسلو�ھ الذي   " املعروف ا وال نن��ى " أر�ست همنجواي هذ

منھيرى منھ  
ٌ
تار�خ األدب    قصة مؤثرة ��  كتب أقصر فقد    املاء؛ ��    مغمورة   السبعة ف�ي أما األجزاء    سوى ث

" فقط: ست �لماتو�� تت�ون من  العاملي،
ّ
 .1"للبيع حذاء أطفال لم �ستعمل قط

أّما �� الساحة العر�ّية فيعد محمود تيمور أحد الرواد األوائل لفّن القّصة العر�ّية. وهو من القالئل الذين  

الواقعّية  �� القصص  من  ألوانا  يقّدم  أن  واستطاع  يديھ  ع��  مبكرا  نضوجا  شهد  الذي  الفن  ��ذا  ضوا 

أّول قصة عر�ّية   اليوم حول  إ��  ا�جدل  ولم يحسم  واِالجتماعّية.  من    ولكن كث��اوالروما�سّية والتار�خّية 

باعتباره القصة األو�� وال�ي    2ار""�� القط  تيمور �عنوان:النقاد والباحث�ن �ش��ون إ�� أّن النّص الذي كتبھ  

أزمات    �خصّيات �عكسأحد القطارات ال�ي تنقلها    م وتدور أحدا��ا ��1917�شرها �� مجلة السفور عام  

 م��ا. ا�جتمع كما تراها �ل واحدة 

وطن  و�عت�� القّصة القص��ة جنسا أدبّيا مستحدثا �� الّساحة األدبّية العر�ّية وع�� الّرغم من ظهوره �� ال

وتوثيقا   ونقدا  وتنظ��ا  إبداعا  الثة 
ّ
الث األلفّية  وسنوات  سعينات 

ّ
الت مند  العر�ّي  املغرب   �� وِازدهاره  العر�ّي 

و�فرز  عّدة  وعوائق  كث��ة  و�ش�الّيات  مهّمة  قضايا  يطرح  مازال  األد�ّي  ا�جنس  هذا  أّن   
ّ
إال أسئلة   وأرشفة 

والنّ  والكتابة  والّدعم. و�� مجموعة من األحداث  عو�صة ع�� مستوى املضام�ن والّتجنيس  قد واملواكبة 

مّر ��ا ال�اتب، يقوم ��ا �خص معّ�ن و�� م�ان أو زمان معّين�ن ت��ابط    املتخّيلة املستمدة من ا�حياة ال�ي

ل إ�� الّ��اية أحدا��ما وتتصاعد
ّ
�ل ا�جديد الذي تطّورت إليھ    . و��:3إ�� ذروة التأّزم ثم تبدأ �� التحل

ّ
"الش

والقّصة القص��ة تماما �الّرواية جنس    .4اية وم��ا أصبحت قّصة فنّية �عا�ج هموم اإل�سان وقضاياه"الّرو 

ساع   أد�ّي حديث ال يتجاوز 
ّ
عمره ا�حقيقّي مائ�ي عام ومع ذلك فقد مّر بأش�ال ومراحل وتفريعات بالغة اال�

 وا�خصو�ة.

 
1- "for sale: baby shoes never used". 

ول قصة تتحقق فيها مالمح القصة القصيرة وقد ظهرت ضمن المجموعة القصصية  -2
ٔ
نها ا

ٔ
ي ا

ٔ
ول قصة مصرية حقيقية ا

ٔ
ما تراه "تعتبر ا

  . 1927 القاهرة، سنةالمطبعة المصرية وكـتبها،   "العيون
دب الحديث ونقده، دار المسيرة للنشر والّتوزيع، ط -3

ٔ
 . 09ص ،0092، 1عماد على سليم الخطيب، في اال

دبّية: النثرّية والشعرّية، دار نوميديا للّنشر والّتوزيع. (د.ت)  -4
ٔ
جناس اال

ٔ
 . 52- 51ص 2007محفوظ كحوال، اال
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 و��: هذا وقد مّرت القّصة القص��ة بمراحل ثالث كب��ة 

 الكبار.مرحلة بحث وتأسيس و�لورة �خصوصية هذا الّنوع �� ثقافتنا قادها الّرواد  •

مرحلة ن�ج جعلت من القصة فّنا را�خا ونا�جا وفاعال بحيث أصبح ال خالف ع�� املتعة   •

 ا�حياة. الفّنّية ال�ي تقّدمها القّصة القص��ة والّدور الذي تلعبھ �� معركة 

عب بإم�اناتھ ال�ي ال تنت�ي؛ وتلك املرحلة قادها   •
ّ
مرحلة ِامتالك النوع تماما والتجر�ب فيھ والل

 ات ومن تالهم.كتاب الّستينيّ 

خصّية وقصريرتكز كما هو معلوم ع�� صفات وخصائص فنّية �وحدة ا�حدث    جنس  -القّصة-و��
ّ

  وال�

ة مدلولها وتوافقهما  تكثيف العبارةاملّدة ويعتمد ع��  
ّ
. هذا وقد ِامتازت القّصة القص��ة بقصر حجمها ودق

 ستند إ�� موهبة قاّصها.مع ا�حياة إذ �عا�ج هموم اإل�سان وقضاياه ولها أصول وقواعد � 

تمّ��ت العميق    وقد  اإلصغاء  ذلك  من  املرهف  بإحساسها  األخرى  الّن��ّية  الفنون  عن  القص��ة  القّصة 

سائّية املغار�ّية باِالتجاه الواق�ّ�  
ّ
إليقاع ا�حياة اليومّية وِاه��ازات ا�حركة اِالجتماعّية. كما تمّ��ت الكتابة الن

  مّما جعلها نموذجا �سائّياتوليد الّدالالت وِاستحضار املتخّيل القص��ّي    نوعّية ��  حققت نقلة هذا وقد  

  مغار�ّيا مستحدثا وقد أثارت جملة من الّتيمات الوجودّية تتداخل الواحدة مع األخرى تداخل ينّم عن ظهور 

جديدة   برؤ�ة  الواقع  ��خيص  مهّمة  عاتقھ  ع��  أخذ  �سائّي  يجعلو��  تنقل  و�ش�ل  أحاسيسها    املرأة 

عا��ا
ّ
�� هذه الورقة البحثّية    وفلسف��ا. وس��تّم عن موقفها    إبداعّيا وتب�نفتعرب عن موقفها    وهواجسها وتطل

سواها. عن  وسنعدل  املغار�ّية  القص��ة  حّققتھ    بالقّصة  الذي  �اكم 
ّ
ال� ب�ن  مقارنة  لعقد  مّنا  محاولة  و�� 

شاط    رن منقالقّصة القص��ة �� األدب املغار�ّي ع�� ِامتداد حوا�� نصف  
ّ
  واك��ا  الّنقدّي الذي الّزمن ومن الن

نا  
ّ
ها الوافر من الّنقد الذي ظّل    أّ��ا لمهذه القّصة؛ إذ    نقدّيا طال أن ثّمة حيفا    واجدون بالّتأكيد فإن

ّ
تنل حظ

نقدّية    وأبحاث معدودة ودراسات مقاالت قليلةهنالك   ف�ّل ما  القصيدة والّرواية،  منصرفا إ��لعقود طو�لة  

ِانصّب   .دةمحدو  إذ  الّتار��ّ�؛  الهّم  الكتابات  هذه  ع��  ران  القص��ة    وقد  القّصة  أولوّ�ات  بحث  ع��  ها 
ّ
جل

هذا باإلضافة   املغار�ّية وجذورها ورصد تطّورها وِامتدادها والذي ِارتبط مند �شوئھ بالواقع واإل�سان معا.

القّصة تناول  إ��  �عّرضت  جامعة شاملة  دراسة  هناك  ليست  ھ 
ّ
أن املغار�ّي   إ��  األدب   �� ا�حديث    القص��ة 

جاهات القصصّية �� أدب �ّل قطر مغار�ّي ع�� حدة. و��  
ّ
واملعاصر، بل إنّنا نلفي دراسات وأبحاث �عا�ج اِالت

دراستھ، من  فقط  حّ��ا  القصصّية  اِالتجاهات  لهذه  يفرد  ال�اتب  نجد  كث��ة  إ��    أحاي�ن  مرّده  ذلك  ولعّل 

جاهات �� األدب املغار�ّي الذي ما يزال حديثا    كث�� منتجّرؤ    الّتحّفظ وعدم
ّ
الّنقاد ع�� ا�حديث عن هذه اِالت

 الغر�ّي.  األدب املشر�ّ� أوبالقياس إ�� 

لينتقل    بمرحلة تجر�بّية مليئة باألخطاء والع��ات   املغار�ّي قد مّر   وتجدر اإلشارة إ�� أّن الفّن القص��يّ 

  "�� هذا الّصدد يقول:    لّ�حيح واملتماسك. يصّرح "أحمد املدي�ي�عد ذلك إ�� أحضان الفّن القص��ّي ا
ّ

"إن

ر القّصة القص��ة �� املغرب"
ّ

ون القص��ّي هو من أسرار تأخ
ّ
  القّصة   وقد �انت لنشأة وتطّور   .1ِازدراء الل

 
ة والتطّور واِالتـّجاهات، دار العودة، ط -1

ٔ
حمد المديني، فّن القّصة القصيرة بالمغرب: في الّنشا

ٔ
 . 44، (د.ت) ص 1ا



ة
ٔ
سئلة الوجود عند المرا

ٔ
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قافّية املغار�ّية وعالقة أخرى با�حيط العر�ّي 
ّ
�بية الث

ّ
منھ ع�� وجھ    واملشر��ّ   القص��ة املغار�ّية عالقة بال�

ساؤالت نجملها �اآل�ي:    ا�خصوص.
ّ
جاهات القّصة القص��ة  وا�حال هذه لنا أن نطرح جملة من الت

ّ
ما�� ِات

تناول��ا؟ املغار�ّية ال�ي  يضيف    والقضايا  وماذا  األد�ّي  ا�جنس  هذا   �� املرأة  صورة  تجّسدت  وكيف 

 حضورها إبداعّيا؟

 ِاتجاهات القّصة القصیرة المغاربّیة:   -2

�� دراسا��م  لق و�مكن  د تناول نّقاد القّصة القص��ة املغار�ّية مجموعة من املقار�ات واملنا�ج الّنقدّية 

التار��ّ�    ذكر الفّ�يّ املن�ج  واملن�ج  واملن�ج  البيبليوغرا��  والّتقّبل  الّسيميائّي   واملن�ج  القراءة  وقد  وجمالّية   .

 الوصفّي الواحد. الّنقدّية فيما بي��ا �� الّنص تتداخل هذه املنا�ج

عن   نتساءل  أن  لنا  رح 
ّ
الط هذا  خضّم  تناول��ا  االتجاهاتو��  وتناقل��ا    ال�ي  املغار�ّية  القص��ة  القّصة 

إ��   املغار�ّية وتصنيفها  القص��ة  القّصة  تنضيد  يمكن  سبق  مّما  وِانطالقا  موضوعا.  أو  تيمة  م��ا  وجعلت 

جاهات أي أش�ال قصصّية؛  خمس
ّ
القّصة الّتار�خّية والقّصة الّسياسّية والقّصة الّتأّملّية والقّصة  و��    ِات

ا�جتمعّية. والقّصة  قضّية    االستالبّية  عن  يدافع  أن  "املدي�ي"  حاول  املغار�ّية    االتجاهاتوقد  القّصة   ��

 املاّدة القصصّية لف��ة الّستينات وعند القّصاص�ن الذين  املعاصرة. يقول 
ّ

��    اانتظمو :" وقد رأيت أن

 أّ��ا  
ُ

عّدد ففرز��ا؛ فيما ملست
ّ
ّية ومضمونّية متعّددة وأّ��ا قابلة ل�خضوع للت

ّ
كتاب��ا قد سلكت مسالك فن

العناصر  تجا�س  من  أساس  ع��  تقوم  أي  واملضمون  �ل 
ّ

الش  �� الوحدة  ل 
ّ
تمث جاهات 

ّ
ِات من  لھ 

ّ
  تمث

ّية
ّ
ي أعتقد  وهكذا  �� الّرؤ�ة املطروقة.  من تماثل  املستخدمة، وكذا  واألدوات الفن

ّ
 إعطاء صفة أو    فإ�

ّ
أن

جاه ليست إسقاطا
ّ
قارب  أو ع�� األقّل   الوحدة  �ع�ي  ولكّ��ا  أو وضعا مسبقا  �سمية ِات

ّ
  الفنّية  �� الّرؤ�ة  الت

ذين حاولت  وقد ِاحتفلت القّصة القص��ة املغار�ّية �� القرن املا��ي �سؤال الهوّ�ة.1والفكرّ�ة "
ّ
  والوطن الل

اِالستعمار   نالت  طمسهما   الغر�ّي قوى  أن  بمجّرد  لكن   ، استقالالها    ومحوهما  العر�ّي  املغرب  أقطار 

شييد. أخذت تطفو ع�� الّساحة األدبّية القضّية اِالجتماعّية وهاجس البناء  الّسيا��ّي،
ّ
و�ان ع�� األدب    والت

  خالل الف��ات ع�� اإلبداع املغار�ّي    االجتما��  وهيمنة املضمون �� ر�اب هذا الّتوّجھ ا�جديد    عموما أن �س�� 

�ك�� ع��ال�ي أعقبت ِاستقالل األقطار املغار�ّية 
ّ
 .أقصوصتاهم املضمون ��هذا   وال�

ظهر قلب    و�دايا��ا و�شأ��ا، وقد بات معروفا ومحفوظا عن   و�عيدا عن الّتأر�خ الّتقليدّي للقّصة املغار�ّية 

ال�ي  - ا�جاهزة  املقوالت  إ  و�عيدا عن  أو ذاك،يجري  الفّن  ا�جامل  طالقها حول هذا  الّنقد  أو    و�عيدا عن 

�ل أو    للّناس وقدر��ا ع�� الّتأث�� �� متلّق��ا  و�عيدا عن حضور القّصة �� املزاج القرائّي   املتحامل،
ّ

��ذا الش

ل��ى    دةالّروح إ�� نفسها وتضع القارئ أمام مراياه املتعّد   وجمالّيتھ ال�ي تحمل  وقر�با من روح القّص   غ��ه،

�� املغرب العر�ّي تمتلك الكث�� من    يمكن القول إّن القّصة القص��ة -أن يراها    للقاّص   الّصورة كما ينب��

وِا�شغاال��ا، وتمتلك    الّسمات وا�خصائص الفنّية واملضمونّية بالقدر الذي تمتلك فيھ إش�الّيا��ا وأسئل��ا
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قا�ّ�؛
ّ
قا��ّ   يرى �عض الّنقاد والعارف�ن  وهو حضور   حضورا يصعب إن�اره �� املشهد الث

ّ
أن الث

ّ
ھ األك��   بالش

ّ
أن

عر والّرواية .  بروزا ونمّوا وتطّورا
ّ

 ب�ن صنوف اإلبداع األد�ّي األخرى مثل الش

رت بالقّصةو�ذا �انت القّصة القص��ة املغار�ّية �� بدايا��ا قد  
ّ
  أحيانا مع وتماهت    الوطن العر�ّي ��    تأث

األخرى قضايا   شّقت  ،ا�جتمعات  ما  سرعان  جاهها طر�قها    فإّ��ا 
ّ
ِات مضامي��ا    ا�خاّص   ونحت  من  لتمَتح 

صال بمظاهر الّتغي��  
ّ
القص��ة  بذلك أصبحت القّصة  اِالجتما�ّ�؛  وتلتصق بالواقع واملعيش وتّتصل أشّد اِالت

ختلفة عن  ا�  وخيبا��م ورؤاهم  أشواقهم وأحالمهمحولهم وعن    عّما يحدثحال كّتا��ا �عّ��ون ف��ا    لسان

القّصة القص��ة �� املغرب العر�ّي وجود عدد من الّنّقاد يصّرون ع��   املتتّبع �حركةو�الحظ  البدايات األو��.

إ��   ا�حديثة واملعاصرة  الّتو�سّية  القص��ة  القّصة  ��    تّيارات؛ م��م محّمد  أواتجاهات  تقسيم  فر�د غازي 

سنة   من  تو�س   �� والقّصة  "الّرواية  وآخرون.  1"1960إ��    1930كتابھ  ب�ار  صا�ح    وتوفيق  محّمد  و�رى 

جاهات ينطوي ع�� كث�� من الّتعّسف؛
ّ
ولكّنھ يركب    ا�جابري أّن تصنيف القصص الّتو�سّية ا�حديثة إ�� ِات

.  لضرورة من�جّيةهذا الّتصنيف  
ّ
زم أن"ومن  يقول �� هذا الّصدد:    ليس إال

ّ
 تأط�� أذكر    الال

ّ
هذه القصص    أن

 
ّ
عسف، كما  كث�� من  �عض حاال��ا ع��  تنطوي ��جاهات هو من املسائل االِج��ادّية ال�ي  �� ِات

ّ
ال تخلو    الت

تات املتناثر والذي ال يمكن دراستھ    هو الطر�قة-كما بدا ��  –لكّن ذلك    من املزالق.
ّ

املث�� لصوغ هذا الش

شابھ .... وهذه املالمح املتوّحدة 
ّ
 من خالل هذا الت

ّ
ت القّصة القص��ة الّتو�سّية تبحث لها  . فقد أخذ2"إال

عن مستقّر ب�ن األجناس االدبية ال�ي تبدو �أرخبيل متحّرك تختلف جزره من حيث ا�حجم واملناخ، فقد  

رت أحد أهّم  
ّ
أّ��ا وف أحدثت القّصة القص��ة التو�سية م�انة متمّ��ة من األدب التو���ّي ا�حديث بِاعتبار 

روط الفنّية لكتابة هذا ا
ّ

اآلداب األخرى    اخت����الّصنف األد�ّي ِاعتمادا ع�� تقنيات حديثة ومعاصرة  الش

ف أحمد الّسماوي عند هاجس الّتأصيل  
ّ
وِارتبطت �ش�ل وثيق بمشا�ل ا�جتمع الذي وجدت فيھ.. وقد توق

صار  �� األقصوصة التو�سّية، ورأى أّن اإلقبال ع�� كتابة األقصوصة �� تو�س �� العقود الثالثة األخ��ة  

وجد    كب��ا رغم صعو�ة هذا الفّن. وأشار إ�� ظهور أسماء نّ��ت ألهّمية هذا ا�جنس السردّي الوج��. وقد

ترحابا و��جيعا.  شر 
ّ
الن دور   �� بِاس��فاد األجناس    هؤالء "األقصوصّيون"  اإلبداع األقصو��ّي  وتّم�� هذا 

كما ِاعت�� أّن القّصة القص��ة   جها مخرجا حديثا.إحياؤها و�خرا  3الّسردّية ال��اثّية ال�ي أعاد "األقصوصّيون"

ت��هن ع�� قدر��ا ت 
ّ

ِانفك ما  لها منتديات وأجياال  تتمّ�� بمضامي��ا وأش�الها؛ وهو ما أوجد  ع��    �� تو�س 

  ثالث تحّدث الّناقد عن    و�ناء ع�� هذا  .4الّتأقلم مع األوضاع اِالجتماعّية وكذلك مساير��ا لألش�ال األدبّية

جا
ّ
الّسيا��يّ ِات جاه 

ّ
واِالت ا�حن�ن،  قصص  جاه 

ّ
ِات و��:  الّتو�سّية  القص��ة  القّصة   �� بارزة  جاه    هات 

ّ
واِالت
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جاهات �� القّصة القص��ة �� األدب املغار�ّي أمر محفوف  1اِالجتما��ّ 
ّ
. ومن هنا نجزم أّن اإلقرار بوجود ِات

 للّدراسة.ولكّننا سنصطنع هذا األمر تيس��ا  بكث�� من املزالق؛ 

وا�حّق أّن القّصة القص��ة املغار�ّية لم تنفصل يوما عن مجتمعها ولم تزايل قضايا مالي�ن ا�جماه��، بل  

 �انت منذ فجرها شديدة اِالرتباط بالواقع واإل�سان معا. 

س��تّم  جاهات، 
ّ
واِالت املوضوعات  هذه  �ّل  ب�ن  املغار   ومن  القص��ة  القّصة   �� اِالجتما�ّ�  جاه 

ّ
  �ّية باِالت

وخصوصا موضوع املرأة الذي ِاستأثر بِاهتمام العديد من القاّص�ن والقاّصات �� األدب املغار�ّي ا�حديث  

محطات متعّددة؛ فقد تطّرقت القّصة    وذلك بالّنظر إ�� خطورتھ، إذ عو�ج من زوايا مختلفة وع��  واملعاصر، 

والّسفور  ا�حجاب  قضايا  إثارة  إ��  املغار�ّية  ونظرة  وخروج    القص��ة  بالّرجال  وِاختالطها  العمل  إ��  املرأة 

من بداي��ا(الّزواج) مرورا برصد العالقات ب�ن    انطالقاا�جتمع إل��ا. كما تناولت هذه القّصة موضوع األسرة  

األبناء، و��ن  وِانحالل.  وان��اء   الّزوج�ن  ِانفصام  الّزواج من  رابطة  إليھ  تؤول  قد  ما  القاّص�ن   إ��  يفت  ولم 

واألسرة �العنوسة وا�خيانة و�همال األسرة    �ن الّتعر�ج ع�� قضايا أخرى ذات صلة بموضوع املرأةاملغار�يّ 

الّزوجات و�عّدد  األطفال  و�شّرد  كها 
ّ

وتتمّ��..�خا ِوتفك مع    .  باملقارنة  القص��ة  القصصّية  سائّية 
ّ
الن الكتابة 

وا�خصائص. الّسمات  من  بمجموعة  �ورّ�ة 
ّ

الذ هذه  الكتابة  ب�ن  الّدال�ّ�،ا   ومن  املستوى   �� طرح    ملّم��ات 

والّتعا�ش، الّصراع  محوري  ع��  واألنوثة  �ورة 
ّ

الذ �ك��  جدلّية 
ّ
الّتناقضات    البيت  ع��  وال� برصد  �بية 

ّ
وال�

شعورّ�ة  واِالنطالق   واإل�سا�ّي   والقي�يّ   ِاجتما��ّ -املتفاقمة، وتبيان الّتفاعل الّسي�و
ّ
عورّ�ة والال

ّ
ات الش

ّ
  من الذ

واهر�� الّتعام
ّ
واإل�سا�ّي والّتفاعل مع منطق    ا�حياتّية �غية تحقيق الّتواصل القي�ّي واالجتما��ّ   ل مع الظ

�ك��   واِالرت�از  األشياء،
ّ
وال� الوجدا�ّي،  الّداخل  أعماق  ِاستعراض    إ��   �� واعية 

ّ
والال الواعية  املكبوتات  ع�� 

اتّية،
ّ

عالوة ع�� اِالهتمام بجسد املرأة ا�جما�ّ�    إل�سانّية،واِالهتمام ب�ّل تناقضا��ا ا   املشا�ل الّداخلّية والذ

ا�حّب   واِاليرو��يّ  �غمة  ع��  والعزف  بقّي 
ّ

وا�جنسّية،  والش والّروما�سّية  الواقعّية  وِاستعمال    و�يحاءاتھ 

�اجيدّية  من الب�ائّيات ا�حز�نة واملواقف   واِالنفعا�ّ� مع اِالكثار  والوجدا�ّي   ا�خطاب العاطفّي 
ّ
  واِالهتمام  ال�

ا�حل�يّ  ديدة،  بالّتخييل 
ّ

الش الواقع ومرارتھ  الّسعادة    والّرومن��ّي؛ وذلك ع�� حساب فظاظة  والبحث عن 

و�اوّي، املفقودة
ّ
ع إ�� الّزواج الط

ّ
ذا وِانتشاًء، والّتطل

ّ
 واليأس وامللل.  بالّسأم كماال نن��ى الّتغّ�ي تلذ

سائّية ب 
ّ
و�ذا �ان اإلبداع   شوطا كب��ا �� مجال القّصة القص��ة. املغرب العر�ّي هذا وقد سارت الكتابة الن

سائّي �� هذا ا�جال قد فرض نفسھ بإ�حاح وأصبح ظاهرة أدبّية الفتة لِالنتباه،
ّ
سائّي العر�ّي    الن

ّ
فإّن الّنقد الن

رد. وقد  
ّ
�ورّي املط

ّ
�ا باملقارنة مع الّنقد الذ

ّ
األدبّية    ظهرت �� الّساحة�� مجال القّصة القص��ة مازال متع�

إثارة قضايا املرأة مثل قّصة "يد" للّتو���ي رشيد   الّتو�سّية العديد من األقصوصات تطّرق ف��ا كّتا��ا إ�� 

قضّية    ، حيث أبرزت ِا�ع�اسات خروج املرأة من بي��ا للعمل ع�� ا�جّو العائ�ّ�. كما أث��ت1978الغا�� سنة  

لل�اتبة الّتو�سّية "آمنة مصطفى" وظهرت أقاصيص ت�ّح ع��   خديجة"  ة "سّر الّزواج باألجنبّيات كما �� قصّ 

عّزوز"    "للّتو�سّية "هند  شر�ك حيا��ا ب�ّل حّرّ�ة كما �� قّصة "أسلم الّس�� �� الّضياء  حّق املرأة �� ِاختيار
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وا�ي اقتلعن لهّن م�انة  1976سنة  
ّ
معت��ة �� املشهد  . و�� الّسنوات األخ��ة برزت مجموعة من القاّصات الل

قا�� �ش�ل عاّم،
ّ
إذ أصبحت القاّصة قادرة ع�� طرق األبواب املوصدة وا�حديث    القص��ّي �ش�ل خاّص والث

عن قذارة ا�جتمع ودهائھ مثلها مثل الّرجل رغم صعو�ة ذلك �� مجتمع ذ�ورّي ير�ط ر�طا ِاعتباطّيا ب�ن 

خصّية األنثوّ�ة القصصّية وذات القّصة /املرأة؛
ّ

وهو من معّوقات اإلبداع األد�ّي الذي يقت��ي قدرات    ال�

رة عند عموم الّناس وال يكفي وجود الفكرة أو ا�حدث لنشأة القّصة. خاّصة غ��
ّ
 متوف

 "نجاة إدهان":   ـ أسئلة الوجود عند المرأة في أقصوصة "للنساء وجع آخر" ل  -3

ساء وجع    خ��نا لدراستنا قّصةاِ   فضفاضا وعاّما،  يبقى هذا الكالم  وحّ�ى ال
ّ
قص��ة تو�سّية حديثة �� "للن

غة واألدب العر�ّي وتكتب القّصة والّرواية. و من    لل�اتبة نجاة إدهان؛  1آخر"
ّ
و�� تو�سّية �عمل أستاذة �� الل

هللا"، أعداء  ال��تقال"،  بطعم  "وطن  فا��ا 
ّ
ا�جموعة    مؤل صدرت  وقد  لك".  ليس  ،"هذا  األرض"  "رحم 

ساء وجع آخر
ّ
شر. 2014" �� أكتو�رالقصصّية "للن

ّ
باعة والن

ّ
 عن دار رسالن للط

ھ قابل لقراءة تأو�لّية، 
ّ
نا نالحظ أن

ّ
إذ تقّر ال�اتبة بأّن   و�ذا أ�عمنا الّنظر �� العنوان بما هو عتبة أو��، فإن

ساء وجًعا؛ لكن أّي وجع تقصد؟
ّ
معروف    قد ي�ون وجعا يجهلھ الّرجال؛ وقد ي�ون وجعا آخر مخفّيا غ�� للن

�عّ��    متداول ب�ن الّناس. و�حمل العنوان ب�ن طّياتھ تأو�ال خفّيا سيت�ح �� ثنايا الّتحليل؛ وهو عنوان  أو

العمق عن ا�جموعة القصصّية ال�ي تناولت ف��ا مجموعة من األعطاب اِالجتماعّية. و�� مستقاة   بكث�� من

 �ون املرأة �حّي��ا. من صلب ا�جتمع حيث تنمو الغواية دون وازع، وكث��ا ما ت

تكشف القّصة عن مرجعّية ثقافّية غنّية باملستن�خات واإلحاالت الّتناّصّية واملعرفة ا�خلفّية الزاخرة   

ال�اتبة أن تصهرها �� بوتقة سردّية موحية    استطاعت  وقد  با�حموالت املعرفّية األدبّية والفّنّية والعلمّية.

ت  أحسنت إخراجها قصد إيصال ال�ي  القّصة  رسال��ا. وهذه ا�خاصّية ��  با�� رّواد  فرد "نجاة إدهان" عن 

القص��ة، إذ البّد للمبدع من تنويع بداياتھ و��اياتھ �أن �ستخدم مثال بداية خارقة أو بداية حاملة أو بداية  

 فضائّية أو بداية حدثّية أو بداية �خوصّية.

ساء ك  :ورأت ال�اتبة أن تفتتح مجموع��ا بتصدير هو الّتا�� 
ّ
ساء و�� الن

ّ
نا غالبا ما  "للن

ّ
ث�� من الفرح لكن

أحياء.." وندف��ّن  أّن .  �سرقھ  �علم  الّنّص   الّتصدير  ونحن  عتبات  من  ��    عتبة  الغوص   �� املتلّقي  ب 
ّ
ترغ

ة وطموحا مضطهدا؛ و�ت�ّون هذا األثر  
ّ

املتون. وانطالقا من الّتصدير يّت�ح لنا أّ��ا ستعا�ج أحالما مفتك

ساء وأوجاعهّن"؛قّصة جمعها العنوا  من ِاثن�ي عشرة
ّ
تداول    إّ��ا  ن:" الن

ُ
قصص تدّق أبوابا أخرى غ�� ال�ي ت

�ّل    وتخ��ل قضّية املرأة �� حرّ�ة الّسلوك وغ��ها، إذ لم �عد املسألة مسألة حرّ�ات بل مسألة وجود �عيشھ 

الفكرّ�ة. الّنفسّية وحّ�ى  بِاختالف األعمار وا�خصائص  ساء 
ّ
املثّقفة وامل  الن املرأة  ھ وجع 

ّ
األّم  إن واملرأة  بدعة 

� املرأة /اإل�سان ال  
ّ

والّزوجة والبنت. وتتعّدد الوجوه لتثبت واقعا �غاية الّنظر فيھ نقدا وتقو�ما حّ�ى تتج�

 وحاملة بالّتجديد. و�خصّيات نجاة ِادهان أنثوّ�ة مس�ونة بالّرغبة �� الّ��وض املرأة /األن�ى فحسب.
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ر بأّن وجع ا
ّ

ها �� ا�حياة إّ��ا مجموعة قصصّية تذك ساء من ُيقتل حقُّ
ّ
ملرأة ال يخ��ل �� الّرجل، إذ إّن من الن

طها ع�� ِامرأة أخرى تؤمن با�حياة أو حّ�ى ع��  
ّ
بمجّرد ِانخراطها �� لعبة �� جملة مقوالت مسقطة؛ فتسل

 نفسها لينت�ي األمر بحلقة تزداد ضيقا �� �ّل مّرة.

لذلك تقوم بتسليط الّضوء ع��   �سود حياتنا اِالجتماعّية؛و�دت ال�اتبة معنّية با�حفاظ ع�� عالم نقّي 

 قهرها.   فقّدم��ا ع�� صوت أعماق املرأة ال�ي تبوح بآالمها و�سرد ب�ن الّرجل واملرأة. العالقة املشروخة

فنسمع وجهة نظرها �� ح�ن �غيب صوت الّرجل ��    من هنا نلمس لدى ال�اتبة �عاطفا ضمنّيا مع املرأة؛

ح�ى تبدو لنا �� القّصة ِامرأة جديدة تبحث عن ذا��ا، فنجدها ع�� اإلبداع الفّ�ّي. كما أسهمت   هذه القّصة 

غة �� بناء
ّ
شعورّ�ة األخرى.   واستطاعتالقّصة  الل

ّ
 أن تجّسد ا�حلم وامل�ّونات الّداخلّية الال

وقّدمت عّ�� ذلك    فتتاحّية؛وقد جعلتنا ال�اتبة �عا�ش تفاصيل األزمة الوجودّية ال�ي �عيشها املرأة منذ االِ 

نحاي��ا، اليوم  بتنا  �حقيقة  معادال  �ش�ّل  فّنّية  صورة  ھ 
ّ
ِافتقاد   �ل ما  و��  الوجود    �ّل  ينعش  جوهرّي  هو 

اإل�سا�ّي ويعطي ا�حياة مع�ى. وما نالحظھ �� هذه ا�جموعة هو �سليط الّضوء ع�� صوت املرأة �� �حظة 

�� �حظة مأزومة تمّر ��ا املرأة    العار�ة ال�ي �ع�ي خالصة تجر���ا املّرة �� ا�حياة؛ تأّزم. فتقّدم لنا ا�حقيقة  

كما فّضلت ال�اتبة عدم ِاستخدام ضم�� األنا املفردة �� هذه القّصة مّما    تز�دها قلقا وخوفا من ا�حياة.

ع الكتابة �� األقصوصة  فقد تطّرقت إ�� وج   أفقد ا�خطاب حميمّيتھ وأّدى إ�� جعلھ أقرب إ�� ا�خطاب العاّم.

املعاناة. تولد من رحم  الكتابة  أّن  املرأة ورسمت مالمحها؛    وقد  األو�� وكيف  نفسّية  أغوار  القاّصة  س��ت 

"ُحّ�ى الكتابة". فقد صّورت ف��ا ال�اتبة عالم املرأة اإلبدا�ّ� ووجع ا�حرف    ـومثالھ القّصة األو�� املوسومة ب

و�� بمثابة عالج   وجنونا بل سعادة �شف��ا من �ّل األوجاع.  تابة مخاضابما هو خلق لل�لمة، لتستحيل الك

ووجع يرقد �� أحشاء ال�اتب و�ك�� داخلھ ��دوء، لكّنھ يولد عندما تكتمل    نف��ّي آلالم م��اكمة �� األعماق

ن تكتب  يكف��ا أ"  والكتابة عند نجاة ِادهان هروب من الواقع وثورة معلنة. تقول �� هذا الّسياق:  عناصره. 

س �� ملء جنو��ا تن��ى
ّ

�اتيل. تتناسل ال�لمات وتتنف
ّ
�ّل العالم    ال�لمة األو�� �� �سمل��ا لتعلن ثورة ال�

ظِلم (...) بد�ع أن تدرك مرتبة ا�خلق ب�ّل  
ُ
ق روحها �سماء ال ت

ّ
حولها بقوانينھ وأح�ام ليلھ و��اره وتتعل

 .1ما ف��ا من رغبٍة �� الفناِء �� ا�حرِف"

�با ع�� ال�اتبة أن تطرح مسألة الكتابة ح�ن �علم أّن عالق��ا بالكتابة وا�حرف عميقة، إذ تصّرح  وليس غر 

رّ�ما �انت هذه بداية عالق�ي بالقراءة   أشعر �عالقة غر�بة �شّد�ي إ�� ا�حروف."  �� إحدى حوارا��ا فتقول:

لت حياة ج
ّ
ما صيغت جمال ش�

ّ
 روحا �سكن ا�حروف؛ و�ل

ّ
 لل�اتب    ديدة. والكتابة. أشعر أن

ّ
لذلك أؤمن أن

ومن القضايا ال�ي أثار��ا    2"دورا هاّما بإم�انھ أن يحّرك �ّل القيود ال�ي تقتل اإل�سان. الكتابة مشروع حياة

رف
ّ

انية �عتمد كث��ا ع��    نجاة ِادهان �� أقصوص��ا مسألة الش
ّ
واألنوثة كما تراها املرأة األّم. ففي القّصة الث
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رؤ�ة أم لبنت ي��اءى لها �� ا�حلم أّن ِابن��ا فقدت عذرّ���ا، بل �� حامل �� ا�حرام. فتعمل    و�� بمثابة  ا�خيال؛

ألّن: عنة 
ّ
الل هذه  ا�خالص من  رف"  األّم ع�� 

ّ
الش �� مسألة  �ساومون  بل   ثّم .  1"الّرجال ال  حلم  ھ 

ّ
أن تدرك 

 أضغاث أحالم وهواجس.

ا�خيانة وعدم ا�ّحر�ة �� ِاختيار الّزوج من خالل القّصة  �� مجموع��ا إ�� مسألة    كما تطّرقت نجاة إدهان 

ص ف��ا حياة ِامرأة لم ت��ّوج من تحّب، بل �ان زواجها    الّسادسة واملوسومة �عنوان:
ّ

"معركة خاسرة "، ت�خ

رف�ن ومعاناة جمود املشاعر. تقول ال�اتبة   فصّورت عدم الوفاق العاطفّي   تقليدّيا.
ّ
  �� هذا الّصدد:   ب�ن الط

ھ املوت، �أّ��ا معركة خاسرة،  ن لوقع ا�خطى املتسارعة نحوها أثر غر�ب.�ا"
ّ
�أّ��ا آخر    ِاستسلمت �أن

ھ آخر نفٍس 
ّ
وا�خيانة وغ��ها من القضايا ال�ي لن نأ�ي ع��    كما تناولت ال�اتبة مسألة األمومة  .2"ا�خطى و�أن

 ذكرها جميعا. 

خصّية؛  ومن هذا املنطلق، �ستطيع ا�جزم بأّن نجاة ِادهان   
ّ

قد عمدت إ�� الّنفاذ إ�� عمق معاناة ال�

خصّية،  ا�خار�ّ� أوصافا تصّبب   ومنحت املناخ الّنف��يّ 
ّ

فتتالحم    إيقاعها وتواترها �� العوالم الّداخلّية لل�

 من عالقتھ اِالجتماعّية و�� أبرز املزايا وا�خصال الفّنّية �� قّو��ا.  باإل�سان بوصفها جزًءا األشياء ا�حيطة

ساء وجع آخر" لنجاة إدهان ع�� وجع الوجدان والّنفس والفكر    فتح هذه ا�جموعة القصصّية:تن
ّ
"للن

  عوالم تبدو مختلفة لتخ�� بأّن املرأة مس�ونة با�حلم و�إم�ان تحقيقھ. إّ��ا مجموعة تتتا�� قصصها وتصّور 

خصّيات، لكّ��ا ترصد واقعا إ�سانّيا عاّما. ورّ�ما لذلك جعلت
ّ

ال�اتبة �خصّيا��ا دون أسماء. فهو   لتنّوع ال�

تفك��   مجموعة تجعل الفرد موضوع  سؤال الكتابة عن الوجود ب�ّل وجوهھ ودالالتھ وعراقيل ِاكتمالھ؛ و��

غة فتسرد نصوصها بلغة تنتقي معاجمها وصورها  
ّ
فتنتصر لھ �ّل الّدعوات إ�� �غييبھ. كما تنتصر ال�اتبة لل

الفكرة   فتجعل  وات 
ّ

الذ الّتفك��؛ وتتلّبس  إ��  فيدفعھ  القارئ  إ��  ل 
ّ
يتسل إ�سانّيا  األدب    هّما  يحّقق  وحي��ا 

 وظيفتھ. 

املرأة وال�ي �ستطيع   ال�ي �عيشها  العديد من املواقف  أبانت عن  ولعّل هذه ا�جموعات القصصّية قد 

وا�خيانة. الكتابة  ومخاض  واألمومة  الوالدة  حاالت  مثل  بتفصيل  ع��ا  الكشف  لت    إذ  ...�خاِ   وحدها 
ّ
توغ

 القاّصة �� عمق الذات النسائّية وع��ت بلغة املرأة عن هّمها وأحالمها وهواجسها وطموحها وخوفها ورغب��ا.

سائّي هو �عب�� املرأة عن أجواء القهر واملصادرة   من هنا،
ّ
  وِانطالقا مّما تقّدم، يمكن القول إّن األدب الن

ِا�غمارها ��ذه األجواء. امل   �� ظّل  ھ طرق باب 
ّ
�� سبيل ا�حّرّ�ةإن ات. وقد    س�وت عنھ 

ّ
الذ واِال�عتاق و�ثبات 

عت��ت كتابات املرأة وسيلة من وسائل تحّررها  
ُ
أضافت مساهمات املرأة �� ا�حقل األد�ّي سمات جديدة فا

وقد ِاستلزم هذا الّنوع من    وسبيال من سبل ا�خالص من وضعها �� مجتمع ال ينّ�لها من�لة مت�افئة مع الّرجل.

 األدب قدرا ال بأس بھ من ا�جرأة.

 
خر،إ -1

ٓ
 . 23مصدر سابق، ص دهان، نجاة، للّنساء وجع ا
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ت مغّيبة طوال الف��ة ال�ي ِانفرد ف��ا الّرجل 
ّ
سائّية بخصائص وسمات ظل

ّ
سمت القّصة القص��ة الن

ّ
لقد ِا�

بكتابة القّصة القص��ة منذ سبعينات القرن املا��ي، حيث ظهرت أقالم �ساء عر�ّيات متمّ��ة �� مجاالت  

ع�� ا�خطاب  ِاقتصر  أن  �عد  لبذور   القّصة  ا�حاملة  الّناتئة  الّتعب��ات  رصد  عن  عزفت  ذ�ورّ�ة    محاوالت 

سائّية 
ّ
نت القّصة الن

ّ
�ورّ�ة العر�ّية املستأثرة. فتمك

ّ
الواقع وترتيبھ    من تفج��  املناهضة وزحزحة مركزّ�ة الذ

الّنقدّية. واملفاهيم  املقوالت  وتفكيك  وا�حلم  للّتخييل  عنھ  غ�ى  ال  رافدا  فأصبح  جديد،  جاه    و��  من 
ّ
اِالت

املكتو�ة العر�ّية  املرأة  إبداعات  أّن  ع��  الّتأكيد  يجب  روط    نفسھ، 
ّ

للش واعية  قراءة  إ��  بحاجة  تبقى 

جاه الّتأكيد ع�� قيم�ي   أي إ�� قراءة  والّتحوالت،
ّ
�سهم �� هدم كث�� من األح�ام املسبقة تجاه املرأة و�س�� بِات

ت�ن يحملهما واالختالف الغ��ّية 
ّ
 إبداع املرأة املكتو�ة. -ضمن ما يحمل –  املتين�ن الل

 : الخاتمة  -4

القّصة القص��ة املغار�ّية  لت موضوعات 
ّ
ال�ي ش� واهر والعالقات اِالجتماعّية 

ّ
  تلكم أهّم القضايا والظ

نأت ع�� ذكرها ومعا�ج��ا العتبارات معلومة،   لم  ثّمة قضايا أخرى  أن   �� اِالجتما�ّ�. والشّك  املغزى  ذات 

ة أخرى.و�مكن أن ت�ون م 
ّ
 حور دراسة أو دراسات مستقل

من هذه الّدراسة أّن الكتابة النسائّية املغار�ّية ِاستطاعت أن �شّق لذا��ا مسارا    �ستخلصھوما يمكن أن  

والتأليف.  الكتابة   �� زمنا  أخذ  الذي  الّرجل  بإبداع  مقارنة  متواضعة  بنسب  القاّصات    ولو  عا�جت  فقد 

ف�انت بمثابة �عر�ة ملا �عانيھ املرأة واملص�ح �� ذات الوقت؛   ن عمق ا�جتمع؛املغار�ّيات مواضيع شّ�ى نا�عة م

الكتابة   أصبحت  وقد  وحب.  وخيانة  وخداع  وفرح  حزن  من  املرأة  نفسّية  يخا�ج  عّما  عّ��ت  قصص  إّ��ا 

ملمحا من   بھ من خصوصّيات فنّية وموضوعّية إذ �عّد  النسائّية ظاهرة �س���� اِالنتباه واِالهتمام ملا تمّ��ت

مالمح إبداع املرأة و�عب��ها عّما يجول بخاطرها. ومن هنا تصبح كتابة املرأة املغار�ّية من ا�خطوات املهّمة �� 

 املغار�ّي �ش�ل عاّم. تار�خ اإلبداع

بجدّية �شتغل  ال�ي  اّبة 
ّ

الش باملواهب  يزخر  الّتو���ّي  األد�ّي  املشهد  بأّن  القول  يمكن  بالّنص   ختاما، 

إ�� نقد وتمحيص مختّص�ن وجديّ�ن، و��� القص��ّي؛   يحتاج  �� نفس الوقت مشهدا إضافّيا  ل 
ّ
لكّ��ا �ش�

 دعم أك�� للّتعر�ف ��ا. 
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 المصادر والمراجع:  -5
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ساء وجع آخر، -1

ّ
 .2014. 1ط والنشر،رسالن للطباعة  إدهان، نجاة، للن

 المراجع:
شر ونقده،عماد �� األدب ا�حديث  ع�� سليم،ا�خطيب،  -1

ّ
 .2009، 1ط والّتوزيع، دار املس��ة للن

  الكر�م بن عبد هللا،   محد القّصة القص��ة الّتو�سّية، �شأ��ا ورّوادها. مؤسّسات عبد  صا�ح ا�جابري، -2

 . 1982 ،تو�س 1ط

شر الّن��ّية والشعرّ�ة. دار األجناس األدبّية:محفوظ، كحوال،   -3
ّ
 .  2007، 1ط  والتوزيع،  "نوميديا" للن

جاهات، دار العودة، ،�ي، أحمداملدي -4
ّ
شأة والّتطور واِالت

ّ
 (د،ت). 1ط �� القّصة القص��ة باملغرب: �� الن
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 الّلغوّیة أدوات لإلبداع األدبي  األصوات

 

 

 الملّخص: 

اللغة   بوظيفة  لل�جرة  والسادس  الثا�ي  القرن�ن  ب�ن  املمتدة  الف��ة   �� سيما  ال  العر�ية  الثقافة  اهتمت 
ملبدأ   املس��ة  القوان�ن  من  جملة  ضبطت  ال�ي  والبالغية  واألدبية  اللغو�ة  الدراسات  فتنوعت  (التبليغ)، 

وهو من شأنھ أن يضمن ل�خطاب    التفاهم ا�خاضع بدوره ملفهوم النظام واال��جام داخل اللغة املستعملة.
النحو�ة   النظر�ة  خلقت  األساس  هذا  وع��  مقاصده.  والصرفية    بمستو�ا��ا تبليغ  (الصوتية  ا�ختلفة 

وامل�جمية وال��كيبية والداللية) لإلبانة عن املعا�ي. وهنا سن�كز ع�� املستوى الصو�ي وعالقتھ باإلبداع ألن 
ة حاملة ملعان. وأخذ الصوت دورا هاما �� الفصاحة، وهذا ما أدى  األصوات اللغو�ة داخل ال��اكيب النحو�

بالنحو��ن واللسان�ن والبالغي�ن إ�� تحديد ضوابطھ ال�ي تنمذجھ وتجعلھ ذا سيمة تم��ية يتم�� ��ا، وجب  
�� �ل ا�جاالت الصوتية والنحو�ة الضوابط يصبح املبدع محاصرا  ما    .ع�� املت�لم اح��امها. و��ذه  وهذا 

مل ع�� إبرازه �� هذه الورقة البحثية ال�ي سن�كز ف��ا ع�� قيمة األصوات اللغو�ة �� مستوى التفر�ق  سنع
 ب�ن املعا�ي.

 األصوات اللغو�ة، النظر�ة النحو�ة، االبداع األد�ي، الوظيفة التواصلية، الّداللة. ال�لمات املفاتيح:

Abstract: 
During the period extending from the 2nd to the 6th century Hijrii, the Arab culture centered mainly 

on exploring and investigating the communicative function of language. Several linguistic, literary 

and rhetorical studies established various sets of rules that seek to organize and regulate 

comprehensibility which is determined, as it has been maintained by these studies, by two major 

components: the notion of the system and that of cohesion which govern language. A theory of 

grammar that addresses the phonological, morphological, lexical and semantic aspects has been 

elaborated to approach Arabic. In this context, this paper seeks, indeed, to explore the phonological 

components of the Arabic language in relation to literary creativity since phonemes are carriers of 

meaning. As a matter of fact, linguists, grammarians and rhetoricians have underscored the 

importance of phonemes to achieve fluency. Indeed, any creative speaker/writer in literature should 

demonstrate a good command of the phonological rules that govern the production as well as the 

comprehensibility of different segments. This paper seeks then to highlight the importance of 

phonemes in distinguishing and/or affecting meaning in literary production.  

Key Words: phonology, literary creativity, theory of grammar, communicative function, 

semantics . 
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 : المقدمة  -1

ب�ن  اختالف  نقطة  جعلها  مّما  العر�ية،  ا�حضارة   �� الناشئة  العلوم  �ل   �� أساسيا  اللغة مبحثا  �عت�� 

غة باعتبارها أداة لألدب ووسيلة  
ّ
الباحث�ن القدامى وا�حدث�ن �� �عر�فها، لكن ما ��منا هو الوقوف ع�� الل

أهم   من  ف�ي  مكتو�ة،  أم  �انت  شفهيا  واقعيا  للتواصل  نقال  تجار�ھ  لنقل  اإل�سان  ابتدعها  ال�ي  األدوات 

يتلقاها، و�تسم هذا األثر عند   �� من  آثارها  ت��ك  إ�� تصو�ر تجر�ة فنية  وصادقا وأمينا ساعّيا من ورا��ا 

 املتلقي باالستمرار وهذا ما يمثل الفارق ب�ن التعب�� األد�ي وغ��ه.  

سيس أعمال أدبية فنية جمالية فإّ��ا تبقى لغة نظامية مح�ومة  رغم هذا الدور الذي تقوم بھ اللغة �� تأ

غة، ف�ي آلية من اآلليات ال�ي ضبطها  
ّ
بقواعد مقننة، من بي��ا األصوات اللغو�ة ال�ي تمثل جزءا من أجزاء الل

 النحاة وعلماء األلسنية �� إقامة ضوابط تضّيق ع�� املبدع.

التقن�ن والتقعيد والتقييد، مّما يجعل املبدع يتحرك ب�ن  فالصوت إذن، يقع �� دائرة النمذجة، بمع�ى  

أّما   القدرة ع�� حّرّ�ة االستعمال، انطالقا من الصوت.   �� التعميم الذي يتمثل  قطب�ن: القطب األّول هو 

القطب الثا�ي فيحّد من هذه ا�حّرّ�ة، إذ يفرض الثبات واالستقرار والتقييد بالقاعدة، و�لما ازداد حجم 

ت وسلط��ا ع�� املبدع ازداد تمرده ع�� هذه القيود، و�لما ابتعدنا عن مجا�� النمذجة والتقن�ن  التقييدا

�انت هذه األعمال األدبية أعماال عادية. ألّن مجال الّنمذجة ال يدخلھ إال اإل�سان القادر والبارع، و�صبح  

ولهذا   - و�ن �ان بطر�قة ال واعية  - خروجھ عن هذه النمذجة خروجا إبداعيا �ساهم �� صيانة اللغة وثرا��ا 

ما ا�سعت هذه القاعدة وجد املبدع  
ّ
ما ضاقت القاعدة اللغو�ة انفجرت طاقة اإلبداع عند املبدع، و�ل

ّ
�ل

 مجاالت للتعامل معها.  

ومن هذا املنطلق �شأ خالف ب�ن اللغو��ن القدامى و��ن علماء األلسنية �� تحديد مع�ى األصوات وتحديد  

اللسا�ي  اإلبداع وارت التفك��  �� هذه املسالة أحد أعمق مباحث  النظر  اللغة، مّما يجعل  باطھ بمستو�ات 

وأعقدها وهذا ما يجعل البحث تفك��ا ع�� تفك�� وكالما ع�� كالم قيل �� تناول الظاهرة والنظر ف��ا، وهذه  

غذي الرغبة �� تناولھ  ا�خاصية ال�ي تم�� هذا البحث �� ال�ي توجھ دواعيھ وتجعلھ ا�حرك ا�خفي الذي �

 والوقوف ع�� خصائص التفك�� اللغوي العر�ي والتفك�� األلس�ي.

وضمن تناولنا لهذا املوضوع «األصوات اللغو�ة أدوات لإلبداع األد�ي» ارتأينا أن نقسمھ إ�� عنصر�ن.  

التش�ل   الثا�ي  العنصر  و��  الصو�ي،  للتش�ل  النظري  ا�جانب  األول  العنصر   �� �� ندرس  الصو�ي 

الظاهرة   دراسة  إ��  سنس��  بل  الواحدة  الظاهرة  ��م  ال�ي  االستعماالت  ل�ل  نتعرض  ولن  االستعمال. 

ونحوا   وصرفا  صوتا  العر�ية  اللغة  و�م�انيات  طاقة  مدى  لنب�ن  متنوعة  بنماذج  عل��ا  والتدليل  الصوتية 

 وداللة. 
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 : التشکیل الصوتي نظرّیا  -2

ية التواصل أل��ا �ساهم �ش�ل مباشر �� ت�و�ن داللة ال�لمة ال�ي �عت�� األصوات اللغو�ة جزءا من عمل

اللغو�ة وتحديد طبيع��ا عند �ل من   يتأسس عل��ا ا�خطاب. و�� هذا السياق سنحاول �عر�ف األصوات 

 اللغو��ن واللساني�ن وتحديد القيمة التعب��ية �� أداء عملية التواصل. 

 : تعریف األصوات اللغویة -2-1
فعل (صات، يصوت، ذكر الرازي "أّن الصوت معروف، و(صات) ال��يء من باب    الصوت هو مصدر من

ھ األثر  1(قال) و(الصوت) أيضا من ( تصو�تا) والصائت الصائح "
ّ
. ويعرفھ صاحب م�جم الوسيط، قائال: "إن

ا�جسم" اه��از  عن  ناشئة  تموجات  تحدثھ  الذي  ج�ي  2السم��  ابن  يقول  نفسھ  السياق  و��  ):  292(ت. 

مصوت" فهو  صوتا  يصوت  ال��يء  صات  الصوت:  أّن  3"فمصدر  "اعلم  فيقول  أيضا،  طبيعتھ  ويعّرف   .

الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيال متصال ح�ى �عرض لھ �� ا�حلق والفم والشفت�ن مقاطع تثنيھ ع��  

ھ "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها4امتداده واستطالتھ"
ّ
 .5دون أن ندرك ك��ها" . كما عّرفھ إبراهيم أنيس بأن

قطب االختالف، وهذا ما أكده ع�� حس�ن   الصوت ظّل   وما يمكن أن ندركھ من خالل هذه التعر�فات أّن 

مز�ان ح�ن قال: "قد اختلف القدماء وا�حدثون �� �عر�فھ و"ذكر ابن سينا أنھ "تموج الهواء ودفعھ بقوة  

مصط�ح الصوت أصبح مستعصيا ع�� التعر�ف    و أّن . وما يمكن أن ننبھ إليھ ه6وسرعة من أي سبب �ان"

الدقيق، بل قد يصبح �عر�فھ مسألة خالفية تث�� نقاشا وجدال كب��ين ب�ن املفكر�ن، واختلفت زوايا النظر  

�� ظاهرة األصوات. كما نجد جماعات تقول: إّن األصوات �� ا�حروف ال�جائية، واألخرى تقول: الصوت هو  

أ�ان مفهوما أم ال. كما نجد �� رسائل إخوان الصفاء ما �ش�� إ�� ذلك التصنيف  ��يء يخرج من الفم سواء 

وا�حرف   الصوت  ب�ن  فرقا  هناك  أن  ندرك  أن  يمكن  ولهذا  ا�حيوانية.  واألصوات  اإل�سانية  األصوات  إ�� 

أما ا�حرف فهو خاص باإل�سان فنقول   ب�ن اإل�سان وا�حيوان  التعر�فات. فالصوت مش��ك  حسب هذه 

 وت الرجل وصوت ا�حمار بمع�ي أن الصوت ال تختص بھ فئة معينة دون أخرى. سمعت ص

 :غویین القدماء واللسانینلمقومات األصوات اللغویة عند ال -2-2
لعّل الّناظر إ�� الصوت اللغوي ي�حظ أنھ أصبح قطب الر�� داخل عملية التواصل. ومن هذا املنطلق  

 الدراسات اللغو�ة واللسانية. صار علما قائما بذاتھ وقد احتل م�انا هاما �� 
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 : األصوات اللغویة عند اللغویین العرب -2-1-1
من أو�ح مظاهر اللغة ومقوما��ا، هو الصوت اللغوي الذي تتألف منھ ال�لمات، ثم ا�جمل والعبارات.  

وقد أصبحت أصوات اللغة محل دراسات مستفيضة، ألفت ف��ا كتب �خمة وصارت علما قائما بذاتھ،  

ج�يو�� هذا   وابن  العرب مثل "سيبو�ھ"  أفرد قدماء  القرن  وغ��هم  اإلطار  منذ  بحوثا مستقلة ووضعوا   "

الثا�ي لل�جرة أبجدية صوتية ألصوات العر�ية باعتبار حركة الفم و�النظر إ�� مخارجها و�� أماكن يمكن  

و�انت   الشفت�ن  إ��  ا�حلق  أق��ى  ابتداء من  بوسائل مختلفة،  النطق  أعضاء  ا�خليل �عيي��ا من  أبجدية 

 الصوتية أولها عرف �� هذا ا�جال، وتاله سيبو�ھ ثم ابن ج�ي. 

ومن خالل البحوث ال�ي درست الصوت اللغوي، نجد اللغو��ن ا�حدث�ن يرون أّن "األصوات تنقسم إ��  

وسموا    1"قسم�ن رئيسي�ن: األول م��ا ما �سّ�ى �� العر�ية باألصوات الصامتة، والثا�ي ما �شار إليھ با�حر�ات.

ا�حروف ال�حيحة (الباء، ا�جيم، الراء، الش�ن، الع�ن، الغ�ن، القاء...) بالصوامت، وقد سّماها القدماء  

وت�و�ن   ال�لمة  تركيب   �� العماد   �� إذ  ال�جائية،  األحرف  من  املد  حروف  غ��  و��  الساكنة،  باألصوات 

(الفتحة والض تمثلها  نوعان: قص��ة  ا�حر�ات ف�ي  أّما  (األلف والواو  معناها.  تمثلها  مة والكسرة) وطو�لة 

األصل   لتنويع  اللسانيات  ��ا  �ستع�ن  استقرارا،  وأضعف  ثباتا  أقل  و��  املد،  حروف  عل��ا  و�طلق  والياء) 

الواحد �� الصوامت. مثال ذلك عندما نضيف األلف إ�� فعل (علم) فتعطينا (عالم) والياء �عطينا (عليم)  

(ص��) �عطينا (صبور). ال تتغ�� مادة ال�لمة وال أصل املع�ى وهو (العلم والص��)  الواو إذا أضفناها إ�� فعل  

 ولكّ��ا �انت وسيلة لتنويع األصل الواحد واملع�ى الواحد.

وع�� الرغم من �عميم استخدام هذه الرموز الثالثة للداللة ع�� ا�حر�ات الطو�لة فإ��ا ظلت �� الكتابة  

 هذا وذلك ولكن دون ألف املد.  :� ا�خط ونحن ال نزال ح�ى اآلن نكتبالعر�ية بقايا النظام القديم �

 األصوات اللغویة عند اللسانین:     -2-1-2
اللغو��ن والنحاة قسموا األصوات اللغو�ة إ�� أصوات �سمع   ما يمكن مالحظتھ فيما سبق من القول إّن 

ا�خط ولم �عتنوا بالنطق    وأصوات تكتب وال�ي يمكن فهمها وتقطيعها إ�� حروف ومقاطع ع�� أساس طبيعة

عناية �املة عكس العلوم ا�حديثة ال�ي اعتمدت �� دراسا��ا ع�� النطق. ولهذا قام علماء اللسانيات بتقسيم  

 األصوات اللغو�ة إ�� نوع�ن من حيث اللغة املنطوقة "مهموسة ومجهورة" ويعتمدون �� تصنيفهم هذا ع��: 

 ه األوتار أو عدم ذبذب��ا." * أوضاع األوتار الصوتية من حيث ذبذبة هذ

 .2* مرور الهواء من ا�حلق أو الفم أو األنف "

(الثاء،    النطق بھ نحو  �� حالة  فالصوت املهموس "هو الصوت الذي ال تتذبذب فيھ األوتار الصوتية 

الذي    التاء، ا�حاء، ا�خاء، الس�ن، الش�ن، الفاء، القاف، ال�اف، الهاء)" أّما الصوت ا�جهور" فإنھ الصوت

 
منة بن مالك: ترتيب الحروف العربية ومخارجها: دراسة مقارنة، دار النشر مجلة العلوم اإلسانية جامعة منتوري قسنطينة، عدد  -1

ٓ
ا
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تتذبذب فيھ األوتار �� حالة النطق بھ نحو "الباء، ا�جيم، الدال، الذال، الراء، الزاي، الطاء، الضاد، الظاء، 

النون" الغ�ن،  إليھ    . هذا من ناحية الوصف لك��م لم يتوقفوا عند هذا ا�حّد 1الع�ن،  بل عرفوا ما وصل 

 النحاة �� تقسيم األصوات إ�� صوامت وحر�ات (صوائت).

عّل هذا ما جعل علماء اللسانيات �عّرفون ا�حركة والصوت والصامت واعت��وا ا�حركة صوتا يتم�� بأنھ  ل

الصوت ا�جهور الذي يحدث أثناء النطق، حيث تقول آمنة: "ا�حركة صوت يتم�� بأنھ الصوت ا�جهور الذي  

 .2يحدث أثناء النطق بھ مرور الهواء حرا طليقا"

ع�� الهواء من الفم إ�� الشفت�ن دون أن يقف �� طر�قھ    ا�حركة صوت يمّر   وما يمكن أن �ستشفھ أّن  

أي عائق و�ل صوت ال ينطبق عليھ هذا التعر�ف فهو صوت صامت، فالصوت الصامت هو الصوت ا�جهور  

 واملهموس الذي يحدث أثناء النطق بھ اع��اضا أو عائقا �� مجرى الهواء. 

 :أھمیّة الّصوت في الّداللة -2-3
�عر�فنا لألصوات يمكن أن نتب�ن مدى القيمة التعب��ية ال�ي يؤد��ا الصوت الواحد من خالل   من خالل

الصفات (ا�جهر والهمس) ألن الصوت املهموس أو ا�جهور ذو قيمة �عب��ية توافق ا�حدث الذي يراد التعب��  

ا� ب�ن  مقابلة  إ��  �عرض  حينما  "ا�خصائص"  كتابة   �� ج�ي  ابن  أو�حھ  ما  وهذا  الصوتية  عنھ.  خاصية 

ا�حرف و�شبيھ أصوا��ا   اختيار  إ��  "إ��م يضيقون  يقول:  فن�اه  األلفاظ ودالل��ا  ف��ا  تتألف  ال�ي  ل�حروف 

ل�حرف ع�� سمة   أوسطھ سوقا  يضا��  ما  توسيط  آخره  يضا��  ما  وتقديم  ترتي��ا  ع��ا  املع��ة  باألحداث 

املطلوب" والغرض  املقصود  "بحث   3املع�ى  "لفظ  أيضا  ع��  و�قول:  الكف  خفقة  �شبھ  لفظها  فالباء   "

 . 4األرض

ما يمكن أن نتبينھ من خالل هذا الشاهد أنھ ير�د القول إن العرب يجعلون أصوات ا�حروف مطابقة  

ل�حدث املع�� عنھ في�ون ل�حرف ارتباط بمدلول اللفظ الواقع ��ا فيصورها و�و�� ��يئ��ا و�التا�� يتطابق  

نحو (خضم وقطع) أي قضم (عند أ�ل األشياء الصلبة) وخضم (عند أ�ل األشياء  مع ا�حديث املع�� عنھ  

�� الطبيعة و�� منفردة معزولة عن أي   الرخوة). وهناك حروف تحا�ي صوتيا �عض األصوات أو األشياء 

سياق، و�س�ى أصواتا محاكية مثل خر�ر املياه، وحفيف األ�جار، وفحيح األف��، وقعقعة السالح. و��  

ا السياق يقول يو�س ع��: "فقد ي�ون لبعض األلفاظ إيحاء بمع�ى مع�ن �ال�لمات الدالة ع�� أصوات  ذه

طبيعية مثل حفيف، خر�ر، زقزقة. وال�لمات املضعفة قد تو�� بمع�ى التكرار مثل األفعال ذبذب، قلقل، 
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الصوائت الطو�لة �شبھ صيحات  زلزل، قهقهة ... فالهاء وا�حاء �ش��ان إ�� حّد ما أصوت الت��د والتأوه ... و 

 .1االنفعال والفاء �شبھ الزفرة ال�ي �ع�� عن ال�جر أو الغضب أو ا�حزن."

 و لعل من املهم أن أقدم �عض األمثلة لنتب�ن القيمة التعب��ية للصوت �� األلفاظ نحو:

والغيبة- يدل ع�� االستتار  يتبعها وما �شتق م��ا  التالية ما  األمثلة   �� الغ�ن  فنقول غاب، غار،    حرف 

 غمد، غرس، غط.

يتبعها وما �شتق م��ا يدل ع�� الظهور وال��وز نحو: نفث، �شأ، نفخ،  - �� هذه األمثلة ما  النون  حرف 

 نطق، ��ض.

  حرف القاف يتضمن مع�ى االصطدام أو االنفصال وتق��ن بحدوث صوت شديد القاف �� شد��ا نحو:  -

 قطع، دق، شق، عق، طرق، قرع.

ن يحمل مع�ى الليونة والسهولة كما هو ا�حال �� هذه األلفاظ التالية: سهل، سلم، سلس، حرف الس�-

 مس، سار، سكن، س��.

أّن  اللغة �حمد املبارك، و�مكن أن �ستنتج  �� كتاب فقھ  ال�ي قدم��ا وجد��ا  ��    فهذه األمثلة  الصوت 

ة نتيجة تمازج هذه الدالالت ال�ي تحملها  ال��كيب يحمل مع�ى وهذا املع�ى ي�ون مساهما �� ت�و�ن داللة ال�لم

تال�� معا�ي حروفها.   (غ، ر، ق) يحصل معناها من  أن  نقول مثال  "�أن  املبارك:  يقول محمد  إذ  األصوات 

ع��   تدل  والقاف  سقوطھ   �� واالستمرار  التكرار  ع��  تدل  والراء  املاء   �� ا�جسم  غيبة  ع��  تدل  فالغ�ن 

�ى اإلجما�� ا�حاصل من اجتماع املعا�ي ا�جزئية ل�حروف هو مفهوم مادة  اصطدام ا�جسم �� قعر املاء واملع

 .2(غرق)"

البشر�ة   مع ا�جموعة  بھ  يتواصل  ينتج خطابا  أن  التعب��ية �ستطيع اإل�سان  القيمة  ومن خالل هذه 

ن  بوضع مواضعات متفق عل��ا للتواصل، تضم �ل أجزاء اللغة صوتا، وتركيبا، وم�جما تحت قوان�ن ال يمك

 ا�خروج ع��ا، وتصبح اللغة بذلك لغة خاضعة للنظام ال يمكن التمرد عليھ مما يضيق ا�جال أمام املبدع�ن. 

 : التشکیل الصوتي في االستعمال  -3

لذا��ا   ��ا  ��تم  و�انت  موضوعها.  اللغة  تجعل من  التلفظ  لسانيات  قبل  اللغو�ة  الدراسات  �انت  لقد 

 أنھ ومع تطور البحث  
ّ

سرعان ما قامت ا�حاجة إ�� النظر �� اللغة ال باعتبارها كيانا قارا وثابتا  وألجل ذا��ا. إال

خصائص   تحديد  سنقف ع��  السياق  هذا  و��  االستعمال.  حيو�ة  تحكمها  تواصلية  واقعة  باعتبارها  بل 

 األصوات وخصائصها األك�� استعمال ال�ي أصيحت أدوات لإلبداع.  ضوابطا�خطاب ثم النظر �� 

 
 . 239ص ،1993العامة للكـتاب، محمد محمد يونس علي، نظرة جديدة في موسيقى الشعر، الهيئة المصرية  -1
صل في التجديد والتوليد،  -2

ٔ
محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دراسة تحليلية مقارنة للكلمة وعرض لمنهج العربية اال

 . 15ص  ،ت.دار الفكر، د
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 : خصائص الخطاب -3-1
قصد با�خطاب املستوى املنجز من الظاهرة اللغو�ة، و�ل خطاب يف��ض أن يتم بلغة ما، وهذه الظاهرة  ن

اللغو�ة ليست مجعولة للتواصل فقط بقدر ما �� مجعولة للتفاعل، ونقصد بذلك أّن املت�لم يرمي من  

 
َ
ھ �� �عض األحيانخالل كالمھ التأث�� �� ا�خاط

ّ
 أن

ّ
قد ال تحمل العبارة معناها    ب بأي ش�ل من األش�ال. إال

�� قاعة   إ�� األستاذ  ينظر  ذلك بطالب  الظاهر. و�شبھ  املع�ى  بلفظها مع�ى آخر وراء  يراد  ما 
ّ
و�ن ا�حقيقي، 

الدرس وقد أغلقت النوافذ والباب فيقول لألستاذ: "الطقس حار". وهنا ال ير�د بذلك اإلخبار عن حرارة  

 إذا اعتمد �� أطراف  الطقس و�نما �ستأذنھ �� فتح النافذة. و 
ّ

لهذا ف�ل خطاب ال يمكن أن يحقق غايتھ إال

بقانون الطرقات، إذا لم يح��مھ أحد املستعمل�ن أو �عضهم �انت    -ن أمكنإ  -ا�خطاب قانونا واحدا �ش��ھ 

إال   شفهية  أو  مكتو�ة  لغة  من  وما  اللغة.   �� وكذلك  الطرقات،  استعمال   �� الفائدة  وا�عدمت  الفو��ى 

نون. فقانو��ا ما دّونھ النحاة �� كت��م، هذا ما يمكن أن نتعرض لھ �� عنصر ضوابط األصوات  ويسّ��ها قا

�� �سي�� ا�خطاب الذي سيعتمده    –و�� جزء ال يتجزأ من القوان�ن ال�ي تضبط مت�ل�ي اللغة العر�ية    –

 املت�لم.

�خص�ن   أّن  فرضنا  مختلف�  -مثال    – فلو  قانون�ن  ويستعمالن  التواصل  أمكن  ير�دان  ملا  للغت�ن  ن 

 التواصل بي��ما ألّن شرط أحادية القانون �� التواصل لم يتوفر �� هذه ا�حالة.

إثبات عملية التواصل ب�ن األطراف املت�لمة باللغة نفسها وهذه ا�خاصية   ومن أطراف ا�خطاب إذن، 

غ (املت�لم) وا
ّ
 لّسامع (املتلقي) والرسالة. ال�ي يتم�� ��ا ا�خطاب �� أيضا تت�ون من أطراف وتتمثل �� املبل

وع�� املت�لم (املبلغ): "أن يقتصر ع�� جمود السامع ... ع�� ا�جرى املعاكس أو املعادي لفكره، و�جب أن  

حاجيات   حسب  موقفھ  يكيف  أن  يمكنھ  املت�لم  إن  ثّم   ... خطابھ   �� األهم  النقاط  و�ركز ع��  دائما  يث�� 

ي��ز لنا مدى اهتمام املت�لم �� إبالغ رسالتھ باملتلقي و�ركز ع�� أهم    ولعّل هذا القول   1السامع�ن ورد فعلهم".

النقاط �� ا�خطاب لت�ون مفهومة. ولهذا فاملت�لم يقوم �عملية الكالم ونقصد بالكالم املستوى املنجز من  

الظاهرة اللغو�ة و�ل كالم يف��ض أن يقوم بأسلوب خاص يتمثل �� التلفظ الذي ننطق بھ وهذا التلفظ  

ال�ي  التلفظ هو مجموعة األصوات  يقوم ع�� عملية ترم��ية �ستطيع السامع قراء��ا وفك رموزها، وهذا 

يمكن تقطيعها إ�� حروف، وأيضا يحمل داللة، عكس اللفظ الذي ننطق بھ أحيانا ال يحمل داللة. ولهذا  

داللة، يمكن أن ندرك من يمكن أن نقول إن هناك فرقا ب�ن اللفظ وال�لمة، فال�لمة �� عملية تلفظ تحمل  

لم يدل، حسب   أم  أدل ع�� مع�ى  لفظا سواء  أن �ل صوت لغوي يصدر عن اإل�سان �س�ى  خالل ذلك 

�عر�ف ابن هشام حيث يقول: "اللفظ هو النطق املستعمل ع�� �عض ا�حروف سواء أ�ان لھ مع�ى أم لم  

 . 2يكن"
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اللفظ م�ون من عدة أصوات أو ح النحاة يطلق ع�� ومن هنا يمكن أن �علم أن  روف، وا�حرف عند 

التلفظ الذي يت�ون من أصوات وألفاظ ومقول النص هو الذي يضمن حصول   الصوت املنطوق، وهذا 

متحققة   وليست  ��ا  املت�لم�ن  أذهان   �� موجودة  اللغة  وهذه  للغة.  األسا��ي  امل�ون  باعتباره  التواصل 

وال تتج�� إال بالكالم الذي    -�� السبب �� �شكيل نظامها  – بالفعل، ولذا فإن العناصر ال�ي تت�ون م��ا اللغة  

هو الوسيلة �� تحقيقها الفع��. أي يقوم املت�لم �عملية إخراج الصورة ال�ي �انت �امنة �� الفكر والذهن  

  �� املعا�ي املصورة  ينظم كالما يتضمن  النحاة وأن  أو األصوات حسب  با�حروف  إ�� االستعمال مستعينا 

تع�ن ��ا القوة الناطقة �� أن " تؤلف ألفاظا من حروف امل�جم بنغمات مختلفة السمات ال�ي الذهن ال�ي �س 

�� الكالم ثم تضمن تلك األلفاظ املعا�ي ال�ي �� مصورة عند القوة املفكرة فندفعها عند ذلك إ�� القوة  

. يب�ن هذا القول إن القوة  1املع��ة لتخرجها إ�� الهواء باألصوات ا�ختلفة ... لتحملها إ�� مسامع ا�حاضر�ن"

ال�ي �سهل  الرئت�ن �عد من أهم الوسائل  املفكرة والقوة املع��ة والهواء الذي يحمل األصوات يخرجها من 

عملية التواصل وهو تواصل شفوي. لكن �عض الدراسات اكتشفت أن ا�خطاب الشفوي لم �عد �عتمد 

ألسباب جعل��م �عتمدون ع�� القوة الصناعية ال�ي تتمثل  عليھ ألنھ يزول �سرعة وال يخزن �� الذاكرة، لهذه ا

حلقة   وت�ون  البشر�ة،  ا�جموعات  ب�ن  التواصل  عناصر  من  عنصرا  أيضا  �عت��  وال�ي  الكتابة  عملية   ��

 تواصل ب�ن األجيال. 

  �� املت�لم  يجر��ا  عملية  باعتبارها  أهمية  للتصو�ت  يو��  اللسانية  العلوم   �� ا�حاصل  النقص  إّن هذا 

بنظر�ات  خ  " والفونولوجية.  والفونتيكية  الصوتية  العلوم   �� اليوم  نجده  ما  وهذا  املع�ى  إليصال  طابھ 

التواصل واعت��ت الصوت اللغوي عملية يتداخل ف��ا أطراف ثالثة: الباث واملتلقي واملراسلة ال�ي تتوسل 

سيلة ال�ي تر�ط ب�ن املتلقي  . ما يمكن أن ندركھ مما تقدم أن الصوت أصبح الو 2األصوات إليصال املع�ى

 والباث من خالل ا�خطاب الذي ال يمكن االستغناء عنھ. 

أما الطرف الثا�ي فهو السامع (املتلقي) نقصد بالسامع ال�خص الذي تتم من خاللھ عملية التواصل  

لذاتھ ينقل  بمع�ى ال �ستطيع املت�لم أن يتحدث �� املطلق بل أن ي�ون متوجها بكالمھ إ�� �خص مخالفا  

فعل   تؤدي  كتابية  أو  شفهية  رموز  ش�ل  تأخذ  ال�ي  لألصوات  املادية  ا�خصائص  "بواسطة  الكالم  إليھ 

مفاهيم   إ��  جمعها   �� املتحولة  األصوات  لهذه  والتلقي  اإلصدار  ع��  التفاهم  عملية   �� املعنوي  التواصل 

سمع لھ ال يتصور وال يتخيل األصوات  . كما يجب ع�� املتلقي أن ي�ون سمعھ سليما ألنھ " ما ال  3معينة"

بناء ع�� ذلك يجب ع�� السامع أن ي�ون سليم السمع من أجل اإلدراك العق�� �� �حظة تلقي   4الكالمية".

األصوات الصادرة عن عملية النطق مرورا ع�� القناة (الهواء) �ي تتم عملية التواصل �ش�ل سليم. وما يمكن  

لدماغ والبصر وحسن  أن نخلص إليھ �� هذا العنصر أن جهاز اإلصدار والتلقي بما �� ذلك قدرة األذن وا
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ودور   آخر  إ��  فرد  ومن  وأخرى  �شر�ة  مجموعة  ب�ن  مت�افئة  ت�ون  ال  التواصل  فعل  �سهل  الذي  النطق 

السامع �� هذه ا�حالة يجب أن ي�ون سليما (األذن) �ي �ستطيع فك الرموز أو قراءة ال�لمات و�ختار ما  

�ن الباث واملتلقي تبحث عن م�ان �عيش فيھ  يتما��ى مع فهمھ لهذا يمكن أن نقول إّن الرسالة ال�ي ت�ون ب

ب�ل حر�ة. وهذه الرسالة من أهم مقوما��ا أ��ا تقوم ع�� األسلوب والبيان والفصاحة واإلفهام وخاصة ع��  

املستوى البال�� ألن "الكالم املسموع منا يحتاج إ�� بنية مخصوصة، كما يحتاج إ�� محل، و�ل حرف منھ  

 .1ف ما يحتاج إليھ ا�حرف اآلخر لذلك يتعذر ع�� األلثغ و التمتام"يحتاج إ�� بنية ومخرج بخال 

نالحظ أّن املت�لم يجب عليھ أن يرا�� �� كالمھ خصائص تجعل منھ كالما �� أحسن صورة بمع�ى "ي�ون  

عهد  ال�ي  اللغو�ة  للمناو�ل  ومطابقة  ناحية  من  اإلبال��  لغرضھ  مالئمة  تأليفاتھ  ت�ون  وأن  مفيدا  كالمھ 

وما يمكن أن نتطرق إليھ بصفة عرضية وهو ا�جانب البال�� الذي سي�ون    2اللغة من ناحية أخرى".  مت�لمو

عنصرا من عناصر التواصل وعنصرا من عناصر التقعيد الذي سندرسھ �� العنصر املوا��. وهذا الغرض  

فهام والفهم وهذا  البال�� الذي يحتم ع�� املت�لم أن يجري كالمھ وفق شروط معينة �ي ال يخل بمع�ى اإل 

من شروط البيان وما يمكن أن ندركھ من خالل خصائص ا�خطاب أن قيمة املباحث الصوتية تتج�� أك��  

 �� وأّن السامع يمثل عنصرا أساسيا  البيان والفصاحة والبالغة واملتلقي  �� قضايا  �� �و��ا ترد  ما تتج�� 

لم حر�ة الكالم. وهذا املتلقي جعل منھ مركزا تدور  عملية التواصل وآلية من آليات اللغة �ي تضيق ع�� املت� 

حولھ �ل الضوابط الصوتية والنحو�ة وامل�جمية وغ��ها، �ي يفهم ما يقال وتتحقق عملية التواصل. فما  

من   الكالم  انطالق  نقطة  تمثل  ال�ي  الصوتية  الضوابط  وخاصة  املت�لم  ع��  فرضت  ال�ي  الضوابط   ��

 الشفوي إ�� املكتوب؟ 

 : صوات المتحكمة في المبدعضوابط األ -3-2
" إن �ل لغة تتضمن �� بني��ا السمعية عددا معينا ومحددا من السمات املسماة (تمايز�ة) أي من الثوابت  

العالئقية املالئمة وال��ائية ال�ي يمكن أن تتلقى �عد سلسلة من التحوالت تحر�فات غايتھ من القوة و�� �ل  

 .3اسية"األوجھ إال فيما يتعلق بصفا��ا األس

إن هذا الشاهد يحيلنا ع�� الضوابط ال�ي تتم�� ��ا األصوات عن غ��ها من خالل السمات التم��ية ال�ي  

ست�ون منطلقا �� تحديد القواعد والقوان�ن ال�ي �انت هاجس النحو��ن واللسان�ن والبالغ�ن �جعل املت�لم  

ساق متفرقة يرتبط �عضها ببعض آخر وهذه  ينطق ب�لمات فصيحة صوتيا ونحو�ا و�الغيا. و�� تقوم ع�� أ�

 املتفرعة ��: أو األ�ساقالوحدات 
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: وهو الذي يحدد نطق ال�لمات أو أجزاء ال�لمات وفق األنماط املقبولة أو املتعارف  النسق الصو�ي-

 عل��ا لدى ا�جماعة اللغو�ة.

 �� اللغة. عروفة املقررة: ويع�ي ترتيب الوحدات املعنو�ة وفق سما��ا الداللية املالنسق الدال�� -

 .ويع�ي ترتيب ال�لمات/ �لمات ا�جمل أو ا�جمل �� أش�الها املقررة �� اللغةالنسق اإلعرا�ي أو النحوي:    -

الصر��:    - أو  النسق  وتصرفا��ا  وأنواعها  ال�لمات  بنيات  خاللھ  من  أو  فيھ  �عا�ج  الذي  النسق  وهو 

 اشتقاقا��ا. 

املفردات اللغو�ة املتاحة للتعب�� عن املعا�ي واملواقف ا�ختلفة  : ونقصد بھ مجموعة  النسق امل�ج�ي-

�� إطار اللغة، ألن اللغة ليست غاية �� ذا��ا و�نما �� أداة يتواصل ��ا أفراد مجتمع مع�ن لتستقيم عالقا��م. 

  وهذه األ�ساق �� ضوابط ال يمكن للمبدع ا�خروج ع��ا ألن �ل متحدث ��ذه اللغة وال �عرف كيف يؤدي 

املت�لم   عالقة  إ��  باألساس  يرجع  وهذا  اللغة  منظومة  خارج  سي�ون  األ�ساق  ��ذه  واالرتباط  الدور  هذا 

باملتلقي وهذه األ�ساق �عت�� مواضعات اتفق عل��ا وألزم �ل مت�لم أن ينطق ��ا، كما �عت�� نوعا من التقن�ن 

املت�لم �� تطبيق ما ينتجھ من ا�حروف    والتقعيد �� فنون الكالم، بل قل إ��ا القانون الذي يحّد من حر�ة

ال�ي ينطق ��ا، ويستطيع اإل�سان "أن ينطق عددا ال يح��ى من األصوات و ليس ثمة من اللغات �ستثمر  

�ل إم�انيات جهاز النطق... بل تكتفي �ل لغة �عدد محدود من األصوات يمكن للغوي أن يم�� بمالحظة  

 .1ل اختالف صفا��ا ومخارجها"الفروق ال�ي تم�� �ل صوت من آخر من خال

وهذا العدد ا�حدود الذي تفرضھ اللغة ع�� اإل�سان سيقنن لتفادي ا�خلط الذي �ع��ض اإل�سان ألن 

األصوات أو األنظمة الصوتية عرفت تطورا ع�� مراحل تار�خية ونظامية واستقرائية، فا�جانب النظامي يقر  

ة أجزاء و��: جزء اإلشارة (أ) وجزء لوجود الكيان (ن) وا�جزء  بأن ضم�� املت�لم (أنا) مثال مت�ون من ثالث

الثالث �سبة للمخاطب (أ) وهذا ا�جزء األخ�� هو �� األصل ياء (ي) بمع�ى أن (األنا) �� األصل (أ�ي) فتطورت 

و  الياء إ�� ألف. أما من ناحية االستقرائي للصوت أن (التاء) ا�خاطبة �� ضم�� (أنت) تطورت إ�� ال�اف نح

�لبك) وهذا يدل ع�� أن التاء وال�اف صوت واحد أي تطورا مهما ع�� اآلخر. و�ن ال وجود �حواجز ��  -(أنت

التطور الصو�ي ولهذا �ان منطق علماء األلسنية والنحاة والبالغي�ن أن �عقد قواعد لتثبت األلفاظ وتقطع  

خرى، مثل اللغة الفر�سية لها �عض  �ل عملية �غ�� �� األصوات أي يقع تطور كما وجد �� �عض اللغات األ 

األصوات تتغ��، وهذه القواعد ال�ي جعلها أهل التقعيد سبيال للمحافظة ع�� ال��اث اللغوي وقراءة القرآن  

ال�ي   العمليات  وهذه  �حيحا.  نطقا  القرآ�ي  التجو�د  عملية   �� واألصوات  األلفاظ  ونطق  �حيحة  قراءة 

 �عت�� آلية من آليات التضييق ع�� املت�لم.جعلت لت�حيح التجو�د وتثبيت األلفاظ 

ومن هذه الضوابط الصوتية ال�ي تجعل الكالم سلسا وتخرجھ من دائرة الفو��ى والصعو�ة �� النطق،  

الذي   اللفظ  عن  االبتعاد  و��:  الفص��  العر�ية  اللغة   �� �ستحسن  ال  ال�ي  الدخيلة  األلفاظ  تم��  وال�ي 

لتنافر وهذه ا�حروف ال تجتمع �� كالم العرب ومن ب�ن هذه العملية  �شتمل ع�� حرف�ن أو أك�� سما��ا ا
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نذكر ع�� سبيل املثال من هذه ا�حروف جمع (ا�جيم والقاف) �� لفظ واحد نحو ا�جوق، والقبج أي ا�حجل 

نحو:   والذال)  (الس�ن  وجمع  الصو�جان،  نحو  وا�جيم)  (الصاد  وجمع  الرغيف،  أي  وا�جردقة  الكروان، 

السم وجمع  األستاذ،  (اآلنية)،  طست  نحو  والتاء)  (الطاء  وجمع  طاج�ن،  نحو  وا�جيم)  (الطاء  وجمع  يذ، 

(ال�اف وا�جيم ) نحو كجة، و(ا�جيم والتاء) نحو ا�جبت وهو �ل ما عبد من دون هللا، وجمع (الطاء، والزاي)  

 رب. حيث يقول ف��ما األزهري: ال تأتلف الصاد مع الس�ن وال مع الزاي �� ��يء من كالم الع 

�� كالم العرب، و(الس�ن والباء والتاء) نحو �ستان، وقد وضع أ�حاب   و(الصاد والطاء) ال يجتمعان 

املعاجم ضوابط صوتية للكالم الدخيل وهذا الدخيل يفسد اللغة العر�ية، ولهذا يجب أال �عتمد هذا النوع 

عدم وجود �لمة ر�اعية أو خماسية  من الكالم، إذ نجد ا�خليل بن أحمد الفراهيدي �� مؤلفھ "الع�ن" يقّر �

ليست ف��ا حرف من حروف الذلق. فيقول �� هذا املوضوع: "فإن وردت عليك �لمة ر�اعية أو خماسية معراة  

من حروف الذلق أو الشفو�ة ال ي�ون �� تلك ال�لمة من هذه ا�حروف حرف واحد أو إثنان أو فوق ذلك  

ال�لمة محدثة مبتدعة ليست من   �� هذا السياق "فم�ى   1كالم العرب".فاعلم أن تلك  و�ضيف ابن ج�ي 

وجدت �لمة ر�اعية أو خماسية معراة من �عض هذه ا�حروف فاقض بأنھ من الدخيل �� كالم العرب وليس  

 .2منھ

وما يمكن أن ندركھ من خالل هذه القول إن النحاة واللساني�ن وأ�حاب املعاجم استثقلوا هذا النوع  

�� كالم   األلفاظ  األلفاظ  من  تأليف   �� العرب  ا�جاحظ: "قد را��  و�قول  الفصاحة.  لعدم  العرب وعابوه 

اال��جام الصو�ي والتآلف املوسيقي، وتجنبوا الزاي مع الظاء والس�ن مع الضاد وا�جيم مع القاف والطاء  

. والغاية من هذه الضوابط البحث عن الفصاحة و�عطاء اال��جام الصو�ي  3مع الظاء والغ�ن مع الصاد"

العر�ية. فالعر�ية تأ�ى أن يتتا�ع صوتان مثل    تأباهمن خالل تالؤم األصوات، واالبتعاد عن التنافر وهذا ما  

واآلخر ��  الدال والزاي �� �لمة واحدة دون فاصل ولك��ا تقبل أن يتتا�عا إذا �ان أحدهما �� ��اية ال�لمة  

 .4بداية ال�لمة، مثل ساعد زميلك، لم أجد زهورا"

إن �ل خروج عن هذا التحديد �عت�� كالما فاسدا من ناحية الفصاحة أي غ�� مفهوم، و�صبح اإل�سان  

(املت�لم) ��ذه اللغة مس��ا ال مخ��ا، ألن هذا التنوع الصو�ي يخضع من حيث كيفية نطقھ وصفاتھ الصوتية  

 �، ال الختيار املت�لم.للموقع السيا�

ب�ن  من  يفلت  لم  و��ذا  سابقا،  ذكرنا  كما  املوسيقي  واال��جام  الفصاحة  عن  القواعد  هذه  تبحث 

قبض��م ح�ى اإليقاع الذي يت�ون من جرس األصوات من خالل اال��جام واالئتالف وال يمكن ا�خروج عن  

غليظة متضادان، ولكن إذا �انت ع�� �سبة  هذه الفرضيات املسلم ��ا، و�� "تقّر بأن األصوات ا�حادة وال

تأليفية ائتلفت وام��جت واتخذت وصارت �حنا موزونا استلذ��ا املسامع وفرحت ��ا األرواح ... و�ذا �انت  
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. ويعت�� 1ع�� غ�� النسبة تنافرت وتباينت ولم تأتلف ولم �ستلذها املسامع بل تنفر ع��ا ... تكرهها األرواح"

ت�لم �� اختيار موسيقاه بمع�ى أن لم يكن ع�� هذه الوضعية ال يخلق موسيقى. وتنفر  هذا تضييقا ع�� امل

م��ا األرواح أي ا�حاسة أو القوة الذائقة، إضافة إ�� ذلك أ��م يفرضون عليھ خاصيات �� انتقاء حروفھ ��  

 يضع  ت�و�ن �لمة، وهذه ا�خاصية �� تحديد صفات ا�حروف عندما ترصف ا�حروف �� ال�لمة بمع�ى ال

حروف متقار�ة كما �شاء ألن " فكرة التقارب [�شتمل] ع�� عالقت�ن...العالقة ا�خرجية والعالقة الوضعية  

ألن الصوت ما هو إال مخرج وصفة، وقد يدنو الصوت بمخرجھ من مخرج صوت آخر فت�ون العالقة بي��ما  

ية اإلدغام بضابط وهو "أن ت�ون  هذا من ناحية التقارب، إضافة إ�� ذلك ضبطوا عمل  2�� قرب ا�خرج."

 .3صفات الصوت�ن مع اختالف ا�خارج متقار�ة أو متباعدة فيحدث اإلدغام أو ال يحدث"

لعل هذا التقارب واإلدغام هما نظامان لهما قيود مضبوطة لكن ال �سعنا الوقت أو ا�جال �� تفصيل  

�ستنتجھ أن األصوات لها عديد الضوابط تلزم  هذه الضوابط أل��ا موجودة �� �ل كتب النحو. وما يمكن أن  

النظام    �� وصغ��ة  كب��ة  ب�ل  عارفا  ي�ون  وأن  بدقة  األصوات  هذه  استعمال  ع��  قادرا  ي�ون  أن  املت�لم 

الصو�ي، ألن هذه األصوات تؤدي وظيفة الداللة والتعب�� عن حالة نفسية وعن حاالت متنوعة، كما أ��ا  

وف ال�ي أقّر النحاة بأ��ا الرموز لألصوات أي الصورة ا�خطية للصوت  تؤدي دور التواصل من خالل ا�حر 

ال�ي استطاع النحاة وعلماء األلسنية أن يدرسوها دراسة تحيط ب�ل جوانب الصوت. ولعّل أهم ا�جوانب  

و��ذا   خاللھ  من  البيان  يتحقق  الذي  الفصاحة  مرتبة   �� الصوت  والنحاة هو وضع  األلس�ي  يدرسها  ال�ي 

حقق التواصل وهذا النظام الصو�ي ين�ل ضمن قضايا الفصاحة، وهذه القضية تقع �� منطقة  البيان يت 

 التقاطع ب�ن مسائل اإلعراب واللغة من جهة وقضايا البيان والبالغة من جهة ثانية. 

و�ستنتج من ذلك أّن النظام الصو�ي متعلق بالفصاحة، ألّن الفصاحة كما �عرف مرتبطة بنظام اللغة  

ناحية   النظم  من  حسن  ع��  تقوم  ال�ي  والبالغة  البيان  و�علم  اإلعرا�ي  باملستوى  ترتبط  كما  األ�ساق، 

واالس��سال �� ا�خصائص الفنية للكالم. ويعود هذا �لھ إ�� الشروط األساسية ال�ي تتعلق بالفصاحة وتقوم  

الفصاحة من خالل    ع�� حسن ترتيب ال��اكيب واأللفاظ واألصوات. ويعت�� الصوت املنبع األول �� تأسيس

دوره �� ت�و�ن ال�لمة ل��تقي �� مرحلة ثانية إ�� مستوى ال��كيب إذ يقول محمد محمد يو�س ع�� �� مؤلفھ:  

. ما يمكن التعليق عليھ �� هذا املستوى أن الفصاحة  4"و�� �و��ا مناو�ل لغو�ة تندرج تحت مستوى تركي�ي"

ما هو صعب �� عملية النطق وخاصة �� تنافر ا�حروف مّما    �� االبتعاد عن �ل  -إضافة إ�� ما ذكرنا-تتمثل

يجعل اللسان أقل قدرة ع�� تأدية دوره �� االل��ام �شروط الفصاحة ح�ى ال توقع أي جرس و�صبح اللفظ  

�� هذا السياق و�قول ع�� بوم�حم: "أما   التواصل.  إ�� انقطاع عملية  ف��ا غر�با ال يمكن فهمھ مما يؤدي 
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القياس، فالتنافر منھ ما ي�ون �سبب  فصاحة املفرد ف تنافر ا�حروف والغرابة ومخالفة  �ي خلوصھ من 

 متناهية �� الثقل ع�� اللسان عسر النطق ��ا... كما جاء �� البيت الذي أ�شده ا�جاحظ: 

 .1وليس قرب ق�� حرب ق��"         ***        "وق�� حرب بم�ان قفر

و�قع خلل �� عملية النطق ألنھ يت�ون من حروف    ،قراءتھ �سرعةي �شعر ا�جن لصعو�ة  ّ� وهذا البيت ُس 

متنافرة، أما ما يقصد بالغرابة فهو "أن ت�ون ال�لمة وحشية ال تظهر معناها فيحتاج �� معرف��ا إ�� ما ينقر  

 .2عنھ �� كتب اللغة املبسوطة"

وامل الدال  ب�ن  العالقة  واعتبار  املت�لم  ��ا  ألزم  ال�ي  الضوابط  هذه  حسب  و�ن  اعتباطية  عالقة  دلول 

اللغة   �� القواعد ليس خروجا �ليا بل �عد تفك�� عميق  نظر�ة دي سوس��. فإن املبدع سيخرج عن هذه 

للغة   الثابتة  إبالغھ. و�قت��ي هذا تصد�ع األطر  ير�د  للتعب�� عما  ابت�ار طرائق جديدة  �� �ل مرة  فيعيد 

النحو وقوان�ن ا�خطاب. و�� هذا السياق يق ال��جمة  وقواعد  �� مقال �عنوان "قضايا  ول حميد �حمدان 

اتجاه    �� دائما  �س��  وال��كي�ي  النحوي  املستوى  ع��  الشعر�ة  الكتابة  مسار  أن  املعروف  "من  األدبية":  

معاكس لل��اكيب اللغو�ة والنحو�ة السائدة �� ا�خطاب العادي الذي ي�ون خرقا للمألوف وتكس�� السنن 

 .3م ال��كيب الشعري"�� هذا ا�جال أحد دعائ

نالحظ من خالل ما تقدم أن املبدع سي�ون محاصرا �� �ل ا�جاالت الصوتية والنحو�ة مع أنھ هو الذي  

يحمل بذرة ا�خلق واالبت�ار واالهتداء إ�� ما هو جديد ومثمر و�ؤدي ذلك إ�� بلورة أف�ار معينة فيتحرر من  

ب� االعتباطية  العالقة  فكرة  إذ  القيود.  هذه  عليھ  �ل  تمليھ  ما  أمام  لها  قيمة  ال  تصبح  واملدلول  الدال  ن 

 قر�حتھ. فا�حروف ال تحمل داللة �� نفسها. 

 : خصائص األصوات األكثر استعماال -3-3
تقوم ا�خصائص الصوتية ع�� تلو�نات عديدة �� اللفظ عامة وداخل تركيب ال�لمة خاصة، فال�لمة  

ر أّن اللغة نظام ذه�ي �� الفكر و�خرج إ�� الواقع بفعل  قبل أن تلفظ ت�ون فكرة �امنة �� الذهن ع�� اعتبا

خاصية   ا�حالة  هذه  وتمثل  القارئ.  أو  املت�لم  ذهن   �� املوجودة  للصورة  صوتا  يمثل  الذي  النطق  عملية 

الصوت و�� خاصية خروجھ من بيت األصوات (الرئت�ن) إ�� الشفت�ن، وليس غر�با عنا �� �عض األحيان  

ال  �� التالميذ  بمع�ى مشاهدة  النطق،  أعضاء  يحر�ون  نجدهم  إذ  بصر�ة  قراءة  نصا  يقرؤون  ح�ن  قسم 

األصوات  ألن  الشفت�ن  تحر�ك  الصامتة دون  القراءة  �ستطيعون  أ��م ال  أي  ال�لمات،  بأصوات  يتمتمون 

امل�ونة لل�لمة �� أسبق من ال�لمات املكتو�ة، ف�ي تصدر عن أمر من الدماغ لتع�� عن الصور باألصوات  

�� عملي�ي اإلبالغ و�يصال  و�� صو  السمع يلعب دورا مهما  �� الذهن يقابلها صوت مما يجعل  رة موجودة 

 األف�ار. 
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الن��ة وتتمثل �� خصائص صوتية �� االرتفاع والقوة والشدة   و��� جانب هذه ا�خاصية نجد خاصية 

� ال�ي  للمصط�حات اإلدراكية  يقول جا�و�سون: "وفقا  ستعملها غرامون  والرخاوة والطول والقصر حيث 

عن   التخ��  إ��  سارعوا  النقاد  �عض  أن   
ّ

إال مرتفعة).  (ن��ة  وا�حادة  منخفضة)  (ن��ة  الغليظ  ب�ن  التقابل 

 .1مستوى اإلدراك ا�ح��ي الذي يؤكدون أنھ جزء من علم السمعيات الذا�ي االنطبا��"

التمي�� بي��ا بتقسيمها إ�� ن��ة  يمكن أن نفهم من خالل هذا القول أن األصوات قد وفق علماء العرب �� 

منخفضة واألخرى مرتفعة وهذه ا�خاصية التم��ية �ع�� عن حاالت ذاتية وانطباعية وغضب وحزن وفرح.  

وما يمكن أن يحتسب لعلماء العرب هو أ��م وفقوا �� التمي�� ب�ن هذه الن��ات بتحديدهم صفات الصوت  

لة عند تواترها �� عمل أد�ي فيؤولها النقاد، فالهمس  "مهموس وشديد" وتحمل هذه الصفات �� نفسها دال

"من الطبي�� أن ي�ون ممكنا    مثال يحمل مع�ى الضعف وا�خوف. وا�جهر من صفات القوة وال�جاعة. و

قرائن   بواسطة  املتضادة  السمات  تقابل  وخاصة   ... التقابل  طر��  ع��  ف��ا  التعرف  يمكن  حاالت  وجود 

هر(الهمس) أو األنفية وغياب األنفية (القيمة ا�خالصة) … �عمل �ل واحدة  مطلقة أيضا مثل ا�جهر والالج

كما يضيف جا�و�سون إ�� هذه ا�خاصية مبدأ    2من هذه ا�خصائص بصف��ا عنصرا �� زوج املتضادات."

مهتوتة، مزردمة/غ�� مزردمة، مجهورة/غ��   مهتوتة/غ��  انفجار�ة/امتدادية، قو�ة/لطيفة،  الثنائية نحو" 

، مفخمة/غ�� مفخمة، مستديرة/غ�� مستديرة، مغورة/غ�� مغورة، أنفية/غ�� أنفية. و�ان �ل واحد  مجهورة

 . 3من هذه األزواج يتضمن اختالفا نوعيا ع�� مستوى النطق كما ع�� مستوى الش�ل"

استطاع املبدع ��ذه ا�خاصيات التم��ية أن يؤلف كالما يحمل داللة متنوعة وخاصة ما تفرضھ عليھ  

 تھ. و��ذه السمات استطاع املبدع أن يتجاوز املواضعات والقوان�ن اللغو�ة و�حياء ال�لمة �عد نضو��ا.قر�ح

ألغراض   تطويعها  (املت�لم)  املبدع  �ستطيع  خام  مادة  هو  الصوت  أن  تقدم  مّما  ندركھ  أن  يمكن  وما 

 متنوعة حسب ما تمليھ عليھ قر�حتھ أو موهبتھ. 

ال�امنة �� األصوات هو ما يم��ها عن أصوات أخرى تحمل ا�خرج نفسھ.    وما �عنيھ بتلك ا�خصائص 

نحو:  النطق  عملية   �� تختلف  األصوات  �عض  أن  نالحظ  كما  والسمعية،  النطقية  مالمحها  و�حسب 

األنفية   األصوات  ع��  نطقيا  تختلف  الفاء  نحو:  االحت�اكية  واألصوات  األنفية  وغ��  األنفية  األصوات 

ما نالحظھ �� اللغة التحليلية نحو: اللغة الفر�سية كيف يتم تحول الصوامت من   واالنفجار�ة وغ��ها. وهذا

انفجار�ة إ�� أنفية فيقول جا�و�سون: "يتم تحول الصوامت الفر�سية الكثيفة من انفجار�ة إ�� أنفية إ��  

ا�خلفي والتحرو�ية  ا�حنكية  املنطقة  إ��  اللهو�ة  املنطقة  من  النطق  موضع  ينتقل  بأن  ع��  احت�اكية  ة 

 .4التوا��"
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أو قصيدة   بيت شعري   �� تكرارها  ب�ن األصوات عند  التم��ية  السمات  نتب�ن من خالل هذه  أن  يمكن 

فتوقع موسيقى ومع�ى من خالل التطابق �� السيمات عن طر�ق ايراد الصوت نفسھ أو التشابھ عن طر�ق  

الصوتية (النطقية والسمعية). كما  ايراد مجموعة صوتية تتحد �� سمة صوتية واحدة أو أك�� من السمات  

نجد مجموعة صوتية متجا�سة �� نظام اللغة الصو�ي "تقوم ع�� التناغم الصو�ي الذي يقوم ع�� العمل 

. و�قوم هذا التجا�س والتناغم ع�� مبدأ التوزيع  1املتبادل ب�ن التناقضات متواتر /رخو/ منتشر/مكثف"

زم فهو ي��ز مثال �� استعمال التقابل الصائ�ي (طو�ل/قص��)  الذي "يمكن أن �عمل بمعزل عن �ل زوج متال 

�� نظم الشعر املب�ي ع�� الكمية أو �� التجا�سات الصوتية �� اللغة السالفية القديمة ال�ي ال تقبل اق��ان  

 والتجا�س الذي وقع �� نظام اللغة الصو�ي يتمثل   2الصوامت ا�جهورة والصوامت غ�� ا�جهورة فيما بي��ا."

�� اتحاد صوت الهمزة وصوت الهاء �� مجموعة صوتية واحدة فهما صوتان حنجر�ان من ناحية ا�خرج.  

و�تحّدد صوت الفاء والثاء والش�ن �� مجموعة األصوات االحت�اكية مّما جعل هذا االتحاد �� صفة ا�خارج  

يا أي من ناحية امل�جم فيلون  يفتح مجال االختيار أمام املبدع و�خرج عن الضوابط ال�ي تحّدد ال�لمة صوت

شعره و�ضفي عليھ من روحھ ما �غن��ا و�جعلھ أك�� حيو�ة ومرونة و�كس��ا أ�عادا جديدة واسعة و�مدها  

النحو   اللغة ع��  البقاء وا�خلود ولعّل هذا ما جعل الشعراء خاصة واألدباء عامة ال �ستعملون  �عناصر 

��م �� الوقت نفسھ ال يدعو��ا �ستعبدهم أو تحكمهم بقيودها  املألوف لدى اآلخر�ن و�نما هم يخدمو��ا ولك

ما �سعون إ�� إخضاع هذه القيود إ�� سلطا��م ويس��ون ��ا قدما إ�� عالم  
ّ
وتفرض عل��م نطاقا محددا و�ن

أرحب ين�ي و�طور مفردا��ا وصياغ��ا متخذا �� ذلك جميع وسائل النمو املمكن أو طرائقھ ، وهذا ما نجده  

باء �� �ل األجناس األدبية وخاصة، �� الشعر. فالشا�ي يخرج �� �عض األحيان عن مواضعة دي  عند األد

سوس��، و�� اعتباطية العالقة ب�ن الدال واملدلول. فيضع الشا�ي مواضعات جديدة ب�ن الدال واملدلول  

نفسھ �� فك  تتما��ى مع قر�حتھ و�جعل من املتقبل �ستغرب و�جعلھ �شاركھ �� هذه املواضعات بإجهاد  

الشفرة ال�ي يرمز إل��ا من خالل التالعب باألصوات �� تأدية املع�ى املطلوب لديھ، وهذا العدول املتمثل ��  

و�يحاءات ال   الصوتية دالالت  الوحدات  تلبس  ال�ي  الشعر�ة خاصة  اللغة   �� يتموقع  األدبية  �ل األجناس 

ماال �لما استطاع الشاعر أن يوظف هذه القدرات  توجد �� قواعد اللغة وال �� منظوم��ا، و�زداد الشعر ج

الشاعرة ال�امنة ال�ي يحاول العلماء والباحثون اآلن أن يتوصلوا إ�� قواعد أخرى تضاف إ�� قواعد اللغة  

 املعهودة. 
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 : الخاتمة  -4

التعر�فات  حاولنا تقديم �عض األدلة ال�ي تثبت م�انة األصوات اللغو�ة �� تأدية عملية التواصل وأهمية  

ال�ي ترد عل��ا و�ن �انت تمثل نقطة اختالف ب�ن النحاة القدامى واللساني�ن إ�� اليوم. فهذا البحث مقسم  

الصوت   ��ا  يتم��  ال�ي  التعب��ية  والقيمة  األصوات  �عر�ف   �� يتمثل  فالنظري  واالستعما��،  النظري  ب�ن 

ن نب�ن دور الصوت �� التواصل ب�ن ا�جموعة  الواحد داخل ال�لمة أما من ناحية االستعمال فقد حاولنا أ

البشر�ة ومدقق�ن �عض الضوابط ال�ي احتكم لها املت�لم �� تقديم رسالتھ م��زا أهم السمات التم��ية ال�ي 

 تمثل خصيصة صوتية.
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م االجتَما  .27
ْ
 ميثاِق تأصيل وتحر�ر عل

ُ
ع العر�يِمش�اة
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 کتاب   في مراجعة 

 "ِمشکاُة میثاِق تأصیل وتحریر عْلم االجتَماع العربي"

 محمود الذوادي کتوردلل

 

 



م االجتَماع العربي"   كـتاب “ِمشكاُة في  مراجعة  
ْ
صيل وتحرير عل

ٔ
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 کتاب    في مراجعة 

 "ِمشکاُة میثاِق تأصیل وتحریر عْلم االجتَماع العربي"

 للدکتور محمود الذوادي

 

 

 

الثقا�ّ�      �� إطار علم االجتماع  الكتاب  �� �سعينات    la sociologie culturelleيندرج هذا  الذي ظهر 

قافة متغّ�� مستقّل 
ّ
ف رؤ�ة  program  strongو�رنامج قوّي   القرن املا�ىي مشّددا ع�� أّن الث

ّ
. و ي��جم املؤل

فھ  
ّ
�س، اململكة العر�ّية السعودّية، ا�جزائر،  أستاذ علم االجتماع �� عدد من ا�جامعات العر�ّية (تو   -مؤل

مال��يا)   (كندا،  والعاملّية  الفكر    -ُعمان)   �� جذوره  يجد  بذاتھ  مستقّل  عر�ّي  اجتماع  علم  بناء  لكيفّية 

ا�خلدو�ّي، ويعا�ج الظواهر االجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي املعاصر بآليات �شأت �� ذات البيئة.  بمع�ى أّن 

مل ع�� تبيان األسس الّ�ي ُيف��ض أن يقوم عل��ا علم االجتماع العر�ّي، فضال عن العوامل هذا املصّنف �ع

مة ابن خلدون قد منحها للمهتّم�ن والباحث�ن �� العمران 
ّ
الّداعية إ�� ذلك وم��ا تلك األسبقّية الّ�ي �ان العال

ل حافزا لهم لتأصيل علم اجتماع عر�ّي.  ولتقديمھ ا 
ّ
رتأينا تقسيم التقديم لقسم�ن أّولهما  البشري والّ�ي �ش�

 تقديم ماّدي وثان��ما قراءة �� املضمون.

 القسم األّول:   -1

. وقد تضّمن  2018صدر الكتاب بتو�س العاصمة عن مجمع األطرش للكتاب ا�ختّص �� أواخر سنة  

ب". ونقف �� صفحة ُوّزعت ع�� ثالثة أبواب تلت تقديما للكتاب حمل عنوان "أضواء ع�� معالم الكتا 293

ص �ختلف األبواب وع�� األطروحة    25إ�� الصفة    5هذا الّتقديم الذي امتّد من الصفحة  
ّ

ع�� ما �شبھ امل�خ

توماس �ون   الكتاب، و�� أطروحة  بناء   �� ف 
ّ
املؤل انطلق م��ا  تار�خ  T. Khunالّ�ي  إن "دراسة  تقول  ال�ي   .

��ا 
ّ
و�ثرا��ا وتوسيع نطاق مشكال��ا و�م�انا��ا املعرفّية"    العلوم وسيلة رئيسّية لتطو�ر أسس العلوم ونظر�ا

 ).  12(ص

ومشروعّية   والفكر  "الواقع  عنون 
ُ
امل األّول  الباب  فجاء  فصول.  �سعة  الثالثة  الكتاب  أبواب  وتضّمنت 

ا�ي املوسوم ب "دور منظور إسالمّية  
ّ
تأصيل علم اجتماع عر�ّي" مشتمال ع�� ثالثة فصول. وتضّمن الباب الث

الث  املعر 
ّ
سبة إ�� الباب الث

ّ
فة �� توط�ن علم االجتماع العر�ّي" بدوره ثالثة فصول. وكذلك �ان الشأن بالن

قافّية". لي�ون مجموع فصول الكتاب �سعة.
ّ
 الذي حمل كعنوان "ميالد وتطّور �سمية نظرّ�ة الّرموز الث

 د. محمد بالراشد
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 القسم الّثاني:  -2

 تعليق عل��ا �� مثلها من ا�حاور: الفصول التسعة لهذا الكتاب يمكن ت�خيصها وال �عد قراءة

ل أطروحة صاحب الكتاب �� دعوة صر�حة وم�ّحة لعلماء االجتماع العرب ألجل تأصيل علم    أوال:
ّ
تتمث

). و�عكس هذه األطروحة افتقاد مجتمعات الوطن العر�ّي لعلم اجتماع خاّص ��ا 11االجتماع العر�ّي (ص  

لهذا األو��  النشأة  أن  الرغم من  لعلم   وذلك ع��  بتأسيسھ  خلدون  ابن  ��ا 
ّ

�انت عر�ّية خالصة دش العلم 

العر�ّي مثلما   �� ا�جتمع  العلم  بأهمّية توط�ن هذا  امل��ايد  البشرّي؛  وع�� الرغم أيضا من الو��  العمران 

َفْ�ن هما ع�� الّتوا�� "
ّ
� ذلك من إصدار مركز دراسات الوحدة العر�ّية بب��وت ملؤل

ّ
اجتماع    نحو علميتج�

). وهو ما �ع�ي أّن ال�اتب يوّجھ دعوة  2014(مستقبل العلوم االجتماعّية �� الوطن العر�ّي  ) و1986" (ر�ّي ع

 للمختّص�ن �� علم االجتماع عساهم يبادرون إ�� توط�ن هذا العلم �� ا�جتمع العر�ّي مراعاة �خصوصّيتھ.

ّسم الكتاُب إ�� ثالثة أبواب، حمل أّولها عنوان    ثانيا:
ُ
"الواقع والفكر ومشروعّية تأصيل علم االجتماع  ق

ب أّولها  ُعنِون  فصول  ثالثة  تضّمن  ا�جتمعات  ـ  العر�ّي".  ثقافة   �� العر�ّي  االجتماع  علم  تأصيل  "ضرورة 

العر�ّية"، وفيھ تّم تبيان كيف أن ا�جتمعات العر�ّية «كبقّية ا�جتمعات البشرّ�ة ُحب�� باملعطيات والظواهر  

الّ�ي تنتظر اهتمام الباحث االجتما�ّ� للغوص �� دراس��ا وتحليلها لتأسيس فكر اجتما�ّ� عر�ّي   االجتماعّية

ل  29يّتصف بالّروح العلمّية واملوضوعّية واملصداقّية املعرفّية" (ص  
ّ
). وهو ما �ع�ي أن ا�جتمع العر�ّي �ش�

. أو بلغة أخرى، إن األرضّية ممّهدة  علم االجتماع العر�ّي  تبيئة فضاء لدراسة ظواهر اجتماعّية �ساعد ع��

واهر االجتماعّية وتنّوعها �� ا�جتمع العر�ّي.
ّ
 لتأسيس علم اجتماع عر�ّي نظر ا لتعّدد الظ

ف ومفادها، مقابل ثراء الواقع االجتما�ّ�    –�� هذا السياق    –�س���� االهتمام  
ّ
املالحظة الّ�ي أوردها املؤل

�عھ الغر�ّي عاجزا عن دراسة تلك الظواهر ألن هذا العلم ومثلما صّرح رئيس  العر�ّي يبدو علم االجتماع �� طا

والرستاين ايمانو�ل  الّراحل  االجتماع  لعلم  العاملّية  �� مؤتمر مون��يال    Immanuel  Wallersteinا�جمعّية 

،  �عّ�� عن هشاشة األمر الذي يحّتم قيادة حركة ت�حيح وتجديد    وضعا صعبا ) علم �عيش  1998(كندا/  

ع�� ذلك املشهد لفكر علم االجتماع الغر�ّي    أال يقفوا �املتفّرج�نوهو ما  يحّفز علماء االجتماع العرب ع�� "

والرستاين مالحظات  ِع��  من  �ستفيدوا  أن  العر�ّية    دون  ا�جتمعات   �� االجتماع  علم  شأن  فيص�حوا 

ا  العر�ّي  التار�خ  علم  إصالح   �� خلدون  ابن  فعل  باستنباط  واإلسالمّية...كما  وذلك  فكرّي  ملأزوم  إطار 

ه��ة"(ص   جديد/بردا�غم
ّ

الش مقّدمتھ   �� البشرّي)  االجتماع  صاحب  34(علم  �شّدد  الفصل  هذا  و��   .(

ق بالدعوات  
ّ
الكتاب أيضا ع�� أن من العوامل املساعدة ع�� تأصيل علم االجتماع العر�ّي، تلك ال�ي تتعل

ا  �� العلماء  من  العديد  طرف  من  " امل��ايدة  إ��  املعرفّيةلغرب  الرؤ�ة  والعلوم   توحيد  الطبيعة  لعلوم 

قافة اإلسالمّية العر�ّية  34االجتماعّية واإل�سانّية" (ص
ّ
جاه ين�جم مع "الث

ّ
ف أّن هذا االت

ّ
د املؤل

ّ
). وقد أك

والعلوم"    الّ�ي �انت سّباقة ع�� املستو��ن الفكرّي والتطبيقّي إ�� تبّ�ي الرؤ�ة املعرفّية التوحيدّية للمعارف 

عليھ  35(ص   اصط�ح  ما  ب�ن  الهّوة  رتق/جسر  ع��  �ساعد  العر�ّي  االجتماع  علم  توط�ن  فإن  وعليھ   .(

ر الثقافت�ن
ّ
. رغم نقد "والرستاين" لهذا الفصل ب�ن الثقافت�ن املضّر ببناء علم االجتماع الغر�ّي ورغم توف

يد الثقافت�ن)، إال أّن موقف عالم االجتماع  عوامل مساعدة ع�� ذلك (الظواهر االجتماعّية والّرغبة �� توح



م االجتَماع العربي"   كـتاب “ِمشكاُة في  مراجعة  
ْ
صيل وتحرير عل

ٔ
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نوعا من   تضّمن  هذا  فاؤل األمر��ي 
ّ
الت  �� التقليدّية وعقلّيات  ا�حذر  األ�اديمّية  البنيات  "�غي��  أن  ذلك   ،

روف املناسبة وحسنت نوايا �ّل األطراف. فمثل 
ّ
رت الظ

ّ
العامل�ن ��ا ال يتّم ب�ن عشّية و�حاها ح�ى إن توف

اّد ع�� هذين املستو��ن ال ينب�� انتظاره قبل منتصف هذا القرن وذلك �� أحسن األحوال".  هذا التحّول ا�ج

ساؤل مطروحا  
ّ
حول ما عالقة علم االجتماع العر�ّي �علم االجتماع �� ا�جتمعات    –�� اعتقادنا    - لكن يبقى الت

(النيجر الّ�حراء  جنوب  افر�قيا  مجتمعات  مثل  باإلسالم  يدين  و�عضها  ي��  الّنامية  لم  التشاد)؟  ما��،   ،

ص مّما يمكن �سميتھ بالهيمنة الغر�ّية قد تطرح  
ّ
ف هذه اإلش�الّية الّ�ي نقّدر أّ��ا مركزّ�ة، ألن التخل

ّ
املؤل

�ع�ي  ال  االستقاللّية  هذه  أّن  نقّدر  مثلما  تماما  الّنامي،  العالم  دول  أو  ا�جنوب  دول  مع  الّت�امل  إش�الّية 

 جتماع الغر�ّي. القطيعة الّتامة مع علم اال 

ا�ي من الباب األّول العنوان اآل�ي: "طرح م���ّ� �� تأصيل علم االجتماع العر�ّي    ثالثا:
ّ
حمل الفصل الث

�� �ون   لھ مشروعّية  العر�ّي يجد  تأصيل علم االجتماع  أن  ف 
ّ
املؤل اعت��  العلمّية". وضمنھ  للّروح  وكسبھ 

لوم االجتماعّية ال يمكن �عميمها،" وع�� خالف تلك املّتصلة  القوان�ن والقواعد الّ�ي تتوّصل إل��ا بحوث الع

إ��   بجّرة قلم من مجتمع  الظواهر االجتماعية  نتائج دراسة  �عميم  يمكن  الطبيعّية، ال  واهر 
ّ
الظ بدراسة  

القوّي   ل�حضور  نظرا  أخرى  إ��  حضارة  ومن  الثقافّيةآخر،  وا�حضارات"    لالختالفات  ا�جتمعات  ب�ن 

�ع�ي53(ص بما  العر�ّية    )  ا�جتمعات   �� دراسة خصوصّيات  لھ مشروعّية  العر�ّي يجد  أن علم االجتماع 

صيقة با�جتمعات العر�ّية، ومن ثم االستفادة  
ّ
و�الّتا�� �� قدرتھ ع�� تناول الظواهر والوقائع االجتماعّية الل

 من تلك ا�خصوصّيات املنبثقة من ا�خزون الثقا�ّ� العر�ّي اإلسالمّي. 

د الّدعوة إ�� تأصيل علم اجتماع عر�ّي بدورها مشروعّي��ا �� مقولة ضرورة القطع مع الّتبعّية  كما تج

� ا�حديث عن تلك الّتبعّية �� ا�جاالت االقتصادّية  
ُ
ھ و�ن ك�

ّ
ف إ�� أن

ّ
الفكر�ة السوسيولوجية. وهنا �ش�� املؤل

قافّية، فإّن ا�حديث ع��ا �� ا�جال الفكرّي و 
ّ
. بمع�ى أن استمرار شبھ غائباأل�ادي�ّي يبدو  والّسياسّية والث

  �� العرب  االجتماعّ�ن  الباحث�ن  تجعل  واأل�اديمّية  الفكرّ�ة  اغ��ابالتبعّية  مفاهيمهم  وضع  أن  باعتبار   ،

وآليات تحليلهم �� مجملها ُصّممت �� فضاء اجتما�ّ� مغاير لفضاء البحث. ولعّل الّدليل ع�� ذلك أن أغلب  

ار�ات الغر�ّية يتبّنون الفصل ب�ن الّدين والعلم وذلك ع�� خالف املقار�ة ا�خلدونّية ال�ي لم مّمن يتبّنون املق

تر عداء �� العالقة بي��ما. لذلك �انت تلك املقار�ة م��جمة لواقع العقل العر�ّي املسلم ا�جامع ب�ن الّنقل  

رق و
ّ
ر�ق الوحيد  والعقل، وهو ما �ع�ي أن "طر�ق العقل الغر�ّي ا�حديث هو أحد الط

ّ
لكسب رهان  ليس الط

�حيب بمدى مشروعّية العقل املسلم ا�جامع ب�ن الّنقل والعقل ل�ي  
ّ
املعرفة والعلم، ومنھ ُيفَ�ح ا�جال لل�

). وضمن هذا الّسياق  73�عتّد بنفسھ أو رّ�ما ينافس العقل الغر�ّي �� ميدان كسب املعرفة و��شا��ا" (ص

ال�خص أن مساهماتھ  ف 
ّ
املؤل آراب  �عت��  والفران�و  ف اآلخر 

ّ
التخل  مفاهيمّيا تضّمن 

ّ
بنت �جال وال�ي  ّية 

ل  
ّ
�ش� املستنِفرة.....،  التو�سّية  وال�خصّية  النف�ىّي  والتعر�ب  واألّمارة  وامة 

ّ
الل غوّ�ة 

ّ
الل نائّية 

ّ
والث األنثوّ�ة 

�خاّص الذي توّصل  محاولة لتجسيد علم اجتماع عر�ي يجمع ب�ن دراسة الواقع العر�ّي وا�جهاز املفاهي�ّي ا

إ�� حّد   –إليھ. لكن ما يلفت االنتباه �� هذا الّسياق هو غياب اإلشارة إ�� نماذج من مجتمعات أخرى قطعت  

 مع املقار�ات الغر�ّية، ألّن من شأن ذلك أن �ساعد ع�� االنتصار لهذا التوّجھ العل�ّي "املستقّل".  -كب��
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الباب األوّ   را�عا: الثالث من  بُعنون الفصل  الّ�ي  ـ  ل  �� ا�جتمعات    يطيعها ا�جميع"القواعد واألعراف 

ف إ�� ظاهرت�ن هما: "ا�حظر ال�امل ل��بية ماشية اإلناث من ا�حم��  
ّ
العر�ّية". وضمن هذا اإلطار تطّرق املؤل

ر�ّ� الّتو��ىّي" و "وجوب ختان جميع األطفال الذ�ور املسلم�ن �� 
ّ

مال الش
ّ

وا�خيول والبغال �� مناطق الش

اهرت�ن القاسم املش��ك بي��ما حيث يطيع  
ّ
ا�جتمعات العر�ّية". وُيعّد غياب الّسلوك املنحرف �� هات�ن الظ

اهرت�ن.   بدون استثناء�ل الّناس 
ّ
 ما تمليھ القواعد واألعراف الّسائدة حول الظ

مصط�ح   ف 
ّ
املؤل استخدم  واألعراف  للقواعد  التاّم  االمتثال  لهذا  تحليلھ  ال�امل  "التأث����  قا�ّ� 

ّ
"  الث

ر�ّ� التو��ىّي 
ّ

مال الش
ّ

ان منطقة الش
ّ
ليشرح من خاللھ تأث�� األعراف والقواعد الثقافّية ا�جماعّية ع�� �ّل س�

).وكذلك األمر بالنسبة إ��  87ر �� ثقاف��م" (صألّ��ا ضرب من العاممنوعة ثقافّيا  حيث تر�ية إناث املاشية  

االجتماعّية   رائح 
ّ

الش مختلف  العرف  �شمل  حيث  املسلم�ن  �ور 
ّ

الذ األوالد  جميع  �ختان  قا�ّ� 
ّ
الث العرف 

قا�ّ�  
ّ
متعاليا بذلك عن امل�انة االجتماعّية والدخل املا�ّ� واألصل ...ا�خ، في��جم بذلك من ناحية "التأث�� الث

، وهو قاسم مش��ك مع املثال األّول. بمع�ى تقديرهم للذكورةناحية أخرى مدى اهتمام الّناس وال�امل" ومن  

العر�ّية   للمجتمعات  االجتما�ّ�  قا�ّ� 
ّ
الث سق 

ّ
الن  �� اجتماعّية مركزّ�ة  الذ�ورة كقيمة  قيمة  اح��ام "صدارة 

 ). 88املسلمة" (ص

ال�امل"   قا�ّ� 
ّ
الث "الّتأث��  مفهوم  واهر  �عّزز 

ّ
الظ بدراسة  ��تّم  عر�ّي  اجتماع  علم  تأصيل  إ��  الّدعوة 

ثقا�ّ� لتلك الظواهر. ولكّننا نتساءل  -االجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي آخذا �ع�ن االعتبار الّسياق السوسيو

ثقا�ّ�  مّرة أخرى عن دور القواسم الثقافّية ب�ن البشر بمع�ى أّي مع�ى للتأث�� الثقا�ّ� ال�امل �� ظّل تقارب  

كب�� ب�ن عديد ا�جتمعات وا�جماعات نتيجة التأث�� املتبادل الّناجم عن االختالط ونتيجة انتشار وسائل  

 اإلعالم �ش�ل ال نظ�� لھ �� تار�خ اإل�سانّية؟ 

ا�ي كعنوان "دور منظور إسالمّية املعرفة �� توط�ن علم االجتماع العر�ّي، وتضّمن    خامسا:
ّ
حمل الباب الث

ل ُعنون أّولها الّرموز الثقافّية وطول أمد حياة أفراد ا�جنس البشرّي �� رؤ�ة العقل والّنقل". وقد  ثالثة فصو 

ف ع�� تفس�� "الظواهر وسلوكّيات األفراد وحركية ا�جتمعات وا�حضارات البشرّ�ة من خالل  
ّ
عِمل املؤل

 
ّ
 ). 117قافة العر�ّية اإلسالمّية بالّنقل"(صالّرؤ�ة اإلسالمّية الّ�ي يحتض��ا القرآن والسّنة أو ما �سّ�ى �� الث

�ان البحث عن إجابة عن السؤال اآل�ّي: ملاذا يتمّتع البشر بأمد حياة أطول من معظم ا�حيوانات، مثال؟  

ال��كيبة   ع��  �شّدد  إجابة  واملوروثات  البيولوجيا  رؤ�ة  تقّدم  حيث  قافّية 
ّ
الث الّرموز  دراسة   �� املنطلق 

يختّص  ال�ي  ال�ي  البيولوجّية  الّسريعة  الشيخوخة  ضد  املناعة  من  نوعا  تمنحھ  ال�ي  البشرّي  ا�جنس  ��ا   

ف لم يطم�ن لهذا الّتفس��.  ومن ثم، راح يبحث عن إجابة أخرى، ف�ان  
ّ
تّتصف ��ا ا�حيوانات. لكّن املؤل

قافّية".  "امتالك الّرموز ـ  تفّرد اإل�سان بترك��ه ع��  
ّ
ز متوّسعا �� اإلطار  فقّدم شرحا وتفس��ا لتلك الّرمو   الث

م السمع ُع�� البصر �� اآليات القرآنّية؟    اإلسالمّي فتساءل: ملاذا ُيقدَّ

التفك��   مصدر   �� ال�ي  الثقافّية  الّرموز  منظومة  ميالد  بّوابة  هو  السمع  أن  الكتاب  صاحب  يجيب 

ا الّرموز  من  مستمّدة  لل�ون  اإل�سان  فسيادة  وهكذا،  اإل�سان.  لدى  والعلم  �عطي واملعرفة  ال�ي  لثقافّية 

هذا   يبدو  الواقع  و��  ال�ون.  سيادة  أي  األرض،  ع��  ا�خالفة  أيضا  ما 
ّ
و�ن فقط،  العمر  طول  ال  اإل�سان 



م االجتَماع العربي"   كـتاب “ِمشكاُة في  مراجعة  
ْ
صيل وتحرير عل

ٔ
 د. محمد بالراشد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ميثاِق تا
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إبراز أسباب تفّرده   البشرّي من ناحية و��  ال�ائن  تبيان خصوصّية   �� الّتجديد  الّتفس�� املقّدم ضر�ا من 

للتفس�� الذي يرجع ذلك إ�� طبيعة    –إ�� حّد كب��    – مخالفا    با�خالفة ع�� األرض. بمع�ى أّن هذا الّتفس�� يرد

را 
ّ

 .  homo sapiensاإل�سانّية باعتباره �ائنا مفك

ا�ي من هذا الباب عنوانا "نظر�ة عر�ّية إسالمّية للّرموز البشرّ�ة ومساهم��ا ��  سادسا: 
ّ
حمل الفصل الث

النّ  أن هذه  ف 
ّ
املؤل العر�ّي". ووّ�ح  الذي  تأصيل علم االجتماع  قا�ّ� 

ّ
الث إطار علم االجتماع   �� تندرج  ظرّ�ة 

    �عت�� الثقافة متغّ��ا/عامال
ّ
قافة ينب��    عن العواملمستقال

ّ
رة �� سلوك اإل�سان. بمع�ى أّن الث

ّ
األخرى املؤث

قافة  
ّ
الث التغّ�� االجتما�ّ�. و�عبارة أخرى، ال يمكن أن ت�ون  البشر ومقار�ة  أن ت�ون منطلقا لفهم سلوك 

 �ا تا�عا لعوامل أخرى مثل االقتصاد، أو �� ممارسات ترتبط باالنتماء االجتما�ّ� لألفراد. متغ�ّ 

العلوم    �� املعرفة  إلسالمّية  الفكري  اإلطار  "مشروعّية  ب  فُوِسم  الباب  هذا  من  الث 
ّ
الث الفصل  أما 

ف ع�� إبراز ما يتيحھ علم االجتماع العر�ّي من مصا�
ّ
حة ب�ن العقل والنقل  االجتماعّية"، وفيھ عمل املؤل

 ع�� نحو ما قام بھ ابن خلدون. 

مة مفادها أن  
ّ
ب من البحوث    اإل�سان �ائن ثقا�ّ� بالطبعقامت هذه الّنظرّ�ة ع�� مسل

ّ
وأن ذلك يتطل

االجتماعّية تبّ�ي املن�جّية الكيفّية لفهم تمّ�� الّناس، ومن ثّم عدم املبالغة �� االنتصار للن�عة االمب��يقّية  

��   مثلما  الكيفّية  املقار�ات  حدود  ساؤل عن 
ّ
الت الوجيھ  من  يبدو  ولكن  الغر�ّية.  املقار�ات  ذلك  إ��  ذهبت 

الكمّية.   املقار�ات  إ��  البحث  �� مرحلة من مراحل  حاجة   �� �انت  إذا  وعّما  االجتماعّية،  الظواهر  دراسة 

جتماعّية وا�حال أّن هذه األخ��ة  �عبارة أخرى ما مدى وجاهة فصل الكيفّي عن الكّ�ي �� دراسة الظواهر اال 

بة و�ستد�� مقار�ات متعّددة الزوايا ومتنّوعة التقنيات؟ 
ّ

 مرك

الث معنونا "ميالد وتطّور �سمية نظرّ�ة الّرموز الثقافّية ومعاملها". وتمحور فصلھ    سا�عا:
ّ
جاء الباب الث

ف للّرموز الثقافّية، مستندا �� ذل
ّ
ك ع�� نقد عالم االجتماع الفر��ىّي األّول حول خصوصّية مقار�ة املؤل

الّصناعّية،   ا�جتمعات  مثل  الك��ى  باأل�ساق  اهتّمت  ال�ي  الغر�ّية  للمقار�ات  تور�ن  بذلك    فهّمشتآالن 

خ�ىّي للفاعل االجتما�ّ�.
ّ

ا�ّي وال�
ّ

 ا�جانب الذ

باعتباره   لإل�سان  الث 
ّ
الث بالبعد  ا�ي 

ّ
الث الفصل  خالصااهتّم  عر�ّيا  ع��    مفهوما  علم �ساعد  توط�ن 

غة ف��ا. و�ّ�ن أّن لهذا البعد  
ّ
ف إ�� ظروف ميالد نظرّ�ة الّرموز الثقافّية ومركزّ�ة الل

ّ
االجتماع العر�ّي. فعاد املؤل

غة والّدين و�ؤّسس ب�ن ا�جتمعات العر�ّية  
ّ
أهمّية خاّصة بالنسبة إ�� األّمة العر�ّية باعتباره يتجّسد �� الل

وتلقائّية   قوّ�ةوح"بطر�قة عفوّ�ة  ثقافّية  (ص    دة  ة..." 
ّ

الهش الّسياسّية  للوحدة  ��  255سابقة  )، مشّددا 

ف ال �ش�� من قر�ب  
ّ
غوّ�ة. ولكن املؤل

ّ
الوقت ذاتھ ع�� األخطار ال�ي ت��ّدد هذا البعد و�� طليع��ا العوملة الل

غات غ�� العر�ّية الّ�ي تنتشر ب�ن ساكنة هذه املنطقة: ما من�ل��ا 
ّ
�� هذه الّنظرّ�ة؟ هل ��    أو �عيد لواقع الل

 عامل إثراء مثال؟ كيف يمكن تن�يلها ضمن الّسياق الثقا�ّ� العاّم للمجتمعات العر�ّية؟

ظاهرة    ثامنا:  الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل   �� ف 
ّ
املؤل العر�ّي تناول  جديدا  الّر�يع  طرحا  فقّدم   ،

�� حدث  ما  فإن  وعليھ  بطبعھ،  ثقا�ّ�  �ائن  اإل�سان  أن  "  منطلقھ  ضمن  يندرج  العر�ّي  الّر�يع  نظرّ�ة  دول 

قا��
ّ
الث (ص  الدومينو  اش��اك267"  أن  بمع�ى  الثقافيّ�ن    أغلبّية  ).  العنصر��ن   �� الّدول  تلك  شعوب 
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ھ عامل حاسم �� �شر ظاهرة الّر�يع العر�ّي �� املغرب  
ّ
غة العر�ّية والّدين اإلسالمّي) أثبت أن

ّ
الرئيسّي�ن (الل

ف للعوامل االقتصادّية واالجتماعّية  واملشرق  
ّ
العر�ّي�ن. ولعّل امللفت االنتباه �� هذا ا�جال هو �غييب املؤل

الشهادات   أ�حاب  بطالة  االجتماعّية،  العدالة  غياب  (الفقر،  العر�ّية  املنطقة  شعوب  ف��ا  �ش��ك  الّ�ي 

عر�ّية، وال أدّل ع�� ذلك من الشعارات  ا�جامعّية.، الفساد..) والّ�ي لعبت دورا �� تأجيج تلك االنتفاضات ال

عدالة   حرّ�ة  "عيش  مصر  و��  السّراق"  عصابة  يا  استحقاق  "الشغل  تو�س   �� ا�حتّجون  رفعها  الّ�ي 

 اجتماعّية". 

الذي يتواصل مع الطرح ا�خلدو�ّي   لتوط�ن علم االجتماع العر�ّي ُيف�ح هذا الكتاب عن حاجة  تاسعا:

واهر االجتماعّية  
ّ
با�جتمع العر�ّي من منظور ُيرا�� خصوصّيات هذا ا�جتمع الكب�� و�قطع مع  و�قارب الظ

التبعّية لعلم االجتماع الغر�ّي ال�ي تندرج فيما سّماه عالم االجتماع املال��ي سيد حس�ن العطاس " العقل 

ى من مقار�ة  الّ�ج�ن" الذي يجب التحّرر منھ. ولكّنھ �� املقابل يفرض سؤاال محورّ�ا أال وهو: هل ال نخ�ى

 اخ��الّية للظواهر االجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي تقتصر ع�� ال��ك�� ع�� البعد الثقا�ّ� لوحده؟

 : خاتمة  -3

ل الكتاب محاولة جاّدة لتبيئة علم اجتماع ثقا�ّ� عر�ّي، ينكّب ع�� القضايا والظواهر االجتماعّية  
ّ
�ش�

ب  تؤمن  ما  بقدر  ومقار�ات  و�رؤى  العر�ّي،  مراعاة  با�جتمع  بضرورة  تؤمن  العلوم  لتلك  اإل�سانّية  الن�عة 

ا�خصوصّية. فا�جتمع العر�ّي شأنھ شأن بقّية ا�جتمعات �عرف ظواهر اجتماعّية ذات طبيعة �ونّية من  

مة وقضايا مجتمع االس��الك، لكّنھ �عرف أيضا قضايا خاّصة ترتبط باألساس بثقافتھ  
ّ
قبيل ا�جر�مة املنظ

غة العر�ّية. املتمحورة حول الّد 
ّ
 ين اإلسالمّي والل
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 الملّخص: 

االجتماع السوري ”ع�� أسعد وطفة“ �� كتابھ " األمّية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� ابت�� أستاذ علم  

إثارة مسألة جّد مهمة، أ�حت من شواغل   العر�ي: م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة ا�جامعية "

الد العر�ية، وغدت  الفكر العر�ي، و�� ظاهرة األمّية األ�اديمية ال�ي شهدت تفاقما وانتشارا سريع�ن �� الب

سببا من أسباب ال��ديم الفكري، وقد حاول تقّص��ا مع�ى ومعاينة، وما شّدنا �� هذه ا�حاولة هو عمقها  

نا �ساهم ��  
ّ
التحلي�� وجرأة صاح��ا �� طرح مثل هذه القضية، لذلك رغبنا �� تقديمها إ�� القارئ العر�ي عل

التحلي�� من إجابات عن �ل ما قد يجول بذهنھ حول حيثيات    ز�ادة وعيھ واستفادتھ م��ا ملا �� هذا ا�جهد

 هذه املسألة.

 األمّية، األ�ادي�ي، الثقافة، املثّقف، ع�� أسعد وطفة.ال�لمات املفاتيح: 

 

Abstract: 

Syrian sociology professor Ali Assad Watfa wanted in his book "Academic illiteracy in the 

Arab university space: critical disclosures in the hidden aspects of university life" referring to a 

very important issue, which became a concern of Arab thought, which is the phenomenon of 

academic illiteracy, which witnessed the rapid aggravation and spread in the Arab countries, 

and became one of the reasons for intellectual destruction, and what attracted us to this 

attempt is its analytical depth and the audacity of its Ali Assad Watfa to raise such an issue. 

Keywords: Ignorance, Academic, Culture, Ali Assad Watfa. 

 

 سفیان حامديأ. 
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 : مقدمة ال  -1

ا ظاهرة  األ�اديمية،  األمية  أو  التعليم،  سماجة  املقّنع،  فتعاظمت  نا�جهل  طرديا،  وتفاقمت  تشرت 

املعرفة   ومنا�ع  العلم  منابر  ب�ن  م�انا  لنفسھ  وجد  داهما  خطرا  أ�حت  ح�ى  الراهن،  عصرنا   �� فظاع��ا 

يف��ا الطبيعية �� صناعة الفكر  العر�ية. فما إن نزلت ا�جهالة بجامعتنا العر�ية ح�ى حالت دون قيامها بوظ 

 و�ناء ا�حضارة. 

ھ من ا�حزن القول إّن التعليم ا�جام�� �� العالم العر�ي  
ّ
ر  -بفاعل األمية األ�اديمية -ولعل

ّ
قد تقاعس وتأخ

ففاتھ الركب، �عد أن نضب معينھ وضؤل نتاجھ، واّم�� نفاذه إ�� شواغل األّمة، وصار األ�ادي�ي ا�جام�� 

 مواكب املعرفة ا�حقيقية والفكر ا�حر، فينقلب إليھ بصره خاسئا وهو حس��… يجيل الطرف �� 

والتحليل   النقد  مشرحة  ع��  األ�اديمية  األمية  ظاهرة  طرح  إ��  ماّسة  ا�حاجة  جعل  وغ��ه  هذا  �ّل 

والبحث عن   وتداعيا��ا،  عن مسببا��ا ومحّر�ا��ا  للكشف  �� محاولة  املسألة  تفكيك  خالل  املنطقي، من 

 املناسبة مل�افح��ا. ا�حلول 

األمّية    " بـ  واملوسوم  وطفة  ع��  أسعد  الدكتور  األستاذ  الّسوري  األ�ادي�ي  ألفھ  الذي  الكتاب  ويعت�� 

األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي: م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة ا�جامعية " من املؤلفات  

 وتحليال.الّرائدة ال�ي اهتمت ��ذه الظاهرة دراسة  

 فما �� أهم اإلش�اليات ال�ي تّمت إثار��ا �� هذا الكتاب؟ وما حدود هذا الطرح؟ 

اخ��نا االشتغال ع�� هذا األثر الفكري نظرا ألهمية ما احتواه من طرح؛ �� محاولة من ال�اتب لإلجابة  

اهرة املركبة وما �شو��ا من غموض والتباس. 
ّ
 ع�� عدة مستو�ات من هذه الظ

 المادي للکتاب: التقدیم   -2

قام مركز دراسات ا�خليج وا�جز�رة العر�ية بإصدار كتاب: األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي:  

السوري ”ع�� أسعد وطفة“ للباحث  ا�جامعية  ل�حياة  ا�خفّية  ا�جوانب   �� نقدية  ، وقد حوى  1م�اشفات 

 صفحة. و�نقسم إ�� مقدمة و�سعة فصول.  717الكتاب 

 يتضّمن �ل فصل مجموعة من القضايا ا�جوهرّ�ة املهمة.

 الفصل األّول: املثّقف األ�ادي�ّي من مفهوم املثّقف إ�� مفهوم املثّقف األ�ادي�يّ 

 الفصل الثا�ي: �� مفهوم األمّية األ�اديمّية: من األمّية الثقافّية إ�� األمّية األ�اديمّية. 

امعات العر�ية: التلق�ن بوصفھ إيديولوجيا تدم��ية وقّوة تجهيل  الفصل الثالث: التلق�ن وال��و�ض �� ا�ج

 . استالبيھ

 
ستاذ علم االجتماع -1

ٔ
كاديمي سوري، ا

ٔ
التربوي بجامعة الكويت، رئيس تحرير مجلة نقد وتنوير ، عضو اتحاد الكـتاب  باحث وا

بحاث العلمية المحكمة
ٔ
 .العرب، له العديد من المؤلفات، ومجموعة من الترجمات وعدد كبير من اال



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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م للو�� األ�ادي�ي. 
ّ
 الفصل الرا�ع: التسييس األ�ادي�ي ومساراتھ التدم��ية: التدم�� املنظ

ب�ن ا�حر�ات األ�اديمية واالستبداد األ�ادي�ي �� ترسيخ    -الفصل ا�خامس: ما  ا�جام��  دور االستبداد 

 األ�اديمية األمّية 

 الفصل السادس: من االستبداد إ�� الفساد: مظاهر الفساد األ�ادي�ي �� ا�جامعات العر�ية.

الفصل السا�ع: ا�جامعات العر�ية: تدم�� العقل و�نتاج ا�جهالة: من الفساد إ�� اإلفساد ومن ا�جهل إ�� 

 التجهيل.

 الفصل الثامن: اإلطار امل���� إلش�الية األمّية األ�اديمية. 

الفصل التاسع: هل �عا�ي األ�اديميون العرب من األمّية األ�اديمية؟ آراء نخبة من األ�اديمي�ن واملفكر�ن  

 العرب.

 قراءة في المحتوى:  -3

 المقدمة:  -3-1
افتتح ال�اتب ع�� أسعد وطفة كتابھ بمقدمة وسمها بـ: "مشروعية التساؤل"،  طرح خاللها الدور التار���  

تحقيق ��ضة األمم، م��زا الدور املركزي الذي يلعبھ األستاذ ا�جام�� �� هذا  ل�جامعات �� بناء األوطان و 

البناء وتلك ال��ضة، إذ هو الضياء الذي ُيِن�� طر�ق األمة إ�� الر�ّ� والفالح، وهو املسؤول الرئي�ىي والرا��  

 الرس�ي إلعداد أجيال خالصة القلب والعقل. 

ة األ�اديمية �� األوساط ا�جامعية العر�ية ال�ي أفرز��ا جملة من  �ح ال�اتب إ�� التفاقم الكب�� لألمي  كما

 العوامل السياسية والثقافية واالجتماعية. 

 :الفصل األّول: المثقّف األكادیمّي من مفھوم المثقّف إلى مفھوم المثقّف األكادیميّ  -3-2
بمفه املقصود  بيان  إ��  أفضت  مفاهيمية  بمعا�جة  الفصل  هذا  وطفة  أسعد  ع��  املثّقف اس��ّل  وم 

وعالقتھ ا�جوهر�ة بالثقافة واأل�اديمية. إذ ابتدأ بتعداد أصناف املثّقف�ن، موّ�حا العالقات ا�جدلية ب�ن  

تحديد املثقف والثقافة واأل�ادي�ي، واستد�� مرجعيات فكرّ�ة وفلسفّية غز�رة، وهو ما أف�ىى بالبحث إ�� 

 من التمايز ب�ن األ�ادي�ي املثّقف واأل�ادي�ي. ضروب

 : الفصل الثاني: في مفھوم األمیّة األكادیمیّة: من األمیّة الثقافیّة إلى األمیّة األكادیمیّة -3-3
"األمية   اإلضا��  املركب  ملؤّدى  املعّمقة  السوري  املفكر  معا�جة  يالحظ  أن  بتمّعن  الفصل  هذا  لقارئ 

حيث فّصل القول تفصيال ال مز�د عليھ    . األ�اديمية"، أو ما �سّم��ا با�جهل املقّنع أو "ا�جهل املتوّهم علما"

�� تبيان املقصود باألمية األ�اديمية ضمن حدوده اإلمب��يقية اإلجرائية، ملّمحا إ�� �ون األمية �� الدوائر  

م ع�� تحقيق التفاعل املعر�� �� �ل من ال�لية وا�جتمع، مثلما  
ّ
األ�اديمية تتج�� بوضوح �� عدم قدرة املعل
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ع� ال�جز   �� ب�ن  تتمثل  الفعال  التواصل  مجال   �� وكذا  الفكري،  ا�خلق  مجال   �� نوعية  ��ضة  تحقيق   �

 أطراف العملية التعليمية، واالخفاق �� مسايرة حركة العلم والتكنولوجيا املعاصرة. 

�عّول ع�� علمهم وحكم��م  �ان  الذين  العرب،  األ�اديمي�ن  بأّن معظم  التصر�ح  إ��  ال�اتب  انت�ى  وقد 

�� األزمات و�� املنعطفات التار�خية ا�حاسمة، قد أبدوا جهال أ�اديمّيا مريعا، حيث بّينت    ورجاحة عقولهم

التجارب املّرة ال�ي شهد��ا املنطقة العر�ية، أن كث��ا من األ�اديمي�ن انحدروا إ�� الدرك األسفل من السلوك  

ف وا�جهل. ينوء تحتالغرائزي الطائفي والعر�ّ� واملذه�ي األرعن، وانظموا إ�� القطيع الذي 
ّ
 أثقال التخل

وكيفما دارت ا�حال، فإن محنة األمية �� جامعتنا العر�ية �� املسؤول األول عن شلل األمة، فا�خواء  

والوهن وال�جز األ�ادي�ي �� العالمات ال�ي تضع الفكر العر�ي أمام صورتھ ا�حقيقية �اشفة عن سوءاتھ  

غ�� ا�خيبات املّرة �� صناعة األجيال، والهزائم املتتالية أمام قضايا    �� عالم اليوم الذي ال نرى لھ فيھ بضاعة

 األّمة، والتخر�ب الثقا�� واألخال�� واالجتما��.

إیدیولوجیا   -3-4 بوصفھ  التلقین  العربیة:  الجامعات  في  والترویض  التلقین  الثالث:  الفصل 
 : تدمیریة وقّوة تجھیل استالبیة

املعنون   الكتاب  من  الثالث  الفصل  بوصفھ  ـ  بـ  ��  التلق�ن  العر�ية:  ا�جامعات   �� وال��و�ض  "التلق�ن 

 "، عدد ع�� أسعد وطفة مساوئ نظام التعليم القائم ع�� التلق�ن. استالبيھإيديولوجيا تدم��ية وقّوة تجهيل  

�ة وعدم قدرتھ ع�� إحداث الر�ّ�، ذلك أّن   
ّ
وذهب إ�� أن أهم ما �عّ�� بھ هذا األسلوب هو لكنتھ املتع�

ى مقاصدها،  دو  ر الطالب فيھ يتوقف عند التخز�ن واالستظهار، وترداد ا�جمل ال�ي سمعها دون أن يتق�ىّ

وليس من قصد لهذا النوع من التدريس سوى تدر�ب املتعلم�ن ع�� أسلوب التفك�� املي�اني�ي الناتج عن  

خاو وعاء  إ��  الطالب  يتحول  وهكذا  ومستلزماتھ،  الواقع  فهم  وعدم  النظري  األ�ادي�ي    العَوز  ف��ا  يفرغ 

 عباراتھ املس��لكة، املرهقة، واملهلكة لي�ون بالتا�� مجرد اسطوانة بالية ال غ��. 

يت�ح من ذلك أن النمط التلقي�ي يثبط صبابة اإلبداع، و�ن�ع ا�� التطويع وال��و�ض من أجل أن يقف  

 حاجزا ب�ن الطالب و�طالق العنان لقدراتھ اإلبداعية.

ا�حصافة    نزعة  ويستفز  اإل�شاء،  ملكة  يقّوي  املتنّور  التعلي�ي  املن�ج  فإن  ذلك  من  النقيض  وع�� 

 واإلحاطة بحقائق الوجود و�التا�� فإنھ يحقق شرف طالب العلم ل�ونھ ير�� بھ عقال ومعيشة. 

يميا متنورا  إن حياتنا ا�جامعية ال تحتمل اليوم أ�اد  -ع�� حد قول الناقد السوري   – ومن املؤسف القول  

مثقفا يجيد ا�حوار و�متلك القدرة ع�� التنو�ر ويشارك طلبتھ �� الهم املعر�� والفلسفي، األستاذ املثقف  

باملنا�ج   الذي �ستن��  املعر��، األستاذ  والتساؤل  للمعرفة  نذر نفسھ  الذي  �� اختصاصھ، األستاذ  البارع 

 .1ع�� األنظمة االجتماعية القائمة  الفلسفية واملعرفية الك��ى، ألن أمثالهم �ش�لون خطرا

 
ة في الفضاء الجامعي العربي وطفة، علي، -1 كاديمي�

ٔ
ة اال مي�

ٔ
ة، اال ة للحياة الجامعي� ة في الجوانب الخفي� ، مركز دراسات مكاشفات نقدي�

 . 170، ص 2021، 9، العدد باالستكـتا إصدارات ، سلسلة  الخليج والجزيرة العربية
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بأسوار   �ستظل  الذي  امللّقن  األ�ادي�ي  إ��  ال  األ�ادي�ي  املثقف  إ��  ا�حاجة  أمس   �� اليوم  نحن  وكم 

ا�جامعة و�حت�ي بحصو��ا �عيدا عن ا�حاضن الفكري والثقا�� القائم ع�� هواجس الفكر النقدي. فهناك  

 �ادي�ي اإلبداع».اليوم «فرق كب�� ب�ن أ�ادي�ي التذكر وأ

 : الفصل الرابع: التسییس األكادیمي ومساراتھ التدمیریة: التدمیر المنّظم للوعي األكادیمي -3-5
ص اآلثار السلبية الناتجة عن  

ّ
يختص هذا الفصل با�حديث عن آفة تداخل السيا�ىي واأل�ادي�ي. وي�خ

 هذا التشابك. 

ييس األطر األ�اديمية �� تدج�ن العقل ال��بوي  و�� ثنايا هذا الفصل يؤكد ال�اتب ع�� أّن الغاية من �س

�ات اإليديولوجية من ميل عن ا�حق وجور اجتما�� وقهر    ليتواءم 
ّ
مع الوضع القائم، و�دفعھ إ�� قبول التع�

فكري، �أمر طبي�� قسري ال يمكن التنّصل منھ أو ��ذيبھ قطعا، و��ن أسوار جامعتنا العر�ية استطاعت  

ل تجد  أن  السياسة  يناهض  أقذار  التعليم  � من 
ّ
متع� نموذج  �شر   �� �ش�ل وا�ح  م�انا، ونجحت  نفسها 

االختالف و�طّور هاجس ا�خوف من التغي��، و�وقد النائرة تجاه �ل ما هو خارج عن املعهود، هذا املعهود  

. ولهذا لم تكن مش الفردّية وا�جماعّية  با�خيبة منھ، ونال من عقولنا وأقدارنا  اريع  الذي خ��ناه، فشعرنا 

�سييس ا�جامعات سوى نبذ للتحّرر من التعسف والغْصب وا�جْور، إذ ال ترى فيھ السلطات ا�حاكمة سوى  

 شّر مطلق �عصف بامتيازا��ا و�خ�خل مرتكزات هيمن��ا واستتباب األمر لها. 

ال تأث�� هذه  العر�ية، وتحت  البلدان  الكث�� من   �� ا�جام��  أن األستاذ  ر�ب، هو  بال  هنا  دورة  واملفجع 

والعطايا   باملزايا  طمعا  ا�حاكم  السيا�ىي  النظام  مع  اال��جام  إ��  يميل  واإلفساد  للفساد  االستالبية 

 السلطانية، وطلبا للشعور واإلحساس بالهو�ة والوجود �عد أن فقد �ل ر�ائز ومقّومات هو�تھ األ�اديمية

جهيل وتدم�� الو��، فاقتصر دوره ع��  وقصر دوره ع�� التلق�ن الساذج املهلك للقيم، وانكفأ إ�� وظيفة الت

 . 1حشو أدمغة الطلبة باملعلومات الفارغة

ھ ما إن زجُّ بالعملية التعليمية نحو املناكفات
ّ
والصراعات اإليديولوجية، ح�ى   و�مكن القول إجماال، إن

بذلك   األستاذ  �عد  فلم  التنو�ري،  الثوري  الفكر  بوتقة  خارج  يقف  أن  ع��  ا�حّر  األ�ادي�ي  املثقف  أج�� 

أساسا لقيام ا�حضارات، وال الن��اس الذي ي�ىيء لألجيال در��ا، و�وّجھ طاقات الشباب إ�� منارات املعرفة  

 صبة.  ودروب النور واملغامرات الفكر�ة ا�خ
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دور االستبداد الجامعي  -الفصل الخامس: ما بین الحریات األكادیمیة واالستبداد األكادیمي -3-6
 : في ترسیخ األمیّة األكادیمیة

سلط األستاذ الدكتور ع�� أسعد وطفة �� هذا الفصل الضوء ع�� مسألة ذات طا�ع خاص وحساس  

 
ّ

�� ا�جامعات العر�ية  تتعلق بحال ا�حر�ات األ�اديمية �� جامعاتنا العر�ية.  فأك د أّن ا�حر�ات األ�اديمية 

�عيش حالة غياب و�غييب تراجيدية، و�رى ال�اتب أن هذه ا�حر�ات لم تولد �عد �� معظم ا�جامعات العر�ية  

ا�حديثة ال�ي �ش�لت �� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن. حيث تأسست ا�جامعات ا�ح�ومية �� محراب  

ال�ي ش�ل��ا، و�� ال �عدو أن ت�ون مؤسسات ح�ومية وظيف��ا األساسية القيام  الوالء لألنظمة السياسية  

خدمة    �� التفا�ي  ع��  املرّوض�ن  باملوظف�ن  وتزو�ده  القائم  السيا�ىي  للنظام  الوالء  ع��  األجيال  ب��و�ض 

 . 1أغراضھ ومخططاتھ

صرح معر�� راق، و�� مناط  جزم ال�اتب بأّن ا�حر�ة داخل األطر األ�اديمية �� حجر األساس �� بناء �ل  

الت�ليف العل�ي وشرط ال��اعة الفكر�ة، حيث أ��ا �عتق العقل التعلي�ي من براثن العبودية السلطو�ة ال�ي 

الغيب   أستار  وراء  �شاء  حيث  إ��  سوقا  و�سوقھ  والنقد،  املعرفة  و�نتاج  لالج��اد  انطالقتھ  وتكبح  تكّبلھ 

 ا�جهول. 

األستاذ د 
ّ

أك كما  املقابل،  يحّرضھ    و��  والفكري  واملادي  اإلداري  األ�ادي�ي  استقالل  فإن  مرارا،  وطفة 

  �� الرائدة  فال�لّيات  ا�جتمع،  وأمام  الطلبة  أمام  مخرجاتھ  جودة  مسؤولية  وتحمل  التمّ��،  ع��  بصرامة 

العالم تبا�� باستقاللها الك�� وحر�ة فكر منتسب��ا، وتناضل من أجل حماية مكسب ا�حر�ة من تدخالت  

ل بأّي ش�ل وع�� أّية  األ 
ّ

نظمة السياسّية والّدينية و�ل من تحدثھ مصا�حھ بمحاولة التأث�� والتوجيھ والتدخ

 صورة �انت. 

 :لفصل السادس: من االستبداد إلى الفساد: مظاھر الفساد األكادیمي في الجامعات العربیةا -3-7
األ�ادي�ي،    الفساد  ا�خطورة، وهو  �� غاية  الفصل موضوعا  الشر  يتناول هذا  بما هو جر�مة عظيمة 

ھ ال يحّق  
ّ
د الدكتور وطفة أن

ّ
جسيمة الضرر، وسمة من سمات ا�جهل املؤذن بخراب العمران الفكري، وأك

�خاصة العلم والبص��ة أن ي��ّدوا �� من�لقاتھ املهلكة ال�ي تركن إ�� السفاهة املعرفية وا�جهالة التعليمية،  

ال�ا ال�ي لم تتخذ،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ستقبح  العر�ية  "ا�ح�ومات  تب بلسان فصيح موقف 

  �� الضارب  الفساد  من  الهادر  واملّد  ا�جارف  السيل  هذا  مواجهة   �� حقيقية  إجراءات  أي  عامة،  بصورة 

  - إذ �� حاضنة الفساد واإلفساد-مجتمعا��ا و�� مؤسسا��ا األ�اديمية، و�بدو أنھ يطيب لهذه ا�ح�ومات  

 . 2ل وحليفها الو�� يصول و�جول �� ا�جامعات واأل�اديميات"أن ترى نموذجها األمث
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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ح�ى  العر�ي  عاملنا   �� أهلھ  لغ��  العلم  أسند  إنھ  تقّدم،  ما  إ��  استنادا  القول  يمكن  القول،  وصفوة 

استشرت البذاءة األخالقية والبالدة املعرفية، فتسللت إ�� معظم رتب املؤسسة التعليمية، فأزكمت رائح��ا  

ث تجمعت داخل تلك األوساط جل أقذار الفساد وخبائثھ من رشوة ومحسو�ية وفساد �� الذّمة  األنوف، حي

 وجرأة ع�� االنتحال. 

الفصل السابع: الجامعات العربیة: تدمیر العقل وإنتاج الجھالة: من الفساد إلى اإلفساد   -3-8
 : ومن الجھل إلى التجھیل

التجهيل األ�ادي�ي أو ما �سّميھ بإعادة  خصص األستاذ الدكتور ع�� وطفة هذ الفصل لطرح موضوع  

مصّرحا   إنتاج ا�جهل �� ا�جامعة، فعمد ا�� استفزاز الضم�� األ�ادي�ي العر�ي املستغرق �� سباتھ الكسول.

ط واالستبداد الذي �عانيھ جامعاتنا العر�ية قد بّدد ضياءها التنو�ري، وعطل جمالها  
ّ
بأّن "الفساد والتسل

ت بالفساد الذي دّمر أنوارها، فأصا��ا �� مقتل، وأدى إ�� تدم�� �ل ما هو جميل الثقا�� فاسوّدت وأظلم

 .1ونبيل �� مرا�عها، و�ل ما هو م�ىيء �� مدارجها ومتوّ�ج ع�� منابرها"

ِفض عن جامعاتنا غباُر ا�جهل، 
ُ
 إذا ن

َّ
لھ، ولن تطيب ثمرتھ إال

ُ
�

ُ
وأعلن ال�اتب أّن التعليم العا�� لن ُيؤت أ

نزل أهل العلم منازلهم.وكرعت امل
ُ
 عارف من مصادرها ومشار��ا األصلية، وا

ده ال�اتب، قد علموا، أن صناعة  
ّ

وتجدر اإلشارة هنا إ�� أّن جبابرة الّسلطة �� العالم العر�ي، وفق ما أك

ِكَره الن
َ
ظام  جهل الشعوب، �� أقوم املسالك الستعبادها، و�لما أقبل عالم أو ُمص�ح يبّصر القوم �غفل��م، ن

نتفع بدوام البالهة، وأوجس منھ خيفة. فليس أسهل عند القادة من استعباد أّمة ال تقرأ، وكما قيل "أمة  
ُ
امل

مة". 
ّ
 جاهلة أسلس قيادة من أمة متعل

 : الفصل الثامن: اإلطار المنھجي إلشكالیة األمیّة األكادیمیة -3-9
ا�خط امل���� الذي اعتمده ��   عطفا ع�� مضمون ما سبق، قّدم ال�اتب هذا الفصل كتقر�ر واٍف حول 

 مطارحة موضوع الدراسة ودوافع ا�خوض ف��ا وأهدافها وصعو�ا��ا اإلجرائية.

ل هذا ا�جزء من العمل، �ش�ل عام، الضابط امل���� الذي اعتمده الدكتور ع�� �� بيان إش�االت  
ّ
ومث

العر�ي" من جهة، والدليل املرشد للقارئ  م�اشفتھ النقدية لقضية "األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام��  

ق ��ا من جهة أخرى. 
ّ
 �� استيعاب عمق املسألة وما يتعل
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من   -3-10 نخبة  آراء  األكادیمیة؟  األمیّة  من  العرب  األكادیمیون  یعاني  ھل  التاسع:  الفصل 
 :األكادیمیین والمفكرین العرب

مية واأل�اديمية حول املسألة  اتجهت هّمة ال�اتب �� هذا الفصل نحو عرض عّينة من الشهادات العل

املطروحة مستعمال من�ج االستقصاء واالستبيان املباشر ع�� �شر�ك صفوة من األ�اديمي�ن واملفكر�ن من  

 مختلف البلدان العر�ية. 

 و�ان االستبيان �ش�ل عام يبحث عن أجو�ة لألسئلة اآلتية:

   األمّية األ�اديمية؟ أوال: هل �عا�ي األستاذ ا�جام�� �� ا�جامعات العر�ية من 

  ثانيا: هل �عا�ي األستاذ ا�جام�� �� ا�جامعات العر�ية من األّمية الثقافية؟ 

  ثالثا: ما مظاهر األمّية الثقافية األ�اديمية �� الوسط األ�ادي�ّي �� ا�جامعات العر�ية؟ 

  را�عا: ما حدود هذه الظاهرة وأ�عادها �� ا�جامعات العر�ية؟ 

 الجتماعية الثقافية السياسية املؤسسة لهذه األمّية إن وجدت �� ا�جامعات  خامسا: ما العوامل ا

 . 1العر�ية؟

أركيولو�ّ�،  بأسلوب حفري  �عامل معها  بل  وافيا ومبّسطا،  اآلراء عرضا  تلك  ال�اتب �عرض  يكتف  لم 

م  إ��  لينت�ي  تركي��ا  �عيد  ثم  تفكي�ا  األقوال  يفكك  ف��اه  تجّسدها،  و�حظات  أسسها  إ��  ناقش��ا  ليعود 

 وتفريغها. 

الذين    يث�ي ع�� أ�حا��ا  املشار�ات وأن  يثّمن �ل  أن  الدكتور ع�� أسعد وطفة  لم يفت  القابل،  و�� 

 أضفوا بال ر�ب، عمقا إضافيا ع�� محتوى الطرح، وأغنوه بأ�عاد ودالالت مهمة تحليال وطرحا وتفكي�ا.

 حدود الطرح: 

حيث استطاع ال�اتب إ�� حد �عيد اإلجابة ع�� جملة من    ل�ن بدا لنا هذا الطرح طر�فا �� �عض جوانبھ،

األمية   مسألة   �� الباحث  للمفكر  املالزمة  االلتباسات  من  عدد  عن  اللثام  و�ماطة  املتداولة،  األسئلة 

األ�اديمية، فإنھ ال يفوت املتلقي أن �سوق �عض املالحظات ع�� سبيل التفاعل املثمر، وطلبا لتخاصب  

 اآلراء واألف�ار. 

ا�جامعية وعدم  يب �� األوساط  األمية  تفكيك ظاهرة  أك�� ع��  الع�وف  باإلم�ان  �ان  ھ 
ّ
أن ابتداء  لنا  دو 

تحميل األستاذ �ل املسؤولية �� ما آلت إليھ ا�جامعة من سقوط وتدهور فكري، فالطالب واإلداري واألسرة  

ن هذا الفشل. هذا من جهة،  ومرحلة التعليم ما قبل ا�جام��، �ّل من موقعھ، يتحّمل، بال شّك، جزءا م

ومن جهة أخرى، يالحظ القارئ العادي، فضال عن املتخّصص، أثناء عملية االستفتاء �� ا�جزء الثا�ي من  

العمل اكتفاء الدكتور ع�� وطفة بالبحث عن أجو�ة لألسئلة ال�ي طرحها، فقط داخل األوساط األ�اديمية، 
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تشمل الطلبة واإلدار��ن واألطياف الفاعلة �� ا�جتمع وكذلك  إذ ن�حظ �غافلھ ع�� توسيع دائرة االستفتاء ل

ر للمجتمع. 
ّ
 �عض السياسي�ن خاصة أن ا�جامعة �� النموذج املصغ

 خاتمة:  -4

نخلص مما تقّدم إ�� أّن مقار�ة ال�اتب ملسألة األمّية األ�اديمية مفهوما وتحليال وتفكي�ا واستقصاء...  

أّن مسألة ا�جهالة األ�اد إ��  بناء ع��  قد أفضت  العر�ية  لت كحالة فكر�ة داخل ا�جامعات 
ّ
يمية قد �ش�

 مسار ملتبس، تداخلت فيھ عناصر تدم��ية مختلفة.  

ھ ال يفوتنا، �� خاتمة هذا التقديم، أن نثّمن عاليا ا�جهود ال�ي بذلت �� هذا العمل  
ّ
ومهما يكن من أمر فإن

 الو��  الرائد، الذي سلط الضوء ع�� واحدة من أخطر قضايانا امل
ّ

عاصرة وأشّدها حساسّية �� محاولة لبث

ر فيھ،  
ّ

��ا، ومحاولة إيجاد حلول جذر�ة ل�حّد من تفاقمها، ع�� إخراجها من دائرة املس�وت عليھ والالمفك

  إ�� مدارات النقاش والتشر�ح العميق.
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صور  .29 تطور  الفرعية:  والثقافة  واملثالية  لنشوا  الدعاية  الصينية.  الثقافية  الذاكرة   �� غيفارا  ة 

 (ليندا) غاو/ سعيد 
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Propaganda, Idealism, and Subculture: The Evolution of Che 

Guevara's Image in Chinese Cultural Memory 
Lingxiao (Linda). Gao 

 



.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـتطور صورة غيفارا في الذاكرة الثقافية الصينية  الدعاية والمثالية والثقافة الفرعية
ٔ
 وديع بكيطة ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)526( 

 الدعایة والمثالیة والثقافة الفرعیة: 

 تطور صورة غیفارا في الذاکرة الثقافیة الصینیة  

 ∗(لیندا) غاو لـ 

 

 

 

 

 : ملخص

�عت�� هذا الثائر األرجنتي�ي إر�ستو "���ي" غيفارا رمزا للمقاومة والكفاح �� جميع أنحاء العالم، لذلك  

يقونة) مجموعة متنوعة من ا�حر�ات االجتماعية بمختلف األوطان، لكن تلقيھ باعتباره  أفقد تبنت صورتھ (

يقونة ورمزا داخل الص�ن املعاصرة لم تناقش من قبل املثقف�ن واملؤرخ�ن الغر�ي�ن. تبحث هذه الورقة ��  أ

لوقت ا�حاضر،  ح�ى ا  1950التلقي ا�خاص بصورة ���ي غيفارا �� الذاكرة الثقافية الصينية بداية من سنة  

وتكشف عن دالالتھ املتعددة ال�ي أعط��ا مجموعات اجتماعية مختلفة لھ �� سياقات تار�خية مختلفة؛  

للدعاية للثورة االش��اكية، وقد أقره ا�حزب الشيو�� الصي�ي    ا يقونة باعتباره نموذجرف غيفارا األ لقد عُ 

"املنبوذون   الشباب  منھ  جعل  وقد  ألمر��ا،  مناهض  خالل  down-sentكبطل  السري  الرو��  مرشدهم   "

رمزا ل�حن�ن إ�� املثالية، �� إحدى   Guangtian Zhangالثورة الثقافية، وقد عده ا�خرج غوا�غتبان �شا�غ  

 Qieأعمالھ الدرامية، وصوال إ�� عالم اإلن��نت حيث تمت تبيئتھ، ليمثل ثقافة فرعية و�صبح "�ي غيفارا  

Guevara�ويع الصينية،  بالصيغة  املساواة  "  غياب  ضد  ونضالهم  رضاهم  وعدم  الشباب  معاناة  عن   �

مما   مختلفة،  ُمثال  ا�حديثة  الص�ن   �� ���ي غيفارا  لصورة  املعقد  التطور  يمثل  واالقتصادية.  االجتماعية 

يجعلنا نر�طها با�حر�اء، أل��ا تتغ�� طبقا للسياقات ا�حلية ا�ختلفة؛ تو�ح هذه الورقة هذا األمر وكيف  

 ح م���خا �� الذاكرة الثقافية الصينية.  أنھ أصب

 سيميائيات، ���ي غيفارا، اإليقونية، املثالية، اإليديولوجية.  ال�لمات املفاتيح:

 

 

 

 اإلذن بالترجمة: تم التواصل مع المؤلفة عبر البريد اإللكـتروني ووافقت على الترجمة. ∗

ودیع بکیطة أ. ترجمة: 

 مراجعة: کریم کسبور
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ABSTRACT: 

Being a worldwide popular icon, the Argentine Marxist revolutionary Ernesto “Che” Guevara 

has been differently re-appropriated by a variety of movements across the globe; but his 

reception and symbolization in contemporary China has been less discussed by western 

scholars. This paper examines the image and reception of Che Guevara in Chinese cultural 

memory from the 1950s to the present, revealing his manifold significations endowed by 

different social groups in various historical contexts. He evolved from a propagandized model 

of the socialist revolution and anti-American hero endorsed by the Chinese Communist Party, 

to a secret spiritual guide for the “sent-down” youth during the Cultural Revolution; from a 

nostalgic symbol for idealism generated by Guangtian Zhang’s milestone drama Che Guevara, 

to a subculture of “Qie Guevara” on the internet that voices discontentment with social and 

economic inequality. The complex evolution of Che Guevara’s image in modern China testifies 

to his chameleon-like potential to represent different ideals. This discussion shows how his 

image has been tailored to various local contexts and has become engraved in Chinese 

cultural memory. 
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 تقدیم:   -1

املأساوي  وموتھ  األسطور�ة  حياتھ  �عد  غيفارا  "���ي"  إر�ستو  املارك��ي  األرجنتي�ي  الثائر  شبھ    ،تحول 

إ�� أيقونة عاملية شه��ة، ش�لت الذكر�ات الثقافية ألجيال عديدة؛ يمكن تصنيف تلقي غيفارا ��    ،املقدس

 الص�ن تقر�با إ�� أر�ع مراحل: 

، حيث أقر ا�حزب الشيو�� الصي�ي غيفارا كرمز بطو�� للثورة  1965إ��    1959أوال، الف��ة املمتدة من  

   ؛االش��اكية ومعاداة أمر��ا

)، حيث رفض ا�حزب رسميا غيفارا، وأصبح سرا هو املرشد الرو��  1976ـ1966ثانيا، الف��ة املمتدة من (

   ؛" من الطالب، الذين �عيشون حياة قاسيةdown-ents"للمنبوذين 

العشر�ن القرن  ثمانينات  من  املمتدة  الف��ة  والعشر�ن  ثالثا،  ا�حادي  القرن  بدايات  أصبح  إ��  حيث  ؛ 

 ؛غيفارا رمزا ل�حن�ن للمثالية ال�ي أصبحت نادرة �� مجتمع يتجھ نحو االس��الك وال��فيھ

عام   من  يومنا    2012را�عا،  “إ��  فرعية  بثقافة  مرتبطا  أصبح  حيث  بالصيغة Qie Guevaraهذا،   ”

الصينية، �ع�� ف��ا مجموعة من الشباب عن قضاياهم املهمة، وعن موقفهم من الالمساواة االجتماعية،  

والصراع الطبقي، واالستياء والتذمر السائد، و�طالبون بإعادة �عر�ف السعادة وتأم�ن ا�حر�ة وا�حق �� 

 ان ا�حياة ال�ي ير�د.أن �عيش اإل�س

 من بطل اشتراکي إلی انتهازي بورجوازي:   -2

، و�وصول ا�خ�� إ�� جمهور�ة الص�ن الشعبية، ع�� ا�جانب اآلخر من  1959نجحت الثورة ال�و�ية سنة  

) الصي�ي  الشيو��  ا�حزب  هلل  الهادئ،  مستوى  CCPا�حيط  ع��  دعائية  حملة  وأطلق  االنتصار،  لهذا   (

ال ف��ا  الثورة ووز�ر  البالد قدم   �� "���ي" غيفارا، وهو �خصية مهمة  اعتمد  بالثورة،  وأشاد  ال�و�ي  تار�خ 

م��يالية  الصناعة آنذاك، من قبل ا�حزب الشيو�� الصي�ي كنموذج سيا��ي للثوري االش��ا�ي و�طل قاوم اإل 

ال�حي اليومية،  الشعب  �حيفة   �� متكرر  �ش�ل  تظهر  "���ي"  وكتابات  خطابات  بدأت  فة  األمر�كية، 

الرسمية الصينية ال�ي يديرها ا�حزب مباشرة، و�� من أك�� املنشورات ع�� نطاق واسع �� الص�ن خالل تلك  

مقالة ومالحظات م��جمة لغيفارا �� �حيفة    83، أي ما مجموعھ  1965إ�� حدود سنة    1959الف��ة؛ ما ب�ن  

. تمت كتابة العناو�ن بأسلوب  1كيةمر�الشعب اليومية، �سلط أغل��ا الضوء ع�� مناهضتھ لإلم��يالية األ 

. قال غيفارا إنھ لن ي�ون  2م��يالية األمر�كية لن تجعل �و�ا �ستسلممشابھ ألسلوب "���ي": قال غيفارا إن اإل 

. ا�خ. 4. قال غيفارا إن اإلم��يالية �� العدو الرئي��ي لشعوب العالم3هناك سالم طاملا أن اإلم��يالية موجودة

جعلت هذه السلسلة من املنشورات "���ي" يظهر �ش�ل مثا��، حيث قدم ع�� أنھ بطل مناهض ألمر��ا، وأن  

 
1- Guo, Xueqing, The Rise and Fall of a Hero, Peking Foreign Language University, 2019, 12. 
2- People’s Daily, November 3rd, 1960, section 6. Database from Peking University Library. 
3- People’s Daily, April 18th, 1961, section 6. 
4- People’s Daily, December 28th, 1964, section 3. 
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العالم �لھ يدعمھ، إضافة إ�� هذا ا�جانب الذي يظهر فيھ موقف غيفارا كمناهض ألمر��ا، �شرت �حيفة  

عام    �� للص�ن  غيفارا  لز�ارة  صورا  اليومية  مش 1960الشعب  تظهر  وال�ي   ، �� هامة  أحداثا  أصبحت  اهد 

،  Maoالذكر�ات الصينية العامة: صور لھ وهو يتلقى الزهور من الطالب، ولقاءه مع الزعيم الصي�ي ماو  

�انت هذه الصور م���خة �� ذاكرة الشعب    1  وز�ارتھ للقرى الر�فية، ولعبھ مع األطفال �� ر�اض األطفال...

 سانية.  الصي�ي باعتباره زعيما سياسيا ورمزا لإل�

يقونة، أي صورة الزعيم "غيفارا"، مع تحول السياسة الدولية إ�� براد�غم جديد؛ فجأة هذه األ   تانقلب

، بدأ ا�حزب الشيو�� الصي�ي ينأى بنفسھ عن �و�ا االش��اكية: تدهورت  1965ـ1959�عد ف��ة قص��ة من  

االت مع  تتحالف  أن  �و�ا  واختارت  السوفي�ي،  االتحاد  مع  الص�ن  فيدل  عالقة  من  بقرار  السوفي�ي  حاد 

�� عام   بمثابة  1965�اس��و،  الص�ن  ل�و�ا من  األرز  إمدادات  تقليص  البلدين حول  ب�ن  ا�خالف  ، أصبح 

�عنوان: "بيان �اس��و    1966ف��اير    6  خطاب لھ يوم  �اس��و ��حيث ا��م  القشة ال�ي قسمت ظهر البع��،  

"، ا�ح�ومة الصينية بـ"(إظهار) االزدراء املطلق  CPRري  حول العالقات ال�و�ية مع ا�حزب الشيو�� ا�جمهو 

ولإلم��يالية �و�ا  اليومية  2لبلده  الشعب  �حيفة   �� و�شر  �اس��و  �خطاب  ال�امل  النص  ترجمة  تمت   .

، ش�لت هذه ال�حظة بداية ا�حرب الباردة ب�ن الص�ن  3�عنوان وا�ح: "بيان فيديل �اس��و املناهض للص�ن"

مر من قبيل الصدفة، إذ أن آخرة مرة ذكر ف��ا غيفارا �� �حيفة الشعب الصينية �انت  ، لم يكن األ 4و�و�ا

، �� خ�� أعلن فيھ استقالتھ ومغادرتھ �و�ا من أجل القيام بثورة �� ا�خارج، و�الضبط  1965�� تلك السنة  

بوليفيا الص5��  الثقافية  الثورة  �عهد  أنذر  السوفيا�ي  االتحاد  عن  الص�ن  انفصال  إن  حركة  .  و��  ينية، 

إلعادة تأكيد إيديولوجيتھ وسلطتھ، لم يذكر �� بداية هذه ا�حركة    Mao Zedongأطلقها ماو ���ي تو�غ  

ي صدم  ذال 1967أي خ�� ع�� االطالق عن غيفارا، وال ح�ى عن اغتيالھ �� عام   1976إ��  1965بأكملها من 

 . 6العالم 

رجمت إ�� الصينية خالل الثورة  رغم ذلك، لم ��تم ا�حزب ��ذا الزعيم الثوري ا 
ُ
ملؤثر، وال ��ذا ا�حدث. ت

غيفارا"، س��تھ الذاتية، حرب العصابات، مذكرات ���ي “بـ  الثقافية الصينية سلسلة من األعمال املتعلقة  

) بوليفيا   �� الداخلية  1971غيفارا  "القراءة  أجل  و�شرت من   ،(internal reading اخ��ع "، وهو مصط�ح 

. تم انتقاد  7"اللكتب ال�ي لها قيمة أ�اديمية ولك��ا غ�� مناسبة للعامة من القراء، �سبب عدم �حة أف�اره 

 
1- Guo, The Rise and Fall of a Hero, 15. 
2- Fidel Castro, “Castro Statement on Cuban-CPR Relations,” 1966, Castro Speech Data Base, Latin 
American Network Information Center, http://lanic.utexas.edu/project/castro/db/1966/19660206.html. 
3- People’s Daily, February 22nd, 1966, section 3. 
4- Guo, 49. 
5- People’s Daily, October 8th, 1965, section 3. 
6- Guo, 33. 
7- Zheng, Ruijun, “The Rule of ‘Internal Reading’ and the Publications of ‘Grey Books’ and ‘Yellow Books’,” 
Publication Studies, issue 11, 2014, 96. 



.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـتطور صورة غيفارا في الذاكرة الثقافية الصينية  الدعاية والمثالية والثقافة الفرعية
ٔ
 وديع بكيطة ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)530( 

�� املال  ال�ي أمالها ا�حزب، ألنھ لم يكن ثور�ا اش��اكيا حقيقيا: "فهو ال يرد ع��  غيفارا  حظات االفتتاحية 

واملغامرة" "االن��از�ة  النظر�ة  1ا�جماه��"، مارس  مناهضة  إ��  ظلما  دعا  برجواز�ا  ثور�ا  "ديمقراطيا  و�ان   ،

فارا �ش�ل جذي �� السبعينات  . �غ�� التقييم الرس�ي لت��ي غي2املاركسية املتمركزة حول "حرب العصابات"

لدرجة أنھ احتوى ع�� تناقضات ذاتية من الصعب التوفيق بي��ا، �انت صورة غيفارا ذات الوج���ن: بدءا 

من البطل االش��ا�ي إ�� "االن��ازي البورجوازي". قد صممت �ش�ل ال لبس فيھ طبقا ألجندة ا�حزب الشيو��  

 الصي�ي. 

 : وذ" االیقونة الروحیة للشباب "المنب  -3

البطولية   غيفارا  صورة  عن  تخ��  قد  الثقافية  للثورة  الرس�ي  ا�خطاب  أن  من  بالرغم  أنھ  وال�جيب، 

ونبذها، إال أن الشباب املثا�� "املنبوذ" والذي أرسل إ�� الر�ف النائي إلعادة التعليم، قام بتنشيط و�عادة  

�ي "حركة الن�وح إ�� الر�ح"، حيث  ، أسس ا�حزب الشيو�� الصي1968�� عام    .إحياء صورة "���ي" وتمثلها

مالي�ن طالب جام�� وثانوي إ�� املناطق الر�فية إلعادة �عليمهم من خالل العمل الزرا��    4أرسل أك�� من  

والعيش مع الفالح�ن؛ سرعان ما وجد هؤالء الشباب املتطوع�ن الطموح�ن �� هذه ا�حركة، واملتحمس�ن  

� أعمال عمالية قاسية ومتكررة، محروم�ن من املنا�ع الروحية؛  لبناء مجتمع اش��ا�ي أنفسهم محاصر�ن �

، وقد عمل يوما �عد يوم، ليدرك �� األخ�� تفاهة  the lost generation"3"ا�جيل الضائع  عرف هذا ا�جيل بـ

ا�حقيقية" "الثورة  وحقيقة  حياتھ  ب�ن  واملسافة  الرو��    . عملھ،  ملهمهم  ا�حبط  الشباب  هؤالء  اكتشف 

وا املوجه"���ي"  بكتاباتھ  الصارمة    ةستأ�سوا  والقيود  الشديدة  الندرة  ع��  للتغلب  الداخلية"،  "للقراءة 

املفروضة ع�� هذه الكتب، قام الطالب بن�خ الكتب يدو�ا �� الليل، وتم تداول هذه ا�خطوطات سرا، لقد 

ذلك ب�ن عدة    قطع �عضهم عشرات األميال فقط الستعارة ��خة من مذكرات "���ي"، وال�ي ُعممت �عد

 .4قرى، وقرأها الكث�� من الشباب ا�خلص�ن لدرجة أن الن�خة صارت �� حال ير�ى لها

مألت كتابات "���ي" قلوب هؤالء الشباب باملثل الثور�ة وروح املغامرة، واكتشفوا ف��ا الصدى العاطفي  

� تجر�تھ �� القراءة وقال:  لتجر�ة غيفارا األسطور�ة و�خصيتھ املفعمة باملشاعر، حيث علق أحد القراء ع�

"أشعر أن رو�� قد طارت إ�� غابات أمر��ا الالتينية، ع�� �عد أالف األميال، وقد غمرت بصوت روح املثل  

. ساوق ا�حزب الشيو�� الصي�ي كتابات غيفارا بمجموعة من املالحظات االفتتاحية، ال�ي 5العليا وا�حب"

 
1- Guevara, Ernesto, Guerrilla Warfare, translated by Institute of Latin American Studies at Fudan University, 
Shanghai People’s Publishing House, 1975, 2. 
2- James, Daniel, Che Guevara, translated by Institute of Latin American Studies at Fudan University, 
Shanghai People’s Publishing House, 1975, 1. 
3- Lu, Xing, Rhetoric of the Chinese Cultural Revolution: The Impact on Chinese Thought, Culture, and 
Communication, University of South Carolina Press, 2004, 195. 
4- Ding, Dong, The Wandering of the Spirit, China Federation of Literary and Art Circles Publishing 
Corporation, 2000, 37. 
5- Xu, Ruoqi, Chronicles of My Reading: 1962-1972, Anhui Literature & Art Publishing House, 2016, 73. 
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باب رفضوا تلك التأو�الت الرسمية؛ و�دال من ذلك، فقد اع��وا  انتقدت وقللت من قيم��ا عمدا، إال أن الش 

بتجر�ة القراءة الفردية ا�خاصة ��م خالل أيامهم القاسية والوحيدة، أصبحت أسطورة غيفارا طاقة روحية  

ا�خطاب   رفضوا  لقد  الر�فية،  حيا��م  ومشقة  �آبة  ع��  للتغلب  ا�حبط�ن  الشباب  هؤالء  تدعم  هائلة 

م و�دال  إبان  الرس�ي،  بأنفسهم.  و�فهمو��ا  يتصورو��ا  "غيفارا"،  مع  فردية  روحية  عالقة  أقاموا  ذلك  ن 

"غيفارا"   بصورة  بالتالعب  الصي�ي  الشيو��  ا�حزب  قام  الثقافية،  الثورة  زمن  وقعت  ال�ي  الفو��ى 

،  كب��ا  واستخدمها كسالح سيا��ي، لكن �� املناطق الر�فية �� الص�ن، استعاد الو�� الفردي واملثالية زخما

 حيث انفصل "ا�جيل الضائع عن ا�خطاب الرس�ي وسعوا جاهدين �حماية "غيفارا" ا�خاص ��م. 

 : تشي غیفارا علی المسرح: الحنین إلی المثالیة  -4

 من أنار نور الفجر ا�حمر �� األفق؟ 

 ال مز�د من آالف الليا�� املظلمة �عد اليوم

 ر�ما سي��غ الفجر مبكرا 

 وأنت تنادينا يمكننا أن �سمعك 

 .1ـ ���ي غيفارا

�عد ثالث�ن عاما من الثورة الثقافية، أعادت املسرحية التجر�بية "���ي غيفارا" هذا االسم إ�� األذهان،  

زانج   جوانجيتيان  املسر��  وال�اتب  املوسيقى  أخرجها  بك�ن  Guangtian Zhangوال�ي   ��  ،Beijing    عام

األو��، أصبحت املسرحية مشهورة �� جميع أنحاء البالد، واخت��ت ضمن  . �عد وقت قص�� من األداء  20002

. غ�ى ا�خرج جوانجيتيان زانج بنفسھ هذه األغنية  20003أهم عشرة "أحداث فكر�ة مهمة" �� الص�ن سنة  

ت  ، وقد شهد ا�حر�ات املثالية �� الثمانينا1966االفتتاحية السالفة الذكر، قبل رفع الستار. ولد زانج عام 

�� ف��ة مراهقتھ، �� الوقت الذي �انت فيھ الص�ن تتعا�� من اضطرابات الثورة الثقافية، و�ان الناس    1980

لم تدم الف��ة املثالية طو�ال، فقد �حقت فجأة    .يكرسون أنفسهم للس�� من أجل الديمقراطية وا�حر�ة

األحداث رعبا وحساسية ��    ، والذي أصبح من أك��1989عام    Tiananmen�سبب حادث ميدان تيانانم�ن  

أصبحت األجيال األك�� سنا �شعر    حيث  ،مهمة  نقطة تحول   1989ش�لت سنة    . الذاكرة العامة الصينية

واملتعة   املادي  التنعم  �عد ذلك ع��  الكث�� م��م  ركز  السياسية،  املشاركة   �� و�حباط  م��ايدة  أمل  بخيبة 

أصبحت ال�ي  السياسية  النقاشات  عن  وكفوا  ا�حزب،    ال�خصية،  قوان�ن  �سبب  مطرد  �ش�ل  تطاق  ال 

 
1- Zhang, Guangtian, Jisu Huang and Shen Lin, Che Guevara, translated by Jonathan Noble, Modern 
Chinese Literature and Culture Resource Center, Ohio State University, https://u.osu.edu/mclc/online-
series/noble/. 
2-The recorded version, reproduced in 2005, can be watched at https://www.bilibili.com/video/av18381153/. 
3- Feng, Tongtong, “A Musician's Artistic Transcendence and the Loss of Idealism: Guangtian Zhang’s Che 
Guevara and its Controversial Reception,” Nanking University Journal of Theatre Studies, 2016, issue 2, 166. 
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"���ي  اسم  و�دأ  املادي،  التنعم  والبحث عن  ال��فيھ   �� وا�غمسوا  السياسية،  األمور  الشباب عن  وابتعد 

 لد��م.  والثوري  غيفارا" يتال��ى من ذاكرة الناس مع فقدان ا�حماس السيا��ي

، وأعاد لها صورة "غيفارا" البطل واملثا��  الذاكرة الصينية  2000أحيا زانج بمسرحيتھ "���ي غيفارا" سنة  

لم تقم    .dystopiasالذي ال يموت، وذكر ا�جمهور بماض مفعم باألمل حيث لم تتدهور األحالم إ�� د�ستو�يا  

"غيفارا"    بـ  ةاملسرحية فقط بإعادة التار�خ و�حيائھ، بل �انت أيضا دعوة غيورة لعدم طمس املثالية الشب��

 .1ھ اآلن نحو االس��الك وال��فيھمن ا�جتمع الذي يتج

لـ النص،   لم يوجد أي ��خيص مرئي   �� زانج عمدا  "غيفارا" ع�� املسرح طوال املسرحية. كما أو�ح 

ال�واليس" ل غيفارا ع�� خشبة املسرح فقط بصوت آت من 
َ
الفعل السينمائي حضورا  2"ُيمث ، يخلق هذا 

 محدد ك�خصية تار�خية وغ�� مرتبط بأي هدف سيا��ي.  دائما لھ: �ان غيفارا موجودا بالفعل كمثال، غ��

�انت مسرحية "���ي غيفارا" لزانج أك�� من إنتاج ف�ي، فقد هدفت إ�� النقد االجتما��؛ أدرج زانج العديد 

ف��ة ا�حرب   الصينية، وأو�را بك�ن، واألس�حة من  الل�جات  �� املسرحية، استخدم  العناصر الصينية  من 

، مما خلق تواز�ا روحيا ب�ن الص�ن و�و�ا االش��اكية يتجاوز ا�حدود  1940األر�عينيات    الصينية اليابانية ��

ا�جغرافية واالختالفات الثقافية، بينما تدور جميع القصص �� أمر��ا الالتينية، تقدم املسرحية إحاالت  

ا وغياب  الفساد  مثل  قضايا  عن  زانج  كشف  املعاصر؛  الصي�ي  ا�جتمع  عن  مستمرة  لعدالة  وتلميحات 

والفراغ  األخال��  االنحالل  من  �عا�ي  الذي  الثورة  �عد  ما  مجتمع  صور  وقد  والب��وقراطية،  االجتماعية 

الرو��. "ملاذا وضعت األغالل ا�حديدية املكسورة مرة أخرى؟ ملاذا أصبح عبد األمس هو امللك ا�جديد مرة  

مل من الوضع الراهن، ألن �عد سنوات  أخرى؟ لقد عكست �لمات األغنية ال�ي تفصل ب�ن املشاهد خيبة األ 

من الثورة، لم يتحقق ��يء مما حلم بھ، املساواة، العدالة... �� أي م�ان، بلغ النقد االجتما�� �� املسرحية  

معلمة   سنوات  قبل  �انت  امرأة،  أصبحت  حيث  الالذعة،  ال�خر�ة  خالل  من  ا�ختامي  املشهد   �� ذروتھ 

وكسبت    La Higueraيفارا" بالرصاص، مرشدة سياحية �� ال هيغو�را  طموحة �� املدرسة ال�ي قتل ف��ا "غ

 املال من خالل املبالغة �� وصف لقا��ا مع غيفارا �جذب السياح. 

حذر زانج �� نقده االجتما�� من خطر الن�عة االس��الكية والتسو�قية، واق��ح �سو�ق "���ي غيفارا"،  

�جمهور و�خفي قسوة التار�خ، ونقده الالذع للمثالية.  كش�ل من أش�ال التس�� ا�جما��، دون أن يالطف ا

ان��ت املسرحية وسط كم هائل من األعالم ا�حمراء، وغ�ى زانج مع الطاقم بأكملھ النشيد األم�ي الصي�ي، 

. إن األمل الذي تمثلھ أغنية ال��اية هو الذي ساد طوال الوقت؛ تماما كما تو��  3وشاركهم ا�جمهور ذلك

 احية: ال مز�د من آالف الليا�� املظلمة �عد اليوم، ر�ما سي��غ الفجر مبكرا. ال�لمات االفتت 

 
1- Feng, “A Musician's Artistic Transcendence and the Loss of Idealism,” 169. 
2- Zhang, Che Guevara. 
3- Cheng, Yinghong, “Che Guevara: Dramatizing China's Divided Intelligentsia at the Turn of the Century,” 
Modern Chinese Literature and Culture, Vol. 15 No. 2, Fall 2003, 5. 
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 : "کي غیفارا": نموذج الثقافة الفرعیة الناشئة  -5

شعبية �خصية "ِلِك  الت �� الص�ن نعلأ، 2012لكن الفجر لم ي��غ كما أراد زانج. بدال من ذلك، �� عام 

بض عليھ لسرقتھ درجات كهر�ائية. عرفت هذه املرحلة    ،�شو"
ُ
الذي عرف بلقب "�ي غيفارا"، وهو م��م ق

ن��نت  ع�� اإل   2012تطورا جديدا �� صورة "غيفارا"، وال�ي تحررت من �ل التوقعات السابقة؛ انتشر �� عام  

بب عدم بحثھ عن  مقطع فيديو يظهر "�شو" أثناء استجوابھ لدى الشرطة، عندما سألتھ الشرطة عن س

عمل لكسب عيشھ، ابتسم "�شو" وهو مقيد اليدين إ�� القضبان، وأجاب بلكنة �وميدية: "العمل من أجل  

. تمرد "�شو" ومظهره الفر�د،  1�خص آخر أمر مستحيل، لن أعمل أبدا ألجل �خص آخر طوال حيا�ي"

     ).1���ي غيفارا (الصورة الشعر الطو�ل وامللتوي، ألهمت �سرعة ا�جتمع الصي�ي ور�طتھ بصورة 

 

أو لص" باللغة الصينية ولها نفس صيغة النطق مع "���ي  "�ي غيفارا"، فـ"�ي" �ع�ي "سارق    وهكذا لقب بـ

Che اإل مستخدمي  من  العديد  بھ  أشاد  �سلي��م  "،  مدى  وصفوا  الذين  املزاح،  سبيل  ع��  الشباب  ن��نت 

. انتشر فيديو مقابلة "�ي غيفارا" �النار ��  2و�لهامهم من تمرد "�شو" وهدوءه، واعت��وه "زعيما روحيا" لهم

ل التواصل االجتما�� وحصد مالي�ن املشاهدات؛ الذي يبدأ �عبارة: "لن أعمل أبدا ألجل  الهشيم ع�� وسائ

واإلعالنات، وتحولت    memes�خص آخر طوال حيا�ي"، وقد أرفقت هذه العبارة بالعديد من �لش��ات  

الصورة  إ�� صورة مماثلة للصورة اإليقونية لت��ي غيفارا الشه��ة (أنظر    ،طبقا لتقنية الفوتوشوب،  صورتھ

 
1-The full interview video can be watched at: 
https://www.bilibili.com/video/BV1fx411g74f?from=search&seid=12167295797719116576. 
2- Ye, Ruolin, “Fresh Out of Prison, Bike Burglar Qie Guevara Shuns Spotlight,” Sixth Tone, 2020, 
https://www.sixthtone.com/news/1005528/fresh-out-of-prison%2C-bike-burglar-qie-guevara-shuns-
spotlight. 

لقطة من الفيديو يظهر ف��ا "ِلِك �شو" امللقب بـ "�ي غيفارا". مرفقا بالعبارة ال�ي رددها باللغة الصينية:  : 1 صورة

 "العمل من أجل �خص آخر أمر مستحيل، لن أعمل أبدا ألجل �خص آخر طوال حيا�ي".

http://www.inquiriesjournal.com/article-images/uid-6111-1608727533/cb60df.jpg
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طبع الناس هذه الصورة اإليقونية ا�جديدة ع�� القمصان... وال�ي ارتبطت بظهور ثقافة فرعية مفعمة    .)2

با�حيو�ة. و�الفعل، فإن انقالب صورة ���ي غيفارا العامة من بطل ثوري إ�� سارق دراجات تبدو مهزلة أك��  

تك غيفارا"  لـ"�ي  الطبيعية  غ��  الشعبية  تحت  لكن  مأساة؛  الالعدالة  م��ا  من  املرئية  غ��  ا�جوانب  من 

استخدم   حيا�ي"،  طوال  آخر  �خص  ألجل  أبدا  أعمل  "لن  أنھ  قال  عندما  العام،  واالستياء  االجتماعية 

، و�� �ش�� �� السياق ا�حديث إ�� عمل املصنع الشاق واألجور املنخفضة،  dagong"�شو" �� األصل �لمة  

يمثل   االستقرار،  وعدم  القاسية  العمال  والبيئات  ا�جتمع:  حافة  ع��  �عيش  اجتماعية  فئة  �شو"  "ِلِك 

   املهاجرون غ�� املتعلم�ن، الذين تر�وا منازلهم الر�فية للبحث عن فرص �� املدن.

  

 

 

�عد فشل االقتصاد ا�جما�� الصي�ي �ش�ل �ار�ي خالل القفزة العظيمة والثورة الثقافية، أجرى رئيس  

�جع ف��ا املستثمر�ن،    1980إصالحات اقتصادية �� الثمانينيات    Deng Xiaopingالوزراء د�غ شياو بينغ   

. ونتيجة  1عزز اقتصاد السوق ا�حر داخل بنية النظام السيا��ي االش��ا�يوأل�� امللكية ا�جماعية للدولة، و 

 the China"امل�جزة الصينية  لذلك، شهدت الص�ن ف��ة من النمو االقتصادي السريع والتمدن، وصفت بـ

miracleلكن ما لم ُيذكر هو التفاوت امل��ايد �� الدخل، والتفاوت العميق ب�ن ا�جال ا�حضري والر�في ،"  ،

 مليون عامل مهاجر من أجل بناء االقتصاد.  200واستغالل 

 
1- Young, Jason. China’s Hukou System: Markets, Migrants, and Institutional Change. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2013, 49. 

صورة لوجھ "ِلِك �شو" ع�� ملصق "���ي غيفارا" يقول السطر الذي �� األع��:  : 2 صورة

 ل �خص آخر أمر مستحيل، لن أعمل أبدا ألجل �خص آخر طوال حيا�ي"."العمل من أج

http://www.inquiriesjournal.com/article-images/uid-6111-1608727533/4f3c1b.jpg
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، قبل عام�ن من أن يصبح "�ي غيفارا" رمزا شائعا، انتحر خمسة عشر عامال شابا �� شركة  2010�� عام  

واحدا تلو آخر، نظرا لظروف العمل املأساو�ة ال�ي �عملون    Shenzhen�� �شن �شن    Foxconnفوكس �ون  

ن��نت والوحدة ال�ي أدت إ�� الهشاشة وهددت حيا��م  لطو�لة والفقر وضعف شبكة اإل ف��ا وساعات العمل ا

إ�� استبعاد املثل األع�� 1اليومية البنيوي والقيود املؤسساتية أدت  . بينت هذه ا�حادثة كيف أن العنف 

 الوردي الذي روجتھ الدولة القائل بأن: العمل ا�جاد يؤدي إ�� النجاح.

هذه ال�خر�ة املتأصلة �� السرد: أصبحت "الطبقة العاملة ال��وليتار�ة" ا�جموعة    ر�ما الحظ الكث��ون

�� الوقت ا�حاضر، ال تزال   �� مجتمع أطلق ع�� نفسھ اسم "االش��اكية".  بنيو�ا  األك�� استغالال وضعفا 

ل�ل   االث�ي عشر  ا�جوهر�ة"  االش��اكية  "القيم  ظهر 
ُ
ت الشوارع   �� السائدة  ا�حمراء  بي��ا  األعالم  مار، ومن 

. الواقع �عيد عن املثالية؛ إن فيلم "بنات عامالت: من الر�ف إ�� املدينة �� الص�ن 2"الرفاهية" و"العدالة"

، Leslie Changليس�� شينج     “لـ  "  Girls: From Village to City in a Changing China Factoryاملتطورة  

عام   عرض  قد    2008الذي  املتحدة،  الواليات  املصا�ع  ��   �� املهاجرات  للعامالت  اليومية  ا�حياة  صور 

الصينية، من خالل حك��ن �حيا��ن الفردية، وكيف أ��ن �ان �عملن لساعات طو�لة ال حصر لها �� ظروف  

. بالرغم من  3ضمن طبق��ن االجتماعية  اتمأساو�ة، وهن يقبعن �� دوامة من الفقر والالعدالة، محاصر 

الرثة   "الطبقة  مثل  �لمات  تخضع  الص�ن؛   �� املناقشات  هذه  بمثل  �سمح  ما  نادرا  end -lowذلك، 

population  الرقابة "منصة  ع��  صارمة  رقابة  إ��  املهاجر�ن  لهؤالء  املعيشية  با�حياة  ترتبط  وال�ي   ،"

Microblogھ ال�حفي�ن واملدون�ن وتمنعهم  "، ال�ي �� أك�� منصة إلك��ونية �� الص�ن، وال�ي تقوم بتوجي

 من �شر أي رأي أو تدو�نة قد �عكر ا�جو العام وتخلق اضطرابا اجتماعيا؛ ح�ى أن االضراب ممنوع �ليا. 

الطبقة   هذه  مسألة  إ��  العام  الرأي  واملزحة،  الغرابة  روح  ب�ن  يجمع  الذي  غيفارا"،  "�ي  فيديو  أعاد 

ا�حدdagongاملهمشة   السياق   �� �ش��  وال�ي  والبيئات  ،  املنخفضة،  واألجور  الشاق  املصنع  عمل  إ��  يث 

أي "الذين يقضون حيا��م وهم �عملون �حساب �خص آخر"، دون مآل مفرح.   ؛القاسية وعدم االستقرار

أطلق الناس العنان لفيض من املشاعر �� حب "�ي غيفارا"، بطل ما �عد ا�حداثة ال�وميدي واملتمرد، كتب  

األسئ منصة  مستخدمي  واألجو�ة  أحد  "�ش��و  Q&A    )Questions and Answersلة   (Zhihu الن�خة  ،"

"، �� تدو�نتھ مازحا: لقد ف�ح القائد "�ي غيفارا" االستغالل الرأسما�� Quoraالصينية من موقع "كيورا  

؛ تذكر هذه القولة باملا��ي الصي�ي الثوري حيث سادت لغة الصراع الطبقي، تحدت صورة  4لل��وليتار�ا"

، بحيث أن انحداره من ثقافة فرعية �ع�� عن  Guerrillero Heroicoالصورة املثالية لـ غييلوا هروا�ا    "�ي"

بـ"�ي غيفارا"   امللق  �شو"  "لك  أصبح  وتفككها؛  السلطة  تف�ح  نكتة  منھ  جعل  املهمشة  يقونة من  أالفئة 

 
1- Chan, Jenny. "A Suicide Survivor: the life of a Chinese migrant worker at Foxconn." Asia-Pacific Journal, 
11.31, 2013, 1-22. 
2- “Core socialist values,” chinadaily.com.cn, 2017, 
https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-10/12/content_33160115.htm. 
3- Zhang, Leslie, Factory Girls: From Village to City in a Changing China, Random House, 2008. 
4- Ye, “Fresh Out of Prison.” 
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ة الفرعية أخالقيات العمل  خاللها �ع�� الناس عن معانا��م واستيا��م وقلقهم ا�خفي. رفضت هذه الثقاف

 :  Foxconnالرأسما�� وال�ي صاغها رجال األعمال، يقول شعار التوظيف ا�خاص �شركة فوكس �ون 

 .1أن تحلم، وسوف تحلق عاليا، وتحقق ما تر�د "أنت لم تخ�� أن تولد، ما عليك إال

تحيل، لن أعمل أبدا  اآلن، �ستجيب الشباب ملقولة "�ي غيفارا": " العمل من أجل �خص آخر أمر مس 

ألجل �خص آخر طوال حيا�ي"، قام هذا الو�� اليقظ ل�جيل ا�جديد برفض األخالقيات الرأسمالية ال�ي 

�ستعبد اإل�سان و�عزلھ، بحيث أعاد هؤالء انطالقا من هذه الثقافة الفرعية �عر�ف مجموعة من املفاهيم  

 م��ا "السعادة" و"النجاح"... طبقا للغ��م ا�خاصة. 

 : تمة خا  -6

صورة ���ي غيفارا �� الص�ن، حيث خضعت للتبيئة، جعلت منھ ممثال لفئات مختلفة  تباينت �ش�ل كب��  

من ا�جتمع �� سياقات تار�خية متنوعة، واألهم هو قدرتھ ع�� ايقاظ الو�� الفردي والتمرد، سواء بالنسبة  

هيمهم ا�خاصة حول غيفارا املرتبطة  للشباب الذين أعيد �عليمهم خالل الثورة الثقافية، والذين طوروا مفا 

بالتحرر من السلطة، أو الفنان�ن مثل جوانجيتيان زانج والذي استلهم صورة غيفارا املثالية �� مسرحيتھ  

وع�� عن خيبة أملھ من الوضع الراهن وخيبة جيل �امل مما آلت إليھ الثورة الصينية، أو العمال والشباب  

النظا تمردوا ضد  الذين  ثقافة فرعية وصنعوا بطال  املعاصر�ن  الرأسما�� االستغال�� من خالل �شكيل  م 

خاصا ��م هو "�ي غيفارا"، ستستمر صورة "غيفارا" �� التغي�� مع مرور الوقت، لكن أف�ار التمرد واملثالية  

��ا   والو�� الفردي، ال�ي يرمز إل��ا غيفارا ستظل إ�� األبد ذكر�ات ثقافية �� ذاكرة ا�جتمع الصي�ي، �ع��

  و�حتفل ��ا أولئك الذين يودون مستقبال مشرقا.

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Chan, “A Suicide Survivor.” 
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 (*)حوار مع عالمة االجتماع الفرنسیة "آن موکسیل " 

 علی عالقاتنا الحمیمیة...   19- تأثیر کوفید 

 

 

 
  (**)آن موكسيل  "السوسيولوجية الفر�سية أجرت مجلة العلوم اإل�سانية �� عددها األخ�� حوارا مع  

�عد عن  اآلخر   " األخ��  إصدارها  تأث��ات  " L'autre à distanceحول  استكشاف  ع��  فيھ  عملت  والذي   ،

ا�حب وكذا العالقات  و  االجتما�� ع�� العالقات األسر�ة، عالقات الصداقة،  التباعد  آثارو   19جائحة �وفيد

 : نقدم أهم مضام�ن ا�حوار .املهنية

ا�حجر  ،  آن موكسيلأكدت   ظروف  نتيجة  أنھ  التحقيق،  بإدارة عملية  ا�خاصة  املن�جية  الناحية  من 

  ، من خالل االتصال باأل�خاص ع�� املراسلة  Enquête en chambre  تحقيق الغرفة  الص�� اعتمدت تقنية 

أي    ،ule de neigeEchantillon bo  كما اختارت �� ت�و�ن عينة البحث طر�قة ما �س�ى بالعينة كرة الث�ج 

املمارسة...وكذلك ال�جوء ا�� األدبيات املكتو�ة لل�حفي�ن واملثقف�ن    خالل العينة ال�ي تتوسع تدر�جيا من  

 والتجارب التار�خية املرتبطة باألو�ئة. 

جوابا عن سؤال حول مدى تأث�� املسافة االجتماعية �� �غي�� عالقتنا باآلخر، أو�حت الباحثة أن التأث��  

وهو الشعار الذي ساهمت ��    .واستحضرت شعار إذا كنت تحب أقر�اءك ال تق��ب م��م كث��ا  ،و�ا�ان ق

 
صل بالفرنسية بمجلة العلوم اإلنسانية تحت عنوان :    (*)

ٔ
 الحوار منشور في اال

Ce que le covid-19 fait à notre intimité. Entretien avec Anne Muxel.Propos recueillis par Salomé Tissolong, 
Grands Dossiers N° 65 - Décembre 2021- janvier - février 2022 . 

ن موكسيل :   *)(*
ٓ
عمال ا

ٔ
 ا

فراد وخاصة الشباب بالسياسة من خالل 
ٔ
شكال المختلفة لعالقات اال

ٔ
عمالها على اال

ٔ
تحليل مواقفهم وسلوكاتهم. فهي تعالج  تتمحور ا

نماط التنشئة وبناء الهوية السياسية. من 
ٔ
يضا ا

ٔ
و ا

ٔ
شكال الجديدة للتعبير السياسي، العالقة بالتصويت ا

ٔ
لة اال

ٔ
بشكل خاص مسا

عمالها : 
ٔ
 ا

 ،  996كـتاب الشباب والسياسة. صدر سنة 
نت والسياسية. الحب والقناعات. صدر سنة 

ٔ
نا، ا

ٔ
 ،  2008كـتاب " ا

 ،  2007مشترك مع برونو كوتريس . كيف يمارس الناخبون اختيارهم؟ المجموع االنتخابي الفرنسي. صدر سنة  كـتاب
طفال الوهم. صدر سنة  20كـتاب . 

ٔ
 2010سنة في السياسة. ا

وليفييه غياند. اإلغراء الراديكالي: تحقيق حول تالميذ الثانوي. صدر سنة 
ٔ
 2018كـتاب مشترك مع ا

ن
ٔ
ن موكسيل هذا باإلضافة الى ا

ٓ
هيئة تحرير المجلة الفرنسية للسوسيولوجيا، كما اهتمت برهانات الذاكرة، بتقاطع الذاكرة   عضو ا

جيال (كـتاب الفرد والذاكرة العائلية. صدر سنة 
ٔ
 ).  1996الفردية والذاكرة الجماعية، وكذلك اشتغلت على دينامية نقل القيم بين اال

ن موكسيل  لبحث التي عملتحقول اإن قضية الحميمية حاضرة في جميع 
ٓ
م   2021على استكشافها، وهذا العمل الذي تتابعه منذ ا

خر عن بعد. لما تؤثر الجائحة على العالقات الحميمية".
ٓ
  خالل كـتابها " اال

 ترجمة: محمد امبارکي
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ا�حب   ب�ن  شرخا  أحدثت  �حماي��م،  أقر�ائنا  عن  هاتھ  االبتعاد  فدعوة  ال�حية....  السلطات  انتشاره 

ن من �عضنا  و بفنحن مق��   ،نحب  من  يتّم إزاء  واالق��اب ا�جسدي، وهذا األمر هو مضاد للطبيعة طاملا أنھ

  و�علم  ،هذا ا�حرمان املفا��  و�التا�� فاألجساد �� هنا للتعب�� عن هذه املشاعر وهذا التقارب. إّن   ا،�عض

، أحدث زعزعة قو�ة �� العالقات  اأصبحنا خطرا ع�� �عضنا �عض  ناألنL’amour à distance  ا�حب عن �عد

 ا�حميمية ل�ل واحد منا.

الرقمية   للطرق  يمكن  �ّل ال  تخ��ق  اللمس  اللمس...قضية  �عوض  أن  وجودنا    واالف��اضية  فضاءات 

وخصوصية   حميمية  األك��  من  العشق  –وحياتنا،  عن  التعب��  األبوة،  الفضاءات    -رابطة  ا�جنس...ا�� 

  ،ونر�ت ع�� الكتف  ،ونقبل   ،حيث نمد اليد  العمل،االجتماعية والعمومية �حياتنا ا�جماعية: الصداقة،  

 ونتعانق من 
ّ
 قة.أجل التعب�� عن االرتياح أو عن الدعم...اللمس هو أيضا إشارة تحيل ع�� الث

 إ��  و�النسبة  
ّ
هل  و   ،ق بصعو�ة إقامة املسافة االجتماعية داخل دوائرنا االجتماعية الضيقةسؤال يتعل

ا�ح�ومية التوج��ات  تر�كها  ولم  صامدة  العالقات  قالت  ظلت  الشعور  موكسيل    آن؟  املسافةأن    بآثار 

الشارع،   �� ��م  نلتقي  الذين  األ�خاص  العمل،  (زمالء  البعيدة  األوساط  داخل  أقل  �ان  االجتماعية 

تباعد داخل   التجار...)..لكن داخل األوساط األقرب يبدو من الصعب تجسيدها...مع ذلك الحظنا ف��ات 

خالل ف��ة ا�حجر الص��.   هذه الدائرة الضيقة ذا��ا. لدى األزواج مثال حيث رأينا تراجع املمارسة ا�جنسية

انفلتت من قيود املسافة ا�جسدية. �� الواقع، من الصعب أن  قد  ور�ما أن العالقات ب�ن اآلباء وأطفالهم  

  �� األطفال  واملدرسة وضعت  األسرة  داخل  املسافة  ا��  الداعية  التوج��ات  األطفال...إن  مسافة مع  تضع 

للعيش قابلة  غ��  �� شروط  ،شروط  الشك  ��   بل وزرعت  العالم،  إطالل��م ع��   �� االجتماعية،  تنشئ��م 

   �علمهم االجتما�� واملعر��.

من املرض، من املوت، من اآلخر بل وأيضا خوف    –ع�� الدور الذي لعبھ ا�خوف  آن موكسيل  ركزت  

�� زعزعة عالقاتنا، وقالت �� هذا الشأن أن تمثل الفرد لنفسھ كخطر   ،خالل ا�جائحة -اإل�سان من نفسھ

النف�ىي كيف تطور لدى األطفال شبح  ي الطب  و�اآلخر...لقد أو�ح علماء  بنفسھ  �� صياغة عالقتھ  ؤثر 

�م أو أجدادهم نتيجة  � ا�خوف وفو�يا الرعب من خالل اعتقادهم أ��م قد يتسببون هم أنفسهم �� موت أبا

النفسية والعاطفية داخل    ولم يقدروا نتائجھ. إن هذا األمر �ان لھ تأث�� قوي ع�� الرابطة،  خطأ صادر ع��م

 وسطهم األسري. 

ا�� اآلخر�ن بطر�قة   هذا باإلضافة ا�� ترسيخ نوع من ا�عدام الثقة �� العالقة باآلخر. ال ينب�� التوجھ 

إن املسافة االجتماعية، العزلة    اليد هكذا بطر�قة عفو�ة، ال نقبل...  من االنتباه وا�حذر. ال نمّد   تلقائية. البّد 

هذا خلق انطواء ع�� الذات،    هشة ال�ي �حقت بنا خالل املراحل األو�� من ا�حجر الص��، �ّل املفروضة والد 

 
ّ
 ص كث��ا من ساحات ا�خاطرة والالمتوقع...قل

يمكن القول إن ا�عدام الثقة الذي سكن سلوكياتنا ال�خصية امتد أيضا    – تؤكد الباحثة    –�� ال��اية  

االجتماعية و�مكن أن �ش�ل خطرا ع�� ا�جتمع. كما ساهمت ا�جائحة حقيقة �� ليسكن مجال سلوكياتنا  

 أن ��دد ا�حر�ات األساسية والديمقراطية.  انتعاش وترسيخ تكنولوجيا التعقب وأنظمة املراقبة ال�ي يمكن



ن موكسيل"
ٓ
ثير كوفيد حوار مع عالمة االجتماع الفرنسية "ا

ٔ
 محمد امباركي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  على عالقاتنا الحميمية...   19-تا
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لم  ألم �ساعدنا ا�خوف من املوت ومن املرض �� استعادة الو�� ��شاشتنا ومحدوديتنا. و�التا�� أ  ،لكن

 �ساهم �ل هذا �� اق��ابنا من �عضنا البعض؟  

قالت   السؤال  هذا  ع��  موكسيلجوابا  ال�خ�ىي   ،آن  املستوى  ع��  ��شاشتنا  وعينا  لقد  الواقع   ��

وا�حمي�ي: هناك من فقد قر�با لھ، هناك من سقط مر�ضا، وهناك من تملكھ ا�خوف ع�� أقر�ائھ، ع��  

 موتا �ان حقيقة. هناك عودة ملا هو تراجيدي...نفسھ...لقد علمتنا هذه الهشاشة أن ��� 

هنالك �ىيء جما�� قيد التش�ل. فبقدر ما �انت هذه ا�جائحة معاشة ع�� مستوى العالم ك�ل، معاشة  

من طرف تجمعات واسعة، بقدر ما أج��ت عدد كب�� منا ع�� إعادة االعتبار لقضية االنتماء ا�� جماعة  

 �حمي�ي. أوسع تتخطى حدود فضائنا ال�خ�ىي وا

ة مرتبطة بالقضايا اإلي�ولوجية. �انت هذه القضايا حاضرة  إن األزمة ال�حية �انت فرصة ليقظة مهمّ 

املتاحة ع�� األرض   املوارد  ا�حفاظ ع��  ا��  البشر�ة  اإلي�ولوجية وحاجة  األنظمة  �� وعينا، لكن هشاشة 

  جعلت م��ا قضايا أك�� راهنية...
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:scolaire crochageéd Le 
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 الملّخص: 

  
ً
ظاهرة املدر�ىي  االنقطاع  تحليل  إ��  الدراسة  هذه  الدراسات  ��دف  وأن  خاصة  األسباب،  متعددة 

العرفانية البيداغوجية تجاوزت ا�حتمية االجتماعية والثقافية محدًدا الستفحال هذه الظاهرة. حاولنا أن  

نفهم تصورات الفاعل�ن ال��بو��ن ومسؤوليا��م �� االنقطاع املدر�ىي اعتمادا ع�� استبيان مت�ون من سبع  

دت أن االنقطاع املدر�ىي لم يقع تناولھ بصفة جدية بالبالد التو�سية بالرغم  فقرة. نتائج بحثنا امليدا�ي أك 

من خطورة تداعياتھ ع�� املستوى االقتصادي واالجتما��. كذلك الحظنا أن أغلب املدرس�ن املستجو��ن 

 �عتقدون أن االنقطاع املدر�ىي فعل حي�ي وليس ص��ورة �ستمد جذورها منذ طفولة التلميذ.

املف الوسط  اتيح:  ال�لمات  هشاشة  البيداغوجية،  التمشيات  الداخ��،  املدر�ىي  االنقطاع  املثابرة، 

 االجتما��، الدور االحتوائي للمدرسة. 

 

Abstract: 

This study aims at analyzing school dropout as a multi-caused phenomenon. Cognitive and 

pedagogical studies went beyond the social and cultural causes for its wide-spread. Basing 

our study on a survey of 37 questions we try to probe the perceptions of educational actors 

and their responsibility for school dropout. Our study discovered  in discovering that school 

dropout was not seriously tackled by Tunisian authorities despite its gravity on the economic 

and social levels. We also noticed that educators perceived school dropout as a temporal deed 

and never a whole process stemming from childhood days.  

Keywords: Perseverance, in school dropout, pedagogical practices, social vulnerability, 

school inclusion. 
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1- Introduction: 

Les appellations courantes des élèves, pour qui la scolarisation longue est une occasion 

manquée, sont très nombreuses car leurs qualifications ne font toujours pas l’unanimité entre 

les chercheurs. Dominique Glasman notait que « le décrochage scolaire est un objet aux 

contours flous. On ne peut en l’état que se contenter d’hypothèses quant à l’identité des 

décrocheurs et aux processus à l’œuvre »1. Pour cerner le phénomène de la précocité de 

l’abandon scolaire, on a souvent recours à différents termes tels que : décrochage, 

présentéisme, absentéisme, déscolarisation, abandon scolaire, déperdition, etc. Cette 

polysémie reflète une diversité des contextes sociaux et une variété des causes de ce 

phénomène : en définitive, il y a des enfants et des parents en détresse.  

Dans ce travail nous essayerons d’identifier les conceptions que les enseignants du 

primaire se font du décrochage scolaire afin de mieux comprendre la genèse de ce problème 

et dévoiler ses causes profondes. Par ailleurs, ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui vu 

que l’analyse de décrochage doit se faire en amont, car le cumul latent des facteurs sociaux 

et cognitifs responsables de ce problème se déclenchent dès la prime enfance.  

Notre travail pourrait répondre aux questions suivantes : 

- Le décrochage est-il le résultat de l’échec scolaire ou bien c’est le contraire ? 

- Quelle est la connotation adéquate qui désigne l’abandon scolaire : décrocheur ou 

décroché ?  

- Est-ce que le décrochage désigne un acte ou un processus ? 

- Les facteurs de ce problème sont-ils d’ordre social ou cognitif ? 

- Peut-on détecter des signes annonciateurs de ce décrochage ? 

L’usage excessif du concept « décrochage » est d’autant plus remarquable que le terme 

était peu utilisé dans les textes officiels jusque-là.  

Malgré l’ampleur de la problématique du décrochage scolaire dans le système éducatif, on 

ne peut que constater la faible part consacrée par les chercheurs, les décideurs politiques et 

les concepteurs des instructions officielles en Tunisie à ce phénomène.  

 
1- Glasman Dominique, Le décrochage scolaire : une question sociale et institutionnelle, VEI Enjeux, n° 122, 
septembre 2000. P. 10.  
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2- La construction de notre échelle de mesure : 

D’après les travaux d’Elisabeth Bautier (2003)1 et Blaya Cathrine (2010)2, nous avons 

retenu 18 items qui ont été évalués sur une échelle de Likert de 5 points (5= tout à fait d’accord 

à 1 pas de tout d’accord). Après avoir soumis cette échelle de mesure à un comité scientifique, 

nous avons opté pour l’ajout d’autres items afin de bien discerner les conceptions que se font 

les enseignants du décrochage scolaire. Notre questionnaire se composera donc de 37 items. 

La fiabilité de l’instrument de mesure a été testée afin de s’assurer de la justesse des 

résultats obtenus. L’analyse a montré qu’alpha de cronbach est de 0.725. Nous pouvons dire 

que les résultats obtenus par cette échelle de mesure sont en général valides. 

Tableau1 : fiabilité de l’échelle de mesure 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,725 36 

2-1- Dimensionnalité de l’échelle de mesure: 
Avec un échantillonnage par commodité, les réponses ont fait l’objet d’une analyse 

factorielle exploratoire, avec comme méthode d’extraction l’analyse en composante 

principales et méthode de rotation varimax.  

Les résultats ont montré que les items peuvent être réduits à 4 dimensions : 

- Dimension 1 nommée « les représentations du décrochage chez les 

enseignants » qui regroupe les items suivants : 

Désengagement, parcours, processus, phénomène multifactoriel.  

- Dimension 2 nommée « les causes d’ordres scolaires » qui comprend les items 

suivants : 

 
1- Bautier., E, Décrochage scolaire, genèse et logique des parcours" (Rapport de recherche pour la 
DPD/MEN, Novembre 2010). 
2- Blaya., C, Décrochages scolaires. L’école en difficulté, Edition de Boeck, Bruxelles, 2010. 
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Parcours, pratiques pédagogiques, outils, programmes chargés, infrastructure défaillante 

de l’école, maltraitance des enfants, redoublement, distance culturelle, éloignement, climat 

scolaire dégradé, expérience professionnelle.  

- Dimension 2 nommée « les causes d’ordre sociales » qui comprend les items 

suivants : 

Fabrication sociale et politique, sortie, échec scolaire, milieu social, analphabétisme, 

soutien familial, situation financière des parents, chômage, agressivité 

- Dimension 3 nommée « les responsables de décrochage scolaire » qui regroupe :  

Responsabilité de l’élève, responsabilité pédagogique, repli, agressivité et manque de 

respect.  

L’analyse de fiabilité de ces dimensions montre des alphas de Cronbach de : 

- Dimension1: 0.734 

- Dimension 1 : 0.774 

- Dimension 2 : 0.712 

- Dimension 3 : 0.652 

2-2- Le choix de l’échantillon: 
Nous avons opté pour les enseignants du primaire qui sont les premiers à pouvoir 

diagnostiquer assez tôt les symptômes de décrochage et ce sont eux les mieux placés pour 

remédier à ce problème avec leurs propres ressources.  

Ce travail est une étude de cas puisqu’on a choisi au hasard un échantillon réduit de la 

population mère. Nous avons questionné 100 enseignants répartis sur quatre établissements 

primaires qui sont l’école primaire Tarik Elmahata Elkssar, l’école primaire cité Tahrir Elkssar, 

l’école primaire Ouled Ahmed ben Saad et l’école primaire Edouali Gafsa.  

3- Le décrochage: Abandon, échec ou déscolarisation: 

Souvent, le décrochage est nommé « abandon scolaire » ou « désengagement par rapport 

à l’école ». Mais, cette ambiguïté relative à la définition de ce concept révèle un autre problème 

d’ordre épistémologique. En effet, abandon ou désengagement nous incite à nous interroger 

si le décrochage est un acte ou un processus.  
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Le décrochage scolaire est une attitude passive et désintéressée à l’encontre de l’école. 

C’est l’aboutissement d’un long processus cumulatif de désengagement résultant d’une 

interaction entre milieu socio-économique et vécu scolaire. Ce parcours multifactoriel 

engendre un abandon de l’école et un désintérêt par rapport à la scolarité. Cédric Afsa signalait 

qu’« il faut au préalable lever l’ambiguïté du terme décrocheur. Auquel le sens commun donne 

des contours très variés »1. 

Tableau2 : rapport des moyennes 

 ABONDON DESENGAGEMENT SORTIE DESCOLARISATION 
Moyenne 3.97 3.60 3.80 3.60 

N 100 100 100 100 
Ecart type 1.301 1.440 1.338 1.153 

Les résultats obtenus montrent que la majorité des enseignants conçoivent le décrochage 

comme un abandon scolaire avec une moyenne de 3.97 sur une échelle de 5 points et avec 

un écart type de 1.30.  

L’étude de la relation entre les variables : abandon, désengagement, sortie, déscolarisation 

et expérience professionnelle dévoile une corrélation positive et moyenne entre expérience et 

désengagement (corrélation de Pearson significatif au niveau de 0,01). Les enseignants 

chevronnés se représentent le décrochage comme un processus de difficultés socio-scolaires 

et le perçoivent comme un désengagement vis-à-vis l’école. 
Tableau 3 : la corrélation significative entre expérience et désengagement 

Corrélations 
 DESENGAGEMENT EXPERIENCE 

DESENGAGEMENT Corrélation de Pearson 1 .659** 
Sig. (Bilatérale)  .000 

N 100 100 
EXPERIENCE Corrélation de Pearson .659** 1 

Sig. (Bilatérale) .000  
N 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe aux contours flous. Tout d’abord c’est 

un processus long et plein d’embuches d’ordre sociocognitif que connait l’apprenant au sein 

 
1 Afsa., Cédric, qui décroche, in Education formation, n°84, décembre 2013, Ovation, Paris, p.10.  
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de l’école. Au sens commun, la notion de décrochage se rapproche de celle de déscolarisation, 

d’abandon et d’échec scolaire.  

Le décrochage désigne le désengagement de l’apprenant vis-à-vis de l’école, il finit souvent 

par une sortie précoce sans qualification. Il est le résultat d’un parcours scolaire et social 

embrouillé pour lequel l’intérêt pour l’école semble difficile. 

Cependant, l’échec scolaire est un ensemble de difficultés répétées d’apprentissage 

signalées par un ou plusieurs redoublements d’années. Ainsi, l’échec scolaire n’est qu’un 

objectif pédagogique non atteint. L’échec d’après le dictionnaire Le Robert est « un revers 

éprouvé par quelqu’un qui voit ses espérances trompées ». L’échec est une souffrance qui a 

des répercussions sur la vie de l’élève. Elle permet de dénoncer le fonctionnement d’un 

système éducatif, en mettant l’accent sur les compétences scolaires et sur le processus de 

l’acquisition des connaissances.  

Par ailleurs, la déscolarisation est une sortie précoce de l’élève avant l’âge de 16 ans. Il 

s’agit d’un manquement à la norme de droit. En effet, la loi n° 91-65 promulguée le 29 juillet 

1991 stipule dans son article 7 que l’enseignement de base est obligatoire à partir de 6 ans 

jusqu’à l’âge de 16 ans. Mais, l’abandon scolaire est un concept souvent utilisé pour qualifier 

les élèves qui ont quitté l’école sans avoir un diplôme.  

L’étude du décrochage scolaire nous permet de comprendre la réalité éducative parce 

qu’elle relie le scolaire à son environnement. A cet égard Glasman notait que« parler de 

décrochage, de déscolarisation, cela permet d’articuler plus directement, dans les 

représentations, le dedans et le dehors de l’école ; c’est une manière de dire les difficultés 

d’un élève en les rapportant sans intermédiaire à leurs origines et à leurs conséquences 

sociales…avec le terme de décrochage, c’est, pourrait-on dire, l’intrication profonde de 

scolaire et du social qui est affichée dès la désignation du problème, dès le travail de 

dénomination »1. 

Le « décrocheur » est un adjectif utilisé pour désigner non seulement les élèves qui 

abandonnent, mais aussi les démobilisés, c'est-à-dire les élèves qui (sans quitter l’école) sont 

totalement démotivés. Ainsi, « quand on pense aux décrocheurs, on pense à ceux qui 

 
1- Glasman Dominique, Le décrochage scolaire : une question sociale et institutionnelle, VEI Enjeux, n° 122, 
septembre 2000. P. 17. 
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abandonnent le lycée. Mais cela pourrait conduire à sous-estimer l’ait qu’il existe des 

décrocheurs sur place, c'est-à-dire des élèves qui, sans quitter le lycée, sont totalement 

démobilisés »1.  

A la lumière du dépouillement des réponses des enseignants soumis à l’enquête, nous 

avons constaté qu’il y a une confusion entre les concepts soulevés ci-dessus. Nous signalons 

que cette confusion s’est manifestée très clairement, notamment dans les réponses des 

enseignants nouvellement recrutés.  

4- Le décrochage est un long processus des difficultés sociocognitives: 

Le décrochage scolaire désigne un processus plus ou moins long qui n’est pas 

nécessairement marqué par une information explicite entérinant la sortie de l’école. C’est une 

désaffection progressive ou une désaffiliation de l’élève à l’égard du système scolaire. 

Cependant, l’échec scolaire est une situation où un objectif éducatif n’a pas été atteint. Alors, 

l’échec scolaire touche un nombre important d’élèves qui connaissent des difficultés 

d’apprentissage répétées se traduisant par un redoublement récurrent. Le décrochage est un 

long processus dont les antécédents remontent à l’enfance. Il suffit d’écouter les décrocheurs 

pour comprendre que leur cheminement vers l’abandon a commencé très tôt, pendant 

l’enfance, dans la famille ou à l’école.  

Dans ce même ordre d’idées, le traitement de l’échec scolaire est un objectif pédagogique 

non atteint. Vu que le décrochage est un processus de désengagement de l’école, l’échec 

scolaire est donc considéré comme l’une de ses causes.  

Pour savoir si le décrochage est un acte ou un parcours, nous avons posé quelques 

questions à des enseignants du primaire. Les résultats obtenus présentent une moyenne de 

3.70 pour l’item parcours avec un écart type de 1.43 et une moyenne de 3.67 pour l’item 

difficulté précoce avec un écart type de 1.45. Ce constat montre en même temps une relation 

de corrélation significative entre ces deux items de 0.634. Les résultats obtenus affirment le 

caractère processuel du décrochage.  

 

 

 
1- Glasman Dominique, Le décrochage scolaire : une question sociale et institutionnelle, op cit. P. 13.  
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Tableau4 : le décrochage comme processus 

 PARCOURS 
DIFFICULTE 
PRECOCE 

Moyenne 3.70 3.67 

N 100 100 
Ecart type 1.430 1.457 

 

Tableau 5 : relation de corrélation entre les variables parcours et difficultés précoces.  

Corrélations 

 PARCOURS DIFFICULTE PRECOCE 
PARCOURS Corrélation de Pearson 1 .634** 

N 100 100 
DIFFICULTE PRECOCE Corrélation de Pearson .634** 1 

N 100 100 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

5- Les facteurs du décrochage: 

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe et multifactoriel. La recherche sur les 

causes du décrochage scolaire est une voie vers la résolution de ce problème. Nous pouvons 

subdiviser ces causes du décrochage scolaire en deux types 

5-1- Les causes d’ordre socio-économique: 

• La vulnérabilité du milieu social 

• Avoir peu de soutien familial pour les devoirs 

• L’analphabétisme des parents  

• Le chômage  

Le décrochage scolaire et le décrochage social sont indissociables. En effet, il est 

impensable d’étudier le décrochage scolaire sans tenir compte de son contexte social et 

économique. L’origine sociale de l’enfant, la structure de sa famille et l’engagement parental 

constituent des facteurs qui influencent la persévérance scolaire des élèves. A cet égard, 
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Michel Janosz mentionnait que « le décrochage apparait comme un indicateur d’adaptation 

sociale des individus »1. 

De même, Le chômage est l’un des facteurs externes à l’école qui fait partie des causes de 

cet essoufflement. En effet, le taux élevé de chômeurs, la précarité de leur situation et 

l’impossibilité pour eux d’accéder au marché du travail produit chez les élèves un sentiment 

d’indifférence vis-à-vis l’école. Certains élèves s’interrogent sur l’avenir d’un long processus 

de scolarisation : pourquoi étudier si l’on croit que c’est sans avenir professionnel ? (Par ce 

que l’école porte en elle le salut pour l’ascension sociale).  

L’analyse de nos résultats montre que les enseignants interrogés affirment que le milieu 

social défavorisé constitue un facteur déterminant dans le décrochage. La moyenne de ce 

facteur est de 3,97 avec un écart type de 1,31.  

Tableau6 : les facteurs socio-économiques du décrochage scolaire  

 MILIEU SOCIAL CHOMAGE ANALPHA 
SITUATION FINANCIERE 
DES PARENTS 

Moyenne 3.97 3.63 3.27 3.32 
N 100 100 100 100 

Ecart type 1.314 1.301 1.413 1.467 

5-2- Les causes d’ordre scolaire: 

Les variables scolaires sont subdivisées en deux catégories 

Premièrement, les facteurs reflétant le caractère scolaire de l’individu. Il s’agit d’éléments 

objectivables du parcours scolaire comme le redoublement et les compétences scolaires des 

élèves.  

Deuxièmement, les facteurs relevant de la conjoncture scolaire des élèves. Il s’agit là de 

caractériser les institutions scolaires comme les équipements et les pratiques pédagogiques.  

Parmi les causes scolaires nous pouvons citer : 

• Les écoles dépourvues d’outils nécessaires à l’enseignement sont les plus touchées 

par le décrochage scolaire 

• Le redoublement  

 
1- Janosz., M, l’abandon scolaire chez les adolescents, VEI Enjeu, n°122, septembre 2000, p. 105.  
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• Un contenu des cours magistraux très condensé  

• Les programmes chargés 

• L’infrastructure défaillante de l’école 

• La maltraitance des enseignants  

• L’éloignement de l’école  

Notre travail expérimental nous a permis de remarquer que la majorité des enseignants 

interrogés considère que le redoublement est un facteur déterminant du décrochage avec une 

moyenne de 3.73.  

Tableau7: les facteurs d’ordre scolaire 

 
PRATIQUES 

PEDAGOGIQUES 
PROGRAMMES 

CHARGES REDOUBLEMENT 
CLIMAT SCOLIARE 

DEGRADE 
Moyenne 3.53 3.60 3.73 3.48 
N 100 100 100 100 

Ecart type 1.346 1.405 1.300 1.372 

 

Les facteurs du décrochage scolaire puisent leurs origines dans deux registres, scolaire et 

social. Ces deux composantes interviennent conjointement pour accentuer le désengagement 

des élèves vis-à-vis de l’école. Dans cette perspective Pierre-Yves Bernard affirmait que « il 

est probable cependant que l’effet de l’expérience scolaire capte une partie des facteurs 

sociaux, les élèves les plus en difficulté provenant plus fréquemment des catégories les plus 

défavorisées de la population »1.  

6- Peut-on lutte contre le décrochage? 

Lutter contre le décrochage consiste à favoriser tous les dispositifs qui suscitent la 

persévérance scolaire chez les apprenants. La résolution de ce phénomène s’appuiera sur 

une conception multidimensionnelle de l’expérience scolaire. Partant de ce constat, nous 

pouvons présenter quelques recommandations :  

 
1- Bernard., P-Y, le décrochage scolaire, PUF, 2015 Paris, p. 71. 
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6-1- Le passage de l’intégration scolaire à l’inclusion scolaire: 

Parmi les causes du décrochage, on cite la vulnérabilité du milieu social et culturel. De ce 

fait, le système éducatif doit passer d’une optique d’intégration vers une autre d’inclusion : 

dans la première, les élèves qui entrent à l’école doivent s’adapter à la scolarité en vigueur, 

quel que soient leurs performances et leur niveau social et économique. Dans la deuxième, la 

finalité primordiale est de reconstruire les écoles et le système éducatif en général de manière 

à les rendre capables de répondre aux aspirations de l’apprentissage des élèves. Ainsi, ce 

n’est plus à l’élève de s’adapter à l’école mais ce sont les écoles et les stratégies 

d’enseignement qui s’ajustent aux besoins de chaque élève, quelles que soient les diversités 

dues à l’origine sociale et au niveau économique des familles que sont les motivations, les 

capacités ou le rythme d’apprentissage. 

Aujourd’hui, l’école a cessé de jouer le rôle d’ascenseur social pour la majorité des jeunes 

issu des milieux défavorisés. Elle s’avère incapable de briser les inégalités sociales. Ainsi, 

l’école participe parfois à la reproduction des classes selon le terme utilisé par Pierre Bourdieu 

et Jean –Claude Passeron. Alors « l’école fait ici preuve d’une indifférence aux différences 

propice à la production d’inégalité scolaires »1.Alors la lutte contre le décrochage scolaire 

passe par la lutte contre les inégalités sociales au sein de l’école et par la prise en 

considération des acquisitions affectives de chacun.  

6-2- Des pratiques équitables qui n’excluent personne: 

Le redoublement constitue à la fois un symptôme et une cause du décrochage scolaire. 

Alors la réduction de ce phénomène permet de réduire le taux du décrochage scolaire. Cet 

objectif nécessite un accompagnement éducatif spécialisé pour les élèves en retard dans leur 

cursus scolaire. L’aide au devoir, les heures hebdomadaires, les activités sportives et 

culturelles, les stages de remise à niveau et la pratique orale d’une langue étrangère pourraient 

être des moyens efficaces pour compenser le déficit de chance de réussite lié à 

l’environnement socio-économique et culturel des apprenants. Cet accompagnement éducatif 

se révèle comme une passerelle entre l’école et la famille. Mais, l’égalité des chances de la 

 
1- Bonnéry Stéphane, Comprendre l’échec scolaire : élèves en difficultés et dispositifs pédagogiques, La 
Dispute, Paris, 2007. P : 33.  
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réussite scolaire repose avant tout sur une meilleure personnalisation des parcours de chaque 

élève quel que soit son milieu social. 

6-3- Un enseignement fondé sur l’expérimentation: 

Souvent l’acte de l’apprentissage se traduit par un enseignant qui présente son savoir et 

un élève qui le reçoit. Cette approche peut engendrer chez l’apprenant un sentiment d’ennui 

et d’indifférence vis-à-vis de l’école. Bien entendu, un enseignement basé sur 

l’expérimentation attire mieux l’attention des élèves et les incite à réfléchir. Walgrave notait 

que « l’école valorise moins l’intelligence concrète et préférence que l’intelligence abstraite. 

Elle rejette les expressions physiques et directes »1.  

L’objectif primordial de ce type d’enseignement est de créer chez les élèves des attitudes 

de conformité vis-à-vis du savoir enseigné. Les élèves obéissent aux consignes du cours 

magistral et cherchent à trouver la bonne réponse, sans pour autant apprendre le sens global 

de ce qu’ils ont appris. Cependant, la résolution d’une activité scolaire devrait être l’occasion 

de la relier à des activités antérieures et de l’associer à un autre savoir. 

6-4- L’utilité de la neuropédagogie au sein de la classe: 

Bien entendu, nos apprentissages et nos assimilations sont toujours le résultat d’une 

activité cérébrale influencée par l’expérience et l’apprentissage au sein de l’école. Alors, la 

neuropédagogie, où interagissent la neuroscience, la psychologie et la pédagogie, renouvelle 

nos conceptions sur le développement mental de l’apprenant. Fabien dworczak estime que 

« les chercheurs en éducation ont, aussi, besoin de comprendre les progrès acquis en 

neurosciences pour soutenir ou contraindre les théories portant sur des questions de type : 

comment les organismes apprennent-ils?»2. 

L’imagerie cérébrale nous permet de mieux saisir le mécanisme de l’apprentissage chez 

les élèves. C’est une science qui agit sur le changement qui se produit dans le cerveau des 

élèves lorsque, dans une situation-problème, ils passent d’un mode d’apprentissage perceptif 

facile, automatisé et parfois erroné, à un mode logique difficile mais exact. Ce passage de 

 
1- Walgrave., L, Délinquance systématique et vulnérabilité sociétale. Genève, Méridiens Klinckseick, 1991, p. 
70.  
2- Dworczack., F, neurosciences de l’éducation : centre et apprentissage, Harmattan, Paris, 2004, p. 14.  
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raisonnement est constitué comme étant le résultat d’un changement de stratégie 

d’apprentissage fondée sur le contrôle par l’inhibition des pratiques.  

6-5- Réformer l’’évaluation scolaire : vers une conception formative: 

L’évaluation des apprentissages constitue, sans aucun doute, l’un des aspects les plus 

marquants de décrochage scolaire.  

L’objectif de l’évaluation est de mesurer l’écart entre un apprentissage éventuel des élèves 

et les finalités visées par un enseignement en vigueur. Legendre Renald considère l’évaluation 

scolaire comme « démarche ou processus conduisant au jugement et à la prise de décision. 

Jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur d’une personne, d’un objet, d’un processus, 

d’une situation ou d’une organisation, en comparant les caractéristiques observables à des 

normes établies, à partir de critères explicites, en vue de fournir des données utiles à la prise 

de décision dans la poursuite d’un but ou d’un objectif »1. 

C’est une démarche pédagogique qui vise à piloter et à maximiser l’efficacité de notre école. 

Cette conception a été parfois, à tort, comprise comme un étiquetage précoce des élèves afin 

de les écarter du système éducatif.  

Cependant, l’évaluation a pour but de dépister les élèves « arrières » afin de proposer des 

stratégies et des auxiliaires pédagogiques susceptibles de remédier à leur apprentissage. 

Alors l’évaluation scolaire est une structure provisoire de mise en question de l’acte enseigner-

apprendre. 

L’évaluation formative est une stratégie pédagogique intéressante pour les compétences 

métacognitives puisqu’elle incite les élèves à contrôler leurs propres apprentissages, à faire 

attention à leur façon d’apprendre et à faire des ajustements, si nécessaire. Cette démarche 

de mesure peut ainsi conduire l’apprenant à développer la connaissance de soi qui influence 

sa motivation et son contrôle des apprentissages. 

7- Conclusion: 

L’école doit conforter l’estime de soi et non pas provoquer des fractures émotionnelles qui 

affecteront la personnalité de l’enfant. En effet, le décrochage est le résultat d’un long 

 
1- Legendre., Dictionnaire actuel de l’éducation, Guérin, Québec, 2005. 
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processus de difficultés sociocognitives. Pour élucider la genèse de ce phénomène, il est 

indispensable de l’étudier depuis son possible avènement. Également, le décrochage est un 

phénomène multifactoriel qui nécessite une intervention non seulement pédagogique mais 

aussi politique, sociale et même parentale. Lutter contre le décrochage, c’est bien aménager 

une infrastructure pédagogique et sociale susceptible d’atteindre la persévérance scolaire. 

Séraphin Alava et Débora Poncelet notaient que « l’accrochage scolaire est alors un enjeu 

partenarial, car il s’agit au-delà des différences culturelles et sociales, d’assurer aux enfants 

des conditions optimales d’accrochage. Dans cette perspective partenariale, l’action des 

parents est fondamentale »1. 

Par ailleurs, l’image de l’élève que l’école lui renvoie influe sur son interprétation des 

situations scolaires. Les élèves encouragés par l’école se sentent plus valorisés et plus 

épanouis. Stéphane Bonnéry signalait que« les élèves qui ne se retrouvent pas dans les 

bonnes classes comprennent très vite que l’ambiance de leur classe va les pénaliser »2. 

Le rôle de l’école consiste à réduire la distance culturelle entre le milieu social de l’élève et 

les finalités scolaires. « Chaque élève, dans sa scolarité et les apprentissages, se confronte à 

l’inconnu. L’ampleur de cet inconnu est inégale selon la distance culturelle, l’école prend peu 

en charge la mise en travail des élèves pour qu’ils s’approprient les modèles et les valeurs qui 

sous-tendent son fonctionnement, les usages scolaires du langage, les pratiques sociales 

liées aux savoirs»3. 

8- Questionnaire: 

Le questionnaire ci-dessous vise à tester une échelle de mesure des conceptions que les 

enseignants se font du décrochage scolaire. En acceptant de répondre à ce questionnaire, 

vous nous aiderez à dévoiler les ambigüités relatives à ce concept. Par ailleurs, nous vous 

garantissons bien évidemment l’anonymat complet.  

 
1- Alava., S, Poncelet., D, pratiques parentales d’éducation et accrochage scolaire ; revue Education et 
Formation, FNRS, Université de Mons, Belgique, n° 304-01, 2016.  
2- Bonnéry. S, Comprendre l’échec scolaire, élèves en difficultés et dispositifs pédagogique », L’enjeu scolaire 
La Dispute, Paris, 2007, p. 144.  
3- Bonnéry. S, ibid, p. 148.  
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Pour répondre il suffit d’indiquer votre degré d’accord par rapport aux propositions 

suggérées. Les possibilités des réponses vont de 1 (tout à fait d’accord) à 5 (pas du tout 

d’accord).  

Nous vous remercions par avance pour votre esprit coopératif.  

 

Les items Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni 
d’accord 

Ni pas 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Le décrochage scolaire est un abandon scolaire       

Le décrochage scolaire est une déscolarisation       

Le décrochage scolaire est une sortie anticipée 
et sans qualification du système éducatif  

     

Le décrochage scolaire est une responsabilité 
personnelle de l’élève 

     

Le décrochage scolaire est une responsabilité 
purement pédagogique 

     

Le décrochage scolaire est une fabrication 
sociale et politique 

     

Le décrochage scolaire est un « phénomène » 
multifactoriel  

     

Le décrochage scolaire est un échec scolaire       

Il s’agit d’un processus des difficultés 
d’apprentissage  

     

Il s’agit d’un désengagement par rapport à 
l’école  

     

Le décrochage scolaire est un parcours      

Le milieu social défavorisé provoque le 
décrochage scolaire  

     

L’analphabétisme des parents favorise le 
décrochage scolaire  

     

Les pratiques pédagogiques renforcent le 
déclenchement du décrochage cognitif 

     

Avoir peu de support familial pour les devoirs 
engendre le décrochage scolaire 
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La situation financière des parents est à 
l’origine du décrochage scolaire 

     

Le nombre flagrant des diplômés chômeurs 
décourage les élèves à poursuivre l’éducation  

     

Les écoles dépourvus des outils 
d’enseignement sont les plus touchées par le 
décrochage scolaire  

     

Les programmes chargés et l’absence 
d’activités d’animation compliquent l’acte 
d’apprentissage et favorise le décrochage 
scolaire  

     

L’infrastructure défaillante de l’école constitue 
un facteur du décrochage scolaire  

     

La maltraitance des enseignants provoque le 
déclenchement du décrochage scolaire 
émotionnellement et cognitivement 

     

Le redoublement accentue chez l’apprenant la 
tendance à abandonner l’école ou à faire 
l’école buissonnière  

     

La distance culturelle entre l’école et la famille 
amplifient les facteurs de risque du décrochage 
scolaire  

     

L’éloignement de l’école et l’absence des 
moyens de transport constituent un obstacle 
déterminant dans la poursuite de l’éducation.  

     

L’agressivité et le manque de maitrise de soi 
constituent des symptômes du décrochage 
scolaire  

     

L’élève en risque de décrochage n’a pas 
d’intérêt et de motivation pour le scolaire  

     

L’absence du gout et le sentiment 
d’appartenance à l’espace scolaire sont les 
symptômes du décrochage scolaire  

     

Le décrochage scolaire désigne le 
dysfonctionnement du système éducatif  

     

Les difficultés précoces d’apprentissage sont le 
premier stade du décrochage scolaire  

     

Un climat scolaire dégradé pousse les élèves en 
difficultés au décrochage scolaire  
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Le décrochage scolaire désigne le manque de 
clarté et de signification des activités scolaires 

     

L’absentéisme est un signe précurseur du 
décrochage scolaire  

     

Le décrochage scolaire est le résultat d’un 
décrochage cognitif (Détachement progressif 
de l’effort intellectuel nécessaire pour réussir)  

     

Le décrochage scolaire s’annonce par le repli de 
l’apprenant sur lui-même et par l’indiscipline 

     

Le décrochage scolaire est une sorte d’auto-
exclusion et de manifestation intellectuelle du 
décrocheur contre les normes scolaires 

     

 
 Expérience professionnelle en années :  
Age : 
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